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”Mitt språks gränser är mitt universums gränser.” 

 

Ludwig Wittgenstein 

 

 

”De flesta unga svenskars språkkunskaper är urusla 

och skrattretande, och det beror på att 

utbildningssystemet är för sorgligt att ens tänka på.” 

 

Ola Wikander, citerad i Dagens Nyheter, 10 maj 

2006 

 

 

 

”På fem år har antalet svenska stipendiater vid 

europeiska högskolor minskat med tjugo procent. 

Dåliga kunskaper i språk och oro för att kurserna 

inte är användbara i en svensk examen gör att allt 

färre söker utlandsstipendier.” 

 

Torbjörn Tenfält, Dagens Nyheter, 28 juni 2004 

 

 

 



Sammanfattning 

 

Uppsatsen utreder genom en enkätundersökning utförd i år 7, 8 och 9 på en svensk grundskola 

elevers inställning till studier i språken franska, spanska och tyska. Centrala frågor är: vad 

tycker eleverna om att studera språk; hur väljer de språk; vad motiverar dem att fortsätta 

studierna; vad får dem att avstå från fortsatta studier? Av elevernas svar framkommer att 

majoriteten uppskattar språkstudierna; att de avskräcks från studier då studiebördan blir för 

tung, lektionerna för tråkiga eller ämnet för svårt; att val av språk i stor utsträckning styrs av 

tillfälligheter, men att en stor del av eleverna ändå ser nyttan i att lära sig ytterligare ett språk. 

 

 

Abstract 

 

By the means of a questionnaire survey performed in a Swedish compulsory school, the 

present work examines the attitudes towards studies in the French, Spanish and German 

languages amongst pupils in the 7th, 8th and 9th forms. Questions essential to the survey are: 

what are the pupils’ feelings towards studying languages; how do they choose which language 

to study; what motivates them to keep studying; what refrains them from further studies? The 

answers given by the pupils show that the majority enjoys their language studies; that the 

pupils are deterred from studying when the burden of studies gets too heavy, the lessons 

become too tedious or the subject too difficult; that the choice of language to a great extent is 

governed by coincidence, yet that a large number of the pupils do see the advantage of 

learning another language. 
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I 

Inledning 

 

Debatten om den svenska skolan rasar som aldrig förr, eller kanske snarare som alltid förr. 

Politiska uppfattningar om bästa sättet att utbilda våra barn och ungdomar inför framtiden kastas 

om varandra, inte minst i valtider som i denna stund då jag sätter mig ned för att inleda detta 

arbete. Mitt i hetluften sitter en inte sällan stressad lärarkår och försöker göra det bästa av 

situationen, ofta med många egna tankar och idéer, men kanske lika ofta med känslan att ingen är 

intresserad av dessa åsikter. 

 En av de frågor som stöts och blöts av både lärare och politiker sedan en tid tillbaka gäller 

språkundervisningen i Sverige, från grundskolenivå upp över gymnasiet till högskolor och 

universitet. Larmuppgifter hörs oroväckande ofta: svenska elevers språkkunskaper sjunker; 

svenska elevers intresse för språkstudier minskar, på alla nivåer inom utbildningsväsendet; 

svenska elever väljer bort språkstudier för enklare kurser; och så vidare. 

 Jag ämnar i denna uppsats inte gå in på djupet i frågor som rör huruvida unga svenskars 

språkkunskaper faktiskt försämrats eller försämras – ämnet tangerar visserligen området för detta 

arbete, men är ändå en annan frågeställning eller en annan vinkling på frågan. Att så är fallet har 

för övrigt redan konstaterats, först troligen i en mängd lärarrum över vårt land, därefter i mer 

uppmärksammade sammanhang. Det jag är ute efter i detta arbete är unga svenska 

språkstuderandes egna uppfattningar om sina språkstudier. Jag arbetar som lärare i språk på 

framförallt grundskolenivå (år 6 – 9), och inriktar mig därför på denna åldersgrupp av elever. Jag 

tror också att det är redan på grundskolenivån som intresset för språk måste fångas upp, om det 

inte i många fall skall riskera att gå förlorat. 

 Vad jag i grund och botten är ute efter är alltså elevernas motivation för och deras 

inställning till språkstudierna. Som ovan antytts tror jag att det är viktigt att skolan i tid fångar 

elevernas lust att lära sig språk, för att inte Sverige skall utarmas till en idiomfattig halvö av 

semianglofoner med dålig språkkänsla och bristfälliga insikter i andra kulturer än den förlovade 

hamburgerestetiken, om det kanske något raljanta uttrycket tillåts. Mitt syfte med uppsatsen, 

skall också sägas, är inte att bidraga med en uppsättning språkdidaktiska knep och trolleritricks 

för att blända elevskarorna – sådana är den växande skaran av pedagogikforskare säkert mycket 

bättre och dessutom mer road av att tänka ut. Jag hoppas snarare med det förhandenvarande 
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arbetet fånga just elevernas egna åsikter och tankar, för en om än ringa så ändå ökad insikt i vad 

som styr dem och deras språkval. 
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II 

Syfte 

 

Syftet med föreliggande uppsats är, som nämndes i inledningen, att undersöka inställningen till 

språkstudier hos elever i den svenska grundskolan. Det är åren 6, 7, 8 och 9 jag inriktar mig på, 

av den anledningen att det är i dessa år de flesta grundskoleelever läser moderna språk. 

 Frågor som intresserar mig i denna uppsats är: varför väljer eleverna att läsa språk (eller 

väljer att välja bort dem); vilka faktorer styr deras val av språk (i regel står valet mellan franska, 

spanska och tyska); vilka är elevernas förväntningar inför språkstudierna, och hur ändras dessa 

förväntningar med tidens gång? Jag vill också försöka att i enklare form utröna elevernas 

framtidssyn i fråga om språkstudier: tänker de fortsätta att studera det språk de valt; lockas de av 

språkstudierna att läsa fler språk; vad avskräcker dem från fortsatta språkstudier? 

 Jag föresätter mig inte att försöka finna lösningen på en inom språklärarkretsar het fråga – 

hur man lockar ungdomar att läsa språk och, inte minst, hur man får dem att inte sluta läsa språk. 

Det finns givetvis inga patentlösningar på problemet. Uppsatsens syfte är istället att belysa frågan 

– ungdomars inställningar till språkstudier – ur olika synvinklar, för att därigenom skapa en 

grogrund för vidare debatt och reflektioner. Jag tror det är viktigt att inte hasta fram mer eller 

mindre krystade lösningar. Långsiktigt tänkande och tillfastatagande på kvalitetsaspekter är desto 

viktigare. Om arbetet kan hjälpa till att, i någon mån, kasta nytt ljus på frågan och leda till 

djuplodande diskussioner, har den uppfyllt sitt syfte. 
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III 

Bakgrund och teori 

 

De senaste fem åren har jag varit yrkesverksam som lärare i engelska, franska, italienska, latin 

och spanska, inom grundskola, gymnasium, studieförbund och som lärare för forskarstudenter i 

italiensk konsthistoria. Dessa fem tämligen varierande år har bjudit på många möten med 

bekymrade kolleger, lärare som inte sällan beklagat sig över elevernas bristande motivation för 

språkstudier och deras sjunkande kunskapsnivå. Detta har föranlett mig att undersöka elevernas 

inställning till sina språkstudier, med fokus på deras motivation för studierna och det valda 

språket. 

 För Skolverket genomfördes 1999 en pilotundersökning om moderna språk i grundskolan – 

Språkvalet i grundskolan
1  –, som i viss utsträckning behandlar samma frågeställningar som 

denna uppsats. Arbetet undersöker framförallt övergången från Lgr80 till Lpo94 och vilken 

betydelse den senare kursplanen fått för de moderna språkens ställning i grundskolan. Tendenser 

som syntes 1999 återkommer i min undersökning, vilket jag kommenterar i den avslutande 

diskussionen. Språkvalet i grundskolan har nu dryga sju år på nacken och kan behöva 

kompletteras med nyare studier, inte minst vad gäller spanskans ställning bland de moderna 

språken på grundskolan. År 1999 hade spanskan endast nyligen gjort entré bland de moderna 

språken i den svenska grundskolan. Skolverkets undersökning fokuserar inte heller på elevernas 

motivation till språkstudierna, vilket denna uppsats gör. Jag hoppas således att föreliggande 

arbete kan vara en del av den önskvärda kompletteringen eller uppföljningen av den tidigare 

pilotundersökningen, och framförallt att min uppsats kan leda till förnyade diskussioner kring 

språkundervisningen och dess villkor.  

 Skolverkets ovan nämnda undersökning av år 1999 bygger på enkäter och intervjuer med 

lärare, elever och skolledare på tre platser i Sverige. I studien framkommer att spanskan, om än i 

liten skala, år 1999 hade inlett sin klättring upp för de moderna språkens tre-i-topp, om uttrycket 

tillåts. Christer Sörensen, som utfört studien, visar också att det obligatoriska språkvalet, infört 

med Lpo94, lett till fler B-språksläsande elever, men att avhoppen varken minskat eller ökat 

jämfört med Lgr80. Mer än var femte elev hoppar av, och det rör sig främst om pojkar. 

Avhoppen är jämt fördelade mellan språken och uppkommer när ämnet börjar bli svårt eller 

tråkigt. Det ökade elevantalet har ändå gjort att c:a 12 % fler elever går ut grundskolan med 

                                                
1 Sörensen, Christer, Språkvalet i grundskolan – en pilotundersökning, Skolverket, 1999. 
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språkbetyg – frågan är vilka dessa betyg är, med tanke på debatten om sjunkande kunskaper i 

språk. 

 Intervjuerna med elever visar att de motiverade eleverna är mycket intresserade av 

språkens användbarhet, men att de omotiverade väljer bort språken för att de ses som svåra och 

tråkiga och upplevs som meningslösa. 

 Christer Sörensens pilotundersökning visar också att lärarna tycker att det är svårt att ställa 

krav i undervisningen, av rädsla för avhopp. Intervjuerna med lärare har gett vid handen att den 

ökade heterogeniteten i språkgrupperna medfört att många lärare ”inte hinner göra så mycket 

som de tidigare var vana vid”2, trots utökad undervisningstid. Lärarna uppger också att de ”har 

givit efter på kraven på korrekthet till förmån för kommunikativa färdigheter”3 och att det har 

blivit svårare att individanpassa undervisningen i takt med att undervisningsgrupperna i språk 

blivit större och mer heterogena4. Sörensen påpekar också att lärarna under lektionerna ”fäster 

[…] stort avseende vid att uppmuntra och bibehålla elevernas intresse för språket”5. 

 Språkvalet i grundskolan undersöker i viss utsträckning även elevernas motivation och 

inställning till språkstudierna. Christer Sörensen ser redan 1999 att det skulle behövas ett 

poängsystem som premierade språkbetygen. 

 Det faktum att eleverna inte kommer i kontakt med de moderna språken, eller B- och C-

språken som de kallades före Kursplaner 2000, till skillnad från engelskan som de möter 

dagligdags, försvårar studierna och gör att motivationen minskar, enligt resultaten presenterade i 

Språkvalet i grundskolan. Eleverna anser sig också ha mer nytta av engelska. Just nyttan av 

språkkunskaper är något som motiverar många elever som deltog i Christer Sörensens 

undersökning.6  Detta påverkar många elevers val av språk. Andra faktorer som spelar in är 

föräldrarnas språkkunskaper i form av deras möjligheter att hjälpa barnen med språken, och rena 

fördomar om olika språk.7 Det framgår också att majoriteten av eleverna ”hade oklara motiv för 

sina språkval”8. Flickor säger sig tycka att språken är lättare än vad pojkar gör.9 

 I en annan av Skolverkets skrifter, Språkvalet i grundskolan av år 2000, skriver också Per 

Malmberg om språkens situation i grundskolan. Arbetet rekommenderas för en tydlig och 

grundläggande inblick i språkundervisningens villkor i Sverige från 1960 års skolform fram till 

                                                
2 Ibid., s. 10. Jfr. även s. 16. 
3 Idem. 
4 Jfr. ibid., s. 17. 
5 Ibid., s. 10. 
6 Jfr. ibid., s. 14. 
7 Jfr. ibid., s. 13. 
8 Ibid., s. 13. 
9 Jfr. ibid., s. 17. 
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våra dagar. 10  Malmberg klargör att det tidigare begreppet B- och C-språk från och med 

Kursplaner 2000 kallas Moderna språk11, en terminologiförändring som ännu inte helt slagit 

igenom ute på skolorna. Med Kursplaner 2000 infördes även de sju steg som språkstudierna 

skulle indelas i. De sju stegen bygger på Europarådets så kallade Framework från 1996, ett 

system som endast delvis utbyggts på gymnasiet och som ännu är föga använt på grundskolan.12 

 Per Malmberg påpekar även att uppdelningen i vad han benämner ”normalkurs” 

och ”mindre kurs” i språk avskaffades i och med Lgr8013. Detta har fått en icke ringa betydelse 

för språkundervisningssituationen, i och med att alla språkstuderande nu förväntas kunna deltaga 

i undervisning på samma nivå. Utvecklingen har gått vidare i samma riktning med Lpo94, som 

med klara politiska markeringar ville förstärka språkens ställning och göra studierna i minst ett 

modernt språk obligatoriskt för, i princip, alla elever i den svenska skolan. Per Malmberg påtalar 

dock att denna nya läroplan försvårat utlärandet av språken, i och med att fler språkelever lett till 

större och mer heterogena grupper, som även nämndes ovan i Christer Sörensens arbete.14 

Malmberg skriver i samband med detta: ”Det är svårt att bedöma om det skett en generell 

standardhöjning genom det förstärkta språkprogrammet från Lpo94”15. Lpo94 har, som ovan 

nämndes, gett utökad undervisningstid i språk, men statistiken visar enligt Per Malmberg att 

andelen elever som väljer att fortsätta att läsa språk på gymnasiet snarast minskat.16 Elevernas 

motivation, inte bara för språkstudier utan även för fortsatta språkstudier, är därför sannerligen 

ett angeläget ämne; med ovanstående tidigare resultat i åtanke hoppas jag med detta arbete 

således bringa ytterligare någon klarhet i hur elevernas motivation ser ut och vad som styr deras 

inställning till språk. 

 Ulrika Tornberg har gjort sig ett namn som författarinnan till den i lärarutbildningen flitigt 

använda boken Språkdidaktik
17. Hon går i boken igenom sådana områden som kunskapssyn, 

kommunikativ kompetens, minne, ordinlärning och grammatisk förståelse och ger en översiktlig 

sammanfattning av den språkdidaktiska och pedagogiska forskningen. Jag kommer inte i detta 

arbete att i någon större omfattning hänvisa till Tornberg, men för in några av hennes reflektioner 

rörande elevers syn på lärare och klassrumsmiljö i den avslutande diskussionen. 

                                                
10 Malmberg, Per, De moderna språken i grundskolan och gymnasieskolan från 1960 och framåt, Skolverket, 2000. 
11 Ibid., s. 6. 
12 Jfr. ibid., s. 14. 
13 Jfr. ibid., s. 7. 
14 Jfr. ibid., s. 8f. 
15 Ibid., s. 9. 
16 Ibid., s. 16. 
17 Tornberg, Ulrika, Språkdidaktik, Gleerups, 1998. 
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 Gällande kursplaner i moderna språk för grundskolan18 talar i korta ordalag om språkens 

betydelse i det globala samhället, och sätter fokus tämligen tydligt på elevernas framtid och den 

nytta de kan komma att ha av sina språkkunskaper. Jag återkommer i korthet även till detta i 

slutdiskussionen. 

 

                                                
18 Kursplaner och betygskriterier i moderna språk, http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar= 
0607&infotyp=23&skolform=11&id=3874&extraId=2087, 09/10-2006. 
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IV 

Metod 

 

Min metod för att söka uppfånga ungdomarnas attityder gentemot språkstudierna är att använda 

en enkät. Till skillnad från ovan nämnda undersökning Språkvalet i grundskolan har jag valt att 

inte begagna mig av intervjumetoden då detta hade medfört alltför stort material för den korta tid 

jag hade till mitt förfogande för arbetet. 

 Enkätundersökningen har genomförts på en medelstor 6-9-skola i en medelstor kommun i 

Mellansverige. Skolans samtliga språkstuderande elever har i samband med språklektionerna 

besvarat enkäten, med undantag för de elever som aktuella dagar av någon anledning varit 

frånvarande. Sammantaget rör det sig om 119 besvarade enkäter, varav endast en senare har fått 

strykas från analysen på grund av uppenbart oseriösa svar. I ytterligare några enkäter finns 

enstaka svar som är svåra att ta på allvar, men eftersom det då rör sig om ett fåtal frågor som 

berörs, behöver dessa enkäter inte lyftas ut ur undersökningen. De tveksamma svaren redovisas i 

samband med analysen av respektive fråga. 

 Det var från början tanken att elever på ytterligare en eller två skolor i samma kommun 

skulle ha besvarat enkäten, men till följd av tidsbrist och det faktum att en skola räckte för ett 

tillräckligt stort underlag, har jag på detta sätt begränsat undersökningen.19 

 Av praktiska skäl har heller inga elever i år 6 kommit att besvara enkäten, vilket var tanken 

med den från början. Den enkla anledningen är att sjätteklassarna så tidigt på höstterminen som 

enkätundersökningen utfördes ännu inte har börjat sina studier i moderna språk. Undersökningen 

har alltså kommit att rikta sig till elever i år 7, 8 och 9. 

 Enkäten omfattar 23 frågor, av såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär.20 Utöver kön, 

ålder och vilket språk eleverna studerar, undersöker frågorna dessa områden: 

 

• varför och hur eleverna valt just det språk de läser (motivation inför studierna); 
 

• hur eleverna upplever studierna i nuläget – om det blev som de tänkt, vad de upplever som 

svårt eller lätt, vad som är roligt eller besvärligt (motivation att hålla igång studierna); 
 

                                                
19 Det har under slutredigeringen av uppsatsen kommit till min kännedom att enkäten har utförts på en av de båda 
tillfrågade skolorna. Man har från skolan skickat de besvarade enkäterna via kommunens internpost, men paketet 
tycks ha försvunnit. Då försändelsen i skrivande stund inte har anlänt kan den följaktligen inte inlemmas i 
undersökningen. 
20 Se bilagan, där enkäten i sin helhet återges. 
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• elevernas tankar inför framtiden – om de vill fortsätta med språkstudierna, om de vill 

avbryta dem, om de är intresserade av något annat språk (motivation att fortsätta 

studierna). 

 

Den sista frågan i enkäten rör elevernas egen syn på språkundervisningen och är ägnad att få 

respondenterna att tänka till och en sista gång reflektera över själva fenomenet språkstudier. Min 

förhoppning med frågan var naturligtvis även att fånga elevernas förslag och synpunkter på hur 

de skulle vilja ha det i språkundervisningen. 

 Språket i enkäten var redan på ett tidigt stadium en viktig fråga för mig. Jan Trost 

rekommenderar att man skall använda ”vanligt språk” 21  – ”anpassa språket så att det blir 

begripligt”22. Han poängterar också att man skall vara konsekvent i sitt språkbruk23 och undvika 

alltför långa frågeformuleringar24. Göran Ejlertsson tillägger i denna fråga att man bör ”försöka 

anpassa språket till sin målgrupp” 25 , i detta fall till ungdomar i åldern 13 – 16 år. Han 

rekommenderar till och med att man, om enkäten vänder sig till ungdomar, tar hjälp av ungdomar 

eller av någon som arbetar nära ungdomar, för att få språket på rätt nivå. Då jag själv är verksam 

som lärare på högstadiet har jag förlitat mig på mina egna erfarenheter. Jag har bemödat mig om 

att i enkäten använda ett språk som inte ligger alltför långt ifrån ungdomarnas, utan att för den 

skull hemfalla till chattsvenska eller annan framkrystat klämkäck jargong. Som exempel kan 

nämnas fråga 22, där jag frågar vad eleverna tycker ”är roligt med språket”. Detta kan självfallet 

låta banalt, men jag har som sagt inte velat krångla till språket i elevmaterialet. Meningen med 

frågan är att försöka utröna vad det är i språkundervisningen de ser som lockande, meningsfyllt 

och stimulerande, till vilket syfte jag tror att formuleringen är tillfyllest.26 

 Enkäten hade kunnat omfatta fler frågor, men med tanke på att den vänder sig till 

ungdomar i år 7 tillochmed år 9 i grundskolan, har jag valt att inte göra den alltför stor. 

Egentligen är den redan i största laget; dels skall den kunna fyllas i på en vanlig lektionstimme 

(gärna mindre tid än så), dels skall eleverna kunna klara av alla frågorna utan att hinna tröttna, 

vilket skulle kunna leda till att de inte toge frågorna på allvar, eller struntade i några av dem. Av 

svaren att döma har de allra flesta eleverna tagit enkäten på allvar och fyllt i den efter bästa 

                                                
21 Trost, Jan, Enkätboken, Studentlitteratur, 2001, s. 80. 
22 Ibid., s. 80 f. 
23 Jfr. ibid., s. 84. 
24 Jfr. ibid., s. 83. 
25 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken, Studentlitteratur, 2005, s. 52. 
26 Frågorna i enkäten som användes för pilotundersökningen 1999 är för övrigt i många fall av samma karaktär. Jfr. 
Sörensen, Christer, Språkvalet i grundskolan – en pilotundersökning, Skolverket, 1999, s. 8. 
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förmåga. Eleverna har tagit mellan tio och fyrtio minuter på sig för att besvara enkäten. Av 119 

svar har, som nämndes, endast ett behövt uteslutas ur analysen. 

 En brist i enkätundersökningsförfarandet är att enkäten bara har gått ut till elever som i 

nuläget läser ett modernt språk. Det hade naturligtvis också varit intressant att fråga elever som 

har hoppat av språkundervisningen om varför de gjort så. Det hade dock varit svårare att 

sammanställa resultaten med två olika enkäter, och arbetets redan ganska stora omfattning hade 

blivit betydligt större, vilket med tanke på den synnerligen snäva tidsplanen för arbetets 

utförande inte hade låtit sig göras. 

 En mycket viktig fråga i enkätsammanhang är undersökningens reliabilitet och validitet. 

Med reliabilitet menas att undersökningen skall kunna upprepas och ge (i så hög utsträckning 

som möjligt) samma resultat. Den får inte vara för känslig för slumppåverkan.27 Även här är det 

viktigt att språket i frågorna är enkelt och att det inte kan missuppfattas. Många olika faktorer 

kan emellertid påverka utfallet av en undersökning, hur genomtänkta och exakta frågorna än är. 

Detta är i synnerhet fallet med kvalitativa frågor, där man är ute efter respondenternas åsikter 

snarare än matematiska fakta. I min undersökning skulle exempelvis en rad negativa svar som 

tyder på missnöje med språkvalet hos en elev eller bland en elevgrupp, kunna bero på att 

eleverna just den dag som enkäten genomförs har fått ovanligt mycket i läxa, att 

skolbespisningen slagit nya rekord i oaptitlighet, eller att lektionen då enkäten ifylles råkar ligga 

sent på eftermiddagen och många är för trötta för att engagera sig i svaren. 

 Med validitet menas att undersökningen ”verkligen mäter det man avsett”28 . Frågorna 

måste ställas så att de är inriktade på det man vill ha reda på. Att mäta validiteten kan vara 

mycket komplicerat. Enligt Judith Bell är det i ett mindre projekt ”sällan nödvändigt att fördjupa 

sig i de tekniska aspekterna av validitet”29; hon påpekar dock att det givetvis är viktigt att man 

utför en kritisk granskning av de frågor man tänker använda. 

 Judith Bell framhåller också att det är viktigt att man i en undersökning får ett så 

representativt urval av respondenter som möjligt 30 . Eftersom jag i princip har frågat alla 

språkelever på en skola, torde urvalet vara mycket representativt för den skolan – men inte 

nödvändigtvis för andra skolor.  Hade mer tid funnits till undersökningen, skulle naturligtvis 

enkäter från flera skolor, i områden av olika karaktär och helst från olika delar av landet, varit att 

föredra. Men man måste också begränsa sig någonstans. 

                                                
27 Jfr. Trost, Jan, s. 59. 
28 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken, Studentlitteratur, 2005, s. 100. 
29 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, 1995, s. 63. 
30 Jfr. ibid., s. 64. 
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 Formgivningen av själva enkäten bör vara sådan att respondenterna blir välvilligt inställda 

till att besvara frågorna.31 Jag har bemödat mig om att ge gott om utrymme för svar och att ge 

enkäten ett luftigt utseende med tydliga markeringar mellan de olika frågorna. Ordningen på 

frågorna följer också, så långt jag funnit det möjligt, Judith Bells rekommendationer att börja 

med ”konkreta och lättbesvarade frågor”32, som ålder, kön och liknande, och ta svårare frågor 

som kräver mer eftertanke och längre svar senare i enkäten. Jag har bemödat mig om att så långt 

jag funnit det möjligt följa dessa rekommendationer. Eleverna har inte haft några större 

svårigheter att fylla i enkäten, med undantag för ett par frågor (vilket jag återkommer till i 

analysen av respektive fråga), vilket tyder på att enkäten fyllt sitt syfte och möter de krav man 

kan ställa på den. 

                                                
31 Jfr. ibid., s. 80 f. 
32 Ibid., s. 81. 
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V 

Analys av enkätundersökningen – resultat och slutsatser 

 

Jag kommer i detta kapitel att redovisa resultatet av enkäten så som det fördelar sig inom fyra 

svarskategorier eller profiler, vilka sammanfattas här nedan (inom parentes hänsyftas till den 

eller de frågor som resultaten grundar sig på). Jag behandlar således inte enkätens frågor i strikt 

nummerordning, då jag tror att analysen vinner på att istället struktureras i ämnesområden. Den 

som vill se själva enkäten finner den återgiven i bilagan sist i uppsatsen. 

 I flera av de fyra svarskategorierna blandas frågor av kvantitativ karaktär med frågor av 

kvalitativ, där de enkätbesvarande eleverna således fått skriva längre svar med fria formuleringar. 

I fråga om dessa friare frågor har det – tacksamt nog – i de flesta fall varit tämligen lätt att 

urskilja några större grupper av svarstyper, vilket avsevärt förenklat bearbetningen och analysen 

av svaren. Detta möjliggör också att dessa svar i de flesta fall redovisas på i stort sett samma sätt 

som de mer kvantitativa. 

 Svaren redovisas såväl i absoluta tal, som i procent. De senare står i kursiv stil inom 

parentes, för att minimera risken för felläsningar och sammanblandning. Jag har valt att i 

möjligaste mån avrunda procenttalen till närmsta heltal för att underlätta läsandet av detta 

analyskapitel. I några fall har jag sett mig tvungen att avrunda till närmsta decimal. 

 De fyra svarskategorierna är: 

 

• Deltagarprofil 

- Andel pojkar respektive flickor (1) 

- Elevernas fördelning på årskurs (2) 

- Tid eleverna hittills studerat språket (4) 
 

• Språkprofil 

- Andel studerande av franska/spanska/tyska (samt könsfördelning inom respektive 

språk) (1, 3) 

- Andel som även studerar hemspråk eller annat språk (samt könsfördelning) (1, 5) 

- Andel elever med familjemedlem eller annan bekantskap som läst eller talar 

främmande språk (7, 8) 
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• Valprofil 

- Andel elever som valde språk själva respektive råddes eller rekommenderades till 

ett visst val (9, 10) 

- Anledningar till ett visst språkval (6) 

- Tankar inför språkstudierna (11)33 
 

• Framtidsprofil 

- Andel elever som tror att de kommer att läsa vidare respektive tror att de inte 

kommer att göra det (13) 

- Anledningar till avhopp från språkstudier (14) 

- Möjligheter att få omotiverade elever att fortsätta med studierna (15) 

- Andel elever som vill fortsätta att studera språk, men funderar på att byta språk 

(16) 

- Anledningar till byte av språk (17) 

- Andel elever som blivit intresserade av andra språk utöver det valda (18) 

- Tankar kring språkstudierna – blev det som de tänkt? (12)34 

- Vad eleverna upplever som svårt eller tråkigt med studierna (19, 20) 

- Vad eleverna upplever som lätt eller roligt med studierna (21, 22) 

- Elevernas egna tankar kring hur studierna skulle kunna förbättras (23) 

 

 

i. Deltagarprofil 

 

Fråga 1 

Är du pojke eller flicka? 

 

I enkätundersökningen har deltagit 119 elever, varav 67 pojkar och 51 flickor. En av enkäterna 

innehöll så uppenbart oseriösa och inkongruenta svar, att jag har måst utesluta den ur 

analysarbetet. Den aktuella eleven var en pojke, vilket efter uteslutandet av enkäten alltså ger 118 

deltagande elever, varav 66 pojkar och 51 flickor. Detta ger vid handen en procentfördelning på 

56 % pojkar och 44 % flickor. 

 

                                                
33 Jfr. fråga 12. 
34 Jfr. fråga 11. 
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Fråga 2 

Vilken klass går du i? 

 

Inga elever i år 6 har deltagit, eftersom enkäten delades ut tidigt på höstterminen och eleverna i år 

6 inte börjar studera moderna språk förrän senare under terminen. I övriga år fördelar sig 

eleverna på detta sätt mellan språken: 

 

 År 7  44 (37,5 %) 

 År 8  32 (27 %) 

 År 9  42 (35,5 %) 

 

Inom varje år är fördelningen av språken ungefär den samma – se den totala sammanräkningen 

av antal elever per språk under fråga 5! 

 

 

Fråga 4 

Hur länge har du läst språket? 

 

Samtliga elever har studerat språken sedan år 6. På den aktuella skolan inleder eleverna sina 

studier i moderna språk vid mitten av höstterminen i år 6, efter att först ha prövat på varje valbart 

språk i några veckor innan de väljer. Några av eleverna som har deltagit i enkätundersökningen 

har gått på annan skola och läst lite kortare tid det första året. Detta gör att eleverna i år 7 har 

studerat i en till halvannan termin, eleverna i år 8 drygt halvtannat år och eleverna i år 9 i drygt 

två och ett halvt år. Då inga variationer i dessa uppgifter har påvisats och inga tydliga resultat 

mellan studietid och inställning till språkstudierna har kunnat påvisas, avskriver jag denna fråga 

från resten av analysen. 

 Det kan tilläggas att det egentligen inte märks någon skillnad i svaren mellan elever i de 

olika årskurserna. (Förutom att de äldre elevernas svar oftast är utförligare och mer 

välformulerade, vilket inte torde överraska.) Man kan misstänka att detta till en viss utsträckning 

beror på att enkäten inte undersökt anledningar till att elever har slutat läsa språk, en frekvens 

som är högre ju högre upp i åldrarna man kommer. 
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ii. Språkprofil 

 

Fråga 3 

Vilket språk läser du (utom svenska och engelska)? 

 

Fördelningen på språken utfaller föga förvånande till spanskans fördel. 25 elever läser franska, 

73 spanska och 20 tyska. I procent uttryckt blir det 21 % franska, 62 % spanska och 17 % tyska. 

 

 franska  25 (21 %)  11 pojkar 14 flickor 

 spanska  73 (62 %)  46 pojkar 27 flickor 

 tyska   20 (17 %)  10 pojkar 10 flickor 

 

Könsfördelningen inom språken är som synes jämn i grupperna i franska35 och tyska, medan 

pojkarna är nästan dubbelt så många som flickorna i spanskan. Man kan spekulera kring vad 

detta kan bero på, även om det inte i egentlig mening rör syftet med denna studie. Enligt en 

rapport från Skolverket uppfattar pojkar ”i högre utsträckning manliga lärare som bättre lärare”36; 

det faktum att läraren i spanska på skolan där enkätundersökningen gjorts är man skulle kanske 

kunna spela in. Men givetvis kan elevfördelningen bero på mängder av andra faktorer. 

 

 

Fråga 5 

Läser du något annat språk också, till exempel hemspråk? Vilket då, isåfall? 

 

12 elever av 118 läser ytterligare ett språk utöver det valda B-språket. (Naturligtvis bortses 

liksom tidigare från svenska och engelska). Två elever har ej besvarat frågan. Vilka språk som 

förekommer inom denna grupp kommer inte att redovisas, för att minimera möjligheten att 

identifiera respondenterna. Det rör sig sammanlagt om sju olika språk. 

 Syftet med denna fråga var att kunna undersöka eventuella samband mellan ytterligare 

språkstudier och inställning till B-språket. Även om ungefär 10 % av eleverna svarat att de läser 

ytterligare ett språk, har inte något tydligt samband mellan detta faktum och inställning till B-

språksstudierna gått att påvisa. Dels är svaren alltför få för att kunna utläsa någon tendens, dels är 

                                                
35 Det kan dock påpekas att ingen pojke i år 9 läser franska på skolan där undersökningen gjorts (åtminstone har 
ingen besvarat enkäten). 
36 Lusten och möjligheten – Om lärarens betydelse, arbetssituation och förutsättningar, Skolverket. Rapport 282, 
2006, s. 18. Rapporten diskuteras även i Skolvärlden, 14 september 2006, s. 9. 
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de aktuella elevernas svar på resten av enkäten mycket varierade. Med tanke på det låga antalet 

elever med dubbla språk vågar jag inte heller dra några slutsatser.  

 

 

Fråga 7 

Har någon du känner läst samma språk? Vem då, isåfall? 

 

Denna fråga kommer att analyseras samman med fråga 8 (se nedan). Svaren på fråga 7 fördelar 

sig på detta sätt:  

 

Ja           81  (69 %) 

 Varav: 

  Någon inom familjen      51  (43 %)    

  Släkting eller annan anknytning till familjen   10  (8 %) 

  Vänner        20  (17 %) 

  Svarar med namn eller på annat sätt oidentifierbart37  7  (6 %) 

 

Nej           34  (29 %)  

 

Vet ej          1  (<1 %) 

Har ej svarat         2  (>1 %) 

 

 

Fråga 8 

Känner du någon som kan det språk som du läser, eller flera andra språk? Vem är det, 

isåfall? 

 

På denna fråga fördelar sig svaren sålunda: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Exempel på ett sådant svar är ”alla”. 
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Ja           67 (58 %) 

 Varav: 

  Familjemedlem       25 (21 %) 

   Släkting eller annan anknytning till familjen   17 (15 %) 

  Granne        2 (1,5 %) 

  Vänner        11 (9 %) 

  Läraren        6 (5 %) 

  Personer från invandrad elevs hemland    2 (1,5 %) 

  Svarar med namn eller på annat sätt oidentifierbart  6 (5 %) 

Nej           4 (3%) 
 

Vet ej           1 (1%) 

Har ej svarat          7 (6 %) 

 

Frågorna 7 och 8 har förbryllat eleverna. Kanhända är de för otydligt skrivna. Det har 

framkommit att många har haft svårt att skilja mellan frågorna. Skillnaden mellan att ha läst ett 

språk och att kunna det tycks inte ha uppfattats, att döma av många svar. Kanhända är det heller 

inte så viktigt att skilja på dessa begrepp; syftet med frågorna är att försöka se huruvida det finns 

något skönjbart samband mellan språkkunskaper i elevernas närhet och deras egen inställning till 

studierna. En grundhypotes var att så skulle kunna vara fallet, och att närheten till antingen 

samma språk, eller andra, skulle kunna vara positiv för elevernas språkstudier. 

 Jag har jämfört svaren på frågorna 7 och 8 med elevernas svar på fråga 12 och 13 för att 

undersöka om det finns något samband mellan språkkunskaper i elevens närhet och elevens egen 

inställning till språkstudier. 92 elever har svarat att de känner någon som läst samma språk som 

de själva, eller någon som kan samma språk eller ett annat.38 Av dessa elever uppger 61 (66 %) 

att de upplever språkstudierna positivt, och den stora majoriteten av dessa elever säger sig också 

vilja fortsätta att studera språket i fortsättningen. 26 elever (28 %) visar en negativ inställning till 

studierna och vill inte heller fortsätta dem. Fem svar är oklara eller motsägelsefulla. 

 

Trivs med studierna, vill fortsätta    61 (66 % av gruppen) 

Trivs ej med studierna, vill ej fortsätta   26 (28 % av gruppen) 

Oklara svar       5 

 

Särskilt bland eleverna som läser franska finns det många som tycker att ämnet är svårt, och där 

förekommer också största andelen missnöjda och oklara svar. Eleverna som läser spanska och 

tyska är överlag positiva till studierna, bland dem som känner någon språkkunnig. Ett visst 
                                                
38 Siffran bygger på de sammanslagna svaren i frågorna 7 och 8; 92 elever har svarat ja på minst en av frågorna. 
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samband mellan språkkunskaper i elevens omgivning och inställning till de egna studierna ser 

alltså ut att finnas, även om franskan i viss mån avviker från mönstret. Det skall påpekas att det 

är ovanligt att eleverna känner någon som läst just franska, vilket rimligen kan spela in. Bland 

elever som läser tyska har många släkt i Tyskland, vilket säkert kan förklara den klart 

övervägande positiva inställningen till fortsatta tyskstudier som syns i svaren. 

 Bland de elever som inte känner någon språkkunnig, är de nöjda eleverna, som vill fortsätta 

sina studier, också i majoritet, men skillnaden mellan nöjda och missnöjda elever är här mindre. 

 

Trivs med studierna, vill fortsätta    14 (58 % av gruppen) 

Trivs ej med studierna, vill ej fortsätta   10 (42 % av gruppen) 

 

Jämfört med eleverna som känner någon språkkunnig, är det bland eleverna utan ”språkbekanta” 

också betydligt fler som visserligen uppger sig vilja fortsätta studierna, men som ändå uppvisar 

en negativ inställning till ämnet (det är ”tråkigt”, ”jobbigt”, ”svårt”, och liknande omdömen i 

fråga 12). I någon mån tycks dessa olika svar styrka tesen att språkkunskaper i elevens 

omgivning är av godo för elevens eget språkintresse och inställning till studierna. 

 

 

iii. Valprofil 

 

Fråga 9 

Var det någon som rekommenderade dig eller rådde dig att välja just det språk du valde? 

Vem var det isåfall? En lärare, en kompis, mamma eller pappa, eller någon annan? 

 

De flesta eleverna har svarat nej på denna fråga. Svaren fördelar sig på detta sätt: 
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 Ja           32 (27 %) 

  Varav:   

   Föräldrar        19 (16 %) 

   Syskon        6 (5 %) 

   Släkt         1 (1%) 

   Vän         8 (7 %) 

   Svarar med namn eller på annat sätt oidentifierbart  2 (1,5 %) 
  

 Nej           81 (70 %) 

 

 Vet ej           1 (1 %) 

 Har ej svarat          1 (1 %) 

 Otydbart svar         1 (1 %) 

 

Det framkommer av denna fråga att de flesta elever har valt utan inrådan av annan person. Av de 

cirka 27 % som faktiskt rådgjort med någon, har majoriteten talat med sina föräldrar, vilket torde 

vara naturligt. Flera har även rådgjort med sina syskon, som i flera fall har läst samma språk. 

 

 

Fråga 10 

Fick du välja helt själv eller tycker du att någon bestämde åt dig? Vem var det isåfall? En 

lärare, en kompis, mamma eller pappa, eller någon annan? 

 

Det man skulle kunna anföra som kritik mot denna fråga är att den kan uppfattas som något 

ledande formulerad. Elevernas svar visar dock på självständighet. De flesta har i sina svar inte 

ens lånat formuleringar från frågeställningen. Svaren fördelar sig på detta sätt: 

 

Valde själv          97 (83 %) 

Valde själv men rådgjorde först med någon39     2 (1,5 %) 

Valde för att släkten talar språket40      2 (1,5 %) 

Påverkades av att vänner valde lika      3 (2,5 %) 

Förälder var med och bestämde       4 (3 %) 
 

Vet ej           1 (1 %) 

Har ej svarat          2 (1,5 %) 

Otydbara svar         6 (5 %) 

                                                
39 Se fråga 9! 
40 Här rör det sig om elever som valt tyska. 
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Den stora majoriteten valde således på egen hand. Detta är att jämföra med att de flesta inte 

heller rådgjorde med någon om språkval, vilket framkom med tydlighet i fråga 9 (se ovan). En 

tanke som kan infinna sig är, att om elevernas val hade grundat sig på egen tankeverksamhet, ett 

välgrundat beslut av intresse och subjektiv bedömning, hade det faktum att så många som 83 % 

av eleverna valde på egen hand varit glädjande. Men som vi kan se i svaren på fråga 6 är en stor 

del av valen träffade av mer eller mindre slumpartade omständigheter. Jag tror att denna 

rådlöshet och, om uttrycket inte anses stötande, laissez-faire-mentalitet, kan vara en del av 

orsaken till att många elever tröttnar på språkstudierna. De har inte vetat vad de valde, och har 

inte haft en klar bild från början av vad språkstudierna skulle komma att innebära. Om man 

jämför med svaren på fråga 11 (se nedan), kan man även se att en del elever från början har 

orimligt högt ställda förväntningar på studierna och på sin egen utveckling. 

 

 

Fråga 6 

Varför valde du just det språk du läser? Hur tänkte du? 

 

Svaren på varför eleverna valde som de valde kan fördelas inom ett antal större grupperingar. 

Mellan vissa av dessa grupper, och ibland även inom dem, finns intressanta motsättningar. 

 Vad man slås av vid en närmare analys av svaren, är det stora mått av godtycke eller slump 

som tycks styra språkvalet. Detta riskerar att på mer eller mindre kort sikt göra eleverna 

desillusionerade och besvikna på studierna. Kanhända föreställer sig många elever att studierna i 

något av de tre språken kommer att fungera på samma sätt som engelskinlärningen, som de redan 

är vana vid, utan att tänka på att engelskan är ett språk som dels ligger betydligt närmare 

svenskan än de tre andra språken41 , dels hörs och syns dagligen i nästan alla upptänkliga 

sammanhang, till skillnad från de andra språken. 

 För att motverka att eleverna får en felaktig och på sikt menligt inverkande bild av 

språkinlärningen skulle man kunna tänka sig en fördjupad valprocess på skolorna. Olika skolor 

gör på olika sätt, med olika långa introduktions- eller ”prova-på”-perioder i franska, spanska och 

tyska innan eleverna väljer vilket språk de skall studera. Denna första introduktion till språken är 

naturligtvis utmärkt. Vad som borde förstärkas är elevernas möjligheter till reflektion och 

eftertanke. Kan de få hjälp av språklärarkollegiet att resonera kring språk, att samtala om 

                                                
41 Med undantag möjligen för tyskan, som dock med sin formrikare grammatik torde bjuda större svårigheter än 
engelskan. 
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språkens olika kvaliteter, användningsområden och hur språkstudier går till vore mycket vunnet. 

Att döma av enkätsvaren verkar i nuläget alltför mycket styras av tillfälligheter. Det är också 

viktigt, om man tänker sig samtal med lärarna om de olika språken, att lärarna inte revirtänker 

och slår vakt om sitt eget ämne på bekostnad av andra. 

 Den största gruppen av svar på fråga 6 har att göra med elevens direkta intryck av det språk 

som han/hon senare valde. De flesta svarar här att språket verkade ”roligt”, ”spännande” 

eller ”intressant”. Jag har hit även räknat svar som att språket var ”gött” [sic] eller ”häftigt” eller 

något mer nyanserade svar som ”det var det som tilltalade mig mest”. Eleven har alltså under 

den ”prova-på-period” som föregått språkvalet fått ett gott intryck av ett av språken, och därför 

valt det. Detta faktum säger tyvärr inte så mycket, annat än att det möjligen är rena tillfälligheter 

parade med personlig smak som styr många av valen – vilket naturligtvis kan vara intressant i sig. 

 Ganska många av eleverna i denna grupp valde språket eftersom de tyckte att det lät 

vackrast, finast eller på annat sätt mest tilltalande. För dem är det alltså den akustiska, eller 

kanske fonetiska, aspekten som varit avgörande för träffandet av valet. Majoriteten av dessa 

elever valde franska, några spanska och en tyska. Även dessa val grundar sig företrädesvis på 

personligt tycke och smak, tillfälliga intryck och stundens ingivelse, försåvitt jag kan bedöma. 

 Bland svaren i denna grupp finns även några som i förstone kan verka mycket lika de nyss 

redovisade, men som skiljer sig, vilket är verkligt intressant, genom att eleverna inte valde ett 

visst språk för att de uppger sig ha haft ett egentligt intresse av just det språket, utan för att det 

var roligare/intressantare/häftigare/lättare, och så vidare, än de andra språken de kunde välja 

bland. Uttryckt på detta sätt blir språkvalet för en icke försumbar mängd elever ett negativt val, 

ett val bort från andra språk. Det är att betrakta som olyckligt om eleverna snarare än att träffa ett 

egentligt, genomtänkt val, snarare utför ett ratande. Språkstudierna kan även därigenom bli en 

besvikelse, då eleverna riskerar att förr eller senare uppdaga att de valt ett ämne de egentligen 

inte hade intresse av. 

 

Det valda språket verkade roligt eller roligare än de andra språken   39 (33 %) 

 Eleven tyckte att språket lät ”fint”, ”coolt”, vackert eller på annat sätt tilltalande42 12 (10 %) 

 Eleven upplevde språket som ”spännande”, ”häftigt” eller ”gött [sic]”   3 (2,5 %) 

Eleven ”gillade språket mest”; ”Det var det som tilltalade mig mest”   2 (1,5 %) 

Eleven upplevde det valda språket som intressantast     8 (7 %) 

Elever upplevde att de andra språken verkade svårare     11 (9 %) 

Eleven valde bort de andra språken, utan att ange orsak till varför   6 (5 %) 

                                                
42 Majoriteten som svarat detta valde franska, resten spanska; en valde tyska med motiveringen att det lät ”brutalt”, 
vilket uppenbarligen tilltalade eleven i fråga. 
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Det finns elever som inte nöjer sig med att tycka att de andra språken än det de valde verkade 

mindre roliga, utan som rentav uppvisar en inskränkt och fördomsfull inställning till olika språk. 

Här kommer argument som att ”tyska är fult” och ”franska lät smörigt”, spanska är 

ett ”turkspråk” eller franska och spanska är ”fjollspråk”. Dessa åsikter är uppenbart befängda, 

men jag vill ändå belysa att de existerar. Det tyder på en kvarlevande inställning till språk och 

omvärld som krockar med skolans uppdrag att fostra barnen till demokratiska medborgare med 

respekt för alla människor. Samma uppfattningar uppdagas även i Skolverkets 

pilotundersökning43 från år 1999 – man kan tycka att inte mycket verkar ha hänt i fråga om 

toleransnivå eller värdegrund på de sju år som gått sedan pilotundersökningen. I min 

undersökning rör det sig lyckligtvis endast om ett fåtal elever. 

 

Eleven uppvisar en negativ och/ eller inskränkt inställning till de andra språken 3 (2,5 %) 

 

Några elever svarar att de valde språket eftersom de fick ett gott intryck av läraren som 

undervisade i det. Några svarar att de fick ett dåligt intryck av de andra lärarna. Även på detta 

sätt förekommer alltså negativa val, och det rör sig framförallt om val baserade mer på rena 

tillfälligheter och personlighet – både elevens och lärarens och samspelet däremellan – än på ett 

genomtänkt resonemang med fokus på intresse och framtidssyn. 

 

Eleven fick ett gott intryck av läraren i det språk han/hon senare valde   6 (5 %) 

Eleven fick ett dåligt intryck av lärarna i de språk han/hon inte valde    2 (1,5 %) 

 

Två elever tycks ha fallit för grupptrycket och valde ”som alla andra”. Inte heller ett genomtänkt 

val, alltså. 

 

 Eleven föll för grupptrycket och valde som ”alla andra”     2 (1,5 %) 

 

Glädjande är att många elever uppger att de valde språket för att de ser att de har nytta av det – 

nu eller i framtiden. Flera hänvisar till att språket talas i stora delar av världen (detta gäller 

framförallt elever som valt spanska); andra ser att de kan ha nytta av det i det yrke de vill ha. 

Åter andra elever talar om språkets användbarhet för resor. Hit kan även räknas de elever som 

                                                
43 Jfr. Sörensen, Christer, Språkvalet i grundskolan – en pilotundersökning, Skolverket, 1999, diarienummer 99:610, 
s. 13. 
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uppgett att de har släkt eller vänner i ett målspråksland, och som valt språket för att kunna tala 

med släktingarna eller vännerna.  

 Det är framförallt spanskstuderande som betonar nyttoaspekten, språkets användbarhet. 

Elever som valt tyska är i majoritet när det gäller släktkontakter.44 I fråga om att läsa ett språk för 

att man vill ut och resa, är svaren tämligen jämnt fördelade mellan språken. 

 Till denna grupp räknar jag även de elever som valde språk efter kulturellt intresse. Det rör 

sig om elever som är intresserade av musik eller andra kulturyttringar från ett visst språkområde. 

Jag menar att även dessa elever ser nyttoaspekten i språket, dess användbarhet, och träffar ett 

medvetet och mer eller mindre genomtänkt val. 

  

Eleven understryker att språket är användbart – exempelvis i ett framtida yrkesliv  25 (21 %) 

Eleven reser mycket till något målspråksland, eller vill göra det     9 (8 %) 

Eleven har släkt i ett målspråksland        7 (6 %) 

Eleven är intresserad av musik eller annan kultur med anknytning till målspråksområdet 2 (1,5 %) 

Eleven har en målspråkstalande vän        1 (1 %) 

Eleven har bott i ett målspråksland         1 (1 %) 

 

En del elever har valt språk för att de har en eller flera familjemedlemmar som läst samma språk. 

Flera ser det praktiska i att kunna få hjälp hemma med studierna. Det finns också de som har 

släkt i ett målspråksland och som ser nyttan i att kunna prata med sina släktingar. En elev har bott 

i ett målspråksland och känner naturlig anknytning dit, en har en målspråkstalande vän. 

 Till undantagen hör en elev som valde ett annat språk än det en familjemedlem hade valt, 

av anledningen att han/hon ville läsa något annat. 

 

Eleven har en familjemedlem eller släkt som kan språket och valde därför  
samma språk (många ser det praktiska i att kunna få hjälp med studierna)   11 (9 %) 
 

Eleven har en familjemedlem som kan språket och valde därför ett annat språk  1 (1 %) 

 

Många elever valde ett visst språk för att de tyckte att det var lätt, ”lagom lätt” eller inte för svårt. 

Fler valde bort språk för att de var svårare än det de valde (dessa svar har redovisats ovan bland 

de elever som valde bort språk istället för att välja efter eget intresse). Några elever valde språk 

som låg nära svenskan eller annat språk som eleven talar. 

                                                
44 Detta var även fallet 1999; jfr. Sörensen, Christer, Språkvalet i grundskolan – en pilotundersökning, Skolverket, 
1999, s. 11. Författaren skriver även: ”Eleverna har oklara föreställningar om motivet för sina val. Det vanligaste 
skälet för val av tyska är att någon av föräldrarna har läst tyska och därigenom kan hjälpa dem.” (Språkvalet i 

grundskolan, s. 14). 



 - 24 - 

 

Eleven upplevde språket som lagom lätt/inte svårt      8 (7 %) 

Det valda språket ligger nära svenskan eller ett annat språk som eleven talar   2 (1,5 %) 

 

Sju elever uppger att de inte vet eller minns varför de valde ett språk, eller uttrycker det att ”det 

bara blev så”. 

 

 Eleven vet inte eller minns inte varför han/hon valde språket, 
 eller uppger att ”det bara blev så”         7 (6 %) 
 

 

Fråga 11 

Vad tänkte du när du skulle börja läsa ett nytt språk? Hur kändes det? Hur hoppades du 

att det skulle bli? 

 

Många har inte svarat på frågan, särskilt i de yngre årskurserna. Att så många nöjer sig med svar 

som ”kul” eller ”bra” kan man tycka tyder på otränad förmåga till reflektion, eftertanke och 

brister i formuleringsförmåga; det kan förstås också bero på stress över att ha många frågor att 

besvara. 

 Det stora flertalet elever uttrycker, om än i enkla ordalag, att de hade goda förväntningar 

inför de begynnande språkstudierna. Några av dessa elever poängterar att studierna inte har blivit 

så som de hoppades. Ämnet har blivit svårare, tråkigare eller så orkar eleverna inte med 

studiebördan; i synnerhet tas läxorna upp: 

 

Det kändes bra och/eller roligt      48 (41 %) 

Det kändes roligt och intressant med ett språk utöver engelskan  11 (9 %) 

Det kändes spännande, ”pirrigt”      9 (7 %) 

Det kändes viktigt att få lära sig ett språk till, att kommunicera   1 (1 %) 

Studierna kändes allmänbildande       1 (1 %) 

Det var roligt att få lära sig mer om en annan kultur    1 (1 %) 

Eleven uttrycker stark motivation inför studierna    1 (1 %) 

 

Ganska många elever som uttrycker sig med ord som ”kul”, ”spännande”, ”roligt” inför de 

stundande studierna ger på samma gång uttryck för en lättare ängslan inför det nya studieämnet. 

Dessa elever uttrycker inte lika stark motivation eller entusiasm inför språkstudierna som 

eleverna i gruppen ovan, utan uttrycker snarare en förhoppning att studierna skall vara lätta och 
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inte medföra för mycket arbete. Svaren i denna grupp kan tyckas få, men det rör sig ändå om 

dryga trettiotalet elever av 118. Jag tror att oron eller osäkerheten kan bottna i att ganska många 

elever i år 6 inte har särskilt klart för sig vad det innebär att studera språk och inte heller vilka 

krav som kommer att ställas på dem – eller för den delen vilka krav de kan vilja ställa på sig 

själva. Mer samtal i skolorna inför språkvalen om vad det innebär att lära sig ett främmande 

språk vore av godo, inte minst för elever av detta slag. Deras svar fördelar sig på detta sätt: 

 

Eleven hoppades att studierna skulle gå bra     16 (14 %) 

Eleven hoppades att studierna skulle bli lätta    10 (8 %) 

Eleven hoppades att det skulle bli kul      6 (5 %) 

Eleven hoppades på att det skulle krävas liten arbetsinsats  1 (1 %) 

Eleven var orolig för mer läxor       1 (1 %) 

 

Vidare kommer en grupp elever, ganska liten, tämligen jämnt fördelad mellan de olika språken, 

som uttryckte direkta farhågor inför språkstudierna: 

 

Eleven trodde inte det skulle vara så svårt som det var    7 (6 %) 

Eleven trodde från början att det skulle vara svårt    3 (2,5 %) 

Studierna kändes svåra till en början      3 (2,5 %) 

Det kändes jobbigt att börja med ett nytt språk    2 (1,5 %) 

Det kändes besvärligt att inte kunna något45    1 (1 %) 

Studierna kändes förvirrande       1 (1 %) 

  

Även här poängterar några elever nyttan av språkkunskaper och förklarar att de i språkstudiernas 

linda hoppades att verkligen få lära sig det nya språket i mindre eller större utsträckning. Fyra 

elever verkade nöjda med att få lära sig ”lite” – att kunna uttrycka sig enkelt. Lika många ville nå 

större kunskaper, så att de skulle klara sig gott på en resa till ett målspråksland eller i ett framtida 

yrkesliv i ett målspråksland. Denna grupp ligger nära de elever (6 till antalet) som klart uttrycker 

en förhoppning och vilja att lära sig att tala språket flytande. Flera av dessa har inte siktet inställt 

på många års studier av språket, utan hoppas kunna tala det flytande på några (få) års sikt. Det är 

inte underligt om dessa elever med sina högt ställda förväntningar efter en tid blir besvikna, då de 

inser att det inte går så fort och lätt att nå de uppställda målen. Elever säger ”ett par år” som 

målsättning för flytande kunskaper. Lärarna bör poängtera i början, och kontinuerligt under 

språkstudierna, att språk tar tid. 

 
                                                
45 Eleven uttrycker sig mer målande: det kändes jobbigt att ”inte kunna ett piss”. 
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Eleven tänkte sig kunna tala flytande på några års sikt46    6 (5 %) 

Eleven hoppades få ”lära sig lite”       4 (3 %) 

Eleven hoppades att han/hon skulle lära sig tillräckligt för att 
klara sig i ett målspråksland, ex.vis på resa eller i yrkeslivet   4 (3 %) 
 

 

Övriga svar var: 

 

Vet ej/minns ej         8 (7 %) 

Kände inget speciellt        4 (3 %) 

Valde p.g.a. tvånget att läsa ett språk     1 (1 %) 

 

 

iv. Framtidsprofil 

 

Fråga 12 

Vad tycker du nu om att läsa språket du valde? Hur är det? Har det blivit som du 

hoppades, eller saknar du något? 

 

Elevernas svar kan indelas i två kategorier: de som upplever studierna positivt, och de som 

upplever dem negativt. 

 

Elever som upplever studierna positivt 

 

Merparten av eleverna som besvarat enkäten säger sig tycka att språkstudierna har motsvarat 

förväntningarna. Eleverna trivs, tycker att det är roligt och upplever att studierna går bra. Några 

tycker till och med att studierna känns bättre än förväntat. De upplevs som intressanta, 

användbara och motiverande. Mer detaljerat fördelar sig svaren på detta sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Även här betonas användbarheten. Jämför också med fråga 12. 
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Studierna motsvarar förväntningarna, eleverna trivs bra    54 (46 %) 

Studierna upplevs som roliga       28 (24 %) 

Studierna är intressanta        5 (4 %) 

Eleverna trivs tack vare läraren       3 (2,5 %) 

Studierna är roligare/bättre än eleverna trott att de skulle bli   2 (1,5 %) 

Eleverna upplever att de lär sig mycket      2 (1,5 %) 

Eleverna tycker att ämnet är lätt       2 (1,5 %) 

Eleverna uttrycker lust att lära sig mer      1 (1 %) 

Eleverna nämner språkets användbarhet som något positivt   1 (1 %) 

Studierna är roliga, men inte lika roliga som i början    1 (1 %) 

 

Elever som upplever studierna negativt 

 

Bland dem som inte trivs med sina studier, uttrycker de flesta att det beror på att språkstudierna 

är svåra, många att de är svårare än vad de hade trott. Några nöjer sig med att säga att de tycker 

att studierna är ”tråkiga”, tyvärr utan att precisera varför. Bland dem som förklarar sina svar 

tycker de flesta att studierna är jobbiga på grund av läxor eller för högt tempo. Några har ganska 

högt ställda förväntningar, redan efter en kort tids studier, och skulle vilja förstå mer av språket 

och/eller kunna uttrycka sig mer på språket. Andra faktorer som påverkar negativt är att tempot 

känns för högt, att skolan har blandade studiegrupper med elever från olika klasser, och att man 

inte får se så mycket film på lektionerna. 

 

Studierna är svårare än eleverna trott att de skulle bli    29 (25 %) 

Eleverna finner studierna tråkiga       11 (9 %) 

Eleverna uttrycker att studierna blivit jobbiga, t.ex. p.g.a. läxor   7 (6 %) 

Eleverna önskar att de förstode mer av målspråket47    3 (2,5 %) 

Eleverna uttrycker en viss besvikelse (utan att förklara orsaken)  3 (2,5 %) 

Eleverna tycker att studietempot är för högt     2 (1,5 %) 

Eleverna tycker att det är lätt att glömma språkkunskaperna   1 (1 %) 

Eleverna tycker att det är jobbigt med blandade  
grupper (elever från olika klasser)       1 (1 %) 
 

Eleverna vill se film på lektionerna      1 (1 %) 

Eleverna upplever ämnet som svårt och därför allt tråkigare   1 (1 %) 

 

Vet inte          4 (3 %) 

Har ej svarat          2 (1,5 %) 

Otydbara svar         6 (5 %) 
                                                
47 Ett exempel på ett svar är: ”Jag trodde jag skulle kunna snacka spanska efter ialf. [sic] 2 ½ år ganska bra men det 
kan jag inte.” Även här ser vi alltså för högt ställda förväntningar. Jämför med fråga 11. 
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Fråga 13 

Tror du att du kommer att fortsätta att läsa språket i framtiden? 

 

Syftet med denna fråga var att utröna elevernas vilja att fortsätta att satsa på språkstudier. Det är 

också intressant att se deras motivation att fortsätta att studera samma språk, snarare än att byta 

till ett annat språk när det första börjar kännas svårt (en tendens man kan se i frågorna 16 och 17). 

De flesta eleverna har svarat klart och tydligt på frågan – endast 4 har avstått, 2 har valt att skriva 

dit ett eget alternativ ”kanske” och 10 ”vet inte”. I de fall då jag fått respons på enkäten, antingen 

från elever eller från kolleger, har det några gånger framkommit att frågan uppfattats som 

svårtolkad. Avses med ”i framtiden” kommande läsår, gymnasiet, universitetet…? Frågan var 

alltså alltför öppet formulerad. Vid de enkätbesvarandetillfällen då jag själv kunnat ge svar på 

elevfunderingar har jag svarat att det är upp till eleverna att tolka frågan som de vill. Meningen 

var också från första början att fånga elevernas spontana reaktion på frågan – är de spontant 

välvilligt inställda till fortsatta studier, eller är aversion och avståndstagande deras omedelbara 

reaktion? Jag tror, med detta synsätt i åtanke, att resultatet av frågan ger en någorlunda 

rättvisande bild av elevgruppens inställning till studierna, även om jag med facit i hand borde ha 

preciserat den mer. 

 Resultatet ger vid handen att 57 % av eleverna hyser planer att fortsätta studera språk, 

medan 28 % säger sig inte vilja fortsätta. (De övriga svaren är oklara, och fyra elever har avstått 

från att svara.) Mer preciserat fördelar sig svaren på detta sätt: 

 

Ja           67 (57 %) 

Nej           32 (27 %) 

Vet inte          10 (8 %) 

Kanske          2 (1,5 %) 

Har ej svarat          4 (3 %) 

Otydbara svar         2 (1,5 %) 

 

Könsfördelningen mellan de olika svaren är ganska jämn, om än inte helt. 19 flickor (38 % av 

flickorna) och 18 pojkar (27 % av pojkarna) vill sluta läsa språk eller uppvisar på annat sätt en 

negativ inställning till studierna. Detta resultat är intressant, då det i Christer Sörensens 

undersökning år 1999 var övervägande pojkar som avbröt språkstudierna48 . Det skall dock 

påpekas att det i den tidigare undersökningen främst talas om elever som redan avbrutit 

                                                
48 Jfr. Sörensen, Christer, Språkvalet i grundskolan – en pilotstudie, Skolverket, 1999, s. 3 etc. 
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språkstudierna (vilket 1999 var mer än var femte elev49); dessa elever ingår, som jag nämnde i 

metodkapitlet, inte i min undersökning. 

 Särskilt intressant är naturligtvis att se niondeklasselevernas tankar inför gymnasiet. Av 42 

elever svarar 21 att de tänker fortsätta med språkstudierna – alltså inte mer än 50 %. 16 svarar att 

de tänker avbryta dem (38 %). Fem elever har svarat med kanske eller vet ej (12 %). Fördelat på 

de olika språken ser svaren ut såhär: 

 

      franska spanska tyska  sammanlagt 

 Vill avbryta studierna   3  11  2  16 

 Vill fortsätta studierna   0  13  8  21 

 Vet ej      2  2  1  5 

 

Den stora vinnaren i denna tabell ser ut att vara tyskan, där 8 av 11 vill fortsätta med studierna 

(73 % av tyskeleverna). Av franskans fem elever säger ingen klart ut att han/hon vill fortsätta 

med ämnet. Av de 26 spanskeleverna vill 13 (50 % av de spanskstuderande) fortsätta, men nästan 

lika många vill sluta. Att andelen presumtiva avhopp är så hög just i spanskan ser alarmerande ut. 

Förklaringen skulle (i någon utsträckning) kunna ha att göra med att spanskan har setts som det 

enklaste av de tre språken (något som även framgår av elevsvar på fråga 6). Många elever har 

valt spanskan och trott att den erforderliga arbetsinsatsen inte skulle bli så stor, eller har föreställt 

sig att språkkunskaperna skulle komma med en snabbhet och lätthet som inte motsvarar 

verklighetens förhållanden. Jag har kännedom om att man ibland har rått elever med dyslexi att 

välja spanska, med liknande motivering. Detta gör, kan man misstänka, att andelen 

desillusionerade språkelever tenderar att bli högre i spanskgrupperna. Dessa grupper är till 

yttermera visso i regel större och mer heterogena än grupperna i franska och tyska, vilket också 

leder till större svårigheter att hålla ett tempo som passar alla elever. 

 

 

Fråga 14 

Om du svarade nej på fråga 13 – varför tror du inte att du kommer att fortsätta med 

språket? 

 

Vad man ser av elevernas svar är att många saknar motivation. Är studierna svåra, ser man det 

inte sällan som lättast att sluta, eller, i vissa fall, att byta språk och börja studera ett annat. 

                                                
49 Idem. 
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 I sammanställningen nedan har jag fördelat svar av liknande karaktär indelade i grupper. 

Svaren fördelar sig på detta sätt: 

 

Eleven tycker att studierna är tråkiga50      9 (8 %) 

Eleven har inget intresse/ingen lust/ingen ork    4 (3 %) 

Eleven uppger sig inte ha tid       2 (1,5 %) 

Eleven svarar ”det är inte min grej”      1 (1 %) 

 

Språket är för svårt         8 (7 %) 

Studierna är jobbiga         1 (1 %) 

Det är för svårt att lära sig språket flytande     1 (1 %) 

Eleven menar att framtida studier kommer att vara svåra nog   1 (1 %) 

 

Vill lära sig andra språk för ”det är roligt att kunna fler”    2 (1,5 %) 

Eleven har ”redan läst det i 3 år” och tycker att det räcker  1 (1 %) 

Eleven menar att ”engelska är bättre”      1 (1 %) 

Eleven ser ingen användning för språket     4 (3 %) 

 

Eleven vet inte eller svarar att ”det känns så”     5 (4 %) 

 

Utöver dessa svar finns det en elev som visserligen inte vill fortsätta med studierna, men som 

ändå säger: ”det skulle vara väldigt bra med ett extra betyg”. Som vi såg i sammanställningen av 

fråga 13 är det inte mer än hälften av niondeklassarna som klart säger att de vill fortsätta med 

språkstudierna. Det är en skrämmande låg siffra och arbetet med att öka motivationen bör 

förstärkas. 

 

 

Fråga 15 

Om du svarade nej på fråga 13 – finns det något som skulle kunna göra så att du fortsatte 

att läsa språket även i framtiden? Isåfall vad? 

 

Av 33 svar på denna fråga är det så många som 12 som säger nej – de kan inte tänka sig något 

som skulle få dem att fortsätta med språkstudierna. Några antyder att det är arbetsbelastningen 

eller tempot som avskräcker, vilket säkert kan vara sant för många elever. Fyra elever svarar att 

de skulle fortsätta att läsa språket om de såg att de hade användning för det för arbete, umgänge 
                                                
50 Ett svar som belyser några av dessa elevers attityd gentemot studierna är: ”varför ska jag fortsätta med spanska om 
jag inte tycker det är sköj [sic]?” (flicka, år 8). 
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med vänner eller bosättning. Detta går i linje med svar på andra frågor, där tämligen många 

elever poängterat nyttoaspekten som viktig för studiemotivationen. 

 Svaren fördelade sig mer exakt på detta sätt: 

 

Nej, inget får dem att ändra uppfattning     12 (10 %) 

 

om eleven skulle flytta till ett målspråksland, eller resa dit 
mycket, skulle motivationen finnas att lära sig språket    2 (1,5 %) 
 

om det behövdes för ett arbete       1 (1 %) 

om eleven hade kompisar som talade målspråket eller bodde  
i ett land där man talade det       1 (1 %) 

 

Om eleven själv kan öka intresset för språk51     3 (2,5 %) 

Om studietempot var lugnare52       2 (1,5 %) 

Om man hade mindre läxor        1 (1 %) 

”Om man gör så att det blir roligare att lära sig”     1 (1 %) 

Om språkstudierna var lättare       1 (1 %) 

Om eleven själv blev bättre på språket53     1 (1 %) 

 

Om eleven kunde få slippa att ”göra nått” [sic] inför klassen   1 (1 %) 

 

Vet ej           5 (4 %) 

Otydbara svar         2 (1,5 %) 

 

 

Fråga 16 

Skulle du hellre läsa något annat språk? 

 

Meningen med denna fråga var att försöka uppfatta om elever som önskar avbryta studierna i det 

språk de valde i år 6 ändå fortfarande har intresse av språkstudier, eller om de totalt tröttnat på 

lingvistiska äventyr. Denna fråga bör kopplas ihop med fråga 13 (se ovan) – det intressanta är hur 

många elever som varken vill fortsätta att läsa det språk de valt eller börja studera ett annat. Så 

här fördelar sig svaren: 

 

 

 

                                                
51 Ingen som har svarat detta säger dock hur det skulle kunna gå till. 
52 En säger: ” Det var svårt att byta skola och komma till en grupp som kunde mer”. 
53 Det finns inget förslag här heller på hur det skulle gå till. 
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Ja            24 (20 %)
54 

Nej            81 (68 %) 

Nej, men gärna ett till55         2 (1,5 %) 
 

Vet ej            4 (3 %) 

Har ej svarat           2 (1,5 %) 

Otydbara svar          3 (2, 5 %) 

 

Om man jämför svaren på frågorna 13 och 16, finner man 20 elever som besvarat bägge frågorna 

med nej. Detta betyder att 17 % av eleverna vill sluta att studera det språk de valt, utan att börja 

studera ett annat. Fördelningen mellan de tre språken är jämn. Bland dem som lämnat 

kommentarer kan man se att orsakerna är att studierna känns för jobbiga och att eleverna inte ser 

någon användning för språket. 

 Det är något fler i år 9 än i de tidigare åren som vill avbryta språkstudierna. Detta kan 

delvis bero på att eleverna i år 9 har studerat längre och så att säga har haft längre tid på sig att 

tröttna, men förklaringen kan även vara att en del elever i grundskolans sista år ser att de riskerar 

att ej få betyg i språket och då hellre väljer att hoppa av studierna. 

 

 

Fråga 17 

Om du svarade ja på fråga 16 – vilket språk skulle du hellre vilja läsa? Och varför? 

 

Denna fråga är ägnad att utforska vilka språk som av dagens språkstuderande skolungdomar 

upplevs som intressanta – kanhända är det inte alls franska, spanska och tyska som många skulle 

vilja läsa utan något helt annat. 

 Önskespråken, som redovisas nedan med antal elever som angivit respektive språk och 

därefter deras motiveringar i sammanfattning, målar upp en ganska bred palett av språkintressen. 

Man slås även i dessa svar av att ganska många elever motiverar sitt språkintresse med att 

språket är användbart. Kinesiska och japanska, som allt oftare utmålas som kommande 

världsspråk, viktiga för ekonomin och handeln, figurerar bland elevernas svar, även om deras 

motiveringar till att läsa språken inte har att göra med världsekonomi och samhällsnytta. 

 Sammantaget ser elevernas språkönskelista ut som följer: 

 

                                                
54 Procentangivelserna gäller även i denna fråga andelen elever av det totala antalet som besvarat enkäten. 
55 Eleven vill fortsätta med det första språket och läsa ytterligare ett. 



 - 33 - 

Tyska 8 Det verkar lättare, roligare och upplevs som användbart. En elev skulle med eftertankens 

kranka blekhet ha valt det för att han/hon då kunde ha fått hjälp av sin mamma. 

   En av eleverna vill inte byta bort det språk han/hon valt, utan läsa tyska utöver 

språket. 

 

Italienska 7 Språket upplevs vackert och intressant. En elev uppfattar det som mer användbart än det 

språk han/hon nu läser, och en elev säger sig ha användning för det i sitt drömyrke. 

Italienare uppfattas som ”trevligare än fransmän”. En elev har en vän i Italien, en annan 

åker dit på somrarna.  

   En av eleverna vill inte byta bort det språk han/hon valt, utan läsa italienska 

utöver språket. 

 

Franska 4 Även detta språk upplevs som användbart av de elever som angett det. En elev säger i 

efterhand att han/hon skulle ha valt det då han/hon isåfall kunde ha fått hjälp av sin 

mamma med studierna. 

   Två av eleverna vill inte byta bort det språk de valt, utan läsa franska utöver det 

språket. 

 

Kinesiska 3 Det låter roligt. Skrivtecknen är vackra. 

 

Engelska 3 Endast en motivering – det är användbart. Det är oklart om eleverna avser 

nybörjarengelska eller stödundervisning i engelska. 

 

Japanska 3 Eleverna säger att det verkar roligt. 

 

Spanska 3 Språket blir allt större, det upplevs som enklare än franska, det verkar roligare. 

 

Portugisiska 1 Språket är snyggare (än spanska, som eleven nu läser). 

 

Turkiska 1 Eleven har släkt i Turkiet. 

 

Arabiska 1 Eleven har släkt i ett arabisktalande land. 

 

Utöver dessa svar säger sig en elev vilja läsa ett annat språk, men kommer inte på vilket. En elev 

säger sig ha valt ”fel språk från början”, men anger inte vilket språk han/hon skulle vilja studera 

istället. 
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Fråga 18 

Har du blivit mer intresserad av andra språk också efter att du började läsa det språk du 

valde? 

 

En förhoppning jag personligen hyser som språklärare med någotsånär polyglotta tendenser, och 

som jag tror delas av många kolleger, är att eleverna genom sina språkstudier, oavsett vilket 

språk de läser, skall fångas av lusten att lära sig mer och inspireras till att lära sig fler språk; 

därav denna fråga. Svaren säger också något om elevernas inställning till de språkstudier de 

redan bedriver. Upplever de studierna som inspirerande är chansen större att de skall vara 

välvilligt inställda till andra språk, medan en uttråkad elev som helst skulle vilja avbryta 

språkstudierna knappast lockas till studier i ett annat tungomål. Svaren fördelar sig på detta sätt: 

 

Ja           37 (31 %) 

Nej           75 (64 %) 

Vet ej           2 (1,5 %) 

Har ej svarat          1  (1 %) 

Otydbart svar         1 (1 %) 

 

Att närmare 65 % av eleverna svarar att deras språkintresse inte ökat får ses som ett 

misslyckande för språkundervisningen. Man skall dock komma ihåg att detta inte innebär att 65 

% av de språkstuderande är ointresserade av språkstudier – det kan också betyda att de är nöjda 

med det språk de läser, men inte önskar utöka studiebördan. 

 

 

Fråga 19 

Vad tycker du är svårast med språket du läser? Ge gärna flera olika exempel. 

 

Svaren på denna fråga är, som synes i sammanställningen nedan, av vitt skiftande karaktär. Två 

av svaren, att ”läsa högt inför klassen” och att ”säga rätt” har egentligen mindre med själva 

språket att göra, än med elevernas trygghet i gruppen. Den studiesociala miljön är naturligtvis 

mycket viktig för elevernas välbefinnande och för deras studieresultat, men den är inte en 

specifik faktor för språkstudier (även om språk genom sin kommunikativa karaktär självklart 

föranleder ett större mått av social interaktion än många andra ämnen). Att inte fler har svarat 
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något liknande får förhoppningsvis ändå ses som ett tecken på att det i de flesta fall råder en god 

och tillåtande atmosfär i språkklassrummen. 

 Svaren fördelar sig således: 

 

Uttal56          32 (27 %) 

Grammatik57          31 (26 %) 

Stavning58          27 (23 %) 

Att lära sig nya ord och komma ihåg dem59     16 (14 %) 

Syntax          13 (11 %) 

Att förstå ord och idiomatiska uttryck60      7 (6 %) 

Skrivregler, såsom skiljetecken och accenter     6 (5 %) 

Hörförståelse61         4 (3 %) 

Läxor           3 (2,5 %) 

Att översätta          2 (1,5 %) 

Att läsa texter         2 (1,5 %) 

Lära sig hundratalen         1 (1 %) 

Skriva diktamen         1 (1 %) 

Förhör          1 (1 %) 

Att skriva          1 (1 %) 

 

Att läsa högt inför klassen        1 (1 %) 

”säga rätt”          1 (1 %) 

 

Ingenting är svårt         6 (5 %) 

Allt är svårt         5 (4 %) 

 

Vet ej           6 (5 %) 

Har ej svarat          4 (3 %) 

Otydbara svar         2 (1,5 %) 

 

 

 

 

                                                
56 Vanligt hos dem som läser franska. 
57 Av dessa elever anger 4 att verbböjningen är det svåra. Grammatik anges som det svåraste av elever i alla tre 
språken, med viss övervikt för spanska och franska. 
58 Vanligt hos dem som läser franska – en kommentar är: ”Det står något men uttalas på ett annat sätt” (flicka, år 9). 
59 En klok kommentar är: ”Spanska pratar man inte på vardagen.”(flicka, år 9). 
60 En elev har preciserat att det är långa ord som är svåra, och en att det är svårt med ord som har många betydelser. 
Båda dessa elever läser spanska. 
61 3 av svaren anger att det är den snabba språkmelodin som ställer till med problem. Dessa elever läser spanska. 



 - 36 - 

Fråga 20 

Finns det något du tycker är riktigt tråkigt med språket? Vaddå isåfall? 

 

Majoriteten av de elever som har svarat på frågan uppger att ingenting är riktigt tråkigt med 

språkstudierna, vilket naturligtvis är glädjande. Av de övriga svaren – som uppvisar ganska stor 

variation – kan man utläsa att det främst är grammatik och glosträning som stöter på patrull. 

Läxor är inte heller särskilt uppskattade. Även på denna fråga finns svar som röjer otrygghet i 

gruppen. Svaren fördelar sig såhär: 

 

Inget           44 (37 %) 

Grammatik          9 (8 %) 

Glosor          7 (6 %) 

Läxor           7 (6 %) 

”Allt” eller ”det mesta”       6 (5 %) 

Att inte förstå         4 (3 %) 

”Att det är svårt”        4 (3 %) 

Att skriva eller stava rätt        3 (2,5 %) 

Prov           1 (1 %) 

”Spanjorer pratar så fort”        1 (1 %) 

Språket låter ”grovt”62       1 (1 %) 

”Att inte kunna”         1 (1 %) 

För mycket att hålla reda på, gör att man inte lär sig något   1 (1 %) 

Läraren          1 (1 %) 

Att vara tvungen att läsa inför klassen63     2 (1,5 %) 

Att vara tvungen att lära sig saker man inte ser någon logik i   1 (1 %) 

 

Några elever har inget att invända mot själva språkstudierna, men finner andra käppar i hjulet för 

sina lingvistiska framsteg: 

 

Att ha lektion på morgonen (schemat är dåligt)    2 (1,5 %) 

Att det är stökigt på lektionerna       1 (1 %) 

 

                                                
62 Eleven som svarat detta läser tyska. 
63 De som svarat detta säger att det beror på att det är jobbigt att läsa när man ”känner att man inte kan” och att det 
känns jobbigt ”inför människor man inte känner”. 
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Här rör det sig om problem som inte bottnar i ämnet utan i gruppsammansättning, disciplin, 

schemaläggning. Även de som svarat att det är jobbigt att läsa inför klassen skulle kunna räknas 

hit, då det snarast rör sig om osäkerhet i gruppen, något som kan förekomma i alla ämnen. 

 Utöver dessa svar finns några som svårligen låter sig kategoriseras. Eleverna svarar att det 

tråkiga med språkstudierna är: 

 

”att gå till” språklektionerna      1 (1 %) 

Att det är långtråkigt         1 (1 %) 

Vill ha blandgrupp         1 (1 %) 

”mycket”          1 (1 %) 

”franskan”          1 (1 %) 

”lektionerna”          1 (1 %) 

 

Vet ej           12 (10 %) 

 Har ej svarat          11 (9 %) 

 

 

Fråga 21 

Vad tycker du är lättast med språket? 

 

Elevernas svar är tämligen vittförgrenade. Jag har delat in dem i kategorier. Så många som 13 % 

anger att ingenting är lätt; knappt hälften så många tycker att allt är lätt, eller att allt är lika lätt 

eller svårt. Ord- och frasinlärning når 21 %, medan grammatik föga förvånande hamnar lägre, på 

10 %. Stavning och skrivning ligger långt ner på lätthetslistan (vilket kanske kan förklaras med 

att språkundervisningen alltmer fokuserar på det muntligt kommunikativa). Fler elever tycker att 

det är lätt att läsa, översätta och förstå språket (11 %). 

 Svaren fördelar sig i sin helhet på detta sätt: 
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Inget är lätt         15 (13 %) 

 

Det mesta eller allt är lätt och roligt     4 (3 %) 

Allt är lika lätt eller svårt        4 (3 %) 

 

Att det är likt ett språk eleven redan talar64    15 (13 %) 

 

Glosinlärning65         13 (11 %) 

Räkna           7 (6 %) 

Enkla fraser eller ämnesord        5 (4 %) 

 

Grammatik66          12 (10 %) 

 

Att läsa          7 (6 %) 

Läsförståelse          4 (3 %) 

Att översätta          1 (1 %) 

Att förstå språket        1 (1 %) 

 

Uttalet          7 (6 %) 

Repetera efter läraren        1 (1 %) 

 

En bra lärare          2 (1,5 %) 

 

Stavning          1 (1 %) 

Att skriva          1 (1 %) 

 

Övningar i boken         1 (1 %) 

 

Vet ej           23 (19 %) 

Har ej svarat          6 (5 %) 

Otydbara svar         3 (2,5 %) 

 

Jag väljer att inte beakta svaret ”Att gå ifrån lektionen” (från samma elev som tyckte att gå till 

lektionen var det tråkigaste, i fråga 20). 

 

 

 

 

                                                
64 I 12 av fallen rör det sig om svenska, i 2 om engelska och i 1 om italienska. Elever från alla tre målspråken finns 
representerade bland dessa svar. 
65 En flicka i år 9 som läser spanska uttrycker saken: ”Många ord är som engelskan”. Ytterligare en elev uttrycker 
samma sak. 
66 Av dessa elever svarar 8 att det är verbböjningen som är lättast. Dessa elever läser i huvudsak spanska. 
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Fråga 22 

Vad tycker du är roligt med språket? 

 

Även här är det stor spridning på elevernas svar, som jag har grupperat i kategorier i 

sammanställningen nedan. 14 % tycker att allt eller nästan allt är roligt, men 11 % tycker inte att 

någonting är roligt, eller att det enda roliga är rasterna före och efter lektionerna eller om man får 

sluta tidigare än vad som står på schemat. För 4 % är det viktigaste att gruppen fungerar bra, att 

läraren är bra och lektionerna lugna eller roliga. Några elever tycker att olika sorters övningar är 

roliga, medan andra mer fokuserar på lekmoment såsom film, ritande, spel och annat. Vad som är 

glädjande är att de flesta svaren ryms inom kategorin elever som verkligen finner glädje i att lära 

sig språket; det är elever som tycker om att utvecklas, som vill känna att de klarar sig på en resa 

till ett målspråksland, och som, återigen, betonar nyttoaspekten, språkets användbarhet ute i 

världen. Dessa elever utgör hela 31 % av svaren. 

 

Allt eller det mesta        16 (14 %) 

Att det är lätt          1 (1 %) 

Det som är lätt är roligt (men allt är inte lätt)    1 (1 %) 

Språket är intressant         1 (1 %) 

 

Ingenting          11 (9 %)  

Rasten innan eller efter        2 (1, 5 %) 

När man får sluta tidigare        1 (1 %) 

 

Att kunna prata med släktingar       3 (2, 5 %) 

Att känna att man utvecklas, lär sig mer, lär sig ett nytt språk67  12 (10 %) 

Att märka att man förstår språket      2 (1, 5 %) 

Att lära sig så pass mycket att man klarar sig på en resa  
till ett målspråksland        8 (7 %) 
 

Man kan prata med folk/många talar språket i världen   6 (5 %) 

 

Att få alla rätt på förhör        1 (1 %) 

Att man får ett extra betyg        1 (1 %) 

 

Ordinlärning68         4 (3 %)  

 

Att gruppen är bra         1 (1 %) 

Att lektionerna är lugna        1 (1 %) 

                                                
67 En elev svarar: ”Känna att man klarar av något man kämpat med länge”. 
68 En elev framhåller särskilt räkneorden som det roliga. 
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Roliga lektioner         1 (1 %) 

En bra lärare          1 (1 %) 

 

Läsförståelse/läsa/läsa högt       3 (2, 5 %) 

Skriftliga övningar         3 (2, 5 %) 

Prata/muntliga övningar        2 (1, 5 %)  

 

Att se på film         4 (3 %) 

Att rita          3 (2, 5 %) 

Att laga mat och äta69        2 (1, 5 %) 

Att spela spel         1 (1 %) 

”Egna projekt”        1 (1 %) 

 

Uttalet70          4 (3 %) 

 

Vet ej           24 (20 %) 

Otydbara svar         3 (2, 5 %) 

Har ej svarat          8 (7 %) 

 

 

Fråga 23 

Om du fick bestämma själv – hur skulle det då gå till att läsa språket? Ge gärna många 

exempel! Hur skulle lektionerna se ut? Läxorna? Böckerna? Och allt annat du kan komma 

på! 

 

Som lärare skulle man kunna befara, inför denna fråga, att många elever skulle välja den enkla 

vägen och svara att de vill ha ”mindre läxor”, eller något liknande. Så har även skett i en viss 

omfattning, men svaren är överlag mycket varierande. Mest glädjande är att många elever svarat 

att de är nöjda – en del till och med mycket nöjda – och inte vill ändra på någonting. Flera svar är 

eftertänksamma och visar på uppriktighet, medan tyvärr många svar är kortfattade, ogenomtänkta 

och onyanserade.  

 Ganska många elever har synpunkter – tyvärr inte särskilt elokventa – på läxor, förhör och 

prov, och andra tycker till om lektionerna som helhet – de vill ha dem ”lättare” eller ”roligare”, 

utan att gå in på vad de avser med dessa ord. 

 Några elever efterlyser lugnare tempo, lugnare lektioner och mer lärarhjälp. Även 

nivåanpassad undervisning och tydligare struktur på lektionerna efterfrågas. Det senare är något 

                                                
69 Eleverna som svarat detta har, har jag fått veta, haft en lektion då de lagat fransk mat. 
70 En elev svarar: ”Det låter fint när man säger det”. Jfr. svaren på fråga 6. 
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förvånande, då jag vet att man på den skola där enkätundersökningen utförts arbetar mycket med 

planeringar och struktur. Kanske kan man se dessa inlägg som ett bevis för att det aldrig går att få 

nog tydlig struktur, det finns alltid elever med ytterligare behov av förtydliganden och hjälp att få 

ordning på studierna. 

 Svaren fördelar sig mer exakt på detta sätt: 

 

Vill inte ändra på något        19 (16 %) 

 

Resor till målspråksland71        6 (5 %) 

 

Färre läxor          17 (14 %) 

Inga läxor          3 (2 %) 

Lättare läxor          1 (1 %) 

Roligare läxor         1 (1 %) 

Fler läxor          1 (1 %) 

Svårare läxor          1 (1 %) 

Färre glosor          6 (5 %) 

Inga glosor          1 (1 %) 

Varierade former av läxförhör       1 (1 %) 

Färre prov          2 (1,5 %) 

 

Nivåanpassad undervisning72      3 (2 %) 

Strukturerat arbetssätt        2 (1,5 %) 

Lugnare tempo         1 (1 %) 

Lugnt på lektionerna        1 (1 %) 

En lärare till, så man kan få mer hjälp      1 (1 %) 

Mer enskilt arbete         1 (1 %) 

 

Mer lekar/spel         2 (1,5 %) 

Mer film          6 (5 %) 

Lyssna på musik/översätta sånger       3 (2 %) 

 

Skriva mer          1 (1 %) 

Arbeta med dator         1 (1 %) 

Fylleriuppgifter         3 (2 %)  

Mer grammatik         1 (1 %) 

 

 

                                                
71 En föreslår att man inte skall ha några lektioner alls, utan bara resa till utlandet (varje vecka!) och där lära sig 
språket. Förslaget skulle säkert glädja en Rousseau, men budgetansvariga torde se det ur en annan synvinkel. 
72 En elev skriver: ”Jag tycker det ska finnas tre val typ lätt medelsvårt och svårt. Då får ju alla lära sig i sin egen 
takt.” (Flicka, år 8) Uttalandet kan ses som ett underkännande från elevhåll för individanpassningen. 
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Lättare böcker         2 (1,5 %) 

Roligare böcker         1 (1 %) 

Bättre förklaringar i böcker        1 (1 %) 

Böckerna borde ta upp fler målspråksländer     1 (1 %) 

Mer arbete i läroböckerna        1 (1 %) 

Läsa mer          1 (1 %) 

 

Mer muntliga övningar73        7 (6 %) 

Färre muntliga övningar        1 (1 %) 

 

Lättare lektioner         2 (1,5 %) 

Roligare lektioner         2 (1,5 %) 

Äta godis på lektionerna        1 (1 %) 

Kortare lektioner         1 (1 %) 

Längre lektioner         1 (1 %) 

 

Repetera mycket74        2 (1,5 %) 

 

Vet ej           21 (18 %) 

Har ej svarat          17 (14 %) 

 

Utöver dessa svar säger en elev i år 9 att han/hon vill ha det ”Som i 8:an” (utan att förklara 

hur det var då). En elev i år 7 skriver sympatiskt nog som reaktion på ”Om du fick bestämma 

själv”: ”Det skulle nog inte gå så bra”. 

                                                
73 Några elever tycker att man skall prata språket, inte skriva. En elev vill ha fler uttalsövningar. 
74 Dessa elever understryker att man lätt glömmer det man redan lärt sig. 
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VI 

Avslutande diskussion 

 

Undersökningen har visat att könsfördelningen mellan språken är förhållandevis jämn vad 

beträffar franskan och tyskan, men att pojkarna är i klar majoritet i spanskgrupperna. Detta 

skiljer sig från resultaten i 1999 års pilotundersökning från Skolverket. Eleverna som då läste 

spanska var emellertid mycket få, varför någon egentlig jämförelse är svår att göra. Vad man 

däremot lätt kan konstatera är spanskans enorma framgång och popularitet de senaste åren. 

Från några enstaka procent av eleverna år 1999 är det nu på den aktuella skolan över hälften 

av de språkstuderande eleverna som läser spanska, medan franskan och tyskan fördelar resten 

av eleverna ganska jämnt sig emellan. Givna frågor är vad denna stora övervikt för spanska 

beror på, och hur förhållandena har kunnat ändras i så hög grad på några få år. Tvivels utan 

betyder charterturismen i sydliga nejder en hel del. Som vi har sett fokuserar även många 

elever på språkets användbarhet, ofta i ett globalt perspektiv. Spanskan med sina överlägset 

många talare ligger då naturligtvis bra till. Samtidigt kunde man önska att fler såge franskans 

och tyskans stora roll i det europeiska perspektivet – en roll som skolan säkert skulle kunna 

framhålla tydligare, inte bara inom språkundervisningen utan även i exempelvis SO-ämnena. 

 En teori inför studien var att studier eller kunskaper i ett språk utöver franskan, 

spanskan eller tyskan skulle vara motiverande för eleverna. Några tydliga sådana tendenser 

har emellertid inte kunnat utläsas av undersökningen. Möjligen är elevunderlaget för denna 

fråga för begränsat. Utförligare svar, lämpligen i form av intervjuer med de flerspråkiga 

eleverna, skulle ha behövts. De cirka 10 % av eleverna som läste ett språk utöver franskan, 

spanskan eller tyskan läste alla ett hemspråk; det hade varit intressant att jämföra med svar 

från elever som läste ett så kallat C-språk, det vill säga som börjat med ett modernt språk i år 

6 och sedan utökat studierna med ytterligare ett i år 8; några sådana elever finns dock inte på 

den skola där enkäten utförts. 

 Undersökningen visar emellertid ett tämligen klart samband mellan elevernas 

inställning till språkstudier och språkkunskaper i deras omgivning; ju fler man känner som 

kan ett annat språk, desto positivare tycks inställningen vara till de egna språkstudierna. 

Denna tendens är mindre tydlig bland de franskstuderande, men det kan också bero på att det 

är få som känner någon som läst just franska. Motivationen är starkast bland de 

tyskstuderande, vilket kan bero på att det är förhållandevis många i denna grupp som har släkt 

i tysktalande länder. Just möjligheten att få använda språket praktiskt förefaller vara en stark 
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motivationsfaktor; något som även bidrager till engelskans särställning i fråga om elevintresse. 

I Skolverkets pilotundersökning år 1999 visar Christer Sörensen att motivationen för de 

moderna språken är mindre än för engelska, just eftersom eleverna kommer så mycket mer i 

kontakt med den. Liknande åsikter figurerar även bland elevsvaren i min undersökning; flera 

elever framhåller dock att det är roligt att få lära sig ett språk utöver engelskan, ett språk som 

inte ”alla andra” kan. 

 En av de frågor jag själv finner mest intressanta är hur och varför eleverna väljer språk i 

år 6. Undersökningen ger vid handen att eleverna i hög grad väljer helt själva – så många som 

83 % får välja efter eget skön. Inför valet rådgjorde 70 % av eleverna med någon (i regel en 

förälder eller ett syskon), men var sedan ändå ensamma om att fatta beslutet. Liksom i 

pilotundersökningen från år 1999 kan man i enkätsvaren se eleverna ”har oklara 

föreställningar om motivet för sina val”75 . Med tanke på de vaga uppfattningar om vad 

språkstudier innebär, som lyser igenom i många svar, skulle man kunna ifrågasätta detta 

valförfarande. Jag tror att djupare diskussioner kring språk, såväl på skolan som i hemmen, 

vore av godo för eleverna, både på kort och lång sikt. 

 Många elever väljer språk efter vad de tycker verkar roligast eller lättast under 

den ”prova-på-period” som föregår valet. Påfallande många väljer ”det minst onda”, det vill 

säga de vill egentligen inte alls läsa språk och väljer bort de två som minst tilltalar dem. 

 Flera elever ger även prov på en inskränkt inställning till ett eller flera språk, stundom 

med inslag av fördomar av rasistisk och/eller sexuell karaktär. Utöver att denna språksyn 

rimmar illa med skolans demokratiska fostransuppdrag, är förutfattade meningar som grund 

för språkval föga lämpliga, då de leder till oöverlagda val som på ganska kort sikt gör 

eleverna desillusionerade. Till dessa förutfattade meningar kan man även räkna ofta spridda 

åsikter som att spanska skulle vara lättare än de andra språken, att franska anses nära nog 

omöjligt att stava eller att tyska bara vore grammatik. Christer Sörensen fann samma slags 

åsikter bland eleverna år 1999. På de sju år som gått har således inte mycket hänt på detta 

område. Skolan bör i högre grad bekämpa fördomsfullt och ogrundat tyckande, för att 

bibringa eleverna möjligheter till en objektiv bedömning och ett ställningstagande baserat på 

fakta och eftertanke. Jag tror det finns mycket att vinna på att lärarna i de olika språken ökar 

samarbetet sinsemellan och verkar för en öppen och polyglott språkdebatt snarare än att 

markera revir inom de egna isoglosserna. 

                                                
75 Sörensen, Christer, op. cit., p. 14. 
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 Upprepade gånger betonar flera elever lärarens roll för val av språk och för 

bibehållandet av studiemotivationen. Några elever väljer inte språk, utan lärare – den lärare 

som gjort det bästa intrycket, eller den som gjort det minst dåliga. Genom att jag 

gruppmarkerat enkätsvaren har jag kunnat se att en och samma lärare kan få de mest vitt 

skilda omdömen. Ibland skiljer omdömena mellan olika grupper, där en grupp tycks älska 

läraren och en annan vara hjärtligt trött på honom eller henne, ibland förekommer samma 

variation inom en och samma grupp. Det tyder på att frågan om uppskattning av en lärare i 

mångt och mycket är en fråga om samspel mellan olika personligheter – eller personkemi, för 

att använda ett slitet uttryck. Elevernas syn på läraren spelar en stor roll för motivationen, det 

står klart; ”Att ha haft en ’bra’ lärare kan för många elever bli av avgörande betydelse”76, 

konstaterar även Ulrika Tornberg i sin bok om språkdidaktik. En svårare sak är att komma 

underfund med hur en lärare skall bära sig åt för att entusiasmera så många som möjligt. Att 

alla skall komma lika gott överens med alla torde vara en utopi. 

 Medan ovanstående motivationsgrunder för språkval är påfallande ogenomtänkta och 

kortsiktiga, finns glädjande nog en mängd elever som visar prov på eftertanke och 

framtidsperspektiv i sin språksyn. De betonar nyttan och användbarheten av språket de valt, 

och ser sig kunna använda det i framtida studier, arbete, på resor och i umgänge med vänner. 

Detta är helt i linje med kursplanens ord om moderna språk; där står bland annat: 

 

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. […] Utbildningen i 

moderna språk har som syfte att vidga perspektivet på omvärlden och på olika kulturer. […] Ämnet 

moderna språk syftar därför också till att eleven skall vidmakthålla och utveckla sin lust och förmåga att 

lära sig språk.77 

 

Att betona språkens stora roll i elevernas framtid, för att dessa elever skall behålla intresset 

och förhoppningsvis också väcka intresse hos andra elever, torde vara mycket väsentligt. 

 Elevernas förväntningar på språkstudierna är höga. De flesta ser framför sig en 

upplevelse som skall bli rolig och spännande. Några elever har mycket höga, jag skulle vilja 

säga alltför höga, förväntningar på studierna och på sig själva. Detta är elever som på några få 

                                                
76 Tornberg, Ulrika, Språkdidaktik, Gleerups, 1998, s. 9. 
77 Kursplaner och betygskriterier i moderna språk, http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar= 
0607&infotyp=23&skolform=11&id=3874&extraId=2087, 09/10-2006. 
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års sikt tror sig kunna tala språket flytande. I de högre årskurserna visar inte sällan dessa 

elever en viss besvikelse över att de inte lärt sig så mycket de i förväg trott att de skulle. Även 

för dessa elever vore det av vikt att man förde djupare samtal och gåve mer information inför 

språkstudierna om vad dessa rent praktiskt innebär och vad eleverna kan förvänta sig. Många 

föräldrar skulle också behöva delges dylik information.78 

 Inför studiestarten känner några elever oro och ängslan. De vet inte vad som väntar dem. 

I regel hoppas de ändå att det skall gå bra, men några uttrycker farhågor om svårigheter och 

ökad läxbörda. Ett visst mått av oklarhet kring vad språkstudier innebär torde ligga bakom 

dessa känslor, en oklarhet som borde kunna minskas betydligt genom klarare information 

innan studierna börjar. 

 Vad upplever då eleverna som roligt, entusiasmerande och inspirerande i språkstudierna? 

Lärarens betydelse har redan påpekats. Glädjen att känna att man lyckas, att man lär sig, att 

man märker att man faktiskt kan använda språket i allt större utsträckning, är något som 

många påtalar. Även här återkommer nyttoaspekten – plötsligt kan man klara av att resa till 

ett främmande land, plötsligt förstår man äntligen vad släktingarna på kontinenten säger. 

 Något många elever upplever som negativt är läxor och grammatik. Jag tror här att man 

inte får falla i den fallgrop som heter mindre läxor eller mindre grammatik. De allra flesta 

behöver läxor för att befästa sina kunskaper, och grammatik är en självklar del av alla 

språkstudier. Många elever uttrycker en önskan att lära sig ett språk ordentligt, och för deras 

del är kunskaper i grammatik en viktig del av motivationen, något många också klargör i sina 

enkätsvar. Det man bör göra är att klargöra varför läxor och grammatik är en icke försumbar 

del av språkstudier. 

 Arbetstakt, bristande individanpassning och mängden arbete är andra faktorer som 

påverkar elevernas inställning till språk negativt. Christer Sörensen visade att avhoppen från 

språken kommer när ämnet börjar upplevas svårt, tråkigt eller meningslöst. Samma tendens 

syns i mina resultat, om man tittar på de elever som svarat att de inte vill fortsätta med 

studierna. Det mångfacetterade arbetet med att motivera eleverna får aldrig försvinna ur fokus. 

 Några elever riktar inte in sig på själva språken i sina svar om vad de upplever negativt, 

utan beskriver klassrumssituationen som otrygg och hämmande. Ulrika Tornberg frågar sig 

också hur man som lärare skall ingjuta det nödvändiga modet i eleverna och betonar 

                                                
78 Denna fråga har aktualiserats i dagarna på min egen arbetsplats, där eleverna i år 6 står i begrepp att välja 
språk. Med resultaten av denna undersökning i färskt minne har jag bemödat mig om att vara tydlig om vad 
språkstudier innebär och bett elever och föräldrar att diskutera språk och språkval hemma. Responsen från 
föräldrahåll har trots detta varit att barnen får göra som de vill, utan inblandning från hemmet. Detta stärker mig 
än mer i åsikten att såväl elever som föräldrar behöver tydligare information om språkämnena. Även från 
föräldrar märks för övrigt stundom fördomsfulla åsikter om olika språk. 
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att ”Klassrumsatmosfären är av avgörande betydelse för om de socio-affektiva strategierna 

kommer till användning eller inte”79, det vill säga om eleverna skall våga interagera med 

varandra och läraren och använda språket. 

 Trots att en stor del av eleverna som deltagit i undersökningen säger sig uppskatta 

språken, säger sig mer än hälften av de språkstuderande i år 9 vilja sluta med språkstudierna, 

helt eller (i mycket mindre utsträckning) till förmån för ett annat språk. Ork och intresse tryter. 

En motivationsgrund för att fortsätta kan vara de nya reglerna för meritvärden på gymnasiet, 

föreslagna i Gy07. Förhoppningsvis kan de komma att locka fler elever att fortsätta med 

språkstudierna. Jag har själv märkt ett stort intresse och en närmast enorm glädje bland mina 

elever, då jag informerat dem om dessa nya regler. Motivationen för studierna tycks också ha 

ökat, rent initialt. Troligen får man påminna eleverna om detta vid behov framöver, då lusten 

tryter.80 

 Majoriteten av eleverna tycks positivt inställda till språk, men orken att fortsätta med 

samma språk tills man nått gedigna färdigheter i det tryter allt som oftast. Detta betyder 

emellertid inte att språkintresse saknas! 20 % av eleverna vill läsa ett annat språk än det de nu 

studerar. Detta tyder på att många med åren börjar känna efter och finna sina egna intressen. 

Detta vore värdefullt för Sverige att tillvarata, såväl för konkurrenskraften i en global värld 

som för elevernas personliga förkovran och utveckling. Tyska, som annars inte röner något 

större intresse bland eleverna, är stort här. Ett språk på modet tycks vara italienska, som också 

kommer starkt på gymnasienivå. Kanske är det nästa moderna språk som börjar införas på 

grundskolan? 

 I enkätundersökningen framkommer dock i svaren på flera frågor att många elever 

upplever språkstudierna som ett tvång. Dessa elevers val av språk är inte ett val av intresse, 

utan ett negativt val där det minst ointressanta språket väljs, som vi tidigare sett. Man kan 

fråga sig hur situationen för språken i skolan skulle se ut, om eleverna inte vore mer eller 

mindre tvungna att välja ett modernt språk, utan som före Lpo94:s införande även kunde välja 

andra ämnen. Per Malmberg och Christer Sörensen visar i sina arbeten81 att antalet elever som 

går ut grundskolan med ett betyg i språk visserligen har ökat, men att medelnivån på 

elevernas språkkunskaper har sjunkit som en följd av ökad gruppstorlek i 

språkundervisningen och mer heterogena grupper. Denna tendens tycks ha hållit i sig fram till 

dags dato. För språkundervisningen och språkkunskapsnivån vore det troligen av godo att 

                                                
79 Ibid., s. 45. 
80 Med den nya regeringens beslut att riva upp Gy07 har situationen hastigt blivit mer oklar. Man kan bara 
hoppas att även de nya makthavarna ser vinsten med att belöna betyg i språk. 
81 Malmberg, Per, op. cit. och Sörensen, Christer, op. cit. 
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valet i större utsträckning skedde av genuint intresse. En vinkling av frågan som torde vara 

intressant inte minst för politiska beslutsfattare är om idealet skall vara så många 

språkstuderande som möjligt, eller språkstuderande som bibringas så goda kunskaper som 

möjligt. Det är dock en fråga jag med varm hand överlåter åt andra fora än denna uppsats. 

 Frågan hur man motiverar elever att studera språk är naturligtvis alltför svår och 

sammansatt för att till fullo utredas i ett arbete av denna ringa omfattning. Jag är av den 

meningen att elevers studiemotivation är ett mycket viktigt område att ständigt utforska, och 

hoppas att denna uppsats i någon mån kan ha motiverat till fortsatt forskning. 



 - 49 - 

VII 

Litteraturförteckning 

 

Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken, Studentlitteratur, 2005. 

 

Jacobsson, Cecilia, ”Fem frågor/Ola Wikander I döda språks sällskap”, Dagens Nyheter, 10 

maj 2006. 

 

Lusten och möjligheten – om lärarens betydelse, arbetssituation och förutsättningar, 

Skolverket, Rapport 282, 2006. 

 

Malmberg, Per, De moderna språken i grundskolan och gymnasieskolan från 1960 och 

framåt, Skolverket, 2000. 

 

Skolvärlden, 14 september 2006. 

 

Sörensen, Christer, Språkvalet i grundskolan – en pilotundersökning, Skolverket, 1999. 

 

Tenfält,Torbjörn, ”Färre studenter läser utomlands”, Dagens Nyheter, 28 juni 2004. 

 

Tornberg, Ulrika, Språkdidaktik, Gleerups, 1998. 

 

Trost, Jan, Enkätboken, Studentlitteratur, 2001. 

 

Elektroniska media: 

 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&i
d=3874&extraId=2087, 09/10 2006. 
 

Wittgenstein, Ludwig, citerad på http://www.livet.se/ord/ordspr%C3%A5k/21498_ 

Mitt_spraks_granser_ar_mitt_un, 11/10 2006. 

 



Bilaga 

 

Enkäten som ligger till grund för detta arbete återges här i sin helhet. För att spara utrymme 

har jag minskat antalet skrivrader i de frågor som är försedda med detta. Av trycktekniska 

skäl har även typsnitt uniformerats med vad som används i uppsatsen. I övrigt är ingenting 

ändrat från den enkät som eleverna fick. 

 

Enkät om språkstudier 

 

Läs igenom frågorna noga. Där det finns rutor, sätter du ett kryss för det 

svar som stämmer bäst in på dig. På en del frågor får du istället skriva egna 

svar. Skriv gärna mycket och ge exempel på hur du menar! Om du inte får 

plats, kan du skriva på baksidan av pappret. 
 

 

1) Är du pojke eller flicka?  
 

pojke  flicka  
 

 
2) Vilken klass går du i?  

 

6:an  7:an  8:an  9:an  
 

 
3) Vilket språk läser du (utom svenska och engelska)? 

 

franska  spanska  tyska  
 

 
4) Hur länge har du läst språket? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
5) Läser du något annat språk också, till exempel hemspråk? Vilket då, isåfall? 

 

ja , _____________________________________ 
 

nej  
 



6) Varför valde du just det språk du läser? Hur tänkte du? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
7) Har någon du känner läst samma språk? Vem då, isåfall? 
 

ja , _____________________________________ 
 

nej  
 

 
8) Känner du någon som kan det språk som du läser, eller flera andra språk? Vem är det, 

isåfall? 
 

ja , _____________________________________ 
 

nej  
 

 

 
9) Var det någon som rekommenderade dig eller rådde dig att välja just det språk du 

valde? Vem var det isåfall? En lärare, en kompis, mamma eller pappa, eller någon 
annan? 

 

ja , ________________________________ 
 

nej  
 

 
10) Fick du välja helt själv eller tycker du att någon bestämde åt dig? Vem var det isåfall? 

En lärare, en kompis, mamma eller pappa, eller någon annan? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
11) Vad tänkte du när du skulle börja läsa ett nytt språk? Hur kändes det? Hur hoppades 

du att det skulle bli? 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



12) Vad tycker du nu om att läsa språket du valde? Hur är det? Har det blivit som du 
hoppades, eller saknar du något? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

13) Tror du att du kommer att fortsätta att läsa språket i framtiden? 
 

ja  nej  
 
 
14) Om du svarade nej på fråga 13 – varför tror du inte att du kommer att fortsätta med 

språket? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
15) Om du svarade nej på fråga 13 – finns det något som skulle kunna göra så att du 

fortsatte att läsa språket även i framtiden? Isåfall vad? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
16) Skulle du hellre läsa något annat språk? 

 

ja  nej  
 

 

 
17) Om du svarade ja på fråga 16 – vilket språk skulle du hellre vilja läsa? Och varför? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
18) Har du blivit mer intresserad av andra språk också efter att du började läsa det språk 

du valde? 

ja  nej  
 



19) Vad tycker du är svårast med språket du läser? Ge gärna flera olika exempel. 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
20) Finns det något du tycker är riktigt tråkigt med språket? Vaddå isåfall? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
21) Vad tycker du är lättast med språket? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
22) Vad tycker du är roligt med språket? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

23) Om du fick bestämma själv – hur skulle det då gå till att läsa språket? Ge gärna många 
exempel! Hur skulle lektionerna se ut? Läxorna? Böckerna? Och allt annat du kan 
komma på! 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

 

Tack för hjälpen!  

Lycka till med språken! 

 


