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Elevers attityder till moderna språk 

Christina Olvenmyr 

 

Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka vad elever i grundskolan har för attityder till 

moderna språk. Studien har bedrivits i två städer i södra Sverige, varav den ena staden 

är dubbelt så stor som den andra. Skolan i den större staden har ett upptagningsområde 

som endast sträcker sig inom stadsbebyggelse, medan skolan i den mindre staden har ett 

större upptagningsområde delvis bestående av landsbygd. Arbetet är betydelsefullt 

eftersom allt fler elever tycks välja bort ett extra språk. Det är av stor vikt att försöka ta 

reda på om eleverna redan i åk 7 nåtts av budskapet att ”det lönar sig att läsa språk”, 

eftersom från och med höstterminen 2010 kommer extra meritpoäng att ges vid ansökan 

till högskolor.  

 

Undersökningens metod är kvantitativ med kvalitativa inslag. Undersökningen visar att 

flertalet av de tillfrågade eleverna läser moderna språk och flertalet av dem tänker 

fortsätta med detta på gymnasiet, eftersom de vill lära sig mer av samma språk. Det fåtal 

som inte läser ett modernt språk tycker att de behöver extra stöd i svenska och engelska. 

De säger sig sakna intresse för språk och dessutom anser de att språkstudier är alltför 

arbetsamma. 

 

 

 

Ämnesord: elevers attityder till språkinlärning, moderna språk, grundskolan, integrativ 

motivation, instrumentell motivation 
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Förord 

 

Att kunna tala och förstå flera språk är en ständig källa till glädje som jag önskar att 

ungdomar ska upptäcka. 

Att resa ut i världen och på ett enkelt sätt kunna ta del av andra kulturer ger en extra 

krydda åt livet. 

Att ta del av litteratur på dess originalspråk och lyssna till musik på olika språk och 

förstå dess budskap är fantastiskt. 

 

Detta är bara några av alla anledningar till att skolans språkundervisning är mycket 

viktig. 

 

Jag vill tacka alla de elever som gjort detta arbete möjligt genom att besvara mina 

enkäter samt de rektorer och lärare som upplåtit skola och lektionstid åt mig för att 

genomföra dessa. Även min handledare Sigurd Rothstein och hans kollega Joachim 

Lidtke, som alltid varit redo att besvara mina frågor. Sist men inte minst mina båda 

döttrar Emma och Anna, som stöttat mig i mitt arbete och givit mig många goda råd. 
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1  INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Genom att ha arbetat som lärare i moderna språk i grundskolans senare år, har jag 

kommit i kontakt med många språklärare med lång erfarenhet. De har uttryckt oro över 

elevernas bristande intresse av att lära sig ett modernt språk. Vad kan detta bristande 

intresse bero på? Enligt Skolverkets kursplan (2000-07) räknas till ”moderna språk” 

sådana språk som kan studeras i den svenska grundskolan; bland annat franska, tyska 

och spanska. Engelska räknas inte dit. Det har en särställning och egen kursplan. 

Eftersom det engelska språket i egenskap av kärnämne i den svenska grundskolan har 

fått en framträdande roll, anser många elever att det är tillräckligt med att kunna detta 

enda språk utöver modersmålet. 

 

Mina erfarenheter visar att många ungdomar inte verkar vara beredda på att lägga ner 

det arbete som krävs för att lära sig ännu ett språk och därför vill jag ta reda på mer om 

ungdomars attityder till moderna språk. ”Attityd (fr. attitude ’hållning’ av ital. 

attitudine, ytterst av senlat. aptitudo ’lämplighet’, ’lämpligt tillfälle’) kroppsställning, 

kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt. Inom socialpsykologin och 

andra vetenskaper används termen attityd idag vanligen för en varaktig inställning som 

har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot 

något”, enligt Nationalencyklopedin. 

 

1.2 Bakgrund 

Vi lever i ett globalt samhälle där kontakterna mellan människor och länder ökar och 

avstånden minskar genom att det blir lättare att resa över gränserna. Alltfler kommer få 

möjlighet att arbeta i andra länder, åtminstone inom Europa. Eftersom engelskan ännu 

inte är ett självklart andraspråk i många av dessa länder och en stor del av befolkningen 

ej heller behärskar det kommer man ha större möjligheter till kommunikation och utbyte 

om man kan tala något av de övriga stora världsspråken. 
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Skolverket har konstaterat att intresset för språkstudier på högstadiet har minskat, se 

statistik (Bilaga 1). Henry & Apelgren (2008) hänvisar till Sörensen (2008) och 

konstaterar att statistik visar på ett växande antal elever som aldrig väljer ett modernt 

språk i grundskolan. De påpekar också att många elever som valt ett språk tenderar att 

avbryta studierna redan efter ett år, eftersom de upplevt lektionerna som tråkiga och 

arbetsamma och att det känts medningslöst. Ovan nämnda författare hänvisar även till 

Thorson et al., (2003) som påpekar att elever på gymnasiet hoppat av sina språkstudier 

därför att de valt taktiskt. De har föredragit något ämne som inte är så krävande och där det 

är lättare att få bra betyg.  

 

Inom Europeiska unionen har det minskade intresset för språkstudier i hela Europa 

noterats. Därför beslutades redan 2001 att utse just det året till ett språkår med det 

övergripande syftet att uppmuntra alla som är bosatta i Europa att lära sig språk. Det 

betonades att ungdomar efter avslutad obligatorisk skolgång bör kunna minst två språk 

utöver modersmålet (Europeiska Kommissionen, 2002).  

 

I Sverige tycks inte intresse föreligga för att kunna två extra språk utöver modersmålet. 

Enligt Henry & Apelgren (2008) är svenska ungdomar medvetna om vikten av att kunna 

kommunicera på engelska men skeptiska mot behovet av motsvarande kunskaper i andra 

språk. I Europeiska unionens speciella Europabarometer angående språk (2006) visas denna 

tendens tydligt. Av svenskarna ansåg 90% att man bör kunna tala ett språk utöver sitt 

modersmål, men att tala två språk utöver modersmålet ansåg endast 27% av svenskarna. 

Denna siffra var mycket låg i förhållande till övriga Europa, där 50% av befolkningen ansåg 

detta vara viktigt. Intresset bland vuxna i Sverige att lära sig ett andra främmande språk var 

det lägsta i EU, enligt Henry & Apelgren (2008).  

 

Henry & Apelgren refererar till Skutnabb-Kangas och Phillipson (2001), vilka 

argumenterade att i Sverige där engelskan fått en så framträdande roll i samhället och 

utbildningssystemet, där undermineras ”multilingualism”. Det betyder att, eftersom 

ungdomarna nästan inte kan undgå att lära sig engelska i allt de sysslar med på fritiden; 

såsom vid datoranvändning, vid TV- och filmtittande och vid bokläsning, känner de därför 

inte behov av att lära sig flera språk. De privilegier engelskan får sker alltså på bekostnad av 

andra språk.  
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Cabau-Lampa skriver i sin rapport (2007) att engelskan inte längre betraktas som ett 

främmande språk i Sverige utan som ett andra språk som används i det dagliga livet, i 

internationella affärer, i datorer och internet vid sidan om popmusik, TV-såpor och 

engelska/amerikanska filmer. Ungdomarna blir både inom och utanför skolan tvåspråkiga i 

den meningen att de använder engelska mer eller mindre dagligen tillsammans med 

svenska. 

 

I Sverige har man från Skolverkets sida blivit medveten om betydelsen av ytterligare 

språkstudier och därför från och med kommande hösttermin (2010) infört meritpoäng 

vid ansökan till högre utbildningar för att försöka styra ungdomars val. Med meritpoäng 

menas de extra poäng som ges om eleven fortsätter med samma språk på gymnasiet och 

därmed når steg tre, steg fyra och steg fem. Det är maximalt 2,5 poäng som utdelas och 

dessa poäng berör engelska, moderna språk samt matematik. 

 

1.3 Problemformulering 

Jag vill undersöka vad det kan bero på att många elever tycks välja att hoppa av sina 

studier i moderna språk. Deras attityder till språket och deras motivation påverkar i hög 

grad hur deras inlärning fungerar. Detta examensarbete syftar till att närmare undersöka 

denna tes. Genom att ställa ett antal delfrågor hoppas jag kunna få en bättre förståelse 

för elevers attityder till ämnet: 

 Vad är det som bestämmer vilket modernt språk eleverna väljer? 

 Är de motiverade att fortsätta med samma språk på gymnasiet? 

 Känner eleverna till att extra meritpoäng ges vid ansökan till högre utbildningar?  

 Hur mycket tid använder de till att öva språket utanför skolan?  

Syfte 

Med utgångspunkt från ovanstående problemformulering är mitt syfte med denna 

undersökning att försöka förstå ungdomars attityder till moderna språk.  
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1.4 Utgångspunkt 

Som jag nämnt ovan vill jag ta reda på vilka attityder dagens elever har till moderna 

språk och då börjar jag med att se vad som tidigare studerats i detta ämne. Därefter  

fortsätter jag med attityd-och motivationsforskning, eftersom de är betydelsefulla 

aspekter vid all inlärning, i synnerhet språk. 

 

Paula Agnevall och Helene Hettinger Olsson har i sitt examensarbete Elevers attityder 

till moderna språk, Kul, använbart eller drygt?, (2006) undersökt attityderna till 

moderna språk hos ungdomar både i högstadiet och gymnasiet och därvid funnit att 

majoriteten av de elever som läser moderna språk tycker om ämnet och undervisningen. 

I ovan nämnda arbete har konstaterats att det är språkundervisningen, elevernas valfrihet 

och självförtroende som är det avgörande skälet till att de känner sig motiverade att 

fortsätta. Ett annat arbete som behandlar detta ämne är Attitydundersökning om 

språkstudier i grundskola och gymnasieskola (2006), som genomförts av Myndigheten 

för skolutveckling. Denna kvalitativa undersökning, där intervjuer med fyra målgrupper 

(elever, föräldrar, lärare och beslutsfattare) gjorts i fyra högstadieskolor och fyra 

gymnasier, vill ge en bred belysning av vilka attityder till värdet av språkkunskaper som 

finns hos målgrupperna. Syftet var även här liksom i mitt och Agnevall & Hettinger 

Olssons arbete att undersöka det minskade intresset för språk, avhopp samt att elever ej 

fortsätter med språk på gymnasiet. I den undersökning som gjorts av Myndigheten för 

skolutveckling märks en stor diskrepans mellan vad eleverna och lärarna anser om vilka 

kunskaper som behövs för att kunna kommunicera. Detta kommer jag senare att beröra i 

diskussionsdelen i slutet av mitt arbete. Generellt talar beslutsfattarna, lärarna och 

föräldrarna om engelska som det enda absolut nödvändiga språk att lära sig och om 

övriga språk som mycket värdefulla. Eleverna i den undersökningen anser i stort sett att 

engelska är det enda nödvändiga språk att lära sig. 

 

1.5 Relevans 

Eftersom några år förflutit sedan ovanstående undersökningar gjorts och ämnet 

fortfarande är högaktuellt så är denna uppsats relevant. Fokus i denna uppsats är elever i 

grundskolans senare år till skillnad från tidigare arbeten där även andra grupper 

undersökts. I den attitydundersökning som gjorts av Myndigheten för skolutveckling 
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2006 påpekades att de intervjuer som ingått i det arbetet ägt rum dels i 

höginkomstområden, dels i invandrartäta områden och att det därför borde ske 

undersökningar i städer med mer ”genomsnittssvensk karaktär”, vilket jag nu gjort.  

 

I motsats till Agnevall och Hettinger Olssons examensarbete, där fokus var att 

undersöka ”vad som utmärker eleverna som väljer att studera ett främmande språk”, vill 

jag även försöka ta reda på vilken insats eleverna lägger ner för att lära sig det 

främmande språket. Eftersom jag själv arbetat flera år som lärare ser jag det mycket 

svårt att lära sig ett språk utan att lägga ner arbete på inlärningen. I Lundahl (1998) 

skiljer man på ordinlärning som stannar endast i korttidsminnet och sådan ordinlärning 

som blir kvar i långtidsminnet. Lundahl (1998) framhåller att om man vill att orden ska 

stanna kvar i långtidsminnet krävs det att eleven verkligen vill lära sig och att han lär sig 

på ett sätt som känns meningsfullt. Detta gäller då givetvis den rena färdighetsträningen. 

Språkstudier består även av andra delar som kommer att behandlas längre fram i detta 

arbete. 

 

Min avsikt var att använda mig av enkätundersökningar vid två högstadieskolor i olika 

kommuner och därvid följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 

2 FORSKNINGSBAKGRUND 

 

Studier har gjorts gällande vad som påverkar intresset och förmågan att ta till sig ett 

främmande språk. Forskaren Robert C. Gardner har under flera år ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv undersökt hur vita engelsktalande ungdomar i franska 

minoritetsgrupper i Kanada och USA lär sig att tala franska. Hans slutsats blir att två 

faktorer som i hög grad påverkar intresset och förmågan att uppnå goda resultat i det 

främmande språket är attityder och motivation (Gardner & Lambert, 1972). Det är 

främst dessa två egenskaper jag har valt att undersöka närmare i denna uppsats. Enligt 

Bartram (2006) finns det andra studier (Philips & Filmer-Sankey, 1993; Chambers, 

1999; McPake et al., 1999) som har närmat sig frågan om attityder enbart ur en 

språkinlärningsvinkel och under denna process utforskat en mängd faktorer som står i 



 11 

inbördes relation till varandra; såsom sociala, historiska och lingvistiska som skapar 

särskilda attityder i speciella omgivningar.  

 

2.1 Attityder 

I Gardner & Lamberts undersökningar visade det sig att en positiv attityd mot 

fransktalande befolkning hade en mycket god inverkan på tillägnandet av det franska 

språket. I en annan studie av Cooper & Fishman (1977) urskiljdes däremot inga eller 

mycket svaga samband mellan attityder till engelsktalande människor hos israeler som 

försökte lära sig engelska, men de lyckades ändå (Linnarud, 1993). Förklaringen kan 

vara att de inte hade några direktkontakter, vilket var fallet med de inlärare som försökte 

lära sig franska i Kanada med omnejd. Enligt Linnarud (1993) spelar det inte lika stor 

roll vad man tycker om målspråkstalarna då de finns på längre avstånd. Liksom i 

motivation spelar kontexten en stor roll. 

 

Baker (1998) framhåller att: 

 attityder kan få en person att agera på ett speciellt sätt, 

 attityder är inte ärvda utan inlärda, 

 attityder har en tendens att bli bestående, men 

 attityder kan förändras genom upplevelser. 

 

Föräldrarnas attityder har stor inverkan på hur barnens attityder formas. I Bartrams 

rapport från 2006 hänvisar Young (1994: 85) till några av de sätt som föräldrarna utövar 

inflytande över barnens attityder till språk. Föräldrarna har stor möjlighet att påverka 

och uppmuntra sina barn på en mängd olika sätt: genom att föra diskussioner, genom att 

uppmuntra till deltagande av språkutbytesprogram och exkursioner samt genom att 

hjälpa barnen med språkläxor. Om de dessutom kan uppmuntra sina barn till läsning av 

litteratur på det främmande språket och genom att göra målspråkslandet till familjens 

semestermål kan de väcka intresse hos barnet. Young (1994) avslutar med att påpeka att 

det är lättare att uppmuntra sina barn till språkstudier då man som förälder själv studerat 

språk. Detta gäller i hög grad även elever i svenska skolor, enligt min mening. 
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I Bartrams rapport (2006) framhålls att Ward (2003) gjort studier i England där 

majoriteten av föräldrarna inte ser någon nytta med att uppmuntra sina barn till att lära 

sig andra språk.  

 

Attityder har mätts på olika sätt och forskare är oeniga om tillförlitligheten i dessa 

undersökningar. Bland annat har Oller (1977 och 1981) argumenterat att människor 

försöker ge ”socialt önskvärda svar” i enkätundersökningar som har gjorts, varvid 

Gardner (1980; 1985) förkastat denna kritik och sagt att man kan försäkra sig mot detta 

genom att konstruera enkäter med många variabler till varje attityd.  

 

Hypotesen att attityder och motivation är betydelsefulla vid språkinlärning stöds av 

Bartley (1969) ifrån forskning med personer som hoppat av sin språkinlärning. De 

visade sig ha mindre positiva attityder. 

 

Gardner (1985) skriver att lära sig ett andra språk är ett socialpsykologiskt fenomen och 

till skillnad från andra skolämnen inte enbart en ”neutral lingvistisk kod ” som ska övas 

in. Detta innebär att lära sig ett språk kräver inte enbart förståelse. Eleven måste öva 

upp en färdighet som ger honom/henne en annan identitet. Bland annat kan nämnas 

andra uttalsljud och grammatiska strukturer som är karakteristiska för den andra 

kulturen. Att lära sig ett främmande språk innebär att göra något främmande till en del 

av en själv. Därför måste man fundera noga över under vilka villkor det äger rum. För 

många individer är inlärningen en företeelse som man ägnar sig åt under ett begränsat 

antal år utan någon omedelbar belöning, medan det för andra är ett sätt att leva som 

leder till tvåspråkighet. Gardners antagande som lyser igenom i hans bok (Social 

Psychology of language) (1985) är att den attityd man hyser gentemot språket i stor 

utsträckning påverkar hur stor framgång man kommer att få med sina språkstudier.  

 

Macnamara (1973) kritiserar Gardners ovan nämnda påstående och påpekar att det är 

behovet som är det primära. Om ett barn flyttas till ett annat land så är det helt 

nödvändigt att det lär sig sin omgivnings språk för att överleva oberoende av vilka 

attityder barnet har mot övriga invånare. Macnamara påpekar också att många nationer 

har varit tvungna att lära sig ett språk även om inte deras attityder till målspråkslandet 
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varit positiva. Lanoe (1991) framhåller att språkinlärare kan röna framgång även med 

negativa utgångsattityder om de har en stark anledning till att lära sig språket. 

 

Ellis (1994) betonar att språkinläraren har olika attityder mot målspråket, dess utövare, 

dess kultur, det sociala värdet av att lära sig språket, den speciella användning man kan 

ha av språket, och mot sig själv som medlem i sin egen kultur. Dessa attityder 

reflekteras av den miljö man befinner sig i. Den som har positiva attityder och upplever 

framgång får sina attityder förstärkta, medan den med negativa attityder, som upplever 

misslyckanden, även får sina befästa. Den som från början varit positiv men inte lyckats 

så bra har ändrat sina attityder till negativa. Vad Ellis (1994) påstår i detta stycke är 

mycket värdefullt för oss som språklärare att tänka på. Ska man lyckas väcka intresse 

för språket hos elever med negativa attityder är det viktigt att de uppmärksammas och 

får visa sina kunskaper och därigenom så småningom nå en attitydförändring. Eftersom 

språkstudierna inte är obligatoriska är det lätt att eleverna hoppar av om de känner 

studierna meninglösa och svåra. 

 

2.2 Motivationens betydelse 

Gardner (1985) definierar begreppet motivation som en kombination av ansträngning 

plus önskan att nå målet av att lära sig språket plus gynnsamma attityder mot inlärning 

av språket. Enligt Ellis (1994) så kan motivationen, i likhet med attityder, förändras 

över tid och är beroende av yttre faktorer. I en artikel från 2007 skriver Gardner att 

”integrativeness”, som jag kommer att beskriva längre fram, han numera betraktar mer 

som öppenhet eller öppenhet mot en kulturell identifikation. Detta tillsammans med 

attityder mot inlärningssituationen förväntas ha inflytande på individens 

motivationsgrad.  

 

De egenskaper som karakteriserar en individ som är motiverad att lära sig ett språk är,  

enligt Gardner (1985), : en målinriktad person, 

 

1. som anstränger sig,  

2. är ihärdig,  

3. är uppmärksam,  
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4. har förväntningar och  

5. uppvisar självförtroende.  

 

Motivationen kan ha effekt på inlärningen och den kan i sin tur även påverkas av 

inlärningen. Den kan alltså vara både orsak och resultat. Den kan vara beroende av 

personliga intressen och inre behov samt av yttre faktorer såsom materiella belöningar. 

Senare diskussioner om olika former av motivation har betonat behovet av att utforska 

den inre aspekten för inlärning av moderna språk. Allt enligt Gardner (1985).  

 

Gardner (1985) påstår att motivation är orsak till framgång men är även beredd att 

acceptera att attityder hos eleven kan förändras genom positiva upplevelser under 

inlärningens gång, i synnerhet när det gäller kortare kurser. Gardner, Smythe och 

Clement (1979) antyder att ”medan motivation och attityder leder till bättre inlärning är 

motsatsen inte sann” (Ellis, 1994). Andra studier påpekar att resultatet av inlärningen 

starkt påverkar motivationen. Resultathypotesen är tillämplig där eleven vid 

inlärningens början har låg motivation. Berwick och Ross (1989)  uttrycker att: ”Det är 

troligt att relationen mellan motivation och prestation är interaktiv. En hög grad av 

motivation stimulerar inlärning men en upplevd framgång i att nå målen kan underlätta 

existerande motivation och även skapa nya typer. Omvänt kan en ond cirkel med låg 

motivation = låg prestation = utveckla lägre motivation,” allt enligt Ellis (1994: 515). 

 

2.2.1 Integrativ och instrumentell orientering 

Gardner och Lambert (1959) delar inlärarna i två grupper. De integrativt orienterade är 

de som betonar mötet och samtalet med människor och möjligheten till att bättre förstå 

andra kulturers levnadsförhållanden. Dessa uppvisar stort intresse för interaktionen 

mellan människor och vill identifiera sig med det andra språkets kultur. I senare 

forskning (1972) framhåller Gardner och Lambert att denna motivation finns grundlagd 

i personligheten. Anledningen till att jag refererar till så gammal forskning är att det har 

varit den rådande fram till 1990-talet, vilket jag redovisar för längre fram i mitt arbete 

då jag refererar till Dörnyei (2005) och hans historiska återblick över motivations-

forskningen. 
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De instrumentellt orienterade inlärarna är de som vill lära sig språket då de därigenom 

ser en möjlighet till ett bättre arbete och en högre utbildningsstatus. Denna motivation 

bedöms vara mindre effektiv eftersom den inte ligger rotad i personligheten. 

 

Vad man kan finna i litteraturen är att forskarna tycks lägga olika stor vikt vid dessa 

båda motivationsinriktningar. Medan Lambert (1972) fann att den integrativa 

motivationen var det viktigaste och påstod att den var nödvändig för lyckad 

språkinlärning, så påtalade Kachru (1977) i en undersökning att man visst kunde lära sig 

språk med enbart instrumentell inrikning. Han visade att indier kunde lära sig engelska 

fastän de saknade intresse för den engelska kulturen. Även Clément och Kruidenier 

(1983) fann i sin forskning, som byggde på variation beträffande målspråk, etniska 

grupper och social miljö, en instrumentell faktor men inte någon integrativ. Däremot 

andra faktorer med betydelse för motivationen såsom vänskap, resor och kunskap. Även 

Kaplan och Shand (1984) ifrågasatte Gardners uppdelning i instrumentell och integrativ 

motivation, då de undersökte inlärare med olika modersmål och målspråk i motsats till 

Gardner och Lambert som undersökt etniskt homogena inlärgrupper.  

 

”Gränserna mellan de två typerna är förmodligen inte så skarpa och det verkar naturligt 

att båda kan finnas hos en och samma inlärare. Vilken typ som ger bäst resultat beror 

också på sammanhanget” enligt Linnarud (1993: 91). Det är visst möjligt att lära sig ett 

språk utan att för den skull ändra sin personlighet. Detta visas tydligt i de enkätsvar jag 

fått. Många elever vill lära sig språket på grund av den eventuella nytta de kommer att 

få i sitt framtida arbete (instrumentell inriktning) samtidigt som de tycker att språket är 

vackert och de vill lära sig mer om målspråkslandets kultur (integrativ inriktning). 

 

Senare forskare som Graham (1984) skiljer mellan integrativ och assimilitav 

motivation, där den integrativa inte får en så dramatisk innebörd (som hos Gardner, där 

eleven önskade att näst intill integreras med målspråkslandet) utan betyder att en person 

vill kommunicera med dem som talar det nya språket och assimilativ i betydelsen att 

man vill inkorporeras med den nya kulturen. Motivationen kan komma inifrån eller 

utifrån, (Bailey 1986). 
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Ännu en forskare som under lång tid bedrivit forskning av motivationens betydelse vid 

inlärning av språk är ungraren Zoltan Dörnyei. Han arbetade tolv år (1992-2004) med 

den största kartläggning i motivationsforskning i världen, där han studerade hur 

attityder gentemot olika språk varierar beroende på sociopolitiska förändringar. 

 

Ungern var under många år ett stängt kommunistiskt land i avsaknad av kulturellt 

inflytande från väst. Under åren 1949-89 undervisades i ryska som första främmande 

språk. Eleverna hade alltså möjlighet att studera ryska i 10 år när de tog sin 

universitetsexamen. Ett perfekt exempel på Gardners (2001) påstående: ”att lära sig ett 

språk utan positiva attityder till språket är ett meningslöst försök”. Ungrarna var mycket 

motvilliga till att lära sig ryska eftersom det representerade den förtryckande makten. 

1979-82 var det inte fler än 2,9 % av befolkningen som talade ryska vilket 1994 minskat 

till 1 %. I slutet av 1990-talet hade ryska helt försvunnit ur skolsystemet, allt enligt 

Dörnyei (2006). Engelskan har intagit första platsen bland studier av de främmande 

språken.  

 

På senare år har Dörnyei (2002, 2005) argumenterat att Gardners teori om 

”integrativeness” behöver omtolkas, vilket vi redan sett tidigare i detta arbete beroende 

på den variation av inlärningskontexter som existerar i världen idag. Man identifierar 

sig inte längre med det land där engelska ursprungligen talades eftersom det blivit ett 

”globalt” språk. Dörnyeis påstående är att identifikationen för språkinlärare och 

samhälle för globala språk sådana som engelskan har blivit problematiskt eftersom det 

inte längre är klart vilka som är målspråkets ursprungliga utövare och målspråkets 

samhälle. Detta betyder att ”integrativeness” behöver revideras begreppsmässigt för att 

spegla det växande avståndet mellan målspråket och de kulturella sammanhang med 

vilka de traditionellt har förknippats. Det kan noteras att Gardner enligt ovan från artikel 

(2007) faktiskt ändrat begreppet till öppenhet eller öppenhet mot en kulturell 

identifikation. 

 

I sin forskning om attityder har Dörnyei and Csizier (2002) fortsatt att utveckla denna 

reviderade syn på ”integrativeness” genom att införa begreppet ”the ideal self”, vilket 

innefattar de egenskaper en person skulle vilja ha och de inkluderar hopp, önskan och 

strävan.  
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Dörnyei (2005) ger en historisk överblick över motivationsforskningens inriktning och 

delar in forskningen i tre faser sedan 1950-talet då Gardner och Lambert påbörjade sina 

undersökningar och fram till idag. 

 

Den socialpsykologiska perioden (1959-1990) karakteriseras av Gardner och hans 

medarbetare i Kanada. Det som bestämde hur stor motivation en person hade för att lära 

sig ett språk var beroende av vilka attityder han hade mot målspråkets utövare. Gardners 

teori har enligt Dörnyei (2005) varit den ledande motivationsmodellen i över 30 år.  

Under denna tid påtalade även Clément självförtroendets betydelse för att lära sig ett 

främmande språk. Denna period såg forskarna ur ett makroperspektiv, vilket innebär att 

hela samhällen betraktades. 

 

Den kognitivt-situerade perioden (1990-talet). Motivationsforskningen förändrades  till 

att ses ur ett microperspektiv. Nu betraktades inte längre hela samhällen utan den rena 

inlärningssituationen, klassrummet, som en dynamisk konstruktion som omger den 

lärande. Motivationen påverkas av dem som ingår i språkgruppen, hur schemat ser ut 

och hur hela situationen uppfattas. Nu framhävs självbestämmandets teori, som 

fokuserar på inre och yttre motivation. Enligt Dörnyei (2005) var Kim Noels en av de 

ledande forskarna från denna period som tillsammans med bland andra Luc Pelletier och 

Robert Vallerand ledde empirisk forskning som visade att Gardners integrativa 

orientering kunde jämföras med mer självbestämmande (inre) former av motivation. De 

påvisade även att Gardners instrumentella orientering kunde jämföras med yttre 

motivation. 

 

Enligt Dörney (2005) fann Noels (2001) ett mönster som visade att ju mer eleverna 

uppfattade läraren som kontrollerande och oförmögen till att ge feed-back desto mindre 

inre motivation fick de. 

 

Den processorienterade perioden (2000-2005), kännetecknas av att forskarna började 

intressera sig för de ständiga motivationsförändringarna. Motivationen betraktas inte 

som en statisk faktor utan som en dynamisk. Eftersom tillägnandet av ett nytt språk tar 
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lång tid hinner motivationen förändras. Dörnyei (2005) nämner i sin bok Williams och 

Burden (1997) vilka åtskilde tre stadier i motivationsprocessen: 

 Hitta anledningar till att göra något, 

 Besluta sig för att göra något och 

 Uthärda ansträngningen. 

 

I en senare studie av Manolopoulou-Sergi (2004) såg han på de ovanstående tre 

stadierna som ”Input    -    Central processing    -    Output”, allt enligt Dörnyei 

(2005:83). 

 

Dörnyei (2005) beskriver den processmodell som han och Ottó konstruerade. Där visas 

några av de steg som återfinns i motivationsutvecklingen (Dörnyei & Ottò, 1998): 

Utgångspunkten är önskningar, som blir till mål, vilka förändras till avsikter, som 

förverkligas och slutligen värderas. Inom denna modell kan tre faser urskiljas: 

”Preactional Stage, Actional Stage and Postactional Stage” Dörnyei (2005:84). 

 

Att studera denna processmodell var en bra inledning till att försöka förstå hur 

motivationen skapas, men den har vissa brister eftersom man inte kan hitta skarpa 

gränser mellan de olika stadierna. I ett klassrum sker ingenting isolerat. Där finns 

mycket som påverkar motivationen enligt Dörnyei (2005). Den enskildes motivation 

påverkas av den grupp individen är en del av. Gruppen kan ha negativ inverkan om 

normen är att ingen ska framstå som duktig. Det känner jag väl igen från en del 

språkgrupper, där ingen vill bli betraktad som en ”plugghäst”, och då väljer vissa elever 

hellre den mediokra vägen, för att ej uteslutas ur gruppen. 

 

Denna historiska överblick leder så fram till min metod och dess genomförande. 

 

3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 

3.1 Val av metod 

Jag har valt att genomföra en kvantitativ enkätundersökning vid två högstadieskolor för 

att nå en så stor grupp elever som möjligt på effektivaste sätt och få en överblick över 
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deras attityder till att lära sig ett modernt språk. Rektor på respektive skola har 

underrättats om undersökningens genomförande och syfte och godkänt denna. De båda 

skolorna är belägna i olika städer, där den ena staden är dubbelt så stor som den andra 

och har ett upptagningsområde som endast sträcker sig inom stadsbebyggelse, medan 

den andra och mindre stadens upptagningsområde sträcker sig även utanför staden. 

Detta innebär att en klass från respektive årskurs och skola besvarat enkäten. 

Anledningen till att jag valde just dessa skolor var deras olika upptagningsområden. 

Härigenom trodde jag mig kunna se skillnad dels i det antal, som läste ett modernt 

språk, dels i val av språk, men de ligger ganska lika både i antal som läser och i val av 

språk.  

 

I min enkätundersökning har jag använt mig av ett antal variabler, där eleverna även 

haft möjlighet att ge uttryck för egna tankar och förklaringar. För att undvika det 

problem som Oller (1977 och 1981) omtalar som att man kan få ”socialt önskvärda 

svar” har jag valt skolor där inga elever är eller varit mina egna, endast lärarna är 

bekanta för mig och klasserna har utvalts slumpvis. Jag hade från början tänkt att jag 

skulle kunna använda mina egna elever som respondenter till mina enkäter. Ganska 

snart insåg jag att det kunde föreligga en risk att jag inte skulle få helt sanningsenliga 

svar, eftersom det alltid finns en speciell bindning elev-lärare, som skulle kunna påverka 

svaren. Det finns givetvis en begränsning och en eventuell snedfördelning i val av språk 

då man endast väljer en klass ur respektive årskurs och skola, men det vore omöjligt att 

täcka in samtliga klasser under denna korta tid. 

 

3.2 Etiska principer 

Under arbetets gång och vid genomförande av enkätundersökningar har Vetenskaps-

rådets etiska principer funnits i åtanke för att försäkra mig om att informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följts.  För att undvika att 

behöva inhämta godkännande från föräldrar har inga etiskt känsliga frågor ställts. 

Samtliga tillfrågade personer har informerats om frivilligheten och anonymiteten i att 

besvara frågorna (samtyckes- och konfidentialitetskravet) samt undersökningens syfte 

(informations- och nyttjandekravet). 
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4 RESULTAT 

Enkäten från de båda högstadieskolorna besvarades av totalt 111 elever, varav 56 

flickor och 55 pojkar. Av dessa hade 18 ej svenska som modersmål. Antal elever som 

läser ett modernt språk förutom engelska är 82 %. 

. 

Fördelningen mellan pojkar och flickor ser ut som följer: 

 50 flickor läser språk,(endast 6 som inte läser), det vill säga 89 % av flickorna 

läser språk, 

 41 pojkar läser språk (14 läser inte), det vill säga 75 % av pojkarna läser språk. 

4.1 Elever som läser moderna språk 

Detta visar att flertalet elever i de undersökta klasserna valt att läsa ett modernt språk. I 

grundskolans senare år har man möjlighet att läsa franska, tyska eller spanska. Här finns 

även några elever som läser sina respektive modersmål, såsom kurdiska, arabiska och 

persiska. Några av dem läser därför två språk. Eleverna påbörjar sina språkstudier redan 

i åk 6. Om inte något extra språk valts läses förstärkning i svenska och engelska.  

4.1.1 Hur är språken fördelade? 
Språk

Franska

7%

Tyska

40%Spanska

45%

Annat

8%

 

Figur 1. Språkens fördelning i de undersökta klasserna. 

 

Som synes av ovanstående diagram är det spanskan som för tillfället är populärast, tätt 

följt av tyskan. Därefter läses andra språk, såsom arabiska, kurdiska och persiska. 
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Franska läses av 7 % av de elever som valt att läsa ett extra språk i de undersökta 

klasserna. 

 

4.1.2 Varför läser du ett extra språk? 
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Figur 2. Anledning till att läsa ett extra språk. 

              n=91 

 

Flertalet elever i de båda skolorna tror att de kommer att ha nytta av det språk de valt i 

sitt framtida arbete. Föräldrarna tycks ha större inflytande över att välja ett språk eller 

inte i den mindre staden. Då det gäller intresse för andra kulturer, språkintresse och 

resor till målspråkslandet visar den större staden på högre antal. En kommentar från en 

pojke i åk 8 var att han tyckte det var bra att läsa tyska för ”då fattar jag mer vad de 

säger i andravärldskrigsfilmer”. En flicka som läser franska sa att hon tycker om landet 

och vill resa dit i framtiden. 

 

4.1.3 Känner du att du valt rätt språk? 

63 elever anser att de valt rätt språk. 24 (14 pojkar/10 flickor) anser att de inte valt rätt. 

(Det var 87 elever som svarade på denna fråga). Anledningen till att språket inte kändes 
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bra var att det verkade roligt i början men det visade sig vara ganska tråkigt och 

arbetsamt, dels att de kände behov av att lära sig engelska bättre. 

 

4.1.4 Varför valde du detta språk? 
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Figur 3. Anledning till val av språk. 

             n=91 

 

Detta diagram visar ganska stora skillnader mellan den mindre staden/landsbygden och 

den större staden. I den större staden är det nästan dubbelt så många som anser att 

språket är vackert. I den mindre staden har föräldrarna, liksom i det föregående svaret 

där det gällde att välja ett språk eller inte, större påverkan vid val av språk och där har 

även fler föräldrar läst det språk som valts, vilket förmodligen påverkat barnen att välja 

samma språk. I stadsbebyggelsen är det fler elever som har en kompis som läser samma 

språk liksom syskon som läst språket. Att känna någon som kommer från det land där 

målspråket talas gör fler i den mindre staden. Stapeln med ”Annat” handlar om att 

språket verkade kul, användbart, intressant och bra att kunna. Några trodde sig ha nytta 

av det i framtiden, några blev tvungna och andra hade ingen riktig förklaring. ”Det blev 

bara så.”  
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4.1.5 Kommer du fortsätta läsa detta språk på gymnasiet? 

 

 

Figur4. Kommer du fortsätta läsa detta språk på gymnasiet? 

             n= 91 

I denna fråga syntes inga skillnader mellan de båda skolorna. Här var det könen som 

uppvisade den största skillnaden, varför jag valt att redovisa detta enkätsvar på 

ovanstående sätt. Resultatet visar att flickorna är mycket medvetna om att de vill 

fortsätta med språket på gymnasiet för att lära sig språket så bra som möjligt. Ca 1/3 av 

både pojkar och flickor vet ej hur de kommer att göra. Mer än dubbelt så många pojkar 

som flickor ska inte fortsätta med språket på gymnasiet. Anledningen till detta behöver 

inte enbart bero på ointresse, utan även på att det saknas möjlighet på det utbildnings-

program som valts. 

 

4.1.6 Vet du att man får extra poäng ? 

 

71 elever kände till meritpoäng. Endast 20 av 91 (22 %) kände inte till meritpoäng. (Här 

är de borträknade som inte läser språk för de omfattades inte av denna fråga) Det är i 
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allmänhet studie- och yrkesvägledaren och den egna språkläraren som underrättat om 

detta. 

 

4.1.7 Hur mycket tid använder du till läxor i det språk du valt per vecka? 

 

Här var variationen ganska stor, från ingen tid alls till flera timmar. Av 91 elever som 

svarade på denna del av enkäten (alltså 111 – 20, som ej läste något extra språk = 91) 

svarade endast ungefär hälften på denna fråga. Antingen läste inte de eleverna kanske 

läxor över huvud taget, i alla fall inte språkläxor, eller också var det kanske något fel i 

frågekonstruktionen som förvillade dem, (men det var ingen som visade att de inte 

förstod frågan). 

 

Den som läste mest kämpade två timmar per dag, vilket sammanlagt uppgår till  åtta 

timmar per vecka, men lyckades ändå inte och hade just hoppat av. En annan läste cirka 

en timme per dag, sammanlagt 4 timmar per vecka för hon var så förtjust i språket. 

Flertalet läste cirka en halvtimme och många läste inte sina läxor över huvud taget. 

 

4.1.8 Försöker du använda språket till att läsa böcker, skriva brev/e-post 

eller chatta? 

 

19 av 91 (21 %) använder det valda språket till att chatta, skriva e-post, inhämta 

information från nätet angående målspråkslandet, spela dataspel, där målspråket 

används och läsa böcker skrivna på målspråket.  

 

4.2 Elever som ej läser något extra språk utöver engelskan 

 

Det är endast 20 av de tillfrågade 111 eleverna (18 %), som ej läser något modernt språk 

utöver engelska. Detta beror på att flertalet av dem tyckte att de behövde extra 

undervisning i svenska och engelska. Sex av dessa 20 var ej intresserade av språk och 

åtta av dem tyckte att det var för arbetsamt att läsa ytterligare ett språk. Ingen tycktes 
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vara beroende av huruvida någon kompis läste eller ej. Föräldrarnas tankar om detta 

verkade ej heller ha någon betydelse, där gjorde man sina egna val. 

 

4.2.1 Har du påbörjat något annat språk och hoppat av?  

 

Av dessa 20 som ej läste något modernt språk hade 11 hoppat av från de språk de valt i 

åk 6. Flest avhopp från tyska (sex st), därefter spanska (fyra st) och sist franska (en st). 

Flertalet hoppade av redan efter åk 6, sedan efter åk 7, och av dem som fortsatt till och 

med åk 8 var det endast två som hoppat av och en fortsatte ända till höstterminen i åk 9 

då han insåg att han inte skulle bli godkänd och hoppade därför av. Anledningen till 

avhoppen tycks enbart vara att det är alldeles för arbetsamt. 

 

5 DISKUSSION 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilka attityder ungdomar har till moderna 

språk och resultatet visar att intresset för att läsa ett modernt språk utöver engelska är 

stort vid de båda skolor som berörts av denna enkät. Jag tycker mig inte se så 

alarmerande siffror som statistiken visat, men i denna undersökning är endast 

grundskolans senare år inbegripet. Liksom vid tidigare forskning finner man att intresset 

är störst bland flickor, där 89 % av dem läser ett extra språk. Bland pojkarna är 

motsvarande siffra 75 %. I Dörnyeis forskning ser man tecken på att intresse för språk 

tycks vara störst hos flickor och i synnerhet för vissa utvalda språk. 

 

Nedan kommer jag att diskutera kring varje resultat och därefter ge synpunkter på 

språkstudier. 

 

Eftersom jag enbart valt en klass/årskurs i varje skola skulle kanske siffrorna över 

språkens fördelning sett annorlunda ut om jag tagit med fler klasser. Franskan verkar 

uppvisa alltför osannolika siffror i denna undersökning, (sammanlagt sju elever i båda 

skolorna) eftersom det finns hela franskgrupper i de olika årskurserna på båda skolor. 

Om undersökningen gjorts i andra klasser på andra skolor, i andra städer hade resultatet 

kanske sett helt annorlunda ut. 
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5.1 Varför ville du läsa ett extra språk? 

 

Den största anledningen till att läsa ett extra språk var för flertalet elever i de båda 

skolorna ”nyttoaspekten”. Den instrumentella sidan var här av största vikt enligt 

Gardners sätt att se. Eleverna tänker sig ha nytta av språket i sitt framtida arbete, kanske 

för att nå högre lön och högre status. Här har föräldrarnas vilja spelat större roll i den 

mindre staden än i den större. Då det gäller intresse för andra kulturer, språkintresse och 

resor till målspråkslandet visar den större staden på högre antal. Den integrativa sidan 

framträder här, vilken Gardner (1959) i sin tidiga forskning ansåg vara den viktigaste 

delen vid språkinlärning. 

 

5.2 Känner du att du valt rätt språk? 

 

De som säger sig inte valt rätt språk (28 %) och tycker att det är för arbetsamt kommer 

förmodligen inte fortsätta med språket under resten av grundskoletiden. En del av dem 

säger sig ha blivit tvingade och då tycks all motivation saknas. För att förmå dem att 

inte hoppa av sina studier krävs krafttag från både lärarens och kamraternas sida för att 

lyckas få dem mer motiverade. Som beskrivits ovan i forskningsdelen kan motivationen 

förändras om någonting händer som kan bryta den negativa inställningen till något 

positivt. (Ellis 1994) Kanske kan ett nytt arbetssätt få dem att upptäcka nya intressanta 

sidor av språket, kanske kan ett gott resultat på en redovisning orsaka en positiv 

förändring. 

 

5.3 Varför valde du just detta språk? 

 

Här visar sig stora skillnader mellan de båda skolorna. I den mindre staden har 

föräldrarna större inverkan på sina barns val av språk än i den större staden. Det tycks 

som om många av barnen där valt språk efter vad deras föräldrar själva läst, och det har 
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många fördelar eftersom föräldrarna då kan förhöra läxan och hjälpa till på ett helt annat 

sätt än om de inte kan språket. Forskning visar att föräldrarnas attityder har stor 

inverkan på hur barnens attityder formas. I Bartrams rapport från 2006 hänvisar Young 

(1994:85) till några av de sätt som föräldrar kan påverka sina barns attityder. De kan till 

exempel uppmuntra sina barn till läsning av litteratur på det främmande språket, vilket 

kan väcka intresse hos barnet. Young (1994) avslutar med att påpeka att det är lättare att 

uppmuntra sina barn till språkstudier då man som förälder själv studerat språk. 

 

Det är även i den mindre staden som fler känner någon som kommer från det land där 

språket talas. I den större staden är det dubbelt så många som tycker att det språk de valt 

är vackert och här är det också fler som sagt att språket verkade användbart intressant 

och bra att kunna. 

 

5.4 Kommer du att fortsätta läsa detta språk på gymnasiet? 

 

Ett stort antal elever tycks vilja fortsätta läsa ”sitt” språk på gymnasiet för att lära sig 

mera. Som ovan nämnts är det i fördelningen mellan könen som den största skillnaden 

märks. Här är det återigen flickorna som vet bestämt att de ska fortsätta för att lära sig 

mera. Det finns en grupp som inte vet hur de ska göra och det är ungefär lika många 

flickor som pojkar. De har ännu inte bestämt vilket gymnasieprogram de ska välja och 

då råder osäkerhet om val av språk. Även de som säger att de inte ska fortsätta med sitt 

språk på gymnasiet, varav flickornas antal är 1/3 av pojkarnas, har den förklaringen att 

det förmodligen inte går att läsa extra språk på deras program. Många väljer helt taktiskt 

något mindre krävande ämne. Det är just detta val man från statsmakternas sida försöker 

styra och förmå eleverna att fortsätta läsa det språk som valts i grundskolan. Därmed får 

eleverna möjlighet att från och med innevarande års hösttermin tillgodoräkna sig extra 

poäng vid ansökan till högre utbildningar. 
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5.5 Vet du att man får extra poäng för språk när man söker till 

högskolan efter gymnasiet, vilket är nytt för ht 2010? 

De flesta elever är medvetna om att meritpoäng kommer att ges från och med 

kommande hösttermin vid ansökningar till högskolan och detta tror jag kommer att 

påverka deras val i stor utsträckning i framtiden.  

 

5.6 Hur mycket tid använder du till läxor i det språk du valt per 

vecka? 

 

Många elever tycks inte arbeta så mycket med sina läxor och det kan både tyda på att de 

övar tillräckligt i skolan, och att de inte behöver lägga ned så mycket arbete där hemma. 

Det kan även betyda att många inte förstår hur språkstudier måste bedrivas för att ge 

utdelning. Om nya ord och fraser verkligen ska fastna i långtidsminnet krävs mycket 

arbete och repetition. Mycket av detta ska ske i skolan, men visst arbete behöver även 

utövas där hemma. Enligt den undersökning som gjorts av Myndigheten för 

skolutveckling (2006) tycker många elever att det räcker om man kan orden på ett 

ungefär, det är inte så noga, samtidigt som de flesta elever vill kunna tala så mycket 

som möjligt.  

 

Detta resonemang ställer jag mig frågande till. Hur ska inläraren kunna tala om han/hon 

inte är säker på orden och kanske inte vet hur de skall uttalas? Med den inställningen 

tappar eleverna ganska snart intresset och språket förefaller svårare och svårare, 

eftersom de inte har möjlighet att hänga med. Om arbetsbelastningen börjar kännas för 

tung är det troligt att eleverna ganska snart ger upp, vilket även det påpekas i rapporten 

från Myndigheten för Skolutveckling (2006), där några föräldrar säger, att dagens 

ungdomar har mer kortsiktiga planer för sina liv och därför lätt ger upp. Eleverna 

uppvisar intresse för språken i början men då de börjar inse hur mycket arbete som 

behöver läggas ned för att nå framgång ger de upp. 
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5.7 Försöker du använda språket till att läsa böcker, skriva 

brev/e-post eller chatta? 

 

I enkätsvaren framgår att det endast är 20 % av eleverna som verkligen använder sitt 

språk på sin fritid till att chatta, skriva e-post, läsa böcker mm. Man kan fundera över 

denna låga siffra. Är det verkligen inte fler som har intresse av att använda det språk 

som valts, eller är det så ont om tid i ungdomars vardag idag? Här borde många fördelar 

kunna vinnas om eleverna hade någon att skriva till så de fick användning för sitt språk 

på ett naturligare sätt samtidigt som de kunde få större inblick i det andra landets kultur.  

Här kunde den integrativa sidan få större utrymme och därmed motivationen ökas 

väsentligt. Detta borde man ta till vara i undervisningen för att väcka större intresse och 

motivation. 

 

5.8 Varför valde du att inte läsa ett extra språk? 

 

Den största anledningen till att elever inte väljer något extra språk är att de har problem 

med både svenska och engelska. På sätt och vis är det lite synd att de inte ens kan få 

pröva på ett nytt språk en tid, när nu språken introduceras redan i åk 6, samtidigt som 

jag förstår tankegången att inte ”tynga” dem med ännu fler språkövningar. Detta val 

görs förmodligen av ren omtanke om dem och många av de föräldrar som väljer 

svenska/engelska i stället har, enligt Tholin & Lindqvist (2009), själva ej läst något 

modernt språk och tycker det är viktigare att deras barn når målen i svenska och 

engelska. Eleverna hänvisas då till Språkval svenska/engelska. Den ursprungliga tanken 

med detta ämne var god, då avsikten var att ge extra hjälp åt de elever som verkligen 

behövde förstärkning. Som det ser ut nu har dessa lektioner blivit ett tidsfördriv för en 

mängd elever som hoppat av från sina moderna språk och detta förstör för dem som 

verkligen behöver hjälp. Eftersom språkvalet svenska/engelska ej finns i läroplanen, 

dessutom saknar kursplan och ej ger något betyg blir det av många betraktat enbart som 

ett tidsfördriv.  
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5.9 Har du påbörjat något annat språk och hoppat av? 

 

Vad man kan se av avhoppen (11 st) har många hoppat av redan efter åk 6 och det tyder 

på att introduktionen kan ha varit alltför intensiv med för stora krav på kunnande. 

Många av de äldre lärare jag talat med anser att det egentligen räcker med att 

introducera språken i åk 7, eftersom så mycket tid i stort sett går åt till lek för att öva in 

språket. Många har även hoppat av efter åk 7. Några har givit upp efter åk 8 och ofta då 

tyckt att det varit för arbetsamt och önskat koncentrera sig på engelska och svenska. En 

av eleverna slutade efter höstterminen i åk 9 då han insåg att han ändå inte skulle kunna 

få betyg i ämnet. 

 

Enligt Gardner (2001) är eleverna ofta mycket entusiastiska då de ska påbörja ett nytt 

språk och tror att de ska kunna tala det på några veckor. När de upptäcker hur arbetsamt 

det är tröttnar många och tycker sig inte ha tid. Det är naturligtvis svårare eftersom 

eleverna kanske endast har tillfälle att tala målspråket under lektionerna och ingen 

annan möjlighet ges. Som Gardner påpekar så är språkgruppen inte som andra grupper i 

andra skolämnen, även om man inte är medveten om det. När eleverna lär sig ett nytt 

språk har de en mängd olika delar som ska behärskas. Först och främst ska de klara 

kursen och däri inräknas att skaffa sig språkinnehåll, (vokabulär och grammatisk 

kunskap) skaffa sig språkskicklighet (uppnå hör- och läsförståelse samt kunna muntligt 

producera). De måste även utveckla en viss grad av automatik och vilja att använda 

språket utanför klassrummet. Det är inte lite krav. Den instrumentella motivationen 

överväger här där direktkontakt med målspråket och dess utövare saknas helt eller 

delvis. Av siffrorna att döma är det inte många som hoppar av, men det avhopp man 

ändå kan skönja tror jag till stor del beror på detta.  

 

Vad kan vi från skolans sida göra för att avhoppen ska minska? 

 

I dagens skola där förståelsen är viktigast i motsats till rent faktaupprepande som var 

fokus i tidigare läroplaner är eleverna vana att läsa och överblicka på ett helt annat sätt 

än tidigare. Ordinlärning vid språkstudier gynnas inte enbart av förståelse och 

övergripande läsning utan där krävs en annan teknik, där orden repetitivt övas in för att 
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fastna i minnet. Förståelsen behövs vid den receptiva delen av språksstudier, men inte i 

lika stor utsträckning vid den produktiva. 

 

Eftersom språklektionerna kan varieras i stor utsträckning, då en färdighet ska övas in är 

det bara fantasin som sätter gränser och enligt Clément (1978) kan attityderna påverkas 

genom att låta formsidan (den instrumentella sidan) av språkinlärningen ibland ge vika 

för den kulturella (den integrativa sidan) och därigenom skapa känslomässigt positiva 

förutsättningar. I en klass där eleverna tycker om att skriva dialoger och spela teater kan 

många trevliga språktimmar upplevas, där både grammatik och vokabulär övas in. 

Kursplanen för moderna språk (2000) fokuserar på den kommunikativa förmågan och 

därför är det viktigt att vokabulären betonas. 

 

Att skapa en atmosfär där alla känner trygghet och lust att använda målspråkets för våra 

öron egendomliga ljud är en förutsättning för det goda lärandet. Där kan de attityder 

som initialt varit negativa, innan språkgruppen blivit bekant, bli positiva. Där kan 

självförtroendet växa, vilket också har betydelse för att lyckas. 

 

Det är ett flertal faktorer som avgör om en elev ska lyckas med sina påbörjade studier i 

språk eller ej. Många lärare tycks anse att ämnet inte ska vara obligatoriskt eftersom 

somliga elever ändå tycks ha stora svårigheter att klara svenska och engelska. Att där 

lägga ytterligare ett språk verkar inte vara genomtänkt. Det är också min åsikt att om en 

elev har stora problem med svenska och engelska och kanske hela sin skolsituation, då 

bör man inte öka arbetsbördan ytterligare. Beträffande övriga elever anser jag det vara 

mycket betydelsefullt att vid unga år lägga grunden till ännu ett språk. I den 

undersökning som gjorts av Myndigheten för skolutveckling (2003) tänker sig många 

ungdomar kunna lära sig språket senare i livet i det land där språket talas. Den 

möjligheten finns alltid i det livslånga lärandet, men det är mycket lättare om man redan 

i yngre år lagt grunden till dessa kunskaper. All språkforskning anger fördelarna med 

tidig språkstart då inlärarna saknar rädsla för att göra bort sig genom att svara fel eller 

ha ett felaktigt uttal. Denna rädsla ser visserligen ut att inträda redan i 10-årsåldern, 

enligt Myndigheten för skolutveckling (2008:12), men blir större med stigande ålder. 
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Även lärare har attityder som visserligen inte berörts i undersökningen men som ändå 

kan framhållas. Hans/hennes förhållningssätt till ämnet lyser igenom i undervisningen, 

även om rollen har skiftat från att bedriva ren språkundervisning till att underlätta 

elevernas lärande. Enligt Tholin & Lundqvist (2009) säger intervjuade språklärare sig 

finna en tendens till att eleverna upplever det moderna språket i språkvalet som skolans 

minst viktiga ämne eftersom detta inte är obligatoriskt. De beklagar sig över att språket 

alltid hamnar sist, det är inget som prioriteras. Om eleverna har två prov en vecka så 

läser de inte på språket, eftersom de tycker sig ha så mycket att läsa i det andra ämnet. I 

synnerhet de skoltrötta eleverna tycks lätt välja bort sitt extra språk om de har problem 

att klara sin skolsituation, eftersom språket är frivilligt och valbart.  

 

Avslutningsvis kan nämnas kompisars inverkan på inlärningen. Om det är ”inne” att 

lära sig någonting går det oerhört lätt. Om det däremot är ”ute” blir det betydligt mycket 

tyngre och svårare. 

 

6 SAMMANFATTNING 

 

Undersökningen visar att flertalet av de tillfrågade eleverna  är nöjda med sitt val av 

språk och de tror att de kommer att få nytta av det i ett framtida arbete. Några, som inte 

var nöjda tycktes ha valt språket på grund av någon annans vilja och då saknas 

förmodligen den inre motivationen redan från början. De elever som valt av egen vilja 

och uppvisade både intresse för andra kulturer och språk verkade mycket nöjda med 

sina val och de tänkte även fortsätta på gymnasiet för att fullfölja sina påbörjade 

språkstudier och nå större färdighet. 

 

Eftersom jag gjort min enkätundersökning i olika städer med varierande 

upptagningsområden hade jag förväntat mig att se en viss skillnad mellan elevernas val 

av språk och språkstudier över huvud taget, vilket jag dock inte gjorde. Den största 

skillnaden mellan städerna låg däremot i hur stort inflytande föräldrarna hade både då 

det var dags att välja ett språk eller inte och sedan vilket språk man skulle bestämma sig 

för. Där hade föräldrarna i den mindre staden/landsbygden mer att säga till om. Något 

förvånande var att inte fler använde sitt valda språk i det dagliga livet, vilket skulle 
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kunna ge mycket positiva effekter på inlärningen. Över huvud taget kan skolsituationen 

i sig verka alltför konstruerad för många elever. Naturliga möten och kontakter med 

människor som talar målspråket kunde öka intresset för moderna språk. 

 

Undersökningen visar tydligt att attityder och motivation påverkar elevens intresse för 

att fortsätta med språket. Den inre och yttre motivationen tycks interagera. 

 

Återigen är det en positiv attityd och motivation för uppgiften som behövs vid all 

inlärning och den kan växa fram om eleven känner att den lyckas. Därvid betonas den 

positiva och uppmuntrande atmosfären i klassrummet, Linnarud (1993). 
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 Bilaga 1 – Statistik

Grundskolan – Elever – Riksnivå
Tabell 7 A: Moderna språk inom ramen för språkval i årskurs 6, 7, 8 och 9 

                    läsåren 2006/07–2009/10

Läsår Årskurs 6 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9

Moderna språk inom Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar

ramen för språkval

2006/07

Samtliga elever 55 663 57 910 57 914 60 542 60 496 63 337 61 111 64 997
därav 

   Andel (%) med franska 15,0 10,3 21,7 14,3 20,5 12,4 19,4 11,3

   Andel (%) med tyska 13,1 16,6 20,6 25,8 20,6 25,3 20,3 23,4

   Andel (%) med spanska 26,9 25,8 41,5 37,2 36,7 30,8 30,9 24,0

   Andel (%) med övr. mod. språk 1) 13,7 13,6 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7

2007/08

Samtliga elever 51 534 54 417 55 927 58 195 58 273 60 932 60 875 63 842
därav 

   Andel (%) med franska 14,0 10,3 20,9 13,3 20,2 12,7 18,8 10,9

   Andel (%) med tyska 12,9 15,4 20,2 25,1 18,8 22,4 18,8 21,8

   Andel (%) med spanska 27,9 26,5 43,0 38,8 38,1 32,5 33,0 26,2

   Andel (%) med övr. mod. språk 1) 13,7 13,6 0,8 1,0 0,8 1,2 1,1 1,4

2008/09

Samtliga elever 48 270 50 191 51 481 54 449 55 907 58 151 58 159 60 808
därav 

   Andel (%) med franska 13,1 9,7 17,8 12,0 17,7 10,8 17,0 10,3

   Andel (%) med tyska 13,2 14,8 20,5 23,8 18,5 21,4 17,1 19,3

   Andel (%) med spanska 27,0 26,3 41,3 37,5 37,5 31,9 32,5 26,1

   Andel (%) med övr. mod. språk 1) 14,2 14,1 0,5 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7

2009/10

Samtliga elever 46 025 48 485 48 647 50 592 51 956 55 005 56 137 58 593
därav 

   Andel (%) med franska 14,7 10,7 19,8 13,6 18,3 11,8 18,0 10,7

   Andel (%) med tyska 11,5 14,4 20,3 23,4 19,4 21,5 17,3 19,5

   Andel (%) med spanska 30,4 29,4 45,6 42,0 41,4 35,9 36,7 29,7

   Andel (%) med övr. mod. språk 1) 14,7 14,4 0,4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7

Kommun

Antal 39 658 42 150 41 394 43 840 44 913 48 072 49 215 51 991
därav 

   Andel (%) med franska 13,2 9,6 18,8 12,8 17,4 11,0 17,2 9,9

   Andel (%) med tyska 11,5 14,3 21,2 24,2 20,0 22,0 17,9 19,8

   Andel (%) med spanska 28,4 27,3 45,2 41,1 40,8 35,0 36,0 29,0

   Andel (%) med övr. mod. språk 1) 16,7 16,2 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7

Sameskolan

Antal 7,0 12,0         .           .           .           .           .           .   

därav 

   Andel (%) med franska 0,0 0,0         .           .           .           .           .           .   

   Andel (%) med tyska 71,4 25,0         .           .           .           .           .           .   

   Andel (%) med spanska 0,0 0,0         .           .           .           .           .           .   

   Andel (%) med övr. mod. språk 1) 14,3 0,0         .           .           .           .           .           .   

Fristående

Antal 6 360 6 323 7 253 6 752 7 043 6 933 6 922 6 602
därav 

   Andel (%) med franska 24,5 17,8 25,6 18,9 23,9 17,4 23,5 16,5

   Andel (%) med tyska 11,9 14,8 15,4 18,7 15,2 17,9 13,3 16,7

   Andel (%) med spanska 43,3 43,5 48,1 47,9 45,1 42,6 41,1 35,8

   Andel (%) med övr. mod. språk 1) 1,9 2,3 0,5 0,5 0,9 0,9 0,8 0,7

 



Bilaga 2 – Enkätfrågor     
   
 

Vilken årskurs går du i?......................................................... 

 

Är du tjej eller kille?  Tjej  Kille   

 

Är svenska ditt modersmål ? Ja  Nej  

 

 

1. Läser du ett annat språk än engelska? 

 

Ja    Nej  

 

 

Om du svarar ja, fortsätt med fråga 2 

Om du svarar nej, fortsätt med fråga 10 

 

 

2. Vilket språk läser du? 

 

Franska 

 

Tyska 

 

Spanska 

 

Annat språk 

 

Vilket?............................................................................................... 

 

 

3. Varför ville du läsa ett extra språk? (Du kan kryssa i flera alternativ) 

 

Jag kommer kanske att ha nytta av det i mitt arbete i framtiden 

 

Mina föräldrar tyckte att jag skulle göra det 

 

Jag vill lära mig mer om en annan kultur 

 

Jag tycker om språk 

 

Jag har varit i ett land där språket talas 

 

Någon annan anledning...................................................................................... 

 

............................................................................................................................ 

 



 

4. Känner du att du valt rätt språk? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Förklara varför du svarat ja eller nej 

 

     ............................................................................................................................... 

 

 

5.   Varför valde du just detta språk? 

 

Jag tycker det är vackert 

 

Mina föräldrar ville det 

 

Någon av mina föräldrar har läst det 

 

Jag har en kompis som läser det 

 

Jag har syskon som läst språket 

 

Jag känner någon som kommer från det landet 

 

Någon annan anledning............................................................................... 

 

 

 

6. Kommer du att fortsätta läsa detta språk på gymnasiet? 

 

      Ja 

 

Nej 

 

     Vet inte 

 

Förklara varför  

 

       ....................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 



 

7. Vet du att man får extra poäng för språk när man söker till högskolan 

efter gymnasiet, vilket är nytt för ht 2010? 

 

 

      Ja 

 

Nej 

 

     Om du svarat ja, 

     hur fick du veta det?.................................................................................. 

 

      ................................................................................................................... 

 

 

8. Hur mycket tid använder du till läxor i det språk du valt 

per vecka? 

 

................................................................................................... 

 

 

      9.   Försöker du använda språket till att läsa böcker, skriva 

brev/e-post eller chatta? 

 

     Ja 

 

     Nej 

 

     Om du svarat ja  

     Vilket gör du mest?............................................................................. 

 

 

 

 

     Tack för din medverkan! 



 

 

Om du svarade nej på fråga 1 fortsätter du här. 

 

10. Varför valde du att inte läsa ett extra språk? (Du kan kryssa i flera alternativ) 

 

Jag är inte intresserad av språk 

 

Det är för arbetsamt 

 

Mina föräldrar tycker inte jag behöver det 

 

Ingen av mina kompisar läser det 

 

Jag behöver extra engelska och svenska 

 

 

Någon annan anledning ........................................................................ 

 

 

11. Har du påbörjat något annat språk och hoppat av? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Om du svarat ja 

Vilket språk?............................................................................................................. 

 

Varför hoppade du av?............................................................................................. 

 

När hoppade du av? 

Efter vilken termin................................................................................................... 

 

 

Tack för din medverkan! 


