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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att undersöka elevernas inställning till moderna språk 
och vilka faktorer de uppger inför deras val av moderna språk. Detta med 
anledning av det stora antalet avhopp i dessa ämnen på senare år. Från 2018 
ändrades skollagen för att ge alla elever samma möjlighet att läsa moderna 
språk från och med årkurs 6. Moderna språk har bedömts som ett svårt ämne 
redan när det infördes i den svenska skolan. Undersökningens metod är 
kvantitativ med kvalitativa inslag. Detta innebär att en enkätundersökning 
gjordes bland elever i årskurs 9. Detta kompletterades med en intervju som 
besvarades av tre lärare verksamma inom ämnet. En del av resultaten visar att 
eleverna gör sina val utifrån olika skäl. Det kan vara att de har en koppling till 
ett land där språket talas, att familjen har stor påverkan eller att eleven tycker 
att språket är intressant.  
 
Eleverna vet inte exakt på vilket sätt de kommer att ha nytta av språket men 
väljer ändå att ange det som det främsta skälet för sitt val. Släktningar och 
vänner har också påverkat elevernas val. Många av dem förväntar sig att 
studierna ska bli intressanta eller roliga, men upplever efter en tid svårigheter 
och hinder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: moderna språk, val, motivation. 
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1 Inledning 
 
Mitt intresse för denna studie väcktes när vi lärare diskuterade att en stor andel 
elever hoppat av från sina studier i moderna språk. Frågan har inte bara diskuterats 
av lärare utan också av politiker och media. Intresset för att välja moderna språk har 
minskat bland eleverna sedan en tid tillbaka. En rapport från skolinspektionen 
(2010:6) skriver om att skolan har misslyckats när det gäller att satsa resurser för att 
öka lärarkompetensen. Eleverna har lagt många timmar på att lära sig dessa språk, 
avhoppen gör att de går miste om viktiga kunskaper påpekar skolinspektionen i sin 
rapport (2010:6). Samtidigt skriver Skolverket hur viktigt det är med moderna språk 
och dessutom trädde nya regler fram under år 2018 (Svt nyheter 2018). Minst två av 
tre moderna språk måste den svenska skolan erbjuda från och med åk 6 (Svt nyheter 
2018). Det är vedertaget att språk öppnar dörrar till andra delar av världen, ger 
kontakter med olika människor och olika kulturer. Många elever kommer 
förväntansfulla för att lära sig ett nytt språk och därefter hoppar många av successivt. 
Utmaningen för oss lärare blir att hålla motivationen vid liv samt uppmuntra 
eleverna att fortsätta med moderna språk. Skolverket skriver också att idag är det en 
fjärdedel av eleverna i åk 9 som läser engelska eller svenska istället för moderna 
språk. Därför är ämnet intressant och värt att undersökas, även om vi samtidigt vet 
att alla frågor som ställs ovan inte kan besvaras här. Men detta kan skapa en 
medvetenhet hos lärarna och kan samtidigt skapa diskussioner kring hur vi kan möta 
elevens tänkande när det gäller moderna språk, samt vilka faktorer som har gjort att 
de har valt moderna språk och försöka hålla dem motiverade.  
 
Att det är svårt att läsa språk är inte något nytt fenomen, språk bedöms som ett svårt 
ämne. Malmberg (2000, s. 10) skriver om att på 1900-talet var det många elever i 
realskolan som inte blev godkända. Även om språk anses vara ett viktigt ämne så 
finns det ganska begränsad forskning om det i den svenska skolan (Cardelús 2015 
s.16).   
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2 Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med denna studien är att öka kunskap om vilka faktorer eleverna i årskurs 9 
påverkas av när de står inför valet av ett modernt språk, i det här fallet spanska och 
franska. 
 
 
Frågeställning: 
 
Vilka faktorer uppger eleverna har påverkat dem att välja moderna språk som 
spanska och franska? 
 
Kommer eleverna att välja moderna språk efter årskurs 9? 
 
Vilka faktorer anger eleverna som motiverande och demotiverande när de står 
inför valet av spanska och franska. 	
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3 Bakgrund  
 
 
Att lära sig ett nytt språk ger större perspektiv och förståelse för omvärlden. De nya 
kunskaperna förbättrar individens utsikter i sociala sammanhang såväl som i 
kulturella. Det öppnar också dörrar och ökar möjligheter till internationella studier 
och arbete. Inom skolans värld möter vi många elever som är flerspråkiga. Dessa 
elever håller  på att anpassa sig till ett nytt sammanhang och en ny kultur. För att 
kunna förstå vad moderna språk har för uppgift i dagens skola ska vi göra en 
tillbakablick.  
 
Fram till 1946 hade tyskan en stark ställning i Sverige och det var det språket som 
eleverna först hade kontakt med eftersom det började läsas före engelskan. När 
läroplan (Malmberg 2000, s 8) kom till den svenska skolan skulle alla elever för 
första gången få tillgång till ett nytt språk. Engelska blev obligatorisk från åk 4 till 
och med åk 7 i grundskolan. Sedan när eleverna började åk 7 till och med åk 9 kunde 
de välja bort engelskan och ungefär 10 % av eleverna gjorde det. (Malmberg 2000, 
s. 8). Det fanns två olika nivåer i engelska i sjuan som eleverna kunde välja mellan 
som kallades allmän kurs och särskild kurs. Skillnaderna var att allmän kurs var 
lättare och mer praktiskt inriktad. Medan särskild kurs var ett krav i de teoretiska 
linjerna och blev ”vanligare” bland eleverna. Från och med Läroplanen 69 blev 
engelskan obligatorisk från åk 3 till åk 9 (Malmberg 2000, s. 8). Även inom franskan 
och tyskan infördes samma koncept med allmän kurs och särskild kurs inom språk. 
Eftersom många lågstadielärare saknade lärarutbildning i engelska visar Malmberg 
(2000, s. 9 ) att nästan alla lärare gick med i ett projekt som kallades JET-projektet 
för att fortbilda sig. När läroplanskommittén trädde fram 1991 blev engelskan som 
första främmande språk obligatoriskt i den svenska skolan och det hävdades att 
”medborgarna i 2000-talets internationella samhälle behövde bredare och djupare 
engelskkunskaper än de som verkade under 1960- och 1970-talen då det nuvarande 
språkprogrammet utformades” (Malmberg 2000, s. 9). Eftersom de som fick 
engelskundervisning under de åren inte var så breda och djupa i sina kunskaper kom 
kommittén fram till att undervisningen i engelska skulle påbörjas redan i årskurs 1. 
Kommittén påstod att det fanns ett tydligt samband från språkpedagogisk forskning 
mellan undervisningstid och elevprestationer (Malmberg 2000, s. 9).  
 
(Malmberg 2000, s.10) På 1950-talet var det ca 40 % av eleverna som valde tyska 
och 20 % som valde franska. När Läroplan 62 kom fick eleverna bara välja ett 
modernt språk antingen franska eller tyska från och med årskurs 7 (Malmberg 2000, 
s 9). Tyskan och franskan blev tillvalsämnen med upp till 13 veckotimmar under en 
period på tre år. Tyskan hade en stark ställning ända fram till 1946 då cirka 40% av 
eleverna valde tyska och 20% franska. 1962 blev ett viktigt år för franskan eftersom 
den då likställdes med tyskan (Malmberg 2000, s 10). Malmberg skriver vidare att 
engelskan år 2000 särskiljs från de moderna språken och blir därmed ett  kärnämne. 
Det ansågs på grund av det växande samarbetet  med omvärlden att engelskan borde 
vara ett obligatorisk främmande språk som dessutom skulle kompletteras med de 
andra moderna språken, där nu även spanskan ingick. Inom den senaste tiden har 
spanska språket växt inom skolans värld, ett exempel är eleverna på 
gymnasieskolan. År 2014 hade 25 % av avgångseleverna betyg i spanska att jämföra 
med tyska som hade ca. 13% och franska med ca. 10 %. (Skolvärlden 2015). 
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Enligt Malmberg (2000, s. 10) har ämnena språk och matematik sedan lång tid 
tillbaka bedömts som svåra. Tyskan orsakade redan i början av 1900-talet stora 
svårigheter då många elever blev underkända i realskolan. Moderna språk så kallade 
B-språk infördes år 1999 av regeringen. Kommunerna fick bestämma när eleverna 
skulle börja med studierna, antingen i årskurs 6 eller 7, nästan 80 % började läsa 
moderna språk i årkurs 6 (Malmberg 2000, s. 10). Ht 2018 gjordes skollagen om 
inom språkområdet, förändringen innebär att alla elever får samma möjligheter att 
studera moderna språk från och med årskurs 6 (Svt nyheter 2018). För att locka fler 
elever att läsa moderna språk har riksdagen beslutat att ge en slags belöning som 
kallas för ”Meritpoäng”. Detta för att kunna vända på trenden och få fler elever att 
läsa moderna språk. Detta är tänkt speciellt för de elever som har tankar på att läsa 
vidare till högskolan (Upsala Nya Tidning, 2018 ).  
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4 Tidigare forskning 
  
För att ta reda på befintlig forskning inom moderna språk har sökningar gjorts bl a. 
genom databaserna DIVA, ERIC och Peer Review. Sökorden som användes var 
språkval, moderna språk och motivation. Denna undersökning belyser vilka faktorer 
eleverna själva uppger har påverkat dem i deras inställning till moderna språk. 
Nedan sammanfattas forskningen om motiveringar till olika språkval. Därefter 
belyses också andra val eleverna gör och vad som är motivationen bakom valen.  
 
Urvalet av undersökningar inom motivation har innefattat både forskning inom 
Sverige såväl som internationellt på grund av den begränsade forskningen i Sverige 
(Cardelús 2015, s 16). Forskningen som belyser val av moderna språk samt 
inställningar till dem är också mycket begränsade, vilket har föranlett användningen 
av tidigare undersökningar om olika val i skolan. Vidare undersöks olika skäl att 
lära sig språk. Dessa har lyfts fram när de är relevanta i undersökningen. Skälen till 
att lära sig språk har också lyfts fram i min undersökning.     
 
Ämnet motivation har det forskats mycket om, såväl motivation som attityder  
rymmer flera dimensioner, de beror på kontexten. Här finns olika faktorer och andra 
processer som spelar roll. Etablerade attityder och kontakter påverkar eleverna att 
välja moderna språk. Kontakt med närstående till exempel familjer och vänner kan 
vara avgörande. En annan aspekt som kan påverka mycket är resor. Upplevelser om 
nyttan med språken eller dess popularitet är också viktigt enligt (Cardelús 2015 s. 
155). Enligt Cardelús (2015 s. 157) är  inre motivation ofta kopplad till upplevelse, 
intresse och lust. Korpershoek (2016 s. 30) skriver i sin teori som kallas för SDT, 
vilket står för ”self-determination theory”, att behovet av autonomi, kompetens och 
känsla av tillhörighet behöver hänga ihop. När dessa tre infinner sig, associeras de 
till positiva resultat. En växande grupp forskare menar att det är viktigt att fylla 
grundläggande psykologiska behov hos eleverna i deras inlärning (Kopershoek 2016 
s. 30). Enligt Bardel, Falk och Lindqvist (2016, s. 115) kan den språkliga 
bakgrunden hos en elev som ska lära sig ett tredje språk (L3) vara väldigt varierande. 
Detta har tidigare ignorerats i andraspråksforskningen, eftersom man endast tittade 
på modersmålet (L1) som det språket som kunde påverka inlärningen av ett nytt 
språk. Erfarenheter av inlärning av andra språk ansågs inte påverka inlärning av 
målspråket. Under 2000- talet har konstaterats hur vanligt förekommande det är med 
flerspråkighet. Detta har lett till undersökningar där betydelsen av en flerspråkig 
bakgrund vid inlärningen av ännu ett språk har fått ta större plats (Bardel, Falk och 
Lindqvist 2016 s 33). 
 
 
 4.1 Andra val elever gör och motiveringar till dessa 
 
I en rapport framtagen av kulturförvaltningen i Stockholm visas hur elever som har 
gått på kulturskolan senare valt att hoppa av undervisningen och rapporten redovisar 
också de största anledningarna till avhoppen. Mellanstadieeleverna angav som 
största anledningar ”för tråkigt/ inte kul”  och ”tappade intresset / tröttnade”  
Däremot angav högstadieeleverna ”tröttnade” samt att de fick andra intressen som 
de främsta anledningarna för att hoppa av kulturskolan (Forskningsenheten vid 
kulturförvaltning för Stockholms stad, 2005). Söder (2018 s.43) skriver i sin 
undersökning, att välja eller inte välja, att yrkeselever är framtidsfokuserade och 
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praktiska i sina val och att svårighetsgrad är det vanligaste skälet till att elever inte 
väljer de kurser de behöver. Å andra sidan visar hennes undersökning på att nytta är 
det vanligaste skälet hos eleverna för att välja kurs. Den vanligaste kopplingen är 
nyttan som kursen eventuellt kan ge i framtiden. Det är inte säkert att eleven vet på 
vilket sätt nyttan kommer att infinna sig i framtiden, utan hos vissa handlar det om 
en känsla (Söder 2018 s.43). Stimulans visar sig också vara en viktig del i elevernas 
skäl att välja eller inte välja en kurs. Till exempel om eleven upplever en kurs som 
tråkig så är risken stor att hen väljer bort den.    
 
 
4.2 Skäl till att lära sig språk 
 
Wellros (1998 s. 8)  skriver om att det är genom språket som vi kan uttrycka våra 
tankar och känslor. Hon menar också att när man lär sig språk är man oftast inte 
medveten om de pragmatiska reglerna när vi kommunicerar med andra (Wellros 
1998 s. 33). Detta kan leda till olika utmaningar, det vill säga svårigheter och 
begränsningar i språkets användning. Wellros (1998 s. 33) påpekar att det sociala 
samspelet som får en person att lära sig det nya språkets regler  helt enkelt är genom 
att lyssna och kommunicera med andra. På grund av de få ord som personen har lärt 
sig kan denna kommunikation vara svår och frustrerande. Det kan finnas en risk att 
göra bort sig när man kommunicerar med andra. De sociala konsekvenserna som 
detta får kan även få negativa konsekvenser för personens självförtroende och 
självbild. I kursplanen (Lgr 11) för moderna språk står det när gäller tänkande och 
kommunikation att förmågan att lära uppnås genom språket. Detta innebär också att 
språk i sig ofta ger nya perspektiv på omvärlden. Såväl förståelse för levnadsätt hos 
människor från olika kulturer och i vissa fall kontakt med dem sker genom språket. 
Det är också av stor vikt för oss människor att känna samhörighet i olika 
sammanhang, sociala och kulturella sådana. Även möjligheterna till internationella 
studier och arbete ökar (Lgr 11).  
 
 
4.3 Att motivera elever inom moderna språk 
 
Hahlin (2015 s. 33) refererar till Dörnye (2009) som den forskare som har visat i 
sina studier att eleverna som klart och tydligt ser sig själva i framtiden som 
användare av det språk de lär sig, lyckas avsevärt bättre än andra elever. Vidare 
anser Hahlin (2015 s. 33) att det är viktigt för eleverna att ha en vision om vad 
språkkunskaperna kommer att betyda i framtiden. En konkret framtidsbild ger 
eleverna motivationen för själva inlärningen. Hahlin (2015 s. 34) använde sig av tre 
olika aktiviteter i sin studie som gick ut på att eleverna skulle föreställa sig att de 
pratade det franska språket flytande samt att de hade sina drömjobb. På det sättet 
fick eleverna känna av hur det var att lyckas med språket. De hade autentiska möten 
genom nätet med infödda franskstudenter, dvs inte bara simulerade övningar. 
Eleverna fick chansen att upptäcka olika kulturer genom att göra olika uppgifter med 
hjälp av hemsidor och sin egen kreativitet. Detta ökade lusten hos eleverna att 
uppleva kulturen på riktigt, istället för bara teoretiskt. Resultaten visade att elevernas 
motivation ökade och självförtroendet att använda språket växte. Hahlin (2015 s. 
35) betonar hur viktigt det är med en vision av språkets betydelse eftersom den 
skapar en inre motor eller drivkraft hos eleverna samt stimulerar deras motivation. 
Det är vad som krävs för att de ska besegra hinder och svårigheter under språkets 
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inlärningsprocess. Resultaten visade också att många elever fick en koppling mellan 
klassrumsaktiviteterna och sina framtidsplaner, något som de inte hade tänkt på 
tidigare. Hahlin (2015 s.34) lyfter fram flera saker en lärare bör komma ihåg för att 
hjälpa eleverna att hitta den kopplingen. Som till exempel att göra eleverna 
medvetna om att språket kan spela en viktig roll i deras drömmar och framtid. 
Läraren kan också hjälpa de eleverna som har klart för sig vilken språknivå de vill 
nå genom att konkret visa vilka steg hen bör ta (Hahlin 2015 s. 36).   
 
 
4.4 Moderna språk 
 
Enligt skolinspektionen (2010:6) finns det en stor ambition i Sverige och i Europa 
att öka språkkunskaperna i olika sammanhang. Detta betyder dock inte att eleverna 
är tvungna att välja moderna språk utan det är frivillig. Nästan hälften av alla i 
årskurs nio väljer bort moderna språk.  
 
Enligt Skolinspektionen (2010:6 s. 5) strävar skolan efter att motivera eleverna att 
studera moderna språk. Informationen inför språkvalet behöver förbättras genom att 
informera om framtida studier och meritpoäng. Det inträffar att elever som inte når 
målet rekommenderas att inte läsa moderna språk. Vissa elever får inte ens 
möjligheten att läsa ett modernt språk. Detta eftersom skolan utgår från att alla 
elever ska erbjudas studier i moderna språk, men elever som har svårigheter med 
engelskan och svenskan ska kunna läsa det istället för ett modernt språk 
(Skolinspektionen 2010:6 s. 15). Enligt Skolinspektionen (2010:6 s. 7) har flera 
skolor många avhopp, men orsakerna analyseras inte. (Skolinspektionen 2010, s. 7) 
Rektorer och lärare har sina teorier om varför eleverna hoppar av, en av rektorerna 
påstår att lärarnas sätt att lägga upp undervisningen är en faktor som påverkar om 
eleven ska fortsätta eller hoppa av från sitt språkval. När eleven ska byta språk ska 
det finnas en orsak till varför hen vill byta, en blankett ska undertecknas av målsman 
och rektor, där försöker skolan ofta informera om de fördelar som finns med 
språkvalet. Men när eleven redan har bestämt sig för att byta till svenska eller 
engelska är hen inte längre intresserad av att fortsätta läsa moderna språk. 
Skolinspektionen (2010:6 s. 16) menar att försök till att motivera eleverna till 
språkval ska göras i ett tidigare skede.  
 
 
4.5 Socioekonomiska skillnader 
 
Ellis (1994 s. 205) menar att det finns en koppling mellan de sociala klasserna och 
individerna som tillhör dem och som lär sig ett till språk (L2). Ellis (1994 s. 205) 
hänvisar till en studie från 1975 och 1979 som visar på en stark koppling mellan 
sociala klasstillhörigheter och prestation. Elever från medelklassen presterade ofta 
bättre än elever som tillhörde arbetarklassen eller en lägre socioekonomisk klass. 
Även ifråga om deras attityder gentemot språket kunde det påvisas skillnader. 
Eleverna från de lägre socioekonomiska klasserna tenderade att hoppa av studier 
oftare än mellanklass elever.  
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5 Teori 
 
5.1 Motivationsteori 
 
Motivationsforskare inom skolan inriktar sig på att förstå människors handlande.  
Elevens engagemang som nivå av uthållighet, ansträngning, samt deras val under 
sin utbildning (Söder 2018 s, 11). För att kunna förstå mänskligt beteende är 
motivation ett centralt område där det finns känslor och uttryck som ger upphov till 
handling. Varje aktivitet blir till genom en motivation och den ger aktiviteten mål 
och mening (Imsen 2000, s. 271). Ett annat sätt att se på eller definiera motivation 
är genom att använda sig av orden ”för att” som ett svar på frågan ”varför”. Som  
exempel ”varför studerar vissa elever mer än andra” och svaret skulle då kunna vara 
”för att få ett högt betyg” (Ryan 2012, s. 520).  
 
 
5.2 Förväntan-värde-teori 
 
Förväntan-värde-teori beskriver och förklarar variationer i prestation och beteende. 
Motivationen för att prestera förutsätts direkt genom individens förväntningar om 
sin egen framgång och subjektiva värde av sina uppgifter. Förväntan på framgång 
definieras av individens tro på att framgångsrikt fullborda en uppgift eller bemästra 
en aktivitet. Wigfield och Eccles (2000, s. 72) identifierade fyra komponenter som 
påverkar motivationen ”Attainment Value” som refererar till hur viktigt det är för 
personer att göra bra ifrån sig i ett område som bekräftar dennes självidentitet. 
”Interest Value” om hur mycket personen tycker om att delta i en aktivitet. ”Utility 
Value” beskriver personens perception av nyttan i aktiviteten i relation till kort- och 
långsiktiga mål. Till sist ”Cost” personens bedömning av tid, engagemang och andra 
resurser som skulle gå förlorade genom att delta i en viss aktivitet (Wigfield och 
Eccles 2000, s. 72). 
 
 
5.3 Motivationsmodell 
 
Forskningstraditionen inom ämnet motivation är relativt lång den ingick i 
psykologiforskning redan på 1930- talet. Den har sina rötter i Kurt Lewins teori 
”Level of aspiration”. Teorins grundtanke är att en person uppskattar sin kapacitet 
att lyckas med en uppgift beroende på bland annat tidigare erfarenheter. På 1950- 
och 1960-talet utvecklades Lewins tankegångar av John Atkinson. Han bidrog till 
ökad förståelse för vad som motiverar individer att prestera. Eccles och Wigfield 
har vidareutvecklat och tillämpat traditionen inom skolforskningen (Söder 2000 s, 
12).   
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Figur 1. Översikt över Expectancy-Value Theory. Här kallad förväntan-värde-teorin. (Eccles & 
Wigfield 2000, s. 69). Figur 1 visar elevens val och uppfattningar som har ett starkt 
samband med att lösa och värdera olika uppgifter. Nedan i figur 2, följer en 
förenklad modell som berör de faktorer som denna studie lyfter fram.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 2, Förväntan-värde modell. 
 
Uppgiftens svårighetsgrad är en av faktorerna som starkt påverkar individens 
förväntan om att kunna lyckas med att uppnå sitt mål. Dessutom påverkar sociala 
faktorer värdet som kan urskiljas i tre faktorer intresse, prestation och yttre värde 
(Eccles & Wilfield, 2000).      
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5.4 Inre och yttre motivation 
 
Inom motivationsforskningen inriktar sig studierna ofta på inre och yttre motivation. 
När motivationen kommer inifrån känner eleven ett behov av att utvecklas och håller 
på med aktiveten för att den upplevs som rolig och meningsfull, då är det frågan om 
inre motivation (Imsen 2000 s, 278). Yttre motivation har ett annat fokus. Den hålls 
levande med förhoppningen om att uppnå ett nödvändigt mål som inte är slutmålet 
i sig. Det kan också handla om en förhoppning om belöning (Imsen 2000 s, 278).  
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6 Metod  
 
Denna studie avser att undersöka faktorer som påverkar elevers val av moderna 
språk. För att ta reda på dessa faktorer har en kvantitativ metod med inslag av den 
kvalitativa använts genom en enkätundersökning. Som en fördjupning till 
undersökningen har även tre lärare intervjuats i samma skola.   
 
 
6.1 Urval 
 
Det sammanlagda antalet elever som deltog i denna undersökning är 26. 
Datainhämtningen gjordes i en skola i åk 9 bland elever som läser moderna språk 
nämligen tyska och spanska. Anledningen till att franska inte är med beror på att 
alla språk läses samtidigt och undervisningen i franska hölls i en annan lokal, detta 
gjorde det svårt för mig att kunna närvara. Några av frågorna var av typen ”ja” och 
”nej”-frågor som kompletterades med till exempel frågan ”varför”. Anledningen till  
att inte ”vet ej” fanns som tredje alternativ bland dessa frågor var att försöka få 
eleverna att ta ställning till frågan och undvika att välja ett bekvämt alternativ genom 
att svara ”vet ej”, detta är något som Patel & Davidsson (1991, s. 79) förespråkar. 
Författarna skriver också att det är viktigt att variera sina fasta svarsalternativ och 
att variera frågorna, vilket jag har haft i åtanke.  
 
 
6.2 Genomförande 
 
Såväl avhandlingar som vetenskapliga artiklar har sökts med bland annat orden 
”moderna språk” och ”motivation”. Som jag nämnde under rubriken tidigare 
forskning har även sökningar gjorts på fraser som till exempel ”elevens val” 
oberoende av ämne. Detta på grund av att forskningen kring moderna språk i Sverige 
är mycket begränsad. Det har jag också erfarit när jag genomfört mina sökningar.  
 
Inför denna studie kontaktades först rektorn på skolan för att få tillåtelse att 
genomföra studien. Efter rektorns godkännande informerades elevernas mentorer 
och berörda lärare. Jag använde mig sedan av gruppenkäter som enligt Trost (2012) 
har sina fördelar, speciellt vid miljöer såsom skolmiljö. Dessa föreföll mest lämpliga 
i mitt sammanhang. Att ha grupperna samlade underlättade det praktiska kring 
distributionen och insamlandet av enkäterna. Samtidigt som det underlättade 
gruppens eventuella frågor (Trost, 2012). Mycket riktigt ställdes frågor till mig 
under tiden enkäten fylldes i. Intervjuer användes inte bland eleverna utan endast 
enkätformulär vilket är den lämpligaste metoden inriktat på det kvantitativa. 
Dessutom syftar inte studien på att fördjupa sig på att försöka förstå elevernas sätt 
att resonera eller andra frågor av liknande karaktär.  
 
Som fördjupning och komplettering använder jag mig sedan av tre intervjufrågor, 
riktad till 3 verksamma lärare på samma skola för att få med lärarperspektivet, som 
enligt  Trost (2012, s.  23)  ger en bättre förståelse om skiftande handlingsmönster 
hos människor. 
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6.3 Reliabilitet och Validitet 
 
Med Reliabilitet menas hur hög tillförlitligheten i en studie är. Vid upprepade 
mätningar ska det kunna uppnås samma resultat, vilket betyder att det slumpmässiga 
felet är väldigt litet (Ejlertsson 2014 s, 107). I denna studie har frågorna noga 
anpassats till elevernas nivå dels är frågorna varierande, men också svarsalternativ 
som ”vet ej” har medvetet valts bort för att få eleverna att ta ställning i frågan och 
inte välja det bekväma alternativet ”vet ej” (Patel & Davidsson 1991 s, 79).  
 
Validiteten i en studie känns igen genom att den mäter det som den avser att mäta 
(Ejlertsson 2014 s, 107). Det finns inga garantier för att reliabel information räcker, 
den måste kunna användas för att pröva studiens frågeställningar. När vi har att göra 
med ett enkätformulär är det inte formuläret i sig som valideras, inte heller själva 
frågorna utan frågorna i förhållande till studiens syfte (Ejlertsson 2014 s, 109). 
Eftersom syftet med denna studie är att få   ökad kunskap om olika faktorer som 
eleverna påverkas av inför valet av moderna språk har frågorna i enkäten anpassats 
för elever i årskurs 9 och utformats på ett enkelt sätt för att säkerställa ett så bra 
resultat som möjligt  (Ejlertsson 2014 s, 52). Studien är inte representativ för hela 
populationen av elever som läser moderna språk i årskurs 9 eftersom gruppen är 
relativt liten. Detta innebär att studien inte är generaliserbar och att inga generella 
slutsatser kan dras gällande hela populationen i den svenska skolan.  
 
 
6.4 Metod för analys 
 
Enligt Linnarud (1993, s.22) bör man ha tillräckligt med försökspersoner för att 
undersökningen ska vara trovärdig. Min tanke från början var att göra 
undersökningen med årskurs 9 på hela skolan och däribland min klass. Detta främst 
för att få fler informanter att svara på enkäten, men insåg senare att det kan finnas 
nackdelar med att den egna klassen svarar på enkäten, då deras svar kan påverkas 
av elev-lärare relationen. Då bestämde jag mig för att inte ta med min klass i 
undersökningen.   
 
 
6.5 Etiska överväganden i samband med studien 
 
När det gäller forskning finns det vissa etiska regler som ska följas och uppfyllas 
(Vetenskapsrådet 2002 s. 6). Dessa i form av fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Ingen utomstående 
person kommer att ta del av det insamlade materialet förutom jag och min 
handledare. All insamlade data gällande enkätundersökningen kommer att förstöras 
när examensarbetet är godkänt och klart.  
 
Jag läste informationsbrevet för eleverna och lärarna innan undersökningen och 
innan jag delade ut enkäterna. Alla deltagare i undersökningen fick information om 
hur det skulle gå till. Deltagarna informerades och hade möjlighet att avbryta sitt 
deltagande när som helst utan några negativa följder. Författaren poängterar att 
respondenten aldrig ska gå med på något som hen inte vill, samt att hen kan avbryta 
sitt deltagande när som helst (Bell 2006 s, 55). Inga personliga uppgifter har samlats 
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in från deltagarna vilket innebär att enkäterna är anonyma. Det finns inte heller 
information om vilken skola det gäller.  
 
 
6.6 Metoddiskussion 
 
I undersökningen har jag valt att använda mig av den kvantitativa metoden med 
inslag av den kvalitativa. Detta på grund av att det finns öppna frågor i enkäten som 
kan resultera i och bli ett bra komplement till studien, för att därmed få en bild av 
varför eleverna har valt moderna språk samt vilka faktorer de uppger har påverkat 
dem i deras val. Med denna utgångpunkt valde jag att använda mig av en 
enkätundersökning. Kvantitativa studier mäter en viss information, denna kan sedan 
läsas av i t ex en form av siffervärde (Patel, Davidsson 1991 s, 101). I denna studie 
ställs frågorna på ett sätt som gör det möjligt att mäta de olika utfallen. Detta görs 
genom att gruppera svaren i olika kategorier och räkna ut procenten ur dessa. En av 
de stora svagheterna med denna metod är att det inte ges möjlighet till 
respondenterna att ställa följdfrågor, vilket begränsar möjligheten till djupare svar. 
Ingen möjlighet finns till att samla ytterligare information när enkäten väl är 
konstruerad (Ejlertsson 2014 s, 12) Enkätens öppna följdfrågor ger i detta fall endast 
en begränsad möjlighet till fördjupning. Studiens ambition är  att visa på ett annat 
perspektiv genom en  e-post intervju riktad till tre lärare, detta blir en komplettering 
som bidrar till fördjupning av undersökningen. 
 
 
6.7 Bortfall 
 
I undersökningen finns det olika faktorer som kan påverka resultatet, en av dessa är 
bortfall. I denna studie lämnade två av respondenterna in obesvarade enkäter. Dessa 
utgör 7 procent av det totala antalet enkäter. Eftersom denna studie inte har tillgång 
till mer information om dessa två respondenter, är det svårt att veta på vilket sätt 
deras val att inte svara på enkäten påverkar studiens resultat. Det kan rimligen antas 
att reliabiliteten riskerar att bli lägre (Ejlertsson 2014 , 26).  
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7 Resultat 
 
Jag kommer här att redovisa resultaten av studiens enkätundersökning fråga för 
fråga. Jag delade ut 28 enkäter, men två av eleverna lämnade in blankt, vilket inte 
har räknats med i resultatet. 16 killar och 10 tjejer deltog i studien. På fråga ett svarar 
eleverna vilket kön de tillhör och vilka språk de läser. 
 
 
7.1 Elevernas val att läsa moderna språk 
 
Tabell 1 
 
Elever som går i moderna språk Åk 9 
 
Språk Antal Antal i procent 
  
Tyska  8 31 % 
Spanska 18 69% 
 
 
 
 
Fråga 2 Varför har du valt just det språket? 
 
Svar:  Antal: Procent: 
 
Nytta  10 39% 
Familj/vänner 7 27% 
Intressant/kul 4 15% 
Övrigt  5 19% 
 
 
De elever som svarade på ett sätt som visar att de kommer att ha nytta av språket 
finns i kategorin nytta. De elever som skrev att släktingar, föräldrar och vänner 
påverkade dem att välja språket finns i kategori Familj och vänner. De som tyckte 
att språket var kul eller intressant finns också i en kategori för sig. Andra mer udda 
svar finns samlade i kategorin övrigt. Dessa elever svarade att de inte visste varför 
de hade valt just det språket eller att de hade valt fel språk.  
 
Fråga 3 
Var det någon som rekommenderade dig att läsa språket? 
 
När det gäller frågan om det var någon som rekommenderade eleverna att läsa 
språket svarade 10 elever ja. 16 elever svarade nej. Av de som svarade ja svarade 8 
att de var påverkade av sin familj och 2 av sina vänner. De eleverna som svarade nej 
lämnade den följdfrågan blank. 
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Fråga 4 
Tycker du att språket är svårt?  
 
6 instämmer helt 23% 
11 instämmer delvis 42% 
8 tveksam  31% 
1 instämmer inte 4% 
0 instämmer inte alls 0% 
 
Fråga 5 
Kommer du att fortsätta läsa moderna språk på gymnasiet? 
 
Ja 50%   
Nej 50%  
 
Efter det ställdes en öppen fråga där eleverna kunde skriva och motivera varför de 
tänker fortsätta att studera språket på gymnasiet.  13 svarade ja och 13 svarade nej.  
 
Elever som svarade Ja  
Antal elever Procent Elevens svar 
7 54 % Måste läsa språk 

 
3 23% Roligt att läsa 

språk  
2 15% Besöka språkets 

länder 
1 8% Blank 

 
 
 
Elever som svarade Nej 
 
Antal elever  Procent Elevens svar 
9 69% Måste inte, behöver inte 
3 23% 

 
”Skittråkigt” 

1 8% 
 

Inte kul 
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7.2 Intervju som kvalitativ undersökning 
 
För att få ett lärarperspektiv på undersökningen har jag kompletterat detta arbete 
med att intervjua tre lärare som har haft undervisning med de elever som har svarat 
på studiens enkät.  
 
Jag valde att göra en frågeundersökning med öppna frågor. Frågorna skickades till 
respondenterna via e-post. Detta tillvägagångsätt var det bästa alternativet för 
informanterna eftersom en av dem uttryckte att hen hade brist på tid. Det passade 
därför bättre med intervju via e-post. Dessutom var en annan viktig del för 
undersökningen var att intervjua de lärare vars elever hade svarat på studiens enkät. 
Nackdelen med att göra en intervju via e-post som Kvale & Brinkman (2009, s. 165) 
påpekar är att intervjuaren går miste om vissa delar av informationen som förmedlas 
av informanterna genom kroppsspråk och känslouttryck. En av fördelar med e-post 
var att informanterna kunde besvara frågorna i lugn och ro på och när det var 
lämpligast för dem. Ännu en fördel är att lärarna har tid på sig att tänka över svaret, 
vilket förhoppningsvis kan leda till bättre, djupare svar. 
   
 
7.3 Intervjufrågor och resultat 
 
Jag inledde informationen med att berätta att intervjun var frivillig och att svaren 
skulle användas konfidentiellt. Informanterna fick informationsbrevet innan jag 
delade ut enkäterna till deras elever. Därför gick jag inte igenom informationsbrevet 
igen. Intervjufrågorna inleddes med att ta reda på hur lång erfarenhet informanterna 
har i läraryrket. Jag har skrivit ner informanternas svar nedan. Lärarna kallas A, B 
och C. Lärare A har jobbat i 20 år inom moderna språk. Lärare B har tre års 
erfarenhet som lärare. Lärare C har 14 år i läraryrket. 
 
1. Vad tror du elevernas val beror på när de väljer moderna språk, vad är orsaken 

till att de väljer just det språket? 
 
Lärare A: Uppfattad ”coolhetsfaktor” av språket. Möjligheten att få hjälp av 
föräldrar eller  syskon. Lärare B För att eleverna tycker att det är roligt med ett 
nytt språk. De väljer språket för att det är ett internationellt språk och att det talas 
i ett 20 tal länder och dessutom  tycker de att det är enklare att uttala jämfört 
med andra språk. Många säger också att de åker till det landet på semester och 
vill gärna kunna mer av det språket. Lärare C: Menar att eleverna väljer språk 
utifrån nyfikenhet, möjligheten att kunna prata vid utlandsresor, samt av 
kulturellt intresse. 
 

2. Vad är de vanligaste anledningarna till att de hoppar av från moderna språk? 
 
Lärare A: De är inte villiga att göra grundjobbet. De upplever det orättvist att 
språkval svenska och engelska är kravlöst lek. De tycker det är svårt att lära in 
långsiktigt. 
Lärare B: De tycker att det är för svårt, framförallt grammatiken. En annan 
anledning är att de vill fokusera mer på andra ämnen (kärnämnen). 
Lärare C: Studierna motsvarar ej elevernas förväntningar och de är inte 
medvetna om vilket jobb som ligger bakom att lära sig ett nytt språk. Ofta är vi 
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lärare mer teoretiska i klassrummet medan eleverna tror att det ska vara mer 
praktiskt. Många saknar också i min mening ”kämparanda” och ger upp om det 
upplevs svårt/tråkigt. Hen menar även att engelska tar mark i Sverige och 
moderna språk anses inte alltid nödvändigt. 
 
 

3. Vilka elever anser du kommer att fortsätta med moderna språk på gymnasiet? 
 
Lärare A: De som har ”rätt” familjeförutsättningar. De som har tydliga yrkesmål 
som kräver universitetsutbildning. Lärare B: De som klarar sig bra på högstadiet 
och som läser ett program som det ingår moderna språk i som ämne. Lärare C: 
Svarade inte på frågan. 
 

4. Vad gör du för att motivera dina elever att fortsätta läsa moderna språk? 
 
Lärare A: berättar om glädjen i att kommunicera när man är ute och reser. Pratar 
om bredare arbetsmöjligheter. ”leker” med låttexter. Lärare B: Variera 
undervisningen. Uppmuntra eleverna, de ska tycka att det är roligt med ett nytt 
språk. Lärare C: Jag försöker tänka på att lägga in praktiska inslag där eleverna 
förstår meningen och syftet med arbetsuppgifterna: handla kläder, gå på 
restaurang etc. samt att väcka ett intresse för den spansktalande världen genom 
att undervisa i realia. Ofta talar jag om vikten av att utmana sig, skolan ska vara 
svår, annars sker ingen utveckling. Det är ok att göra fel, bara man försöker och 
gör sitt bästa. 
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8 Diskussion  
 
Syftet med studien är att ta reda på vilka faktorer som styr elevens val när de väljer 
moderna språk. Undersökningen visar på att de flesta elever när de gör sina val i 
språk tror att de kommer att ha nytta av det i framtiden. Eftersom det handlar om 
världsspråk uppfattar eleverna att det är bra att läsa dem. Det visade sig att mer än 
hälften av eleverna hade gjort ett eget val utan att ta hjälp av någon eller blivit 
rekommenderade att läsa eller välja något av de moderna språken.  
 
 
8.1 Teoridiskussion 
 
Söder (2018 s, 43) skriver att nytta är det vanligaste skälet hos eleverna när de väljer 
språk, samt att de inte vet på vilket sätt de kommer att ha nytta av språket. De tar 
hjälp i första hand av sina föräldrar, syskon och kompisar. Som studien visar under 
teoriavsnittet är förväntan-värde-teorin bestående av fyra komponenter. En av de är 
”Utility Value” som står för elevens uppfattning om vilken nytta hen kommer att ha 
av sitt val (Wigfield och Eccles 2000 s, 72). Resultaten i denna studie visar tydligt 
att de flesta av eleverna som deltog i enkätundersökningen motiverades av just nytta. 
Inget av svaren avslöjar några speciella mål hos eleverna utan det är sannolikt en 
känsla eller uppfattning bland dem att det valda språket kommer att vara till nytta i 
framtiden.  
 
En annan faktor som eleverna har uppgett i undersökningen är att de väljer språk för 
att de tycker att det är intressant eller kul. Motivationen i detta fall har en stark 
koppling till förväntans värde teorins ”Interest Value” som helt enkel har att göra 
med hur mycket eleven tycker om att delta i en aktivitet (Wigfield och Eccles 2000 
s, 72). Även teorin inre motivation har en stark koppling till faktorerna intressant 
och kul eftersom denna teori grundar sig i individens intresse för ämnet som i sig 
upplevs meningsfull. En sådan elev som drivs av denna inre motivation utför 
uppgiften av intresse.   
 
En elev som har höga förväntningar att bli framgångsrik inom ett vist ämne kommer 
också att värdera ämnet högre. De eleverna som hade siktet inställt på att läsa språk 
på gymnasiet hade redan från början en positiv inställning till ämnet. En av lärarna 
under intervjun menar att elever med tydliga yrkesmål som kräver 
universitetsutbildning, är troligast att försätta med moderna språk. Dessa elever  
förväntar av sig själva att klara av sin utbildning i framtiden.  Enligt Förväntan-
värde-teorin är förväntningarna hos eleven avgörande. Det gäller också elevens 
framtida potential att bli framgångsrik på uppgifter inom moderna språk (Wigfield 
och Eccles 2000 s, 70).  
 
I studiens resultat finns kopplingar till teorin inre och yttre motivation (Imsen 2000 
s, 278). Hälften av eleverna som kommer att fortsätta med moderna språk anger yttre 
motivationsfaktorer som skäl till det. Ett exempel på det är när eleverna svarar att 
de måste läsa språk på gymnasiet för att det ingår i deras framtida studieval. 
Påverkan av yttre motivationsfaktorer är stark även vid elevernas val av moderna 
språk på högstadiet, till exempel påverkan av familj och vänner. Endast en liten 
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procent angav en inre motivationsfaktor när de tillfrågades om varför de valde 
moderna språk. I dessa fall handlar det om ett eget intresse för ämnet. 
 
 
8.2 Resultatdiskussion 
 
Ungefär en femtedel av eleverna, det vill säga de som hamnade i kategorin övrigt 
beskrev till exempel, att de hade valt fel och att de trodde att det var ett lätt språk att 
lära sig. Enligt Kulturförvaltningen (2005 ) var största orsaken till avhoppen att 
eleverna tycker att ämnet är tråkigt eller att de tappar intresset. Detta är  något som 
vi också kan se i fallet när eleverna läser moderna språk. Många elever ger upp och 
tar det lättaste alternativet, de byter språkvalet mot kärnämnena engelska eller 
svenska (Skolinspektionen 2010: 6). Att man från skolans sida får välja att hoppa av 
från moderna språk för att de inte är obligatoriska kan vara en av anledningarna för 
eleverna att hoppa av när språket blir som svårast. De eleverna som har svårt med 
svenska språket och i många fall inte har det som modersmål kan ha en väldigt 
varierande språkbakgrund, forskningen har visat sig vara bristfällig kring L3 språk 
vilket skapar ytterligare hinder för dessa elever (Bardel, Falk och Lindqvist 2016 s. 
33).    
  
Cardelús (2015 s. 155)  påpekar att familjen och vännerna har stor påverkan på 
språkvalet. Det visade sig också att de som svarade på varför just de valde det 
språket, läser det på grund av att någon i familjen har ett boende i det landet där 
språket talas eller har varit där (Cardelús 2015 s.155). Detta kan avgöra deras val av 
språk. Att göra sitt val på dessa grunder innebär att språket blir ett medel för att 
uppnå något annat, i detta fall en bra vistelse i landet genom att kunna språket. Detta 
är drivkraften i teorin yttre motivation (Imsen 2000 s, 278).  
 
Eleverna uppger också hur svårt det är att läsa något av de moderna språken. Som 
tidigare skrivits under bakgrund har moderna språk sedan länge bedömts som svåra 
(Malmberg 2000 s, 10) Två av elevkommentarerna i enkätundersökningen var att 
språket var svårare än de trodde. Ungefär hälften av dem som svarade ja på frågan 
om de skulle fortsätta läsa språket på gymnasiet verkar koncentrera sig på aspekten 
nytta mer än något annat. Samt att de som tänker fortsätta med språk gör det av det 
skälet att det ingår i deras program på gymnasiet och upplever därmed att de inte 
har något annat val. En lärare menar att de elever som har ”rätt” 
familjeförutsättningar är de som har störst chans att klara av ämnet, forskningen 
visar på en stark koppling mellan prestation och social klasstillhörighet (Ellis 1994 
s. 205). Rätt familjeförrutsättningar behöver dock inte alltid handla om 
socioekonomiska skillnader utan dessa kan infinna sig enligt Koppershok (2016 s. 
30) i en känsla hos eleven av autonomi, kompetens och känsla av tillhörighet för att 
kunna uppnå positiva resultat.  
 
 
8.3 Framåtblick 
 
Att motivera eleverna är något en lärare behöver arbeta med hela tiden. Viktigt att 
eleven ser sig själv som en användare av språket och har en vision om vad språket 
kommer att betyda i hens framtid. Enligt en av de intervjuade lärarna tenderar 
undervisningen i dagens skola att bli alltför teoretiskt medan eleverna verkar ha en 
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förväntan på att den ska vara mer praktisk. Genom väl genomförda övningar i 
undervisningen behöver eleven få en vision och en framtidsbild av fördelarna med 
att lära sig det nya språket (Hahlin 2015 s. 34). Slutligen är det viktigt att informera 
eleverna om vilka möjligheter som språket öppnar upp, detta innan de börjar fundera 
på att hoppa av (2010:6 s. 16).  
 
 
 8.4 Vidare forskning 
 
Motivation är viktigt för elevernas skolframgång. Om det finns en koppling mellan 
elevens motivation och lärarens förhållningssätt till hur undervisningen ska 
genomföras, bör detta forskas vidare på. Det skulle vara intressant att utföra fler 
studier med aktiviteterna som Hahlin (2015 s. 34) nämner i sin studie. Men också 
forska på om det finns fler liknande aktiviteter som kan bidra på ett bra sätt till 
elevers framtidsvision. En annan intressant aspekt kunde vara hur lärarna ska 
utforma undervisningen för att maximera elevernas motivation.  
 
 
8.5 Sammanfattning 
 
Ambitionen i denna studie har varit att söka kunskap om vilka faktorer som 
påverkar elever i årskurs nio inför deras val av moderna språk. Utgångspunkten 
har varit motivationsteori och framförallt Förväntan-värde teori som visar tydliga 
kopplingar med elevernas förväntan på studier och resultat. En enkätundersökning 
har genomförts bland eleverna. Som komplettering till studien har intervjuer med 
tre lärare genomförts. Studien visar att faktorer som nyttan att läsa språket och 
påverkan av familj och vänner är starkt kopplade till elevernas val. Studien visar 
även att yttre motivationsfaktorer är mycket betydelsefulla, när eleverna väljer att 
läsa moderna språk på gymnasiet. Faktorer som demotiverar elevernas val är 
främst att de upplever språken som svåra eller dessa inte ingår i deras kommande 
program på gymnasiet. 
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Bilaga 
 
Enkät 
 
Tjej     Kille 
 
 
1. Vilket språk läser du?  
 
Tyska    Franska  Spanska 

  
2. Varför har du valt just det språket? 
 
________________________________________________ 
 
3. Var det någon som rekommenderade dig att läsa språket:    ja
  nej  
 
Om ja, vem? _______________________ 
 
4. Tycker du att språket är svårt? 
 
Instämmer Instämmer Tveksam Instämmer Instämmer  
helt delvis  inte inte alls 
1 2 3 4 5 
 
 
5. Kommer du att fortsätta läsa språk på gymnasiet? Ja     nej  
 
 
Varför? __________________________ 
 
 
Intervju via e-post 
 
 

1 Vad tror du elevernas val beror på när de väljer moderna språk, vad är 
orsaken till att de väljer just det språket? 
 

2 Vad är de vanligaste anledningarna till att de hoppar av från moderna språk? 
 

 
3 Vilka elever anser du kommer att fortsätta med moderna språk på 

gymnasiet? 
 

4 Vad gör du för att motivera dina elever att fortsätta läsa moderna språk? 

 


