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ABSTRAKT  
 
Huvudsyftet med studien var att undersöka varför högstadieelever väljer bort moderna 
språk. Frågeställningar som fokuserades var: ”Påverkas eleverna av informationen inför 
språkvalet?”, ”Finns det könsskillnader när det handlar om varför man väljer bort 
språk?”, ”Spelar den sociala bakgrunden in när man väljer bort språk?” och ”Vad har 
eleverna för uppfattning om sin framtid när det gäller språk och språkanvändning?”. 
Som metod för undersökningens genomförande valdes enkätundersökning i fyra olika 
skolor i Kalmar kommun. De elever som deltog gick i år sju och alla hade valt 
alternativen svensk/engelska eller engelska förstärkning. Kompletterande intervjuer 
gjordes också med lärare i spanska på respektive skola. Resultaten i studien visade att 
många elever väljer bort moderna språk för att de inte är intresserade och för att det är 
för många läxor och prov. De tror heller inte att de kommer att ha nytta av att kunna 
språk. Ett intressant fynd som framkommit i studien är att det är fler killar än tjejer som 
väljer bort språk av ovanstående anledningar.  Elever på landsbygdsskolor med icke – 
akademikerföräldrar väljer till större del bort språk för att de anser att det är för jobbigt 
än vad elever på stadsskolor med akademikerföräldrar gör. Det har också framkommit 
genom intervjuer med lärarna att det finns brister i förstärkningsundervisningen, något 
som konstaterats i tidigare forskning. 
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1 INTRODUKTION 
 
Allt fler elever väljer bort moderna språk i grundskolan. Detta sker främst på två sätt. 
Redan i år 6 eller 7, kan eleverna välja förstärkningsundervisning i svenska eller 
engelska i stället för ett modernt språk, en åtgärd som var tänkt för elever som riskerar 
att inte uppnå målen i ämnena svenska och engelska.  Om man inte väljer bort ett nytt 
språk från början, så är det många som hoppar av studierna i moderna språk någon gång 
under högstadiet. Så många som var femte elev hoppar av sitt språkval (Malmberg, 
2001).  Många elever byter till förstärkningsgrupperna i svenska och engelska trots att 
de uppnår målen i dessa ämnen. Vilka är då anledningarna till att eleverna väljer bort 
moderna språk? Och vilka är det som väljer bort moderna språk trots att de klarar 
språkstudierna? 
Vi reser allt mer runt i världen och fler söker sig utomlands för att arbeta. Frågar man 
elever på högstadiet och gymnasiet om vad de ska göra efter att de avslutat sina studier 
på gymnasiet så är det många som svarar att de vill resa eller arbeta i ett annat land. Med 
kunskaper i engelska kommer man ganska långt men i vissa länder räcker inte engelskan 
till längre, utan det krävs att man behärskar ytterligare ett språk. Malmberg skriver 
vidare i artikeln Om språk och språkinlärning; De moderna språken i grundskolan och 
gymnasieskolan från 1960 och framåt att motivet till förstärkningen av 
språkprogrammet i Lpo 94 var att det:  
 

ökade internationella samarbetet skärper kraven på bredare och bättre 
språkkunskaper. Det underströks att engelskan hade en självklar ställning som 
obligatoriskt främmande språk men det framhölls också att det med tanke på det 
ökade internationella samarbetet var naturligt att kunskaper kompletterades med 
kunskaper i andra stora europeiska språk. Av det skälet ansåg regeringen att alla 
elever skulle vara skyldiga att göra ett språkval med siktet i första hand inställt på 
studiet av andra främmande språk (s. 10). 

 
Det förstärkta språkprogrammet från kursplanereformen 95 ledde till att fler elever än 
tidigare valde att läsa ett B-språk, som det då kallades. Men sedan dess har antalet 
minskat. Detta innebär alltså att det nu är färre elever som läser språk på högstadiet. 
Kursplanen reformerades igen år 2000 och vissa inslag är nya jämfört med kursplanerna 
från 1995. Man kan bland annat utläsa att det är viktigt att ”kunna ta del av den snabba 
utvecklingen som sker genom informations- och kommunikationsteknik” samt 
”kopplingen till det omgivande internationella samhället och att eleverna har rika 
möjligheter att ta till sig både innehållet och språket i det som de utanför skolan möter i 
teve, i filmer, i musikens värld, via internet och datorspel, i texter och direkt via 
personliga kontakter” (Ibid, s 18). 
 
Trots att det alltså står mycket tydligt i kursplanerna hur viktigt det är med språk och att 
vi dagligen får det till livs via medier av olika slag, så väljer alltså fler elever att inte 
studera ytterligare ett språk utan istället läsa mer engelska och svenska. Detta görs trots 
att man mycket väl klarar av att läsa ett nytt språk. Konsekvenserna blir att man kanske 
inte kommer in på de utbildningar man vill i framtiden och att man inte kan vara med 
och konkurrera om jobb man vill ha, då arbetsgivaren inte finner en lika attraktiv som 
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någon som har kunskaper i fler språk. Man klarar sig också sämre i länder där inte 
kunskaper i engelska räcker till. Man får även sämre uppfattning om och förståelse för 
andra länders kulturer och traditioner då detta är ett inslag i språkundervisningen. 
”Utbildningen i moderna språk har som syfte att vidga perspektivet på omvärlden och på 
olika kulturer” (Skolverket, 2000). Det minskade intresset för språk är inte bara ett 
problem i Sverige utan också i Europa. På Sveriges riksdags hemsida har förre 
skolministern Ibrahim Baylan skrivit: ”Ett minskat intresse för andra språk än engelska 
är tyvärr en trend inom hela EU” (Baylan, 2005). Han fortsätter:  
 

 När språkvalet infördes var avsikten att alla elever skulle få möjlighet att studera ett 
modernt språk utöver engelskan utan att behöva välja bort något annat ämne… 
Problemet är dels att så många elever inte fullföljer sina språkstudier, dels att elever 
som skulle ha förutsättningar för att göra eller fullfölja ett språkval i stället finns i de 
grupper i svenska eller engelska som egentligen är avsedda för elever som har svårt 
att nå målen i dessa ämnen (Ibid s. 1).  

 
Min studie går således ut på att undersöka varför eleverna väljer bort moderna språk. Jag 
vill också ta reda på vilka det är som väljer bort moderna språk trots att de klarar 
språkstudierna. Är det skillnad på killars och tjejers motiveringar till att de väljer bort 
språk? 
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Språkval i skolan 
I regeringens proposition 1992/93:220 står att avsikten med språkprogrammet i Lpo 94 
är att ”de allra flesta” eleverna skall välja ett B-språk (Sörensen, 1999). B-språkens 
historia har ändrats med tiden. I Språkboken: Skolverkets antologi om 
språkundervisning och språkinlärning skriver Per Malmberg om språksynen i ett 
historiskt perspektiv:  
 

Att låta språkundervisningen ingå som en väl integrerad del i skolans verksamhet har 
emellertid långt ifrån alltid varit någon självklarhet…På 1970-talet började 
diskussioner föras om man skulle kunna föra in det som kallades för läroplanens 
övergripande mål i en språkundervisning som dittills haft en betydligt snävare 
inriktning. Vi var här på väg mot en omorientering av språkundervisningen- en 
förändrad språksyn om vi så vill (s. 10). 

 
Som en del av den förändrade språksynen förändras grammatikens roll med tiden och i 
Lgr 80:79 är grammatiken inte längre utgångspunkten. I stället ligger betoningen på vad 
man kan göra med språket (Ibid, s. 17). Med tiden blir den kommunikativa förmågan en 
allt viktigare del av språkundervisningen och i de nationella kursplanerna för moderna 
språk från år 2000 har de fyra första punkterna under rubriken ”Mål att sträva emot” 
med kommunikation och tal att göra: 
 

”Skolan skall i sin undervisning i moderna språk sträva efter att eleven: 
utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift, 
fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang, 
utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka 
sina egna tankar på språket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter, 
utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att 
berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,…”. 

 
Vid första påseendet verkar det som att fokuseringen på det kommunikativa borde locka 
fler elever till att läsa språk då detta kan vara till direkt nytta vid resor och utlandsjobb. 
Istället har det blivit så att färre och färre elever väljer att läsa moderna språk. I en studie 
om avhopp i moderna språk som studenter vid Göteborgs Universitet gjort kan man 
utläsa att:  

80 % av högstadieeleverna väljer ett modernt språk, resterande 20 % väljer svensk-
engelska. Av de elever som väljer ett modernt språk hoppar nästan en tredjedel, det 
vill säga drygt 25 %, av språkvalet under årskurs sju eller åtta (Andersson & 
Johnsson, 2006).  

 
I samma studie kan man utläsa att de flesta eleverna har hoppat av sina språkstudier på 
grund av att de tyckte att de var tråkiga (s. 33). 
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2.2 Alternativa val och information till elever 
Inför valet av språk, ska eleverna informeras om vilka alternativ som finns. Detta görs 
vid ett speciellt informationstillfälle där elever och föräldrar inbjuds att delta. Rektor 
informerar om vad det innebär att läsa ett språk och vad som krävs av eleverna. Lärarna i 
respektive språk presenterar därefter ”sitt” språk efter sitt eget planeringsunderlag. De 
allra flesta skolorna erbjuder eleverna att läsa tyska, franska och spanska. Därefter är det 
individuellt vilka eventuella övriga språk som erbjuds.1 Alternativet ”svensk/engelska” 
eller ”engelska förstärkning” ska också erbjudas, men som jag redan har konstaterat, ska 
detta endast kunna väljas av elever som riskerar att inte uppnå målen i svenska och 
engelska. Samtidigt är kombinationer med svenska och engelska det näst största 
språkvalet för eleverna i år 9 (Skolverket, 1999).  För de alternativa valen ”engelska 
förstärkning” eller ”svensk/engelska” finns ingen särskild kursplan. Lärarna som 
undervisar dessa grupper samarbetar med lärarna som undervisar i ämnena svenska och 
engelska och jobbar efter de ”mål att uppnå” samt ”mål att sträva emot” som finns i 
kursplanerna för respektive ämne.2 Enligt en pilotstudie om språkvalet i grundskolan 
som Skolverket har publicerat har lärare vid informationstillfället inför elevernas 
språkval i år 6 arbetat fram en blankett där det står: ”Vi vill påminna om att eng-
alternativet inte är tänkt som en fördjupning utan enbart som ett alternativ för dem som 
har stora svårigheter med engelskan och behöver mycket extra stöd” (Sörensen, 1999). 
Problemet är alltså att syftet med förstärkningsundervisningen inte uppfylls då det är så 
många som väljer det, att det har blivit det näst största språkvalet i år 9. Enligt 
Skolverket får man inte hindra en elev som vill byta från sitt språkval till svensk-
engelska eller engelska förstärkning. Resultatet av det blir att många som uppnår målen i 
svenska och engelska ändå byter till förstärkningsgrupperna och på så sätt ”stjäl tid” av 
de elever som behöver extra stöd. Under mina VFU-perioder har jag träffat på lärare 
som sagt att de haft elever med både VG och MVG i engelska men som trots det har valt 
svensk/engelska eller engelska förstärkning. Detta innebär alltså att syftet med 
språkundervisningen inte uppfylls då förstärkningsgrupperna har blivit 
”uppsamlingsplatser” även för elever som skulle klara av sitt språkval. 

 

2.3 Studieresultat och social bakgrund 
Det finns mycket forskning som visar på sambandet mellan elevers uppväxtmiljöer, 
föräldrarnas utbildning och elevers prestationer i skolan. T.ex. nämner Hallerdt i 
Studieresultat och social bakgrund – en översikt över fem års forskning att ”Föräldrars 
utbildning och yrke påverkar barnen på flera sätt. Det påverkar betygen, val av fortsatta 
studier och tankarna på vad som är möjligt” (s. 26). Alternativen i framtiden när det 
handlar om resor, jobb och studier utomlands kan därför bli begränsade för barn med 
                                                 

1 För att en skola ska erbjuda ett specifikt modernt språk krävs det att minst fem elever väljer detta 
språk. Det kan t.ex. handla om italienska, ryska, arabiska eller teckenspråk. 

2 På en av de skolor där min undersökning gjordes fanns även alternativet ”Kommunikation”. 
Utarbetad lokal kursplan fanns för detta ämne och huvudsyftet var att fördjupa sig i andra ämnen 
genom att använda sig av internet. Man tränade på att uttrycka sig genom muntlig framställning 
och att analysera text och bild. 
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arbetarklassbakgrund. Skolverket konstaterar att ”Redan i årskurs fem når elever med 
högutbildade föräldrar kunskapskraven i betydligt högre grad än elever vars föräldrar har 
låg utbildning” (Skolverket, 2006). I många fall är alltså goda resultat i skolan lika med 
högre samhällsklass. 
Ekerwald (1983) menar att en mycket större andel av arbetarbarn än akademikerbarn 
faller bort vid vissa punkter längs utbildningen mellan grundskola och högskola. ”Dessa 
kritiska punkter är val av tillvalsämne i grundskolan, övergången till gymnasieskolan, 
övergången till högskolan och val av linje inom högskolan”(s. 2). Ett av de tillvalsämnen 
där arbetarklassbarn faller bort är moderna språk. Elever som väljer bort moderna språk 
missar därmed mycket som dessa studier kan leda till. Detta är bl.a. ett vidgat 
omvärldsperspektiv och insyn i andra kulturer, som nämns i kursplanerna för moderna 
språk, samt resor och utlandsjobb som jag nämnde tidigare. Hallerdt (1995) nämner 
också att ”Ju högre yrkesställning föräldrarna har, desto längre utbildning tänker sig 
eleverna” (s. 13). Ekerwald skriver vidare att ”eftersom barnen är olika redan när de 
börjar skolan, leder lika utbildning till att undervisningen kommer att tillgodogöras olika 
mycket av barnen, vilket i sin tur medför skillnader i studieresultat” (s. 145-146). Det 
hela blir alltså en ond cirkel. 

2.4 Könsaspekten 
Det är ett centralt utbildningspolitiskt mål att främja utbildningens likvärdighet- så 
att alla barn och studerande får möjlighet till kunskap och utveckling… Social och 
etnisk bakgrund eller kön skall inte vara avgörande för vilken utbildning man får. 
Såväl flickor som pojkar, såväl kvinnor som män skall ha lika tillgång till utbildning, 
få stimulerande undervisning och goda villkor för lärande, anpassat till deras 
förutsättningar och potential (Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 7, 2004). 

 
 Trots målet att främja likvärdighet så kan det konstateras att det finns könsskillnader i 
studieresultat. Pojkars läsförmåga tycks vara påtagligt sämre än flickors och läsförmågan 
är central för allt lärande (Ibid s. 3). Flickor presterar också bättre i engelska och andra 
moderna språk. I den aktuella debatten hör vi ständigt jämförelser mellan könen när det 
handlar om studieresultat. I skolverkets rapport 287 står det att det ”skett en förändring i 
de könsmässiga betygsskillnaderna i den svenska skolan sedan 1970-talet” (s. 11). Det 
nämns också flera orsaker till att flickor får bättre betyg på de nationella proven. 
Orsakerna sägs vara att ”pojkar missgynnas genom provens konstruktion” och genom att 
”läroplanen blivit mer inriktad på kommunikation” (Ibid s. 11). Det kan också vara så att 
”flickor kompenseras för ett förmodat underläge i klassrummet” och att de också 
”premieras för sitt tjänstvilligare uppträdande i klassrummet” (Ibid s. 11).  
Skillnaderna mellan könen uppmärksammas också på ett lokalt plan. I januari 2008 
kunde vi läsa i Barometern OT om att ”Tjejer är smartare i skolan”. 94 % av flickorna på 
Stagneliusskolan i Kalmar gick ur trean med gymnasiebehörighet medan endast 88 % av 
killarna gjorde det. Nationellt sett ligger dessa siffror på 92 respektive 87 % 
(Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 7). Rektorn på Stagneliusskolan ansåg att 
det fanns en antipluggkultur hos killarna och att det kan uppfattas som töntigt att plugga 
(Barometern OT, 080128). Stagneliusskolan är en gymnasieskola, men de mönster som 
man lärde in på högstadiet sitter kvar till gymnasiet, och därför kan de generaliseringar 
som görs över gymnasieeleverna även gälla för högstadieeleverna. Enligt Gaby Weiner, 
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professor vid lärarutbildningen i Umeå och författare till boken Kön och kunskap, bör 
utvecklingen mot relativt sämre resultat för pojkarnas del ses i ljuset av:  
 

Förändrade normer och könsroller nationellt och internationellt; 
Förändrade krav på skolan och förändring av mål, innehåll och ämnen, 
Utbildningens betydelse för livschanser, 
Skolans relation till den högre utbildningen och till den könssegregerade 
arbetsmarknaden 
Effekten av politiska insatser för att stärka flickornas situation och resultat i skolan 
(Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 7). 

 
I Barometern OT den 29 januari 2008 svarar några killar som går på Stagneliusskolan på 
frågan om varför tjejer har bättre betyg. De säger att de tror att tjejerna är ”mer mogna 
och har fler mål och planer med livet”. Killar är ofta nöjda med betyget Godkänt och 
väljer att inte lägga all sin energi på skolan (s. 4). Bland de elever i Sverige som väljer 
att hoppa av sitt språkval är majoriteten pojkar (Sörensen, 1999).  

2.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att det förstärkta språkprogrammet inte har infriat 
förväntningarna. Elever hoppar av sina studier i moderna språk och byter till förstärkt 
svenska och engelska fast de når målen i moderna språk. Detta leder till att elever som 
behöver extra stöd får mindre tid och förlorad undervisning. Trots information från 
rektor och språklärare vid informationsträffar inför språkvalen om vad som gäller när 
man ska välja ett språk så är förstärkt svenska och engelska det näst största språkvalet i 
år 9. Det kan också konstateras att det finns ett samband mellan studieresultat och social 
bakgrund. Uppväxtmiljön och föräldrars utbildning påverkar barnens framtid. Det finns 
också stora könsskillnader i studieresultaten trots att det är ett politiskt mål att ge alla 
barn likvärdig kunskap och utveckling. Fler tjejer än killar går ur gymnasiet med 
högskolebehörighet. 
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3 SYFTE 
Arbetet syftar till att undersöka vilka anledningar det finns till att elever väljer bort 
moderna språk. 
Följande delsyften finns också: 

• att undersöka om informationen inför val av moderna språk påverkar eleverna 
och vad de tycker om informationstillfället. 

• att undersöka om den sociala bakgrunden såsom uppväxtmiljö och 
föräldrarnas utbildning påverkar bortvalet av moderna språk. 

• att undersöka om det finns könsskillnader när det gäller bortval av moderna 
språk. 

• att undersöka elevernas uppfattning om deras framtid när det handlar om 
språk, resor och arbete. 
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4 METOD 

4.1 Undersökningsmetod 
Som undersökningsmetod valdes enkätundersökning och intervjuer, vilket innebär att 
den både är kvantitativ och kvalitativ. Enkätundersökningen genomfördes bland elever 
och kompletterande intervjuer gjordes med lärare i moderna språk, i detta fall spanska, 
som undervisat vissa av eleverna som bytt till svensk/engelska. De två olika metoderna 
tillsammans ansågs ge bättre information än att använda antingen endast 
enkätundersökning eller endast intervjuer. Det ansågs också viktigt att få både elevers 
och lärares syn på varför elever väljer att inte läsa moderna språk. Enkätundersökningen 
gjordes under ledning för att kunna förtydliga vid behov (Patel & Davidson, 2003). 
Enkäten hade en hög grad av strukturering då de flesta frågorna hade fasta 
svarsalternativ. (Se bilaga 2). Intervjuerna hade också en hög grad av strukturering. 
Endast ett fåtal frågor hade fasta svarsalternativ. Anledningen till att fasta svarsalternativ 
valdes i enkäten var att få så tydliga svar som möjligt, samt att det var större chans att få 
svar överhuvudtaget. På grund av antalet svar skulle det även bli lättare att sammanställa 
resultatet. Anledningen till att en lägre grad av standardisering valdes i intervjuerna med 
lärarna var att det öppnade för intressantare svar då lärarna har mycket olika 
erfarenheter. Intervjuerna var helt standardiserade för att möjliggöra jämförelser och 
generaliseringar (Ibid, s. 61). Således är undersökningen både kvalitativ, då de öppna 
frågorna kan tolkas fritt, och kvantitativ, då den har frågor med fasta svarsalternativ. 

4.2 Undersökningsgrupp 
Fyra högstadieskolor i Kalmar kommun valdes ut där enkätundersökning och intervjuer 
skulle äga rum. Anledningen till att just dessa skolor valdes var att jag ville ha en 
blandning mellan skolor både belägna inne i stan och i ett mindre samhälle då en av 
mina teorier var att uppväxtmiljö kunde spela roll för valet att inte läsa moderna språk. 
Antalet respondenter blev 54 stycken efter ett bortfall på 7 elever. 24 av dessa var killar 
och 30 stycken tjejer. Alla dessa elever går i år 7. Anledningen till att jag valde att göra 
undersökningen i år 7 var att de skulle komma ihåg varför de valt att inte läsa ett 
modernt språk om det var så att de valde bort det från början. Alla respondenterna hade 
valt alternativet engelska förstärkning eller svensk/engelska. Anledningen till att dessa 
elever valdes ut är att de valt bort att läsa ytterligare ett språk. Detta har de gjort redan 
från början eller så har de hoppat av under tiden. Det görs dock ingen skillnad på dessa 
två alternativ i denna undersökning. På varje skola intervjuades lärare i spanska som 
tidigare undervisat några av eleverna innan dessa bytt till svensk/engelska. Detta gjordes 
för att ge en helhetsbild av situationen. 

4.3 Genomförande    
Kontakt togs med skolorna antingen via rektorn eller direkt med de berörda lärarna. Mejl 
uppföljt av telefonkontakt ansågs vara det mest effektiva i sammanhanget. Inledningsvis 
kontaktades lärarna som undervisade i engelsk förstärkning eller svensk/engelska 
eftersom enkätundersökningen var den undersökningsmetod som skulle ta längst tid. 
Detta berodde på att ett brev först skulle skickas hem till föräldrarna eftersom eleverna 
inte var myndiga och målsmans tillåtelse därför krävdes för att eleverna skulle kunna 
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delta i undersökningen. I brevet beskrevs vad som skulle undersökas och det förklarades 
att eleverna svarade anonymt på enkätfrågorna (Se bilaga 1). Efter att tillåtelse givits om 
att dela ut brevet i berörda klasser påbörjades arbetet med detta. När sedan insamlingen 
av breven var gjord genomfördes undersökningen i klasserna. Det var enkät under 
ledning för att kunna förtydliga vissa saker i enkäten. Vissa frågor gicks först igenom 
tillsammans med eleverna för att undvika missförstånd. De fick chans att ställa frågor 
om det var något de undrade över eller inte förstod. Enkätundersökningen tog 15-20 
minuter och genomfördes under första delen av varje lektionstillfälle för att få gott om 
tid. 
Efter att enkätundersökningarna var klara kontaktades 4 lärare som undervisar i spanska 
på de skolor där undersökningarna ägt rum. Dessa 4 ställde upp på att låta sig intervjuas. 
Intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter och genomfördes på respektive skola på 
lärarnas planeringstid. Jag valde att föra anteckningar under intervjuerna då bandspelare 
kan skapa nervositet (Patel & Davidson, 2003).  
Efter att undersökningarna och intervjuerna var avslutade bearbetades allt material. 
Anteckningar förtydligades och svaren sammanställdes och analyserades. Två av lärarna 
ville läsa sina svar och de fick då göra detta. De andra två erbjöds att göra detta men 
tackade nej. I följande kapitel redovisas resultatet av undersökningar och intervjuer. 
 

4.4 Tillförlitlighet och validitet  
För att minska risken för att eleverna skulle missförstå frågorna i enkäten gicks vissa av 
frågorna igenom innan de började svara. Eleverna fick ställa frågor och det visade sig att 
många inte visste vad modersmål betydde. Betydelsen av landsbygd fick också gås 
igenom. Det poängterades att på vissa frågor skulle de kryssa mer än ett alternativ och 
på en fråga skulle de numrera istället för att kryssa. Trots denna genomgång var det ett 
par stycken som ändå kryssade fel. På frågan om deras föräldrars utbildning hade det 
förutsetts att eleverna kanske inte visste detta så därför fick de som inte visste be om 
hjälp. De fick tala om vad deras föräldrar arbetade med så de kunde få hjälp med vilken 
utbildning föräldrarna hade. I några fall kan detta inte betraktas som helt tillförlitligt då 
föräldern kanske har en universitetsutbildning men arbetar med något som inte kräver en 
sådan utbildning. Undersökningen bedöms ändå ha en god reliabilitet då de flesta har 
kryssat på ett korrekt sätt. 
Vid intervjuerna med lärarna fördes anteckningar istället för att använda bandspelare 
som kan skapa nervositet (Patel & Davidson, 2003). Intervjuer valdes så att följdfrågor 
skulle kunna ställas för att eventuellt ge kompletterande information. Risken med 
intervjuer är att frågorna kan komma att ställas på ett sådant sätt att intervjupersonen 
förstår vilket svar som intervjuaren förväntar sig, men förberedelse hade gjorts där 
frågorna gåtts igenom av en person med större erfarenhet av intervjuteknik. På detta sätt 
kunde långa och ledande frågor undvikas, liksom negationer och dubbel-frågor. Det 
finns dock fortfarande en risk att intervjuaren kan ha påverkat svaren med kroppsspråk 
och gester. 
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5 RESULTAT 
Nedan visas de resultat som framkom vid bearbetning av genomförda 
enkätundersökningar och intervjuer. Huvudsyftet med undersökningen var att få en 
uppfattning om varför elever väljer bort moderna språk. Detta resultat kommer därför att 
redovisas först. Redovisningarna av de övriga resultaten kommer sedan att följa 
ordningen på frågeställningarna som tidigare redogjorts för under rubriken syfte (s. 9). 
De frågeställningar i enkäten som inte finns med i syftet har bedömts vara mindre 
signifikanta och resultaten finns därför endast som bilagor. Således har följande 
indelning gjorts i detta kapitel och redovisas nedan under respektive rubrik: 

• Av vilka anledningar har eleverna valt bort moderna språk? 

• Har informationen inför språkvalet påverkat eleverna? 

• Spelar den sociala bakgrunden någon roll för anledningen till varför elever har 
valt bort moderna språk? 

• Är det skillnad på tjejer och killars anledningar till att inte välja moderna 
språk? 

• Vad har eleverna för uppfattning om sin framtid? 

  Sist i kapitlet redovisas intervjuerna med lärarna. 
 

5.1 Av vilka anledningar har eleverna valt bort moderna språk? 
I enkäten skulle eleverna kryssa för fyra anledningar till att de hade valt bort moderna 
språk. De skulle rangordna alternativen från 1-4 med nummer ett som främsta alternativ. 
En del elever kunde bara komma på två alternativ och av den anledningen har jag 
fokuserat på vilka två anledningar som har varit de främsta bland elevernas val.  Som 
figur 1 nedan visar har de flesta eleverna valt alternativen ”Mina föräldrar eller min 
lärare avrådde mig från att välja språk” (20%) och ”Jag har svårt att lära mig språk” 
(18%).  Därefter kommer alternativen ”Jag var inte intresserad” (14%), ”För många 
läxor och prov” (13%) och ”Jag tror inte att jag kommer ha nytta av att kunna språk” 
(13%). Alternativet ”annat” har procentfördelningen 11% och här har eleverna fått 
motivera svaret. Några av svaren följer här:  

”Vill lära mig mer engelska”. 
”Ville inte lära mig ett nytt språk. Engelska räcker”. 
”Behöver mer kunskap i eng. eng är viktigare”. 
”Har svårt i svenska”. 

Det första alternativet ”Vill lära mig mer engelska” är den vanligaste motiveringen till 
alternativet ”annat”. 60% av eleverna har motiverat sitt svar med denna anledningen.  
Alternativen ”Det språk jag ville läsa fanns inte” (4%) och ”Ingen jag känner valde att 
läsa språk” (3%) är de alternativ som lägst antal elever har valt som första eller andra 
alternativ. Det blev även några ogiltiga svar (4%) eftersom en del elever hade glömt att 
rangordna alternativen och endast kryssat för fyra stycken istället. På så sätt gick dessa 
inte att använda. Resultatet på denna fråga skola för skola finns som bilaga.  



 13

 

 
 
Figur 1. Procentuell fördelning av anledningar till att inte läsa språk. 
 

5.2 Vad anser eleverna om informationen inför språkvalet? 
Det visar sig att en majoritet av eleverna (76%) menar sig inte ha påverkats av 
informationen som de fått av rektor och språklärare vid informationstillfället inför 
språkvalet. 22 % av eleverna säger sig ha påverkats. (se figur 2). Majoriteten av eleverna 
tyckte att informationen var ”sådär” (56%). 31 % tyckte att den var bra och endast 13 % 
tyckte att den var dålig. (Se figur 3). 
 

 
 

Figur 2. Procentuell fördelning av om eleverna påverkades av informationen 
inför språkvalet. 
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Figur 3. Procentuell fördelning av elevernas åsikt om informationen. 
 

5.3 Spelar den sociala bakgrunden någon roll för anledningen till 
varför elever har valt bort moderna språk?  

Den största skillnaden mellan stadsskoleeleverna och landsbygdsskoleeleverna är att 
landsbygdsskoleeleverna har valt bort språk till stor del av anledningen ”För många 
läxor och prov”. (20% av eleverna med grundskole/gymnasieutbildade föräldrar, 50% av 
eleverna med yrkesutbildade föräldrar och 40% av eleverna med 
högskole/universitetsutbildade föräldrar) (Se figur 5). Bland stadsskoleeleverna är 
siffrorna endast 7%, 0% och 11% (Se figur 4). Eleverna som går på de två stadsskolorna 
och har valt bort språk har till största delen gjort detta för att de har blivit avrådda av 
lärare och föräldrar. (45%, 34%, 28%). Endast 16% av landsbygdsskoleeleverna har valt 
bort språk av denna anledning. Det är inte så stor skillnad på stadsskoleeleverna och 
landsbygdsskoleeleverna när det gäller alternativet ”Jag har svårt att lära mig språk”. 
Bland eleverna i stadsskolorna är siffrorna 11%, 11% och 22% medan de bland eleverna 
i landsbygdsskolorna är 32%, 0% och 20%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Jämförelse av den sociala bakgrunden gällande anledningar till att 
inte välja språk - Stadsskolor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Jämförelse av den sociala bakgrunden gällande anledningar till att 
inte välja språk - Stadsskolor.  
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5.4 Är det skillnad på tjejers och killars anledningar till att inte 
välja språk? 

Det framgår av diagrammen nedan i figur 6 att det finns vissa skillnader mellan tjejers 
och killars anledningar att inte läsa språk. De främsta anledningarna till att tjejer väljer 
bort språk är att de blivit avrådda av föräldrar eller lärare (24%) och att de har svårt att 
lära sig språk (22%). Killarnas största anledning är att det är för många läxor och prov 
(20%). Därefter kommer alternativet ”Jag var inte intresserad” (16%) tillsammans med 
alternativet ”Mina föräldrar eller min lärare avrådde mig från att läsa språk” (16%). 
Alternativet ”Jag har svårt att lära mig språk” är det endast 14 % av killarna som har 
valt. Bara 7 % av tjejerna har valt alternativet ”För många läxor och prov” och 12 % har 
valt alternativet ”Jag var inte intresserad”. Detta är alltså en mycket vanligare anledning 
för killarna. De övriga alternativen är relativt likvärdiga könsmässigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Jämförelse mellan könen gällande anledningar till att inte välja 
språk.  
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5.5 Vad har elever för uppfattning om sin framtid när det gäller 
språk? 

Som figur 8 nedan visar tror 65% av eleverna att de kommer att ha nytta av att kunna 
språk senare i livet medan 35 % tror att de inte kommer att ha någon nytta av att kunna 
språk. Om man svarade ja på frågan i enkäten så skulle man också motivera hur man 
kunde ha nytta av det. Här följer några exempel på varför eleverna tror att de kommer att 
ha nytta av språk:  
 

”Om man skulle resa någonstans”. 
”…jag skulle kunna prata med människor från andra länder”. 
”Jag har islandshästar och vill lära mig isländska. Jag vill kunna prata med 
islänningarna”. 
”När man åker till Spanien. Då kan det vara bra att kunna lite ord”. 
”Man kanske ska utomlands. Då behöver man kanske kunna ett annat språk”. 
”Det är ju en fördel om man kan ett annat språk typ som tyska för då kan man bli 
killflygvärdinna”. 

 
Procentfördelningen ser ungefär likadan ut när det handlar om ifall eleverna tror att de 
lättare får arbete om de kan fler språk. 68% tror att de lättare kan få arbete medan 30 % 
inte tror det (se figur 7). Har man svarat nej på den första frågan har man i de flesta fall 
också svarat nej på den andra och har man svarat ja på den första har man i de flesta fall 
svarat ja på den andra. Det var ingen större skillnad på tjejers och killars svar. Av den 
anledningen har jag valt att inte redovisa det resultatet i diagram. 

 

Figur 7,8.  Procentuell fördelning av elevernas uppfattning om sin framtid.                 
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5.6 Intervjuer med lärare 
Intervjuerna visade att alla 4 lärare har svenska som modersmål och samtliga har 
fullständig lärarutbildning för de moderna språk de undervisar i. Alla fyra lärare 
undervisar i spanska. På frågan ”Av vilka anledningar tror du att eleverna valt att inte 
läsa moderna språk?” svarade lärare A att alternativet ”Mina föräldrar eller min lärare 
avrådde mig från att läsa språk” var den främsta anledningen bland eleverna. Lärare B, 
C och D svarade samtliga att de trodde att alternativet ”För många läxor och prov” var 
den främsta anledningen. Lärarna fick beskriva hur ett informationsmöte inför språkvalet 
går till och de har liknande berättelser. De berättar hur språkstudierna går till. De 
berättar var i världen man talar spanska och hur många som talar språket. Därefter får 
elever lära sig några ord och man visar upp läromedel som används. Lärare B poängterar 
att hon talar om för eleverna att ”det är läxor varje vecka” och att eleverna ska tänka till 
ordentligt innan de väljer ett språk för det ska inte vara lätt att byta sedan. Vid en 
gemensam samling informerar rektor om vad det innebär med förstärkningsgrupper. Alla 
fyra lärarna är nöjda med senaste informationstillfället och lärare A, B och D tror att 
infotillfället påverkade elevernas val. Lärare C är mer tveksam och tror att ”de flesta 
hade bestämt sig innan de kom”. På frågan ”Vad tror du att eleverna har för uppfattning 
om sin framtid när det gäller språk och språkkunskaper?” svarade lärarna att de trodde 
att eleverna kunde tänka på resor men inte så mycket på jobb.  
 

 ”En del tänker på resor. Men det är nog vanligt att de inte kan se så långt framåt i 
tiden”. (Lärare B). 
”De yngre eleverna är inte medvetna. De äldre inser mer. Jag pratar ganska mycket 
med år 8 och 9 om framtiden men med år 7 är det mest om resor. Det är det många 
som kan relatera till”. (Lärare A). 

 
Lärarna fick frågan ”Har du haft elever som bytt till engelska förstärkning eller 
svensk/engelska trots att de mycket väl klarade av att läsa spanska?”. Samtliga lärare 
svarade att de har haft det. 
 

”Det är alltid några som vill byta. Jag har redan en nu i sjuan. Hon klarar både 
svenska och engelska. Det är så varje år.”. (Lärare A). 
”Jag hade en kille i sexan som inte hade några problem men han ville byta och enligt 
skolverket får man inte hindra elever att byta. Han i sexan som bytte gjorde det av 
anledningen att han inte ville ha läxor”. (Lärare B). 
”Före jul hade vi en hel hög med elever som ville byta men som inte hade tillräckliga 
skäl. De flesta lyckades vi påverka till att inte byta men har de föräldrar som trycker 
på så kan vi inte göra så mycket. Det är inget vattentätt system”. (Lärare C). 
”Det är 2-3 stycken per år. De tycker det är för jobbigt. De orkar inte jobba på 
lektionerna och inte läsa läxor”. (Lärare D). 

 
Lärare B och D säger att det är flest killar som byter från sitt språkval till 
förstärkningsgrupperna medan lärare A och C säger att det är ganska jämnt fördelat 
mellan killar och tjejer. Lärare D säger att det definitivt är flest killar som byter trots att 
de klarar språkstudierna. Hon menar också att killar i tonåren inte är lika 
studiemotiverade men detta kommer sedan. Alla lärare berättar hur det går till när en 
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elev vill byta från sitt språkval och då skolan anser att det inte finns tillräckliga skäl för 
att få byta. Man försöker först att påverka eleven och sedan pratar man med föräldrarna. 
Om eleven fortfarande vill byta sätter sig rektor, lärare, föräldrar och elev tillsammans 
och försöker hitta en lösning. Vill eleven ändå byta så får han eller hon vänta till 
terminsskiftet. Lärare B säger att: 
”Man försöker pusha och motivera men ibland spelar det ingen roll. De har bestämt sig. 
Många byter av taktiska skäl. De som klarar av att läsa språk byter av taktiska skäl.”. 
(Lärare B).3 

                                                 
3 Förslag finns om att ge extrapoäng för språk och matematik. På så sätt kan man hindra fler från att 

byta av taktiska skäl. 
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6 DISKUSSION 
Nedan följer en diskussion av de resultat som framkommit genom analys av 
undersökning och intervjuer. Rubriker har satts efter ordningen på frågeställningarna 
under rubriken Syfte (s.9). 

6.1 Anledningar till bortval.  
Med anledning av det förstärkta språkprogrammet från 1995 som Malmberg nämner (se 
s. 3) och att det finns mycket information om vikten av att kunna språk så är det konstigt 
att det är relativt många elever som väljer bort språk för att de inte är intresserade. De 
tror heller inte att de kommer att ha någon nytta av att kunna språk och de tycker också 
att det är för många läxor och prov. Detta kan i viss mån jämföras med det resultat som 
jag tidigare redovisade på s.5, d.v.s. att elever hoppar av sina studier på grund av att 
språkstudier är tråkiga. (Andersson & Johnsson). Möjligen skulle jag ha haft med detta 
alternativ i min egen undersökning. Dock fanns ju alternativet ”annat” där eleverna 
själva fick ange en anledning. Ingen har skrivit att de valt bort språk för att det är tråkigt 
med språkstudier. De elever som inte har angett att de valt bort språk för att de blivit 
avrådda eller att de har svårt att lära sig språk har helt enkelt gjort det för att de inte är 
studiemotiverade. De orkar inte anstränga sig så mycket som krävs för att lära sig ett 
språk.  
Det kan tyckas att fler borde vara intresserade av språkstudier när det nu för tiden är 
mindre fokus på grammatik och mer på de kommunikativa aspekterna av språkinlärning 
(Kursplan för moderna språk 2000). Tragglande av grammatik kan förstås få den mest 
studiemotiverade eleven att bli tveksam även om grammatik givetvis måste vara ett 
inslag i språkundervisningen. Därför är det viktigt att eleverna får all information om hur 
språkundervisningen går till vid tillfället för språkvalsinformationen. Det är också viktigt 
att de får förståelse för att de bör tänka igenom sitt val noga, för när de väl valt så ska det 
inte vara lätt att byta. Detta är något som lärarna poängterar när jag intervjuar dem. De 
säger också att de yngre eleverna inte inser de positiva effekterna med att lära sig flera 
språk. De som går i sexan och sjuan har troligtvis inte förmågan att tänka så långt fram i 
tiden. Min slutsats är att om man tycker att det är jobbigt och tråkigt med språk så 
struntar nog många i att det kan leda till jobb och viktiga personliga kontakter i 
framtiden.  
Som det är nu så får elever på högstadiet välja bort ett ämne som inte räknas med i 
betyget. På så sätt tänker många elever att de kan strunta i att läsa språk som är så 
ansträngande, för detta betyg kan ändå räknas bort när de söker till gymnasiet. Jag anser 
att denna bestämmelse var ett stort misstag och den har gjort att språk tappat i status. 
Dock finns det nu ett förslag som innebär att man ska få mer poäng för språk. Detta 
kommer att införas på gymnasiet. Det förs också diskussioner om att detta kan vara 
aktuellt även på högstadiet. På detta sätt kommer säkert fler elever att välja språk, även 
om det då väljs av ”fel” anledning. Statusen på språk kan också höjas igen. 
 I min enkätundersökning var det dock flest elever som valde alternativen ”Mina 
föräldrar eller min lärare avrådde mig från att läsa språk” och ”jag har svårt att lära mig 
språk”. Detta är ett väntat resultat med tanke på att syftet med 
förstärkningsundervisningen ju är att hjälpa de elever som behöver extra stöd. Men om 
syftet skulle uppfyllas helt så skulle 100 % av eleverna ha kryssat för dessa alternativ. 
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Det handlar alltså om ett systemfel när vissa elever tillåts välja 
förstärkningsundervisning fast att de mycket väl klarar av att läsa ett modernt språk. 

6.2 Information inför språkval 
För att ge eleverna och inte minst föräldrarna en bild av hur språkundervisningen ser ut 
är informationen inför språkvalet viktig.  Eleverna får bekanta sig med material och de 
får lära sig några ord och fraser på varje språk för att väcka nyfikenhet. Det viktigaste är 
att eleverna förstår vad det innebär att läsa ett språk och vilket arbete som krävs. De 
måste också vara införstådda med tanken bakom alternativen engelska förstärkning eller 
svensk/engelska. Skolverket konstaterar att kombinationer med svenska och engelska 
fortsätter att vara det näst största språkvalet, och detta var aldrig avsikten.  Föräldrarna 
måste också få noggrann information om vad som gäller, med tanke på att det är de som 
godkänner att deras barn byter till förstärkningsgrupperna trots att det enligt skolan inte 
finns tillräckliga skäl. En av lärarna som jag intervjuade påpekade att det är ett problem. 
Hon uttryckte det som att det ”inte är något vattentätt system” (se s. 20).  Det kan alltså, 
som nämns i Sörensens pilotstudie från 1999 (se s. 6), vara bra att ha en särskild blankett 
som man kan ge till föräldrarna där man verkligen poängterar syftet med 
förstärkningsundervisningen. 76 % av eleverna säger sig inte ha påverkats av 
informationen de fått vid informationstillfället medan 3 av de 4 intervjuade lärarna tror 
att eleverna påverkas av informationen. Jag tror att av de 76 % som säger att de inte har 
påverkats i själva verket ändå har gjort det. Det handlar nog om att de vill utge sig för att 
vara självständiga. På frågan om vad eleverna ansåg om informationstillfället har 56 % 
svarat ”sådär”. Det är säkert många av eleverna som valde mittenalternativet för att det 
betyder varken bra eller dåligt. Jag skulle förmodligen ha haft fler än tre alternativ för att 
få ett mer trovärdigt resultat. Dock är det fler elever som har valt alternativet ”bra” än de 
som valt alternativet ”dåligt”. Därmed verkar det som att det sätt som eleverna får 
informationen på, till största delen fungerar.  

6.3 Spelar den sociala bakgrunden någon roll för anledningen till 
varför elever har valt bort moderna språk? 

Resultatet på den här frågan i min undersökning var inte överraskande med tanke på att 
det tidigare konstaterats att det finns skillnader i studieresultat hos barn till icke-
akademiker som är uppväxta på landsbygden och barn till akademiker uppväxta i 
stadsmiljö(Ekerwald, 1983). Stadsskoleeleverna väljer bort språk för att de har svårt för 
att lära sig språk och för att de blivit avrådda av lärare och föräldrar. De har alltså goda 
skäl att välja förstärkningsundervisning, vilket deras föräldrar har insikt i. 
Studietraditionen är ofta stark i akademikerhem och därför är det heller inte 
överraskande att elever uppväxta i stadsmiljö med akademikerföräldrar inte väljer bort 
språk av anledning av att det är för många läxor och prov. Föräldrarna har lärt sina barn 
vikten av en bra utbildning och vad studier kan leda till i framtiden och som Hallerdt 
konstaterar, …”tankarna på vad som är möjligt” (se s. 6). Många elever uppväxta på 
landsbygden med föräldrar med icke-akademisk bakgrund har inte samma 
studietradition och därför kan dessa elever hoppa av sitt språkval med anledningen av att 
det är för många läxor och prov utan att föräldrarna kanske försöker få sitt barn att tänka 
om. Resultatet blir att dessa elever hamnar i en ond cirkel där de går miste om det 
positiva som språkstudier kan leda till såsom resor, jobb och studier utomlands. Eleverna 



 22

är i många fall för unga för att inse vikten av goda språkkunskaper och behöver 
föräldrarnas hjälp för att inse vad kunskaper i språk kan leda till. Barn till 
akademikerföräldrar får hjälp med detta i större utsträckning än vad barn till icke-
akademiker får.  

6.4 Är det skillnad på tjejers och killars anledningar till att inte 
välja språk? 

Resultatet på denna fråga i min undersökning är inte heller särskilt överraskande 
eftersom det finns skillnader mellan könen när det handlar om studieresultat, precis som 
det konstateras i utbildningsdepartementets skriftserie rapport 7 (se s. 7). Killar på 
högstadiet ligger efter jämnåriga tjejer i utvecklingen rent mognadsmässigt (Skolverket, 
2007), samtidigt som jag tror att det anses töntigt bland killar att plugga och vara duktig 
i skolan medan det är tvärtom bland tjejerna. 
 Det finns intressanta skillnader mellan könen i min undersökning när det handlar om 
varför eleverna valt att inte läsa ytterligare ett språk. En tendens verkar vara att tjejerna i 
högre utsträckning väljer bort språk för att de har blivit avrådda av andra eller har svårt 
för att lära sig språk. Detta stöds av att om man lägger samman dessa 2 alternativ så ser 
man att 46 % av flickorna antingen litar mer på andras omdöme eller helt enkelt misstror 
sin egen förmåga. Bara 30 % av kilarna uppvisar denna attityd. Däremot är det hela 36 
% av killarna som väljer bort språk för att de verkar tycka det är för jobbigt samt saknar 
intresse medan denna siffra endast är 19 % bland tjejerna.  Jag tror att en del av 
anledningen till detta är att killar har svårare att se vad språkkunskaper kan leda till i 
framtiden medan tjejer har lite mer insikt. Detta är något som killarna på 
Stagneliusskolan i Kalmar själva konstaterar (se s. 8). Återigen handlar detta om att 
tjejer är mer mogna än killar (Skolverket, 2007). 
 Det är möjligt att det är så att språkundervisningen passar tjejer bättre än killar då tjejer 
på högstadiet generellt är mer studiemotiverade. Därför kanske man måste tänka till lite 
extra när man planerar sina lektioner så att man inte ”skrämmer bort” killarna från 
språkundervisningen. Jag tror inte att det är fel att dela på tjejer och killar ibland om man 
har möjlighet. Dock är tendensen att det oftast inte finns möjlighet att göra detta. Två av 
lärarna som jag intervjuade berättade att det var mest killar som bytte från sitt språkval 
till förstärkningsgrupperna och en av lärarna poängterade också att killar inte är lika 
studiemotiverade som tjejer när de går på högstadiet men att detta ändras senare.  

6.5 Vad har eleverna för uppfattning om sin framtid? 
De flesta av eleverna tror att de lättare får jobb om de kan språk och de tror också att de 
kan ha nytta av att kunna språk i andra sammanhang. Min gissning var att de flesta 
skulle nämna att de kunde ha nytta av språk i samband med resor, för det är något som 
de flesta kan relatera till. Många åker på utlandssemester till bl.a. Kanarieöarna och 
eleverna kan förstå att det kan vara bra att kunna några fraser på spanska. Däremot är det 
ingen som nämner att man får större möjligheter att ta till sig innehållet i teve, filmer, 
musik etc. som det står i kursplanen. Inte heller nämner eleverna att de kommer att få ett 
vidgat omvärldsperspektiv och insikt i andra kulturer. De flesta eleverna är för unga för 
att tänka långsiktigt Detta konstateras också av lärarna som jag har intervjuat (se s. 20). 
Det var ingen större skillnad på tjejers och killars uppfattning om sin framtid, vilket är 
lite överraskande då tjejer ofta har nått en något högre mognad på högstadiet 
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(Skolverket, 2007). De borde därför till större del än killarna ha svarat att de tror att de 
kommer att ha nytta av att kunna språk och att de lättare kommer att få jobb. Det kan ju 
vara så att eftersom dessa frågor placerats sist i enkäten så har eleverna snabbt kryssat ja 
eller nej utan att tänka efter vad de svarar, eller så är det så att trots att killar väljer bort 
språk så är de medvetna om vad kunskaper i språk kan innebära i framtiden. Hur som 
helst så är det väldigt viktigt att som språklärare informera om vad kunskaper i språk kan 
leda till förutom att man kan beställa mat på Gran Canaria.  

 

6.6 Slutsats 
I och med förslaget om extra poäng i språk (och matematik) så kommer förhoppningsvis 
den negativa trenden inom språkvalet på högstadiet att vända. Det kommer dock alltid 
att finnas elever som av olika anledningar inte orkar med att läsa språk och då måste det 
finnas ett hållbart alternativ. Därför är det viktigt att alternativen engelska förstärkning 
och svensk/engelska finns kvar, men att det tydliggörs att syftet är att hjälpa de elever 
som behöver extra stöd och som riskerar att inte uppnå målen i svenska och engelska. 
Det måste alltså till en förändring när det gäller förstärkningsundervisningen. Det är inte 
hållbart att elever som klarar av sina språkstudier ”stjäl tid” från elever som verkligen 
behöver extra hjälp. Skolverket måste komma med något bättre alternativ för att alla 
elever ska få ut det bästa av skolan. Till detta hör att eleverna ska få insikt i andra 
kulturer och få ett vidgat omvärldsperspektiv. Ett stort ansvar ligger också hos 
språklärarna. Det gäller att försöka övertyga eleverna om vad de kan ha för nytta av 
språk även i framtiden. Dessvärre hindrar systemfelet i språkvalet - det faktum att ingen 
elev får nekas att byta till engelska förstärkning eller svensk/engelska -  språklärarna 
från att göra ett bra jobb. Systemet ska vara till för att stötta lärarna med att uppmuntra 
svaga elever att fortsätta sina språkstudier, samt att låta duktiga elever höja sin förmåga. 

6.7 Förslag till fortsatt forskning 
Det vore intressant att göra en liknande undersökning i år 9 på högstadiet eftersom ännu 
fler elever har hoppat av sina språkstudier då. Det vore också intressant att studera hur 
språkundervisningen går till för att se vilka brister som finns och som leder till att så 
pass många elever hoppar av.  
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BILAGA 1 
 

Hej!                                                                                  Kalmar 080107 

 

Mitt namn är Emma Axelsson och jag studerar min sista termin på 

lärarprogrammet på högskolan i Kalmar. För närvarande håller jag på med 

mitt examensarbete som handlar om varför elever på högstadiet  väljer att 

inte studera moderna språk. Jag kommer att besöka ett antal klasser på olika 

skolor i Kalmar kommun och låta eleverna delta i en enkätundersökning 

som berör detta ämne. Eleverna svarar anonymt. Jag undrar nu om du/ni 

godkänner att ert barn deltar i denna undersökning. Vänligen fyll i talongen 

nedan snarast möjligt och be ditt barn lämna den till sin lärare i engelska 

förstärkning eller svensk/engelska. 

Tack för hjälpen! 

Med vänliga hälsningar 

Emma Axelsson 

___________________________________________________________ 

        Kryssa här 

 

Ja, jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen.      _____ 

 

Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen.        _____ 

 

Elevens namn_________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift___________________________________________ 
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BILAGA 2 

 
Enkätundersökning angående språkval i grundskolan 

 
 
Var vänlig kryssa för det/de alternativ som stämmer bäst in på dig på 
respektive fråga. 
 
1. Kön 
 
  Kille 

  Tjej 
 
2. Var är du uppväxt? 
 
 Landsbygd 

Samhälle 

 Förort 

 Stad 

 Storstad 
 
3. I vilken sorts bostad bor du i för tillfället? 
 
 Lägenhet 

Radhus 

 Villa 

 Gård på landet 
 
4. Vilket är ditt modersmål? 
 
 Svenska 

Annat 
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5. Vad har dina föräldrar för utbildning? 
 
 Grundskola 

Gymnasium 

 Yrkesutbildning 

 Högskola/Universitet 
 
6. Av vilka anledningar valde du att inte läsa språk? Välj vilka fyra 
påståenden som stämmer bäst in och numrera dessa från 1-4 där nummer ett 
är den främsta anledningen. 
 

 Jag var inte intresserad av att lära mig ett nytt språk 

För många läxor och prov 

 Jag har svårt att lära mig språk 

 Ingen jag känner valde att läsa språk 

 Jag tror inte att jag kommer att ha nytta av att kunna språk 

Mina föräldrar eller min lärare avrådde mig från att välja språk. 

 Det språk jag ville läsa fanns inte. 

 Annat (Vad?) 

______________________________________________ 

 

  

7. Hur svårt tycker du att det är med engelska? 

  
 Inte svårt alls 

ganska svårt 

 svårt 

 mycket svårt 
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8. Har du haft extrahjälp i engelskan under mellanstadiet? 

 
 Ja 

Nej 

 

9. Hur tycker du att informationen om de olika språkvalen var när du gick i 

femman? 

 
 Bra 

Sådär 

 Dålig 

 

10. Påverkade informationen ditt val? 

 
 Ja 

Nej 

  

11. Påverkades du av någon när du valde att inte läsa språk? Här kan du 

göra ett eller två kryss. 

 
 Ja, av kompisar 

Ja, av familjen 

 Ja, av min lärare 

 Nej 
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12. Tror du att du skulle ha nytta av att kunna språk senare i livet? 

 
 ja 

nej 

Om ja, 

hur?_________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

13. Tror du att du lättare kan få arbete om du kan fler språk? 

 
 Ja 

Nej 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 3 
Resultat från samtliga skolor 

 
1. Kön 

 
 Kille    24 
 Tjej    30 

 
 
 
 
 
 

 
2. Var är du uppväxt?  
 
Landsbygd  15 
Samhälle  23  
Förort     1 
Stad    15 
Storstad    0 

 
 
 
 
 
 
 

3. I vilken sorts bostad bor du i för tillfället? 
 
Lägenhet    11  
Radhus      5 
Villa      31 
Gård på landet    7 
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4. Vilket är ditt modersmål? 
 
 
Svenska    48 
Annat         6 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vad har dina föräldrar för utbildning? 
 
 
 
Grundskola         5  
Gymnasium    26 
Yrkesutbildning     8 
Högskola/Universitet14 
Ej svar       1 
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6. Av vilka anledningar valde du att inte läsa språk? 
 
Inte intresserad    14 
För många läxor/prov  13 
Svårt att lära mig språk  19 
Ingen jag känner…    3 
Inte ha nytta…    13 
Förälder/lärare avrådde…21 
Det språk jag ville läsa…  4 
Ogiltigt svar      11 
Annat       4 

 
 
   
 
 

7. Hur svårt tycker du att det är med engelska? 
  
 
Inte svårt alls  13  
Ganska svårt  31 
Svårt        6 
Mycket svårt    3 
Ej svar      1 
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8. Har du haft extrahjälp i engelskan under mellanstadiet? 
 
 
 
Ja    30  
Nej     24   
 

 
 
 
 
 
 

9. Hur tycker du att informationen om de olika språkvalen var när du 
gick i femman? 
 
 
Bra    17 
Sådär    30 
Dålig        7 
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10. Påverkade informationen ditt val? 
 
 
 
Ja    12 
Nej    41 
Ogiltligt svar   1   

 
 
 
 
 
 

11. Påverkades du av någon när du valde att inte läsa språk? Här kan 
du göra ett eller två kryss. 

 
Ja, av kompisar    5 
Ja, av familjen  14 
Ja, av min lärare    8 
Nej      33 
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12. Tror du att du skulle ha nytta av att kunna språk senare i livet? 
 
 
 
Ja      35 
Nej      19 
 

 
 
 
 
 
 
 

13. Tror du att du lättare kan få arbete om du kan fler språk? 
 
 
 
 
Ja      37 
Nej      16 
Ogiltligt svar     1 
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BILAGA 4 
 

Resultat från enkätfråga nr:1 skola för skola 
 
Skola A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skola B  
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Skola C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skola D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


