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Tyska med elevers ögon 
En studie om elevers attityd till ämnet tyska och dess undervisning 
 
Av Biljana Tendzeric och Sara Töttrup 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie har varit att få en överblick och ökad förståelse för ungdomars språkval 
inför gymnasiet, samt deras attityd och motivation till tyska. Larmrapport om minskat intresse för 
att läsa språk på gymnasiet framkallade intresset för hur man kan åtgärda detta och motivera 
elever att välja språk. Studien är gjord ur elevperspektiv med fokus på inlärning, attityd och 
motivation. Enkätundersökning med 168 elever från 11 skolor i Halmstad samt kortfattade 
intervjuer med deras lärare har använts och bearbetats.  
 
Tidigare forskning har visat att tyska anses som fult språk med svår grammatik, dessutom anser 
eleverna att det räcker med engelska och svenska. De elever som har en positiv attityd till tyska är 
de som har haft bra lärare som har kunnat motivera dem. Samtidigt som elever i högre grad väljer 
bort språk inför gymnasiet, eftersom det ur ett betygsperspektiv ger för lite utdelning, har 
regeringen lagt fram ett förslag om att meritpoängen ska höjas. Vår studie visade att elever inte 
tycker tyska är speciellt roligt men att många skulle välja tyska om det innebar högre meritpoäng. 
Studien visade att faktorer som skola och lärare har betydelse för hur intressant elever upplever 
ämnet tyska och därtill även om de skulle vilja fortsätta läsa det på gymnasiet.  
 
Dispositionen i uppsatsen inleds med bakgrund, teori, tidigare forskning och tidigare förslag på 
åtgärder till hur man kan påverka elevers språkval inför gymnasiet inom områden attityd och 
motivation. Vidare består metoden av urval av enheter och bearbetning av denna. Presentation av 
resultatet har indelats i kvantitativa samt kvalitativa resultat som senare sammanfattas i en 
resultatanalys som har bearbetats med koppling till teori och tidigare forskning. I diskussionen 
problematiseras de slutsatser som kommit fram i studien. 
 
Vad gäller text och innehåll har det blivit utarbetat till större delen gemensamt. 
Sammanfattningsvis har samarbete mellan oss fungerat mycket bra då vi har kompletterat 
varandra. Sara är kunnig inom databearbetning och SPSS medan Biljana är duktig på att 
formulera sig korrekt. Bearbetning av inledning, litteraturgenomgång och analys har bearbetats 
gemensamt. De delar där vår arbetsinsats har kunnat urskilja sig:  
 
Sara har: ansvarat för metod och resultatredovisning 

          kontrollerat att citat och referenser samt att innehållsförteckning är korrekt  
Biljana har: ansvarat för tidigare forskningssynpunkter 

  ansvarat för språklig granskning 
 
Nyckelord 
Attityd, motivation, språkinlärning, tyska, språkval, meritpoäng samt lärare. 
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1. Inledning 
 

Intresset för moderna språk på grundskolor och gymnasieskolor minskar i landet. Man kan fråga 

sig varför det är så, med tanke på den globalisering som gäller i dag och de öppna gränser som 

medlemskapet i EU har medfört. Kommer man utanför Sveriges gränser klarar man sig inte långt 

med det svenska språket. Det finns ett större behov av att kunna främmande språk i dagens 

samhälle än tidigare med tanke på de kontakter som vi har etablerat med den övriga världen vad 

det gäller till exempel politik, utbildningar, affärskontakter, arbete och resor. Detta innebär att det 

är viktigt att kunna kommunicera på främmande språk och att öka intresset för dem.  Men i dag är 

det snarare tvärtom, eftersom intresset för moderna språk minskar på grundskolor och 

gymnasieskolor (Josephson 2007).  

 

Ungdomar anser att det räcker med engelska för att klara sig. De flesta läroböcker på högskolor 

och universitet är skrivna på engelska och därför blir elever i dag i större utsträckning beroende 

av engelskan. Språket har därför av naturliga skäl tagit över platsen som andraspråk och många 

till och med förväntar och fruktar att det kommer att ta över som förstaspråk inom några år.  

 

Men varför dalar elevernas intresse för det tyska språket som har varit ett väldigt stort språk i 

Sverige förut? Om man pratar om språktrend är tyskan väldigt ute för tillfället. Det rapporteras att 

elever hellre väljer praktiska ämnen som specialidrott istället för att välja teoretiska språkkurser 

som tyska (Leijonborg 2007). Detta speglas av att regeringen har gett elever möjligheten att välja 

språk på frivillig basis och att de mer praktiska ämnena ger lika många poäng, fastän det inte 

krävs lika mycket av eleverna inom dessa ämnen (Johansson 2004). 

 

Problemet speglas i att det knappt finns folk som vill läsa tyska på högskolor och universitet. 

2007 beslutade man att lägga ner all tyskundervisning på Halmstads Högskola, vilket innebär att 

det är omöjligt att utbilda sig till tysklärare i Halmstad. 
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Vi ser det som väldigt oroväckande, då elever i framtiden måste åka till en annan stad för att 

kunna läsa tyska på högskolenivå. För en bidragande konsekvens av detta blir att man sänker 

kraven ytterligare på tyskan. I dag finns det inga höga krav för att komma in på högskola och 

universitet för att läsa tyska. Detta i sin tur bidrar till att lärare i tyska blir dåliga och att eleverna 

på grundskolan och gymnasiet får en mycket låg nivå på tyskan. Man kan därför undra om vi står 

inför ett scenario, där tyskan helt försvinner från Sveriges skolundervisning. Detta är ett problem 

vi har kommit fram till under utbildningens gång och som vi därför vill försöka undersöka hur det 

hänger ihop med dagens undervisning och elevernas attityd till denna. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna studie går ut på att undersöka hur elever i årskurs 9 ser på ämnet tyska, samt huruvida 

deras attityd hänger ihop med deras undervisning. Vidare undrar vi om eleverna anser att de har 

någon användning av tyska i framtiden och huruvida de skulle välja tyska på gymnasiet om det 

innebar högre meritpoäng. I detta sammanhang är det också viktigt att identifiera hur lärarna 

motiverar sina elever i tyskundervisningen. Frågeställningar blir då som följer: 

• Hänger elevers attityd till tyska ihop med hur bra lärare och undervisning de anser att de 

har? 

• Hänger elevers attityd till tyska ihop med deras val inför gymnasiet? 

• Skulle elever i högre grad välja tyska om det innebar högre meritpoäng i betygssystemet 

på gymnasiet? 

• Hur motiverar lärarna eleverna i tyskundervisningen? 

 

1.2 Avgränsning 

Denna uppsats syftar till att undersöka elever i årskurs 9 och deras attityd till ämnet tyska och 

dess undervisning. En fördjupande kvalitativ studie av detta hade varit mycket intressant, dock 

valde vi att koncentrera oss på den generella bilden på hur elever ser på tyska och hur denna 

hänger ihop med deras syn på läraren och i sin tur deras val inför gymnasiet.  
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2. Bakgrund 

För att förstå dagens språkliga situation måste man gå tillbaka i historien för att kunna förstå de 

moderna språkens utveckling i grundskolan och gymnasiet. Tyska var ett stort språk i svenska 

skolor länge och det var det språk man började läsa före engelska (Malmberg 2000). Kursplanen 

1946 ändrades så att engelskan blev obligatoriskt som främmande språk, samtidigt som man 

minskade på antalet timmar i tyskan, vilket givetvis påverkade tyskundervisningen. Det fanns 

några orsaker till denna förändring, men främst talar man om den ökade spridningen av engelska 

via tv, radio, film och musik, som gjorde att engelskan betraktades som det språk man främst 

hade nytta av i det dagliga livet (Johansson 2004). När engelskan blev obligatoriskt ämne från 

årskurs 5 1962 blev tyskan och franskan frivilliga ämnen från årskurs 7. Sedan dess har tyskan 

varit det näststörsta språket i den svenska skolan. Under 1900-talet ansåg man att tyskan var ett 

svårt ämne och många elever fick underkänt i ämnet. Med dagens system och kursplan är det lätt 

att elever som är mindre motiverade väljer bort deras språkval och väljer att fokusera på att läsa 

engelska och svenska istället (Johansson 2004). 

 

Josephson (2007), chef för språkrådet, påpekar att tyskan är det språk som efterfrågas mest i 

näringslivet efter engelskan, eftersom Tyskland är det land som Sverige handlar mest med. Detta 

leder till att tyska blir ett brett och bra affärsspråk att kunna. Dock har intresset för moderna språk 

minskat och detta är, som Leijonborg (2007) påpekar, på grund av att det inte lönar sig att läsa 

flera språk. 1997 läste 32 % av eleverna på gymnasiet ett B-språk, vilket innebär tyska, franska 

eller spanska. Men i dag är det färre än 16 %. På samma vis är det bara 14 % som läser ett C-

språk nu, medan det 1997 var 28 %, som hade tre års studier på gymnasiet av ett språk. Detta 

innebär att på bara tio år har intresset för att läsa moderna språk minskat med hälften. (Leijonborg 

2007)  

 

1990-talets skolreformer bidrog till att eleverna började taktikvälja. De mer krävande ämnena fick 

minskat antal elever medan intresset för tillvalskurserna ökade. Många så kallade ”hobbykurser”, 

som manikyr i Norrköping, dans i Halmstad och även skoterkörkort i Jokkmokk har samma 

meritvärde som till exempel C-tyska när man söker till högskola. Dock är dessa kurser inte 



 7 

särskilt studiekrävande och eleverna behöver inte läsa mycket och många ungdomar finner då att 

exempelvis extra idrott är ett bra alternativ till den som vill ha höga poäng till 

högskoleintagningen utan att behöva anstränga sig mycket. Detta har bidragit till att de mer 

krävande ämnena har fått minskat antal elever medan intresset för tillvalskurserna har ökat 

(Johansson 2004). 

 

2.1 Europeisk språkmångfald 

Språk kan alla lära sig oavsett ålder, dock är det ofrånkomligt att desto tidigare man börjar läsa 

det desto lättare blir det. I kursplanen 2000 står följande om tyska: 

”Tyska är det största språket i Europa. Sedan medeltiden har de ekonomiska och kulturella 
kontakterna mellan Sverige och de tysktalande länderna haft stor betydelse. Bl.a. har nya 
kulturyttringar ofta nått Sverige via dessa länder och det tyska språket. De båda språken har 
en till stora delar gemensam historia och det svenska ordförrådet är till stor del av tyskt 
ursprung. Kunskaper i det tyska språket ger tillgång till centraleuropeisk litteratur och kultur. 
Eftersom förmågan att använda engelska inte är lika utbredd i tysktalande länder som i 
Sverige kommer även i framtiden förmågan att kommunicera på tyska att vara nödvändig för 
såväl sociala som yrkesmässiga kontakter”(Kursplanen 2000) 

Europeiska Unionen har satt som mål att alla EU-invånare ska kunna kommunicera på två 

främmande språk förutom sitt modersmål. Därför är det oroväckande att färre än 16 % väljer ett 

B-språk på gymnasiet. År 2002 träffades stats- och regeringscheferna på ett toppmöte i 

Barcelona, där de var överens om att medlemsländerna i EU måste arbeta för att förbättra 

språkkunskaperna i skolorna. De menade att man måste undervisa alla i tidig ålder i minst två 

främmande språk. (Orban 2007) 

 
”Språk är en fast del av vår identitet och det mest direkta uttrycket för kultur. I Europa är den 
språkliga mångfalden en del av livet. I en europeisk union som grundar sig på ”enighet i 
mångfalden” är förmågan att kommunicera på flera språk obligatorisk för enskilda, 
organisationer och företag”. (Orban 2007, s. 1). 

Alla invånare inom Europeiska Unionen ska kunna kommunicera på två främmande språk, utöver 

sitt modersmål. Detta tillhör den Europeiska Unionens utbildningspolitik och är ett av deras mål. 

Språkkunskaper bidrar till att man har en enorm fördel inom arbete, studier och resmöjligheter 

över hela världen. Förutom att ett språk ökar chanserna till arbete utanför Sveriges gränser skapar 

det möjligheter att kunna kommunicera och skapa kontakter med människor där språket talas. 
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Detta bidrar till att vi genom vår kommunikation får en förståelse för vad vi har gemensamt och 

samtidigt bidrar till en ökad respekt för de kulturella olikheterna. För att Sverige ska kunna knyta 

kontakter och inta sin plats i Europa är det viktigt att man kan flera språk förutom engelska. 

Dagens samhälle med all internationalisering bidrar till att språkundervisningen blir ännu 

viktigare (Orban 2007). 

3. Teori 

Den teoretiska bakgrunden är indelad utifrån frågeställningarna, där stor vikt läggs på attityd och 

motivation, eftersom dessa begrepp står för just den synen som stämmer överens med vår 

undersökning. Attityder och motivation kan förklaras på många olika vis. I denna uppsats 

kommer attityd att kopplas till elevers inställning till språk, medan motivation kommer att 

fokusera på hur en lärare på bästa vis kan motivera elevernas intresse för tyska språket, vilket 

medför att lärarens sociala kompetens har en stor betydelse.  

3.1 Attityd 

Linnarud (1993) anser att elevers språkval påverkas av deras attityder. Har elever en negativ 

inställning till det land eller de människor där språket talas kommer detta att påverka deras 

inlärningsförmåga negativt. En positiv inställning till språket resulterar i goda resultat vid 

inlärningsprocessen. Den positiva inställningen smittar även av sig på attityderna om man har lätt 

för att lära sig ett språk, vilket i sin tur också ökar motivationen hos eleverna. För att eleverna ska 

ha en positiv attityd och prestera bra är lärarens attityd ytterst viktig (Linnarud 1993).   

 

Fiske och Taylor (1991) beskriver attityder i de sociala sammanhangen, där individen ändrar sin 

attityd i samspel med andra individer. Linnarud (1993) menar i relation till Fiske och Taylor 

(1991) att ungdomar påverkas av varandra i sina beslut rörande skolan, där bland annat föräldrar 

och kamrater är betydande faktorer. Turner (1987) menar enligt Fiske & Taylor (1991) att social 

jämförelse ger sig i uttryck i en inställning som har ursprung i social identifikation och att 

individens självbild bildas genom denna nya inställning. Det vill säga att när individen möter nya 

grupper på exempelvis skolan, är det mycket viktigt att man känner en tillhörighet med den nya 

gruppen, vilket i sin tur bidrar till att man bildar nya attityder. Följden av detta blir att man bildar 
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ingrupper, det vill säga att man känner att man tillhör en viss grupp, där man anpassar sig till 

gruppens attityd för att passa in och därmed förlägger sin egen ursprungliga attityd. Är ett språk 

trendigt och populärt att läsa kommer många att influeras av detta och i sin tur välja att läsa det. 

 

Attityder till språk, kultur och den egna identiteten är faktorer som påverkar individen när det 

gäller inlärning av språk, anser Gardner (1985). Dessutom finns det skillnad på att till exempel 

läsa svenska eller matte, eftersom eleven måste ta in en ny kultur i inlärning av främmande språk. 

Denna kulturinlärning behöver inte elever ta till sig i de ämnen som eleven kan relatera till i det 

dagliga livet. Det är därför viktigt att eleven från början får en positiv attityd till det gällande 

landet och dets kultur för att gynna inlärningen, eftersom inlärningen av främmande språk 

innefattar inte bara form men också innehåll och som sagt en ny kultur (Gardner 1985). 

 

3.2. Motivation  

Ett viktigt element beträffande motivation är som Gilbert (2003) påpekar, att eleverna måste 

uppmuntras till att jobba målfokuserat. Med detta menar han att kunskap och betyg kommer att 

betyda oerhört mycket för eleven resten av livet. När man lämnar skolan måste man ha med sig så 

mycket kunskap och färdigheter, så man kan fungera i samhället på ett tillfredställande sätt. 

Pinker (1998) förklarar det på följande vis: 

 

”Without goals the very concept of intelligence is meaningless”(Pinker 1998, s14) 
 

Detta är egentligen huvudkonceptet när man pratar om inlärning. Finns det inga mål med det man 

lär sig, det vill säga vet man inte varför det är viktigt att lära sig någonting, då försvinner 

motivationen.  

 

När det gäller inlärningen anser Säljö (2003) att människan påverkas av den miljö hon befinner 

sig i och förutom den påverkas inlärningen även av det förhållningssätt som människan har. 

Inlärningsprocessen influeras enormt positivt av skratt och positiva tankar. Samtidigt är det 

människans attityd och inställning till inlärning omständigheter som har inflytande på 

inlärningen, men det är viktigt att understryka att positiva tankar bidrar till positiv utveckling 

inom inlärningsprocessen samtidigt som de har en positiv inverkan på människan. På detta vis 

kan läraren framkalla en positiv atmosfär bland eleverna, genom att göra undervisningen rolig 
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och skapa positiva tankar om ämnet. Detta bidrar till att läraren får använda sin arbetsförmåga 

mer effektivt under undervisningen (Säljö 2003). En annan infallsvinkel till detta har 

Csikzentmihalyi (1992), som menar att den ideala inlärningsformen ges när det finns en 

kombination av hög nivå av utmaning och låg nivå av stress. Vygotsky (1980) delar denna åsikt 

och beskriver den proximala utvecklingszonen, det vill säga den närmaste utvecklingszonen, som 

belyser vad individen kan åstadkomma på egen hand med hjälp från en lärare eller kamrat och 

beskrivs som den zonen där människan som bäst kan ta till sig ny kunskap. Med detta menar han 

precis som Csikzentmihalyi (1992) att individen måste ha tillräckligt med utmaning för att kunna 

motiveras till att utföra en uppgift. Däremot om det blir för svårt för människan att klara av denna 

uppgift då blir hon stressad och ger upp.  

 
När det berör motivation till inlärning av främmande språk anser Gardner (1985) att motivation är 

en kombination av strävan och önskan tillsammans med en positiv attityd till språket, som avgör i 

hur stor utsträckning man kan lära sig ett språk. Det finns två skäl som står över andra när det 

gäller maximal motivation av språkinlärning enligt Gardner (1985). Dessa två är instrumental och 

integrativ, där den förstnämnda fokuserar på de yttre aspekterna av att lära sig ett språk, men 

alltså här främst nyttan. Den andra kan ses som den inre aspekten, en gestaltning av identifikation 

med språket, kulturen, samt dess ursprungliga talare. Om man ser på de yttre omständigheterna 

för att lära sig ett språk är det främst elevens önskan om att prestera för att kunna tillfredställa 

lärare, föräldrar, få bra betyg och bevisa sin kunnighet inför kompisar. Dock påpekar Gardner 

(1985) att detta inte ska förväxlas med motivation, där han anser att detta har störst association 

med flera stycken psykologiska och sociala faktorer. I motsats till detta anser Brown (2001) att de 

inre aspekterna, som Gardner (1985) talar om, kan översättas som den naturliga drivkraften 

eleven besitter inför sin språkinlärning och denna kan påverkas av den yttre motivationen. Det har 

varit stor fokus på de yttre och många elever är rädda för att misslyckas i sina föräldrars, men 

också i kompisars ögon. Linnarud (1993) anser också att känslan av att prestera bra påverkar 

elevernas attityder liksom deras motivation. På samma vis anser hon att ungdomar till föräldrar 

med positiv inställning presterar bättre än de som har föräldrar med negativ inställning, därför kan 

detta också förklara, att föräldrar som är positiva till deras elevers skolgång och hyser positiva 

attityder till elevens val av språk påverkar motivationen positivt (Linnaryd 1993).  
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I anslutning till motivation är det viktigt att redogöra för att när det handlar om tonåringar finns 

det annat i livet än tyska, därför är motivation en oerhört viktig beståndsdel när det gäller deras 

inlärning. Puberteten är präglad av inre splittring och ovissheten över vad man vill göra i livet 

(Levander, 2003). Därför måste en lärare kunna bemöta eleverna med förståelse för deras värld 

för att de lättare ska kunna motivera dem. Landin & Hellström (2001) talar om tre essentiella 

retoriska begrepp som avgör hur mycket man kan påverka andra till att lyssna eller inte. Dessa 

begrepp är patos, logos och etos, där logos står för det logiska sammanhanget, etos för 

trovärdighet, kompetens och attraktionsförmåga, medan patos står för det känslomässiga intryck 

man inger i mötet med andra. Alla tre begreppen är mycket viktiga för att kunna motivera andra, 

däremot är patos mycket viktig när det gäller att sätta sig in elevernas tankevärld och hur de 

fungerar som individer. I relation till detta menar Brickner, Harkins & Ostrom (1985) enligt Fiske 

& Taylor (1991) att den mest effektiva manipulationen är att involvera någon form av personlig 

relatering och framtidskonsekvens. Därför kan det sägas vara viktigt att en lärare försöker att 

motivera sina elever utifrån deras upplevelsesvärld. Det vill säga som Greenwald (1988) enligt 

Fiske & Taylor (1991) påpekar att relevans för individens självbild gör att denna fördjupar sig 

mer i det gällande ämnet om detta visar sig ha en naturlig koppling till elevens personliga värld. 

För att ungdomar ska finna ett språk intressant och vilja lära sig det är det därför också viktigt 

med en positiv anda i klassrummet, alltså att läraren skapar positiva attityder för att gynna 

motivationen (Linnarud 1993). 

3.3 Tidigare forskning 

Relativt lite forskning har gjorts inom elevers attityd till språk och hur man motiverar dem att läsa 

språk. Ännu färre åtgärder har genomförts för att försöka skapa större motivation och minska 

antalet språkavhopp inom moderna språk. Dock gjorde Skolverket 2003 en omfattande studie 

bland elever, föräldrar, lärare och beslutsfattare på grundskolan och gymnasiet. Bakgrunden till 

undersökningen var elevernas minskande intresse för språk i grundskolan och gymnasiet och 

syftet var att fokusera på vilka attityder elever har i dag till moderna språk för att försöka hitta 

orsaker till varför eleverna väljer som de gör inför gymnasiet. (Edlert & Bergseth 2003)  

 

Resultatet för undersökningen visade att eleverna hoppade av deras språkval av flera anledningar. 

Flera uttryckte att de tyckte att det var tråkigt, att de inte hängde med och ville fördjupa sig mer i 
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engelskan. Majoriteten svarade att de inte ansåg att de behövde fokusera på språket nu, utan 

menade att de hellre ville lära sig språket i det land där det talades istället för på skolan. En del 

ansåg också att undervisningen var rörig, eftersom de hade fått byta lärare, fått vikarie och även i 

sin tur bytt vikarie. Bland beslutsfattarna höll man med eleverna, där det hade varit svårt att hitta 

behöriga vikarier, som i sin tur kunde ha varit en orsak till avhoppen (Edlert & Bergseth 2003). 

Denna slutsats var också något som Andersson & Johansson (2006) kom fram till i deras 

examensarbete. De menar att tyskan är det språkval som det finns flest lärobyten och att det är en 

stor anledning till de många avhoppen på gymnasiet. Naturligtvis blir det konsekvenser när elever 

väljer att hoppa av sitt språkval, eller läser ett språk på grundskolan och inte väljer att läsa vidare 

på gymnasiet. Eleven får inga fördjupade kunskaper inom språket och blir inte behörig att läsa 

språk på universitet och högskolor, där det krävs att man ska ha steg 3 för att bli antagen. 

 

En annan undersökning om elevers uppfattning till språkundervisningen gjorde Skolverket 1996 

”Undervisningsprocessen i främmande språk: franska, spanska och tyska”, där intervjuer gjordes 

med elever och många av dessa upplevde att språkundervisningen saknade variation och att de 

fick prata språket i alldeles för liten utsträckning på själva lektionerna. Det indikerades också att 

läroboken användes alldeles för frekvent och att undervisningen i sin tur blev förutsägbar och 

tråkig. Sammanfattningsvis var det en mycket kritisk rapport kring språkundervisningen, där 

eleverna var negativa till innehåll och upplägg, samt mycket missnöjda med det faktum att det 

gav för lite utdelning att satsa på språk i förhållande till det arbete och den tid det krävde 

(Skolverket 1996). 

 

Majoriteten av föräldrarna i Skolverkets undersökning (Edlert & Bergseth 2003) ansåg att 

engelska är det viktigaste språket efter svenskan, men menade också att de moderna språken är 

viktiga med tanke på internationaliseringen i dag. De menade också att elevers intressen, som till 

exempel resor, påverkar elevers val av de moderna språken. Vidare visade undersökningen att 

samtliga intervjupersoner ansåg att man har mer nytta av svenska och engelska och att engelska är 

det viktigaste språket bland de främmande språken. De som är språkintresserade och får stöd från 

föräldrar hoppar inte av sitt språkval och de väljer att läsa moderna språk även på gymnasiet 

(Edlert & Bergseth 2003). Lärarna menade att det finns en attitydförändring hos elever i dag 
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angående språk och att detta påverkar deras språkval. Eleverna anser dessutom att det är 

tillräckligt med att de kan svenska och engelska för att klara sig. 

 
”Engelska är viktigast. Det måste man kunna för engelska är ett världsspråk och då kan man 
prata med de flesta människorna i världen, om man reser eller om man vill jobba i ett annat 
land”.  (Edlert & Bergseth s. 17) 

 

De som ansåg att de skulle ha nytta av ytterligare ett språk i framtiden sade att det var främst 

inom framtida yrke eller utomlands vid kommunikation med människor. Samtidigt hade de 

inställningen att det räckte att man kunde göra sig förstådd och att man inte behöver kunna ett 

språk korrekt. Men det viktigaste för eleverna var att kunna tala språket, alltså att kunna 

kommunicera.  

 
”Att kunna ett språk…det är att man förstår någon och den förstår dig. Jag tycker inte man 
behöver kunna grammatik eller stava exakt korrekt och så”(Edlert & Bergseth 2003 s.36). 
 
"Min lärare i tyska är så bra, så jag fortsatte att läsa, trots att det är jobbigt och att jag vet att 
det skulle vara lättare att få ett bättre betyg i något annat individuellt val. Tyskan är ju och 
mer användbar än vad de flesta tror. Nästan alla i före detta öststaterna talar det” (Edlert & 
Bergseth 2003  s.37). 
 

Många elever som deltog i undersökningen 2003 (Edlert & Bergseth) menade att de lärde sig 

engelska i skolan och på fritiden, medan moderna språk lärde de sig bara i skolan. Några få 

menade att de lärde sig tyska genom film, musik och resor. Orsaker till att elever inte valde tyska 

var att de ansåg att det är ett fult språk med svår grammatik och de upplevde det som att det var 

töntigt att läsa tyska:  

 

"Ryktet om tyska är att det är hemsk grammatik och fult. Det går inte hem hos brudarna" 
(Edlert & Bergseth 2003 s. 37). 
 
"Man måste ge tyskan mer pr för att den ska få bättre rykte. Tyskland har dåligt rykte...även i 
fotboll " (Edlert & Bergseth 2003 s. 37). 
 
"Jag kommer att tänka på Hitler” (Edlert & Bergseth 2003 s. 36). 

 
Generellt fanns det negativa attityder till tyska bland gymnasieelever som högstadieelever. Detta 

kan i någon utsträckning förklaras av att några hade föräldrar som hade läst tyska innan och att de 

ansåg att de inte hade någon nytta av det. Detta har bidragit till att dessa föräldrar har påverkat 

sina barn att välja ett annat språk. Sedan väljer många elever att hoppa av sitt språkval när de 
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känner att det blir för svårt att hänga med i undervisningen och väljer att läsa engelska eller 

svenska istället. De elever som är språkintresserade väljer att behålla sitt språkval på grundskolan 

och gymnasiet ut (Edlert & Bergseth 2003). Detta har dock också Andersson och Johansson 

(2006) kommit fram till i sin undersökning, närmare bestämt att de elever som är 

studiefokuserade väljer att behålla sitt språk. De skriver vidare att betygsgenomsnittet för elever 

som läser tyska ligger på VG. Jackson (2005) har gjort en nyare undersökning om språkval på 

grundskolan. I studien speglar han en tydlig mall där det framkommer att det är elevernas 

fritidsintressen, till exempel deras resor som avgör deras val av språk samt att föräldrars attityd 

influerar eleverna vid deras val av moderna språk.  

 

I Skolverkets undersökning (Edlert & Bergseth 2003) kom det även fram att språk och språkval 

inte var en avgörande faktor när det gällde val av program. Däremot ansåg många elever det som 

en fördel att utöver de obligatoriska poängen för språk i det program de hade valt, att de högre 

stegen var valfria, alltså att man kunde välja bort dem. I anknytning till detta ger det eleverna 

möjligheten att hoppa av sina språkval om de anser att det är för svårt eller om man av betygsskäl 

väljer ett ”lättare” individuellt val. Andersson och Johansson (2006) kom också fram till i sin 

undersökning, att runt 50 % av naturvetarna och samhällsvetarna på gymnasiet hoppade av sitt 

språkval av betygsstrategiska skäl. 
 

"Eftersom läraren är så bra och på grund av sitt stora intresse för att kunna behärska ett 
språk väl, valde hon att fortsätta med tyskan. Trots det har hon övervägt att avsluta sina 
språkstudier i mitten av gymnasiet när de obligatoriska poängen är uppnådda och välja ett 
annat individuellt val. Hon menar att det är mycket vanligt bland hennes kompisar att man gör 
så"(Edlert & Bergseth 2003 s. 37). 
 

3.4 Tidigare förslag på förbättringar inom språkundervisningen 

Då det inte är någon hemlighet att det finns ett bristande intresse för språk och att tyskan har 

tappat anhängare i Sverige har forskare försökt att komma på olika förbättringar till hur detta 

problem ska åtgärdas. Det pratas om att språk måste göras attraktivt och att dessa förändringar 

måste göras inte bara i klassrummet utan också från regeringens sida. Leijonborg (2007) menar 

att det ska löna sig att läsa språk i dag genom att man ska få fler extrapoäng mot vad man får i 

dag. Förslaget ligger nu på att man ska få 2,5 extrapoäng om man läser svårare ämnen och kurser 

som till exempel språk, så att elever inte väljer bort språken för istället att läsa ”lättare” 

individuella val. Maximala poängsystemet i dag innebär att man kan få 20 poäng i fall man har 
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MVG i alla ämnen. Meritpoängen när man läser svårare ämnen ska alltså göra det lättare för de 

studerande att komma in på högskola och universitet. Det ska premieras att få djupare kunskap i 

språk och lönsamt för dem att läsa det i en längre period (Leijonborg 2007). Josephson (2007) 

hävdar också att det inte lönar sig särskilt att bara läsa ett språk under två år. Han menar att det är 

sex år som gäller om en studerande ska behärska ett språk på en kommunikativ nivå. Därför borde 

det uppmuntras på grundskolor att läsa ett språk i mer än fyra år. Även om han också påpekar att 

statistik inte klargör hela bilden, då många lär sig språk när de slutar skolan genom att plugga 

eller jobba utomlands.  

 

Dock finns det de som motsätter sig denna nya reform, eftersom de anser att det strider mot 

skolplanens grundtanke om lika värde för alla ämnen och är även misstänksamma till att detta kan 

genomföras rent praktiskt (Edlerts & Bergseth 2003). I enlighet till detta anser (Thorson, Beyer & 

Dentler, 2003) att det är ovisst ifall de elever som hoppar av sitt språkval skulle fortsätta med det 

om det innebar att de fick fler meritpoäng.  

 

Oavsett utfallet av regeringens tilltag finns det förslag på hur detta kan åtgärdas. Enkvist (2005) 

menar att tid, variation och entusiasm bör vara en del av detta. Samtidigt som problemet med att 

ha flera sammansatta grupper med olika steg i en klass måste lösas. Men även detta problem är 

något som måste lösas via ekonomisk åtgärder, eftersom skolorna inte har råd med att ge 

exempelvis fyra stycken elever som läser steg 5 en separat undervisningstid. Kraven på behöriga 

lärare måste på motsvarande sätt skärpas, förutom detta måste de moderna språken få mer pengar 

och högre status. Det är också något regeringen måste hitta en bra lösning på. 
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4. Metod 
 

Denna uppsats syftar till att undersöka elevers attityder i förhållande till tyskan och 

tyskundervisningen och huruvida detta hänger ihop med deras val inför gymnasiet. Intentionen 

med föreliggande studie är att undersöka grundskolans årskurs nio, eftersom det är här som 

eleverna står inför valet huruvida de ska välja tyska på gymnasiet. Eftersom den generaliserade 

bilden av varför elever väljer tyska eftersträvades, ansågs det att den kvantitativa metoden var 

lämpligast för undersökningen. Lärarna på de besökta skolorna blev tillfrågade hur de motiverade 

sina elever att läsa tyska, för att lättare kunna skapa en bild om vad som lockar elever i dag att 

läsa tyska. 

 

 

 

4.1 Urval 

Undersökningen genomfördes på elva grundskolor i Halmstad. Eftersom kontakt med alla 

tysklärare inte kunde etableras kunde vi inte heller genomföra vår enkätundersökning på alla 

elever som har tyska i årskurs 9. På vissa skolor har undersökningen genomförts med samtliga 

elever som läser tyska i denna årskurs, men i vissa fall har undersökningen bara kunnat 

genomföras i en av två klasser. Elever i denna årskurs valdes som lämpliga, eftersom vi ansåg att 

eleverna i denna årskurs har hunnit skapa sig en bild av varför de har valt tyska, hur nöjda de är 

med undervisningen och huruvida de ska läsa det på gymnasiet eller inte. En pilotstudie gjordes 

med de elever vi känner till från vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Vi valde att inte ta 

med dessa i den befintliga undersökningen, eftersom Jan Trost (2001) påpekar att man måste 

reflektera över den relation man har till de tillfrågade. Det är viktigt att ha en professionell distans 

och då menar vi att det var bättre att komma ut på skolor, där eleverna kände att deras uppgifter 

blev behandlade konfidentiellt och att de därför inte svarade enligt social önskvärdhet, vilket 

skulle kunna vara fallet om de hade en mer eller mindre personlig relation till oss.   

 
4.2 Enkätundersökning 
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Skillnaden mellan enkäter och intervjuer är att enkäter beskrivs som ett mätinstrument, där Trost 

(2001) menar att ett större urval medför ökad sannolikhet för en representativ undersökning. I 

denna undersökning var syftet just att mäta elevernas attityder till tyskan och tyskundervisningen, 

samt hur detta hänger ihop med huruvida de ska läsa det på gymnasiet eller inte.  

 

Undersökningens reliabilitet och validitet är en mycket viktig fråga i enkätsammanhang och god 

validitet och reliabilitet är en förutsättning för att ett resultat ska kunna generaliseras. Validitet 

avser att det som mäts är relevant i sammanhanget. I vetenskaplig forskning handlar validitet om 

att kunna ange i vilken situation och för vilken population resultaten är giltiga, samtidigt som man 

mäter det som man utgår ifrån att mäta och inget annat. Utformningen av frågorna måste därför 

vara på ett sådant vis att undersökningens frågeställning och syfte vidmakthålls. Med reliabilitet 

menas att om undersökningen repeteras ska den nya mätningen ge samma resultat för att vara 

tillförlitlig. För att reliabilitet och validitet skall vara så hög som möjligt har vi strävat efter att 

genomföra vår undersökning under så likartade omständigheter som möjligt. Även om frågorna är 

identiska finns det flera omständigheter som gör att resultatet kan påverkas. Författarna var därför 

mycket noggranna med att eleverna fick samma information vid enkätundersökningen. Sedan kan 

man inte utesluta om faktorer som elevernas sinnesstämning påverkade undersökningen positivt 

eller negativt, alltså om detta påverkade hur de svarade på enkäten, den dagen undersökningen 

utfördes. Men desto mer tillförlitlig en undersökning är desto mindre är sannolikheten att utfallet 

av undersökningen beror på slumpen (Mitchell & Jolley 2004). Reliabilitet och validitet är 

beroende av varandra, vilket kan ge problem om det visar sig att vissa av de deltagande har 

missförstått frågorna. Därför är det viktigt att man har tänkt ut frågorna på ett sådant vis att inget 

har kunnat misstolkas (Trost 2001). 

 

4.3 Pilotundersökning 
För att se hur väl enkäten fungerade utfördes en pilotundersökning på Stenstorpsskolan i 

Halmstad den 26/10 2007. Båda författarna har tidigare gjort sin VFU på denna skola och därför 

valdes denna grupp, eftersom dessa elever inte skulle användas i den befintliga undersökningen. 

Däremot testades enbart elever från årskurs nio, som också är urvalsgruppen för den riktiga 

undersökningen. Åtta personer testades varav sex tjejer och två killar. Syftet med pilotstudien var 
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att se vad som kunde leda till missförstånd och om enkäten behövde korrigeras, så att 

undersökningen skulle få så hög validitet som möjligt.  

 

Efter utförandet av pilotstudien gjordes flera ändringar. Först ändrades skalan så att den inte var 

från 1 - 5 utan 1 - 9 istället. Denna ändring gjordes för att öka sensitivitet och power av 

undersökningen, vilket innebär att desto finare skillnader det finns i en undersökning desto lättare 

är det att hitta små samband och desto mera de korrelerar desto lättare är det att hitta ett samband 

som sprider sig (Mitchell & Jolley 2004). En ojämn skala valdes eftersom man i vetenskaplig 

forskning menar, att det kan finnas elever som har en neutral åsikt och inte kan välja ifall de ska 

vara emot eller hålla med. Det vill säga, att om de är tvungna att välja sida, så blir det 

missvisande för resultatet av undersökningen (Mitchell & Jolley 2004). 

 

Vidare ändrades frågorna som hade ett visst kvalitativt djup, eftersom de flesta av eleverna inte 

svarade på dessa frågor och detta skulle därför innebära ett mycket stort bortfall. Förutom detta 

ändrades fråga 11 från ”ska du läsa tyska på gymnasiet”, där svarsalternativen var ja eller nej till 

”Så som jag känner i dag kommer jag att läsa tyska på gymnasiet”, där svarsalternativet blev 

utifrån den skala som hade valts för hela enkäten. Anledningen till detta var att eleverna precis 

börjat årskurs 9 och är osäkra ifall de ska välja tyska eller inte på gymnasiet, därför var det lättare 

att spåra en viss trend i hur de kommer att välja om man utgick från en skala. Sedan valde vi att 

lägga till fråga 9 och 11 (bilaga 1), eftersom dessa var viktiga för att komma fram till vad som 

kan påverka eleverna i huruvida de ska välja tyska eller inte samtidigt som frågorna ger högre 

validitet utifrån frågeställningen.  

 

4.4 Forskningsetik 

Enligt Codex (2008), som är Vetenskapsrådets webbsida, bär forskaren all etisk ansvar för 

forskningsetiken i ett arbete. Det är därför författarna själva som bär allt ansvar för att arbetet 

utförs enligt de etiska riktlinjerna. De etiska riktlinjerna ser till att skydda alla deltagare i en 

gällande undersökning, vad gäller publicering och hur man använder den tillgängliga 

informationen. Det finns krav på att samtycke måste ges och att vetenskapliga undersökningar 

måste vara frivilliga, därtill måste konfidentialitet erbjudas och följas i arbetet, samtidigt som att 
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rätten att avbryta sin medverkan är tillåtet. Ansvar för arbetet och informationen som tillges ligger 

på författarna och de ansvarar därför för allt innehåll som publiceras (Codex 2008).    

 

 

4.5. Procedur 

Undersökningen genomfördes på elva skolor i Halmstad, det vill säga alla högstadieskolor i 

Halmstads kommun. Detta innebär att elever i årskurs 9 som läser tyska på Hallägraskolan, 

Trönningeskolan, Furulundsskolan, Örjanskolan, Brunnsåkerskolan, Fyllingeskolan, 

Vallåsskolan, Östergårdsskolan, Gullbrandstorpsskolan, Österledsskolan och Getingeskolan i 

Halmstad, deltog. Det fanns enstaka bortfall eftersom vissa elever var sjuka vid själva 

genomförandet av enkäten. Vidare fanns det fyra bortfall i undersökningen där dessa elever inte 

hade svarat på hela enkäten. Totalt medverkade 168 elever i undersökningen, varav 89 killar och 

79 tjejer. Studien ägde rum i tidsperioden mellan den 14/11  2007 och den 30/11 2007. Båda 

författarna hade diskuterat väldigt noggrant vad som skulle sägas till eleverna för att säkra att 

samma information blev förd vidare till dem. Alla elever informerades om att de var anonyma 

och att denna undersökning inte hade något med dem eller deras lärare att göra, samt att det var 

helt frivilligt, att de kunna avstå från att delta och att deras anonymitet var säkrad. På samma vis 

var författarna noggranna med att förklara för eleverna vad skalan innebar, för att det inte skulle 

finnas någon förvirring eller missförstånd kring hur de skulle svara. Vidare förklarades det också 

för eleverna vad fråga 11 "Jag skulle vilja läsa tyska på gymnasiet om det innebär att jag får högre 

poäng i betygssystemet” innebar, eftersom författarna ansåg att alla elever inte hade blivit 

informerade om detta. Sedan fanns det även en kritisk infallsvinkel på hur eleverna svarade på 

fråga 3 " Jag tycker att mina lärare har varit mycket bra att undervisa i tyska”, eftersom många av 

eleverna har haft olika lärare från att de gick i årskurs 6 och fram till årskurs 9. Här ombads de 

tänka på den nuvarande tyskundervisningen. Läraren var närvarande i rummet när studien 

utfördes, vilket ur en kritisk synvinkel kan ha påverkat vissa i deras svar. När de deltagande 

elever hade fyllt i enkäten samlades enkäterna ihop och eleverna tackades för sin medverkan. 

Innan studien genomfördes i klassrummet blev lärarna, vars elever medverkade, tillfrågade hur de 

motiverar sina elever att läsa tyska, för att kunna få en klarare bild av varför eleverna tyckte som 

de gjorde. Sju av elva lärare intervjuades och samtalen översteg inte femton minuter och svaren 

skrevs ner direkt på plats av författarna.  
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4.6 Databehandling 

Databearbetningen skedde i SPSS, ett dataprogram som statistisk behandlar insamlad data. 

Skolorna delades slumpvis in i kategorier från A till K, då författarna har varit noggranna med att 

eftersträva anonymitet för både lärare och elever. De faktorer som resultatet kommer att bestå av 

är bland annat medelvärde M. F bildas för att se om den varians som beror på något är större än 

felvariansen, det vill säga slumpen. SPSS kommer också att räkna ut ett så kallat p-värde 

(Probability value Significance). Detta anger risken för att slumpen kan genera ett liknande 

resultat, vilket innebär att är p < 0.05 innebär att 5 gånger på 1000 kommer slumpen att genera ett 

liknande resultat. p bör därför vara mindre än 0.05 för att resultatet ska kunna sägas ha en 

signifikant effekt, samband eller skillnad. Resultatet som redovisas är gjort på vanliga one sample 

T-test, som beskriver en variabels medelvärde. Samt oberoende T-test, som ser på hur det skiljer 

sig åt mellan könen och envägs oberoende variansanalys, vilket jämför samband mellan 

medelvärdena för de olika variablerna.  Sedan har Pearsons korrelationstest (r) gjorts, vilket är ett 

av de mest vanliga måtten på samvariation mellan olika variabler, där koefficienten rör sig mellan 

1 och -1. Det finns en svag korrelation om den ligger nära 0 och en stark om den ligger nära 1 

eller –1. Utöver dessa test har linjär regressionstest också gjorts och detta visar hur en beroende 

variabel (kriterievariabel) påverkas av ett x antal andra oberoende variabler (prediktorvariabler). 

Detta test förutser att variablerna är på intervallnivå, vilket denna undersökning var då den bestod 

av en niogradig skala. I en regressionsanalys indikerar Beta-värdet hur mycket kriterievariablen 

förändras, när prediktorvariablen ökar med en standardavvikelse. Detta vill säga att i vår 

undersökning, där vi har testat gymnasiet för att se vilka faktorer som påverkar valet inför 

gymnasiet, beskriver Beta-värdet hur mycket de prediktorvariabler som SPSS har räknat ut 

påverkar mest inför valet på gymnasiet (Brace, Kemp & Snelgar 2006). 
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5. Resultat  
 
Denna studie gick ut på att undersöka hur elever i årskurs 9 ser på tyskan, samt huruvida deras 

attityd hänger ihop med deras undervisning. Vidare undersöktes om eleverna anser att de har 

någon användning av tyskan i framtiden och om de skulle välja tyska på gymnasiet om det 

innebar högra meritpoäng. Slutligen undersöktes hur lärarna motiverade sina elever i 

tyskundervisningen. 

 

Ur en kritisk synvinkel har det inte varit möjligt att skaffa fram homogena grupper eftersom 

antalet elever i de olika klasserna på de olika skolorna har varierat allt från 8 till 29, vilket i sin tur 

kan ha påverkat de olika skolornas resultat, eftersom en elev i en liten grupp kan påverka hela 

gruppens resultat. Envägs oberoende variansanalys post hoc test (Tukey) visade att det inte finns 

ett signifikant samband mellan de olika grupperna, vilket innebär att grupperna inte var 

homogena. Testet Tukey valdes när de olika skolorna testades, då testet ställer högre säkerhet på 

att slumpen inte avgör utfallet av resultatet.   

 

5.1 Elevernas attityd till tyska 

För att undersöka elevernas attityd till tyska gjordes först en one sample T-test, där det visade sig 

att elever som läser tyska i årskurs 9 generellt sett ligger under medelvärdet när det gäller hur 

roligt de tycker att tyska är (M = 4,5).  

 

För att jämföra hur det skiljer sig åt på de olika skolorna gjordes en envägs oberoende 

variansanalys. Mellan de olika grupperna visade ett post hoc test (Tukey) ett signifikant samband 

F(10, 157 = 3,194), p<0.001.  
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  Figur 1. Interaktion mellan indexvariablerna roligt och skola 

  

Som figur 1 visar finns det ett signifikant samband i förhållande till hur roligt eleverna tycker att 

tyska är beroende på vilken skola eleverna går på. Skola A (M=2,8571) har lägst medelvärde på 

hur roligt eleverna tycker att tyska är, medan skola B (M =5,8) har högst medelvärde på hur roligt 

eleverna tycker att tyska är. Ett oberoende T-test genomfördes för att se ifall det skiljer sig mellan 

könen. Testet visar ingen signifikant skillnad i förhållande till hur roligt pojkar respektive flickor 

tycker att tyska är.  

 

5.2 Elevernas syn på tyskundervisningen 

En envägs oberoende variansanalys gjordes för att se om det finns ett samband mellan skolor och 

hur nöjda eleverna är med sin undervisning F(10,157=4,469), p< 0.001. Post hoc test (Tukey) 

visar ett signifikant samband i förhållande till hur nöjda eleverna är med sin undervisning och 

vilken skola eleverna går på. 
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 Figur 2 Interaktion mellan variablerna nöjd och skola 

 
Som figur 2 visar är eleverna mer eller mindre nöjda med sin undervisning beroende på vilken 

skola de går på.  

 

För att se hur sambandet var i förhållande till skolorna och elevernas attityd till själva 

tyskundervisningens olika beståndsdelar, det vill alltså säga variablerna arbetsbörda, grammatik, 

glosförhör och prata, gjordes en envägs oberoende variansanalys. Post hoc test (Tukey) visade ett 

signifikant samband mellan vilken skola eleverna går på och hur stor arbetsbörda de anser att de 

har F(10,157=5,241), p<0.001. De elever som anser att de har lägst arbetsbörda är de på skola E 

(M =2,75) och de som anser att de har störst arbetsbörda är på skola D (M =8,0). Ett oberoende T-

test visade att majoriteten av eleverna på samtliga skolor inte önskar mer grammatik i 

undervisningen (M= 2,6). Oberoende variansanalys visade inte heller på ett signifikant samband 

mellan vilken skola de går på och huruvida eleverna önskar mer grammatik F(10,157=1,492), 

p>0.05. Det finns inget signifikant samband mellan skola och glosförhör F(10,167=1,309), 

p>0.05. Samtidigt som det inte heller finns ett signifikant samband mellan variablerna skola och 
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prata F(10,167=1,439), p>0.05. Detta innebär att eleverna på samtliga skolor har samma 

inställning beträffande önskemål om mer glosförhör och mer kommunikation på tyska under 

lektionerna. Ett oberoende T-test visade att medelvärdet för samtliga skolor gällande glosförhör 

var relativt lågt (M=3,11). Däremot visade samma test att medelvärdet för variabeln prata är lite 

högre (M=4,54). Till följd av det kan det fastställas att elevernas svar uttrycker en motvilja 

angående mer grammatik, glosförhör och prata gällande deras tyskundervisning. 

 

5.2.1 Elevernas syn på läraren 

Beträffande elevernas syn på läraren och vilken skola eleverna går på utfördes en envägs 

oberoende variansanalys. Post hoc test (Tukey) visade att det finns ett signifikant samband 

(F10,157=8,429) p<0.001. De elever som hade högst medelvärde i fråga om deras lärare är bra på 

att undervisa på tyska är de elever som går på skola G (M=7,7727).   De elever som hade lägst 

medelvärde i beträffande samma fråga är de elever som går på skola A (M=2,3571). Ett 

oberoende T-test visade ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickor i fråga om hur nöjda 

de är med undervisningen. 

 
Figur 3. Interaktion mellan indexvariablerna lärare och skola 
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Som det framgår i figur 3 (se s.25) finns det ett signifikant samband i förhållande till huruvida 

eleverna anser sin lärare är bra på att undervisa tyska beroende på vilken skola eleverna går på. 

Detta bör dock betraktas med en kritisk infallsvinkel, eftersom många av eleverna på de 

undersökta skolorna har haft olika lärare genom de år som de läst tyska. Däremot finns det ett 

signifikant samband mellan möjlighet och vilken skola eleverna går på F(10,157=4,023), 

p<0.001. De elever som anser att de har haft lägst möjlighet att lära sig tyska är på skola E 

(M=2,87) och de som ansåg de har haft högst möjlighet är på skola G (M=7,31). Dock måste 

detta igen betraktas med en kritisk infallsvinkel, eftersom de flesta av eleverna har bytt lärare 

under de år som de har läst tyska. Vad det gäller skillnaden mellan könen visade ett oberoende T-

test att det inte finns en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor i fråga om hur bra de anser 

att deras lärare är.  
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Figur 4. Interaktion mellan indexvariablerna roligt, nöjd, lärare och skola 

 

Det finns därför ett samband mellan hur bra lärare eleverna anser att de har, hur nöjda de är med 

undervisningen och deras attityd till tyskan. Figur 4 illustrerar hur dessa variabler är korrelerade 
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med varandra. med undantag av skola E. På skola E anser eleverna att deras lärare är bra på att 

undervisa medan deras attityd till tyska språket är jämförelsevis negativ. Det finns inget 

signifikant samband mellan könen och variablerna rolig, nöjd och lärare. Det kan därför 

klarläggas att elevernas syn på läraren, hur nöjda de är med undervisningen och hur roligt de 

tycker tyska är, inte har något med deras kön att göra. 

 

5.3  Nytta av tyskan 

Vad det gäller elevernas attityd till tyska gjordes först ett korrelationstest (Pearsons) som visade 

ett signifikant samband mellan att anse att man kommer att ha nytta av tyska i framtiden och välja 

tyska på gymnasiet, r(168)=.537, p<0.001. Sedan gjordes ytterligare en envägs oberoende 

variansanalys för att se huruvida det finns ett signifikant samband mellan vilken skola eleverna 

går på och nytta i framtiden. Post hoc test (Tukey) visade att det inte finns ett signifikant samband 

F(10,157=1,670), p>0.05, vilket alltså betyder att eleverna på de undersökta skolorna inte skiljer 

sig signifikant åt beträffande den här frågan. 

 

5.4 Gymnasiet & Meritpoäng 

Det finns ett signifikant samband mellan huruvida eleverna skulle vilja läsa tyska på gymnasiet 

beroende på vilken skola de går på F(10,157=1,952), p<0.05. De elever som hade högst 

medelvärde vad det gäller att vilja läsa tyska på gymnasiet, var skola B (M=6,20) och de som 

hade lägst medelvärde var skola A (M=2,5). I fråga om skillnaden mellan könen visade ett 

oberoende T-test att det inte finns en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor i huruvida de 

vill läsa tyska på gymnasiet.  

 

I resultatet framkommer det också att det finns ett signifikant samband mellan vilken skola som 

eleverna går på och huruvida de skulle vilja läsa tyska på gymnasiet om det innebar högre 

meritpoäng F(10,157=1,962), p<0.05. Det innebär att beroende på vilken skola som eleverna går 

på så finns det skillnader om huruvida eleverna ska läsa tyska på gymnasiet och i så fall om 

meritpoäng påverkar deras val. Enligt figur 5 på nästa sida kan man lägga märke till ett mönster, 

närmare bestämt att det är meritpoängen som skapar motivation hos eleverna att vilja läsa tyska 

på gymnasiet. Det visar för övrigt också att där intresset för att läsa vidare på gymnasiet var lågt 

var också i sin tur intresset för meritpoängen lågt. 
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 Figur 5. Interaktion mellan indexvariablerna gymnasiet, meritpoäng och skola 

 

Det ska också poängteras att vissa elever hade missförstått fråga 11 (meritpoäng). Det betyder att 

vissa elever har kryssat högre på skalan på fråga 10 (gymnasiet) och kryssat lägre på fråga 11 

(meritpoäng), vilket innebär att någon exempelvis har satt en 9 på skalan angående gymnasievalet 

och satt en 1 på skalan angående meritpoäng. Det kan också betyda att eleverna i fråga kommer 

att läsa tyska på gymnasiet oavsett om de får högre meritpoäng eller inte.  

 

5.4.1 Korrelation för gymnasiet 

För att testa korrelationen mellan de olika svaren genomfördes en korrelationsanalys på frågorna 

(bilaga1). Huvudfrågorna blev fråga 1 (Roligt), 2 (Nöjd) och 3 (Bra lärare) samt 10 (Gymnasiet) 

och 11 (Meritpoäng), där fråga 10 (Gymnasiet) blev den fråga som vi utgick ifrån. 

Korrelationstestet (Pearsons) visade att det finns ett signifikant samband med en stark korrelation 

r(168)=.725, p<0.001 för gymnasiet och meritpoäng. Det finns därför stöd för att elever som läser 

tyska i årskurs 9 skulle välja tyska om det innebar högre meritpoäng i gymnasiet. Vidare visade 

korrelationstestet (Pearsons) att det existerade ett signifikant samband för gymnasiet och nöjd, 

r(168)=.380, p<0.001. På grund av detta finns det också stöd för att de som var nöjda med sin 
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undervisning också skulle välja det på gymnasiet även om korrelationen för detta är relativt svag. 

Ytterligare visade korrelationstestet (Pearsons) ett signifikant samband mellan bra lärare och 

gymnasiet, r(168)=.287, p<0.001, dock också med en relativt svag korrelation. Samtidigt som 

samma test visade på ett signifikant samband mellan de som tycker att tyska är roligt i sin tur 

också skulle välja tyska på gymnasiet r(168)=.665 p<0.001. I detta fall visade testet att 

korrelationen var förhållandevis stark. Att tolka av resultatet finns det största sambandet vid 

högre meritpoäng, även om nöjd, bra lärare och roligt också har ett signifikant samband. 

 

5.4.2 Regression för gymnasiet 

Följande gjordes en linjär regressionsanalys för att kunna bestämma funktionen för sambandet 

mellan oberoende variabler (x) och beroende variabel (y). Variablerna som testades var på 

intervallnivå och gjordes på beroende variabel gymnasiet (kriterievariabel) för att förklara vilka 

oberoende variabler (prediktorvariabler) som skulle kunna förklara varför elever i årskurs 9 skulle 

kunna tänka sig att läsa tyska på gymnasiet. Här testades alla variabler förutom kön och skola, det 

vill säga: roligt, nöjd, lärare, möjlighet, arbetsbörda, grammatik, glosförhör, prata, nytta och 

meritpoäng. SPSS tog då bort de variabler som inte hade lika stor inverkan på varför elever skulle 

välja tyska på gymnasiet. Resultaten visade att det finns signifikans mellan beroende variabel 

gymnasiet och prediktorvariablerna meritpoäng, arbetsbörda, nytta och roligt R2 adj=.638, 

F(4,163)=74.594, p<0.001. Detta innebär att 63.8 % av variationen i svaren på frågan rörande om 

studenterna tänker läsa vidare på gymnasiet förklaras av prediktorvariablerna meritpoäng och 

roligt. De andra oberoende variabler uppfattas vara framställda av slumpmässiga faktorer när det 

gäller att välja inför gymnasiet.  

 
 

Prediktorvariabler        B          SD                  Beta                      p          
Roligt       .413  .081      .320           .000   

Arbetsbörda     -.162  .056    -.136           .004   

Nytta        .131  .064      .122           .044   

      Meritpoäng      .4 90  .060      .474           .000   

 
                                                       Tabell 1. Samverkande faktorer. 

 



 29 

Tabellen på förra sidan visar att den förklarande prediktorn för att välja tyska på gymnasiet är 

meritpoäng Z(Beta=.474) och roligt Z(Beta=.320), p<0.001. Meritpoäng ökar nästan med en halv 

standardavvikelse och roligt bara med .320. Det vill säga att dessa två prediktorvariabler inverkar 

mest när eleverna står inför valet att välja tyska på gymnasiet. Prediktorvariablen nytta 

Z(Beta=.122) ökar enbart med .122 standardavvikelse och kan därför inte påstås ha en särskilt 

stor inverkan på eleverna när det gäller språkvalet inför gymnasiet, även om resultatet visar att ett 

signifikant samband finns, p<0.05. Vad som är intressant i denna undersökning är att arbetsbörda 

Z(Beta= -.136), har ett negativt Beta-värde, vilket innebär att desto mindre arbetsbörda desto mer 

benägna är eleverna att välja tyska inför gymnasiet. Detta kan sägas ha sin orsak i att eleverna 

inte vill välja tyska om arbetsbördan är hög. 
 
Det kan därför tolkas utifrån resultatet att roligt och meritpoäng samvarierar mest med huruvida 

eleverna ska välja tyska på gymnasiet. Dock är Beta-värdet för roligt lägre än Beta-värdet för 

meritpoäng, viket betyder alltså att elever i högre grad skulle välja tyska inför gymnasiet om det 

innebär högre meritpoäng. Men vad som också är intressant är att korrelationstestet visade att bra 

lärare och valet inför gymnasiet har ett signifikant samband, dock visade regressionsanalysen att 

prediktorvariblen lärare Z(Beta=.034) inte har något särskilt samband i förhållande till de andra 

prediktorvariablerna. 

 

5.4.3 Sammanfattning av det kvantitativa resultatet 

Som det kan tolkas av figur 6 på nästa sida finns det ett liknande mönster i hur eleverna på de 

olika skolorna upplevde tyskundervisningen samt vilken nytta av tyska de anser att de kommer få 

i framtiden. Följande ser man hur gymnasiet följer samma mönster som själva undervisningen. 

Det finns en del intressanta slutsatser som kan tolkas av resultatet. Dessa är att hur bra lärare 

eleverna anser att de har haft, ligger högst på de flesta skolorna. Samtidigt kan man poängtera att 

valet av vidarestudier av tyska på gymnasiet har bland de lägsta medelvärdena. Det kan för övrigt 

också avläsas att kurvan för roligt följer gymnasiet, det vill säga att tycker eleverna inte att tyska 

är roligt väljer de inte det på gymnasiet. Trots detta är det återigen meritpoäng som väger tyngst 

inför valet på gymnasiet. 
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 Figur 6. Interaktion mellan de olika indexvariabler och skolor 
 

5.5. Lärarnas motivation 

Det finns flera olika synsätt bland lärarna vad det gäller hur de motivera sina elever på de olika 

skolorna, även om det finns en vis röd tråd i det de lade fram. En del anser att det är viktigt att 

göra tyskundervisningen rolig och avslappnad: 

 

”vi gör roliga saker som musik, film,…ja roliga saker”. 

 

”jag gör inget så där wauw”  

Observationsmässigt lade författarna märke till att denna lärare hade ett mycket avslappnat 

förhållande till eleverna.  

 



 31 

En del av lärarna sade att eleverna hade svårt att fokusera på ett tredje språk, då de hade nog med 

att läsa svenska och engelska. Flera påpekade också att många elever hoppar av för att 

koncentrera sig på svenska och engelska. Exempel på motivation: 

 

”jag får upp motivationen genom att säga att det är lättare att få bra betyg i tyska än till exempel 

engelska, de tycker inte att det är roligt att kunna ett språk, de kämpar ju med allt annat.”   

 

En lärare påpekade dessutom att det enbart är de som är duktiga på annat som tycker att det är 

roligt. Denna försöker därför att göra det lite roligare genom att göra lite olika lekar och inte 

trassla med för mycket grammatik.  

 

Vidare ansåg en del av lärarna att det är viktigt att motivera eleverna genom att berätta för dem 

hur viktigt det är att kunna flera språk: 

 

”kan man flera språk, briljerar man med andra språk, då är det lättare att bygga på med flera 

språk”.  

 

”det är viktigt i förhållande till att resa och jobba inom näringslivet.”  

 

”Tyska betyder mycket för affärsvärlden”. 

 

”det är viktigt att elever kan ett språk förutom engelskan, sen så behöver det inte vara tyska 

precis”.  

 

De flesta av lärarna skrattade när de läste frågan "Jag skulle vilja ha mer grammatik i tyskan”. 

Detta för att de flesta ansåg att eleverna inte var intresserade av grammatik. Dock var det någon 

lärare som uttryckte hur viktigt det är att motivera eleverna att jobba med grammatik: 

 

”det är viktigt med grammatik eftersom eleverna inte hör språket varje dag”.   
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Det fanns dessutom en del lärare som påpekade hur svårt det är att motivera eleverna, eftersom 

många elever har fått den bilden av att språkundervisning inom moderna språk är insnöad och 

tråkig. Majoriteten av språklärarna ville dessutom ha fortbildning inom ämnet och fräschare 

material. I dag får eleverna läsa samma gamla grammatikböcker som man hade för tjugo år sedan 

och lärarna får ingen ny kunskap om hur man kan motivera eleverna eller göra tyska roligare. 

Detta får de stå för helt själva, vilket många gånger är svårt, eftersom många tysklärare inte har 

någon kollega inom samma ämne som de kan bolla idéer med. 

 

Några lärare påpekade att enstaka skolor erbjöd ”elevdemokrati” gällande språkval, det vill säga 

att när eleverna går i årskurs 5, får de kännedom om de moderna språken, vilka är tyska, franska 

och spanska. Senare när de kommer upp i årskurs 6 får de bestämma sig för vilket språk de vill 

läsa. På vissa skolor erbjöd man elever i årskurs 6 att läsa varje språk under en veckas tid, på så 

vis fick de själva skapa sig en uppfattning om de olika språken och lättare fatta beslut för vilket 

språk de ville läsa. Det här tillvägagångssättet var något som flera av de tillfrågade lärarna ansåg 

vara en bra metod och önskade att alla skolor skulle införa det. Trots detta blir elevernas val i 

årskurs 6 influerat av såväl kompisar som föräldrar och detta i sin tur medför att flera av eleverna 

hoppar av sitt språkval. Detta är något som majoriteten av språklärarna hade varit med om, det 

vill säga att eleverna ångrar sitt språkval, oavsett om det har franska, spanska eller tyska. Vissa 

har därför kvar språket för att de måste. Sedan påpekade flertalet av lärarna också att spanskan 

har fått övertag när det gäller elevunderlag och att många verkar välja detta, eftersom de anser att 

det verkar vara ett lätt språk att lära sig. Dock har många avhopp varit inom spanska också, 

eftersom många elever uppfattar spanska som ett lätt språk i början men upptäcker inom kort att 

det, precis som de andra språken, kräver mycket arbete. Majoriteten av lärarna talar om bristen på 

behöriga lärare inom moderna språk, vilket även eleverna bekräftade. Vissa elever gav uttryck åt 

att de hade haft flera lärare under tiden som de hade läst tyska på grundskolan, vissa rapporterade 

upp till tre olika tysklärare under de fyra år som de hade läst tyska. 
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6. Analys 
 

Denna undersökningen gick ut på att undersöka hur elever i årskurs 9 ser på ämnet tyska, samt 

huruvida deras attityd hänger ihop med deras föreliggande undervisning. Vidare om eleverna 

ansåg att de har någon användning av tyska i framtiden och skulle de välja tyska på gymnasiet om 

det innebar högre meritpoäng? Slutligen att identifiera hur lärarna motiverade sina elever i 

tyskundervisningen. I analysen av det redovisade resultatet tittar vi främst på hur eleverna har 

svarat i den kvantitativa undersökningen, samtidigt hur detta kan kopplas ihop med hur lärarna 

har besvarat frågan på hur de motiverar sina elever. 

 

6.1 Egna reflektioner 

När man gör vetenskapliga uppsatser är det nödvändigt att man ser till sin egna förförståelse. Vi 

tolkar allt vi upplever genom vår egen förförståelse, därför kan vi inte förstå hur världen fungera 

utan denna. Därför blir resultatet i en gällande undersökning ofta präglat av författarnas 

förförståelse (Trost 2001). I en vetenskaplig undersökning är detta något som man måste vara 

oerhört medveten om, eftersom man har bildat sig en uppfattning om hur resultatet ska se ut och 

därför blir det lätt att man letar efter svaren i själva bearbetningen av resultatet. Vad det gäller 

bearbetning av det kvalitativa inslaget i denna undersökning, alltså resultat gällande lärarnas 

motivation, innebär det därför att våra slutsatser kring detta förefaller som relativt subjektiva. Det 

är svårt att skapa en objektiv distans till lärarnas svar, eftersom vi redan har bildat oss en 

uppfattning genom hur de agerade i klassrummet, man har ju observerat hur de bemöter sina 

elever och hur eleverna i sin tur responderar sina lärare. Detta har antagligen haft en inverkan på 

hur vi i sin tur har analyserat deras svar. Det finns även en annan kritisk synvinkel till vårt arbete, 

eftersom antalet respondenter inte varit homogena för de olika tyskklasserna kan detta i sin tur ha 

bidragit till att resultatet hade varit annorlunda i fall homogena grupper hade förekommit. 

Samtidigt som elever är olika från början och läraren kan ju faktiskt vara oerhört duktig och 

motiverande, men detta har kanske ingen inverkan på hur elever ser på tyska och undervisningen, 

då de från början är helt ointresserade av andra anledningar. Vi anser dock att vi har tagit hänsyn 

till problemet (med de icke homogena grupperna) och detta var också den bakomliggande orsaken 

till att vi använde oss av testet post hoc (Tukey), för att det skulle finnas större säkerhet för att 

slumpen inte skulle generera ett liknande resultat. På samma vis har det inte förekommit någon 
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skillnad mellan könen och hur de har responderat på undersökningen. Det vill säga att även om 

det har funnits skillnader i antal mellan tjejer och killar i de olika klassarna, då har detta inte haft 

någon inverkan på resultatet.  

 

Vad gäller utformningen av enkäten i förhållande till reliabilitet och validitet kan man aldrig vara 

säker på att svaren kunde ha sett annorlunda ut om denna hade varit utformad annorlunda. Även 

om vi själva anser att vi har sett till reliabilitet och validitet. Men mot bakgrund av de resultat som 

vi har åstadkommit anser vi dock att den kvantitativa metoden har gett oss en insyn i varför elever 

skulle vilja välja tyska på gymnasiet och hur stor betydelse läraren har för elevernas attityd till 

tyska. Sedan kan man ju alltid ifrågasätta hur mycket förståelse man får för elevernas attityd till 

tyska och själva undervisningen. Därför hade intervjuer av elever kunnat gynna vårt resultat 

ytterligare och gett oss en djupare förståelse för deras val och attityd till detta ämne.  

 

Vår teori och tidigare forskning har i viss mån inte varit så omfattande som vi kunna ha önskat, 

eftersom förhållandevis lite litteratur har funnits kring detta ämne. Därför har vi varit präglade av 

de resultat som Skolverkets undersökningar har framlagt och självfallet hade vi kunnat önska oss 

att flera undersökningar hade gjorts inom detta problemområde.  

 

6.2 Elevernas attityd 

Resultatet i föreliggande undersökning visar att elever i årskurs 9 generellt sett inte hyser positiva 

attityder till tyskan, detta speglas även i Skolverkets (2003) undersökning, som visar att det både 

bland gymnasieelever samt högstadieelever finns allmänt negativa attityder till tyska. Tyska har 

generellt sett haft ett dåligt rykte bland elever. Anledningen till detta kan bero på att när elever 

möter nya grupper anpassar de sig till gruppens attityd för att passa in och därmed förlägger de 

sin egna ursprungliga attityd (Fiske & Taylor 1991). På så vis är det svårt för ett språk att 

förbättra sitt rykte bland elever eftersom föräldrar och kompisar påverkar individens attityd. Har 

eleverna dessutom en negativ inställning till det land eller de människor där språket talas kommer 

detta ytterligare att påverka deras inlärningsförmåga negativt (Linnarud 1993). Vidare stöd för 

detta gav majoriteten av lärarna när de påpekade att de flesta av eleverna gör kompisval när det 

gäller språk, där spanskan har övertag när det gäller språkval. I samband med detta anser 

Linnarud (1993) att elevers språkval påverkas av deras attityder. Dock hoppar många av sitt 
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språkval eftersom de har insett att det är svårt med språk likaså med spanskan som med tyskan. 

En annan infallsvinkel till elevernas attityd till tyskan kan bottna  i att många elever anser att det 

räcker med att kunna engelska och svenska i dagens samhälle, eftersom man inte hör tyska 

dagligen som man till exempelvis gör med engelskan genom musik, film och media (skolverket 

2003).    

 

Det som visade sig vara intressant i denna undersökning är att elevernas attityd till tyska skiljer 

sig signifikant åt beroende på vilken skola eleverna går på. Vidare finns det ett samband mellan 

hur bra lärare eleverna ansåg de har, hur nöjda de är med undervisningen och deras attityd till 

tyskan. Detta innebär att även om homogeniteten för de olika klasser skiljer sig signifikant åt, då 

finns det alltså lärare som har en bättre förmåga att skapa motivation och positiva attityder till 

tyska. Detta i sin tur visar att dessa faktorer påverkar varandra, det vill säga, tycker eleverna att 

läraren är bra och är nöjda med undervisningen, då har de en positiv attityd till ämnet. I relation 

till detta anser Linnarud (1993) att för eleverna ska ha en positiv attityd och prestera bra är 

lärarens attityd ytterst viktig. Därför är det viktigt att en lärare förmår att inspirera och skapa 

positiva attityder till tyska för att i sin tur kunna motivera elevernas inlärning (Säljo 2003). En 

positiv inställning till ett språk ökar även motivationen och inlärningen hos eleverna på ett 

positivt sätt, vilket i sin tur leder till positiva attityder och goda resultat (Linnarud 1993). En 

annan anledning kan finnas i att många elever vittnade om att lärarbyten, som i sin tur kan ha 

påverkat eleverna så de inte får med sig all den kunskap som de egentligen borde ha med sig efter 

grundskolan och detta kan liknas med Andersson & Johanssons undersökning (2006) som visade 

att tyskan har haft flest lärarbyten utav språken. Kontinuitet är en mycket viktig del av själva 

undervisningsformen och finns det brist på denna går detta självklart utöver elevernas 

motivationsförmåga. 

 

En intressant iakttagelse i vår undersökning var att elever lägger stor vikt på själva läraren 

beträffande tyskundervisningen, vilket kan ha flera anledningar. En anledning kan vara att vi samt 

läraren närvarade i klassrummet under själva enkätundersökningen. En annan anledning kan vara 

att elever har en inneboende önskan om att tillfredställa sina lärare för att kunna få bra betyg 

(Gardner 1985). Det vill säga att eleverna kan ha bedömt sina lärare utifrån social önskvärdhet för 
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att inte påverka sina betyg, även om vi var väldigt tydliga med att undersökningen var anonym 

och inte hade något med dem eller läraren att göra. 

 

Studien visade även att det fanns undantag i elevernas svar beträffande deras inställning till 

ämnet. På en av skolorna som undersöktes visade det sig att en lärare var mycket omtyckt av sina 

elever och eleverna var nöjda med sin undervisning, men att de i sin tur inte hade positiva 

attityder till ämnet. Detta var i första anblick märkvärdigt, dock hade denna lärare sagt till sina 

elever att det var lättare att få bra betyg i tyskan än i engelskan. En tänkbar förklaring till detta 

resultat kan därför vara att för att en elev ska kunna motiveras till att lära något och hysa en 

positiv attityd till ämnet då måste eleverna ha intresse för ämnet (Gilbert 2003). En annan 

förklaring kan vara att förväntar man sig mindre av vissa grupper kan det bli en såkallad 

självuppfyllande profetia, där eleverna bemöter de låga krav som ställs (Linnarud 1993). Det vill 

säga, om läraren inte gör tyska till ett eftertraktat språk utan motivera eleverna att de får bra 

betyg, då vet de inte varför det är viktigt att lära sig språket och i sin tur försvinner motivationen 

och intresset även om de gillar deras lärare.  

 

I frågan om elevernas attityd till själva undervisningen visade resultatet att eleverna generellt inte 

ville ha mer grammatik, glosförhör eller prata mer på lektionerna, även om att prata mer på 

lektionerna låg högre i deras prioritering. Det skiljde sig inte heller när det gällde vilken skola 

eleverna gick på. Detta kan sättas i relation till lärarnas reaktion när de såg frågan "Jag skulle 

vilja ha mer grammatik i tyskan”, där majoriteten av lärarna var mycket medvetna om att 

eleverna inte var entusiastiska kring grammatik. Tidigare forskning visar även att elever inte 

väljer tyska bort eftersom de anser att tyska är ett fult språk med svår grammatik, samtidigt som 

det även påpekas att elever nuförtiden anser att de lär sig språk när de befinner sig i det gällande 

landet och här anses grammatik inte vara en så viktig del av detta (Edlert & Bergseth 2003). 

Däremot var det ett intresseväckande fynd att få elever ville prata mer på lektionerna. Detta 

eftersom det var en önskan från flera elever som deltog i Skolverkets undersökning, de menade 

också att det funnits för lite utrymme att prata språket på lektionerna (Skolverket 1996). En 

anledning till detta kan finnas i att eleverna anser att de lär språket mer till fullo när de befinner 

sig i det land där språket talas, en annan kan finnas i att elever i puberteten inte vill göra bort sig 

framför sina kompisar i synnerhet när det gäller att prata ett främmande språk inför sina 
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klasskompisar. En tredje anledning till detta kan vara att tyskan har haft ett dåligt rykte och 

eleverna i sin tur har skapat sig en negativ inställning till landet påverkar det deras 

inlärningsförmåga negativt (Linnarud 1993).       

 

Författarna har gett löfte om anonymitet och kan därför inte diskutera detta av etiska skäl i detalj, 

dock fanns det i undersökning ett intresseväckande fynd, som bör lyftas fram. Det har visat sig att 

de skolor, som har bland de lägsta medelvärden i kommunen beträffande anseende och betyg, har 

bland de högsta medelvärdena i vår undersökning. För de mer ansedda skolorna har resultatet 

snarare visat tvärtom. Detta är något vi finner väldigt intressant och borde möjligen studeras mer i 

detalj. Det som tidningar och Skolverket ser som gällande när det gäller skolors ställning, kan 

eleverna möjligen se på ett helt annat vis? Även om denna undersökning inte kan generaliseras till 

andra ämnen är det intressant utifrån vår synvinkel. 

 

6.3 Gymnasiet 

En huvudfråga var huruvida eleverna i större utsträckning skulle välja tyska på gymnasiet om det 

innebar högre meritpoäng? Undersökningen visade att det finns stöd för detta. Eleverna skulle i 

större utsträckning välja tyska på gymnasiet om det innebar högre meritpoäng. Regeringens 

förslag om högre meritpoäng hade större inflytande än elevernas intresse för själva språket, vilket 

var en avsevärd iakttagelse. Dock finns det flera möjliga anledningar till detta, precis som 

Levander (2003) påpekar är puberteten präglad av oerhört många splittringar, där de flesta elever 

inte har en uppfattning om vad de vill göra i livet. Här kan betyg vara ett lockande instrument 

eftersom många unga är medvetna om att betyg är viktiga för deras framtid. 

 

Detta kan även sättas i relation till att nytta av tyskan inte hade särskilt stor inverkan på eleverna 

när det gällde valet inför gymnasiet. Denna iakttagelse kan verka konstig eftersom fördelen av 

den kunskap som eleverna har med sig från skolan betyder oerhört mycket för att kunna fungera i 

samhället på ett tillfredställande vis (Gilbert 2003). Men har läraren inte varit tydlig med varför 

det är viktigt är det svårt att motivera eleverna att förstå vikten av att kunna ett främmande språk. 

Vissa utav lärarna som vi besökte tyckte att det var svårt att motivera eleverna att läsa tyska 

eftersom det redan är ett impopulärt språk och dessutom hör de det inte dagligen som de gör med 

svenska och engelska. Gardner (1985) poängterade också att elever har svårt att ta en främmande 
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språkinlärning, då de inte kan relatera till det i det dagliga livet. Därför hamnar lärarna i en svår 

situation, där det inte är lätt att övertyga elever i dag om vikten av att kunna flera språk utöver 

svenska och engelska.  

 

En anledning kan vara att det är så många viktiga val de ska ta i ställning till och många vet hur 

viktigt det är med bra betyg för att kunna läsa vidare. Sedan är det mycket viktigt att poängtera att 

det säkert skulle finnas många fler som valde språk på gymnasiet om det innebar högre 

meritpoäng, dock finns det rapporteringar från flera håll, där elever hoppar av deras språkval i 

gymnasiet och som Thorson, Beyer & Dentler (2003) anser så är det osäkert huruvida de elever 

som hoppar av sina språkval skulle fortsätta om det innebar högre meritpoäng. Det finns stora 

utmaningar i gymnasiet som många elever inte är beredda på, här bland annat den höga 

arbetsbördan som språk innefattar och här kan det vara så att eleverna inte ser till de höga 

meritpoängen, särskilt när det gäller individuellt val. I Andersson och Johanssons undersökning 

(2006) visade det sig även att betygsgenomsnittet för elever som läser språk på gymnasiet är VG, 

vilket betyder att det är elever som är duktiga och motiverade som läser språk och kan se nyttan i 

det, medan många av de mera genomsnittliga eleverna inte läser språk överhuvudtaget.  Detta kan 

därför också relateras till resultatet, där elever inte tycker att de har för mycket att göra i tyskan 

och att det enligt regressionsanalysen innefattade att de faktisk skulle välja tyska på gymnasiet.  

 

En annan viktig del i vårt resultat med avseende på gymnasiet var att det skiljde sig signifikant åt 

när det gällde de olika skolorna och huruvida eleverna skulle vilja välja tyska på gymnasiet. Här 

spelar lärarna och undervisningen en oerhört stor roll. Detta kan sättas i relation till elevernas 

attityd som speglas av den undervisningen som de har fått. Precis som Brickner, Harkins & 

Ostrom (1985) enligt Fiske & Taylor (1991) så är det oerhört viktigt att man som lärare försöker 

motivera sina elever utifrån deras upplevelsesvärld och hur de fungerar som individer. En av 

lärarna som ingick i studien hade ett väldigt avslappnat förhållande till eleverna och besvarade 

frågan genom att svara ”jag gör inget så där wauw”, detta besök upplevde vi som ett bra sätt att 

tillföra en avslappnad och positivt stämning i klassrummet, där alla elever var positiva och 

intresserade av ämnet. Precis som Säljö (2003) påpekar är det viktig att läraren skapar positiva 

tankar för att eleverna ska finna ett språk intressant.  
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6.4 Motivation 

Majoriteten av lärarna ansåg att intresset för tyska har minskat och att många elever i dag väljer 

spanska istället för tyska, samtidigt som det har rapporterats att det finns ett dalande intresse för 

att välja språk på gymnasiet. Många påpekade att eleverna påverkades av föräldrar och kompisar 

när de skulle välja språk. Turner (1987) anser enligt Fiske & Taylor (1991) att elever påverkas av 

den gruppen som de tillhör och bildar sin attityd genom denna. Detta innebär att när elever står 

inför valet att välja ett språk påverkas de av den sociala miljön som de anser att de tillhör som till 

exempelvis klasskompisar och föräldrar. Flera skolor har då erbjudit eleverna att få kännedom om 

alla språken det vill säga tyska, franska och spanska genom att låta eleverna prova på de olika 

språken i en veckas tid. På detta vis skapar eleverna själva sig en bild av språket och gör det 

lättare för dem att göra det slutliga valet. Detta är ett bra sätt att motivera eleverna eftersom de 

själva har valt det, dock kan man trots detta inte komma undan att eleverna påverkas av kompisar 

och föräldrar. Samtidigt som vi har observerat och hört från talrika lärare att många elever som 

just påbörjat ett språk i årskurs 6 är oerhört motiverade och har ett brinnande intresse, dock 

minskar detta intresse när de dels kommer upp i högre nivå och dels får betyg. Detta kan knytas 

an till att tonåringar är mycket splittrade i vad de vill göra med livet. När puberteten är ett faktum 

är skolan oftast inte det viktigaste i elevernas liv (Levander 2003). Därför blir det ofta väldigt 

svårt för lärarna att motivera eleverna till varför tyska är viktigt, till exempel att tyska betyder 

mycket för affärsvärlden och näringslivet, eftersom det inte är intressant för dem.  

 

En sak som flera elever och lärare påpekade var att de haft flera tysklärare under tiden de läst 

tyska, vilket i sin tur har påverkat undervisningens kontinuitet och i sin tur intresset. Därför kan 

detta först och främst ha påverkat de olika skolornas resultat och elevernas motivation, eftersom 

vikarier oftast inte hinner skapa en trygg och motiverande miljö. Edlert & Bergseth (2003) fann 

samma problematik i sin undersökning, där det rapporterades från beslutsfattarna att det var svårt 

att hitta behöriga vikarier, vilket gjorde att eleverna upplevde undervisningen som rörig. Detta 

kan vara en av de olika orsakerna till att eleverna inte vill fortsätta med sina studier eftersom flera 

elever rapporterade om att de haft två till tre olika lärare under tiden de läst tyska på grundskolan.   

 

När det gäller elevernas motivation är det viktigt att poängtera att eleverna i denna undersökning 
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skiljer sig åt som individer, därför kan det ur en kritisk infallsvinkel ha påverkat resultatet också 

när man tar hänsyn till att studien inte har bestått av homogena grupper. Det är klart att när man 

gör en sådan undersökning så skapar man sig en bild av hur eleverna på de olika skolorna har 

besvarat enkäten, eftersom vi har träffat läraren och därmed skapar vi också förutfattade meningar 

av hur det kommer att se ut. Därför har det varit en fördel att göra en kvantitativ undersökning, 

där eleverna ger en annan bild av hur det egentligen ligger till. Det som läraren anser viktigt och 

där vi i hög utsträckning håller med är det många gånger så att eleverna är av en annan åsikt. Här 

är det viktigt att man som lärare visar gehör för elevernas önskan om hur de vill att 

undervisningen ska utövas. Självklart ska eleverna inte få bestämma hur hela upplägget ska se ut, 

eftersom det finns obligatoriska moment som till exempel grammatik. Men som en lärare 

påpekade är det viktigt att man gör roliga saker, som att titta på film och lyssna på musik. Precis 

som Landin & Hellström (2001) anser är patos en mycket viktig egenskap för en lärare, där denna 

måste vara kapabel till att kunna sätta sig in i elevernas tankevärld och hur de fungera som 

individer. Det är viktigt att man som lärare ser alla individer och tar hänsyn till deras behov för att 

lättare kunna motivera dem, även om detta kan vara svårt ibland. En metod kan fungera på en 

grupp medan det på annan inte fungera alls och här är det viktigt att läraren är uppmärksam på 

detta.  
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7. Slutdiskussion 
 

Slutsatsen av befintlig studie är att det inte finns ett brinnande intresse bland eleverna att studera 

tyska och att detta beror mycket på vilken skola eleverna går på och i sin tur vilken lärare de har. 

Sedan speglas detta i hur de senare skulle vilja läsa tyska på gymnasiet. Att meritpoäng står över 

hur roligt elever tycker att tyska är kan dock vara oroväckande ur lärarperspektiv. Är det enbart 

av strategiska skäl som eleverna väljer språk i framtiden och hur blir då attityden till 

undervisningen och själva ämnet? Hur lyckas man göra tyska till ett eftertraktat språk, som redan 

tappar elever och status. Det ligger på regeringens bord att försöka ändra det eftersom det är svårt 

för lärarna att motivera eleverna. Det mest oroväckande är att dagens elever inte inser hur viktigt 

det är med tyska och att det nu förutom detta försvinner från vissa högskolor. Det vill säga att det 

inte finns intresse för tyska på högre nivåer och att behovet av tysklärare minskar. På detta vis 

försvagar man Sveriges ställning i språkkunskap i förhållande till de andra länderna i Europa.  

 

Det är svårt som ensam lärare att själv lyckas höja intresset för tyska. Som blivande lärare har 

man ett brinnande intresse för sitt ämne och vill inget annat än att kunna föra det vidare till sina 

elever. Denna undersökning visar att detta kan bli svårt, men som vi har diskuterat är det mycket 

viktigt att man tar till sig elevernas önskemål, samt att man lyssnar på deras signaler. En stor del 

av detta ligger på regeringens bord däribland att möjligen inskaffa meritpoäng, men också att 

skaffa behöriga lärare, fortbildning för de som redan finns och inskaffning av nyare material. En 

annan viktig del som regeringen också måste stå för är att informera om hur viktigt det är med 

språk, hur och varför de olika språken är viktiga. Vidare är det viktigt att tysklärare informerar 

elever om fördelen med att kunna tyska för att kunna skapa motivation. Detta borde alla 

språklärare göra med jämna mellanrum. Vidare är det också viktigt att ge eleverna en nutida bild 

av Tyskland och inte bara ge dem den historiska. Sedan bör föräldrarna också involveras i detta i 

högre grad än de är i dag, eftersom de påverkar elevernas språkval och deras inställning till 

språket. 

 

Hur kan vi dra nytta av vår undersökning i framtiden i vårt yrkesval? Enkäten visade att kön inte 

har någon avgörande betydelse för avhoppen i ämnet tyska. Däremot visade undersökningen att 

läraren har den största betydelsen angående elevernas intresse för ämnet. Detta säger en hel del 
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till oss som blivande språklärare, att vi måste lägga stor fokus på hur vår tyskundervisning ska se 

ut och hur vi ska skapa motivationen bland eleverna. Vi anser att det är viktigt att 

studiemotivationen är på topp och att man som lärare tar upp detta med jämna mellanrum. Det är 

viktigt att språklärare motiverar sina elever och lyfter fram vikten av att kunna ett främmande 

språk. Samtidigt ska man betona språkets roll för eleverna i framtiden, vilken nytta de kommer att 

ha av det i affärsvärlden, i sitt framtida yrkesval och bland annat vid utlandsresor, för att på så vis 

lyckas behålla deras intresse för språket. 

 

Majoriteten av eleverna ansåg att de inte ville ha mer grammatik och glosförhör. Detta var inget 

som förvånade oss, men detta är viktigt för att förstå ett språks uppbyggnad. Detta är 

grundläggande för att kunna prata och förstå ett språk, därför måste man påpeka detta för eleverna 

för att de ska kunna skapa sig en förståelse till varför man måste gå igenom dessa moment. 

Däremot kan man som lärare hitta en enkel och lämplig didaktisk metod som gör det lättare och 

roligare för eleverna att lära sig grammatik och glosor. Det är viktigt att man som lärare inte ger 

upp och låter grammatiken vara ett orört element. Samtidigt ska man inte ha för höga 

förväntningar att alla elever ska kunna alla glosor och alla grammatik. Här kan läraren välja ut det 

viktigaste och på så sätt underlätta det för eleverna. Det viktiga är att eleverna vågar prata tyska 

och känner sig trygga i klassrummet för att göra detta.  

 

För att lyckas motivera elever att läsa ett språk är självklart inte en språklärares lättaste uppgift. 

Här är det ytterst viktigt att man inte är ensam, att man har kolleger som man kan bolla idéer med 

och försöka komma med nya didaktiska metoder för att lyckas väcka och behålla elevers intresse. 

Man måste vara lyhörd som språklärare och ta till sig elevernas synpunkter och förslag på 

undervisningen inom ämnet. 

 

Det är bra att regeringen lyfter fram det här problemet och att de försöker lyfta fram hur viktigt 

det är i dag att kunna fler språk utöver sitt modersmål och engelska. Meritpoängen kommer 

definitivt att locka fler elever att läsa språk, detta har vår undersökning också bekräftat. Då blir 

den stora frågan om eleverna kommer att läsa språk för poängens skull eller för intresset. Detta 

kommer att bli en stor utmaning för alla språklärare.    
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Därför önskar vi som blivande språklärare att vi får se en förändring i utvecklingen av moderna 

språk för att på så vis skapa en bättre grund för den undervisning vi kommer att bedriva. Sedan 

har denna undersökning visat att läraren har en mycket viktig roll för elevernas inställning till 

tyska och detta kommer vi att ha med oss i bagaget när vi kommer ut i arbetslivet.  Vi hoppas att 

regeringen kommer att gå oss lärare till möte med att skapa en motiverande och lärorik 

tyskundervisning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 44 

Referenser 
 

Andersson S. & Johansson E. (2006). En studie om avhopp i moderna språk - Finns det skillnader 
i avhopp av moderna språk beroende på vilket språk som läses och vilka elever som läser det? 
Göteborg: Examensarbete Göteborgs Universitet 
 
Bergem, T. (2002). Läraren i etikens motljus. Lund: Studentlitteratur.  
 
Brace N., Kemp R. & Snelgar R. (2006). SPSS for psychologists, A guide to data analysis using 
SPSS for Windows. New York: Palgrave Macmillan 
 
Brown, H. (2001). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy 
Second Edition. New York: Longman Inc. 
 
Csikzentmihalyi, M (1992). Flow. London: Rider 
 
Edlert, M. & Bergseth, E. (2003). Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och 
gymnasieskola. Stockholm. Skolverket. Andreas Lund & Co AB. 

Enkvist, I. (2005). Trängd mellan politik och pedagogik. Hedemora/Möklinta. Gidlunds förlag. 
 
Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (1991). Social Cognition, 2nd Ed. New York: McGraw-Hill. 
 
Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes 
and motivation. London: Edward Arnold    
 
Gilbert, I. (2002). Essential Motivation in the classroom. London: RoutledgeFalmer 
 
Greenwald, A. G, Bellezza, F. S., & Banai, M.R (1988). Is self-esteem a central ingredient of the 
selfconcept? Personality and Social Psykology Bulletin, 14, 34-45 
 
Jackson, M. (2005). Deutsch Macht Spass -German is fun! Isn’t it? Tyska är roligt! Eller? 
Malmö: Examensarbete Malmö högskola 
 
Landin, M. & Hellström, C. (2001). Lärarledarskap. Stockholm: Gothia 
 
Levander, M. (2003). Psykologi A B, lärobok för gymnasiet. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Linnarud, M. (1993). Språkforskning för språklärare. Lund: Studentlitteratur 
 
Oxford, Rebecca (Ed). (2002). Language learning motivation pathways to the new 
 
Mitchell, M. & Jolley, J. (2003). Research Design Explained 5th edition. Wadworth/Thomson 
learning: Belmont CA 

Pinker, S. (1998). How the mind works. London: Albert Lane/ The Penguin Press 



 45 

Skolverkets rapport nr 197 (2000). Attityder till skolan 2000. Stockholm: Skolverket 

Skolverket (1996). Utvärdering av den reformerade gymnasieskolan och den 
kommunalavuxenutbildningen 1995. Undervisningsprocessen i främmande språk: franska, 
spanska och tyska. Rapport nr 95. Stockholm: Statens skolverk. 

Säljö, R. (2003). Lärande i praktikken. Stockholm: Prisma 

Trost, J. (2001).  Enkätboken. Studentlitteratur: Lund,  

Volet, S. & Järvelä, S. (2001). Motivation in Learning Context. Holland: Pergamon 
 
Vygotsky, L. S. (1980). Mind In Society. Development of Higher Psycological Processes.  
Cambridge: Harvard University Press 
 
 
Elektroniska källor 
 
Johansson, H, hämtat 2007-10-17: När engelskan tog kommandot i skolan. Lunds Universitet: 
Vetenskapsrådet:http://www.vr.se/huvudmeny/arkiv/2004/tvarsnittnr12004/narengelskantogkom
mandotiskolan.4.64fbca2110dabf7901b8000632.html 
 
Leijonborg, L, hämtat 2007-10-17. Dagens Nyheter: 
http://www.regeringen.se/sb/d/7656/a/77222 
 

CODEX, hämtat 2008-01-24: http://www.codex.vr.se/oversikter/etik/etik.html 

Malmberg, Per (2000), hämtat 2007-10-17. De moderna språken i grundskolan och 
gymnasieskolan från 1960 och framåt. Skolverket.: 
http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/4019_historik.pdf 
 

Orban. L, hämtat 2007-10-22 : 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/lingua/br2007_sv.pdf 

Skolverket, hämtat 2007-11-02: 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=3
874&extraId=2087 

Tenfält Torbjörn & Wermeling Erika, hämtat 2007-10-24 : 
http://www.skolvarlden.se/Article.jsp?article=2025 

 
 
 
 



 46 

Bilaga 
 

På senare år har intresset för tyskan minskat, elever väljer bort tyskan eller väljer att inte läsa tyska 
alls. Vi är två lärarstudenter som gärna vill undersöka varför och skapa oss en tydligare bild om vad ni 
elever tycker om detta.  
Ditt deltagande är frivilligt men vi är tacksamma för din medverkan, då det är viktigt att resultatet ska 
bli så rättvist som möjligt. Den information som du lämnar kommer bara att användas till vår 
undersökning och behandlas anonymt. 
   
Vänligen ringa in ett alternativ per fråga, där du håller med påståendet på en skala från 1-9.  
Ringar du in 9 kan du inte vara mer för påstående. 
Ringar du in 1 kan du inte vara mer emot påståendet. 
Ringar du in 5 är du helt neutral i påståendet. 
 
 
Kön:   Tjej      Kille 
 
 
1. Jag tycker att tyska är roligt och intressant att läsa. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9    

 
Stämmer inte alls                                                    stämmer helt 
________________________________________________________________________ 
  
2. Jag är nöjd med min undervisning i tyska hittills 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   
 
Stämmer inte alls                                                   stämmer helt 
________________________________________________________________________ 
 
3. Jag tycker att mina lärare har varit mycket bra att undervisa i tyska  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    
 
Stämmer inte alls                                                    stämmer helt 
______________________________________________________________________ 
 
4. Jag har haft möjligheten att lära mig så mycket som jag velat i tyskan 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   
 
Stämmer inte alls                                                   stämmer helt 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Jag tycker att vi har för mycket att göra i tyskan (t ex läxa, prov) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9    

 
Stämmer inte alls       stämmer helt 
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6. Jag skulle vilja ha mer grammatik i tyskan  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   
 
Stämmer inte alls                                           stämmer helt 
 
7. Jag skulle vilja ha mer glosförhör 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   
 
Stämmer inte alls                                           stämmer helt 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Jag skulle vilja prata mer tyska på lektionerna 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 
Stämmer inte alls       stämmer helt 
_______________________________________________________________________ 
 
9. Jag känner att jag kommer att ha nytta av tyskan i framtiden 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 
Stämmer inte alls       stämmer helt 
________________________________________________________________________ 
 
10. Så som jag känner i dag kommer jag att läsa tyska på gymnasiet. 
 
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Stämmer inte alls       stämmer helt  
 
 

 
11. Jag skulle vilja läsa tyska på gymnasiet om det innebär att jag får högre poäng i betygsystemet 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Stämmer inte alls       stämmer helt  
 
 

Tack för din medverkan! 
Sara och Biljana 

 
 
 
 


