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Pojkar och moderna språk – En undersökning om pojkars uppfattningar av moderna språk, de 

som studerar och de som har hoppat av språkstudierna  

 

Irena Sobek & Anca Nemtanu 

Högskolan i Halmstad, Utbildningsvetenskap 

 

Sammanfattning  

Studien omfattar intervjuer med pojkar i åk9 som studerar respektive har hoppat av sina 

studier i moderna språk. Den beskriver och analyserar deras uppfattningar av moderna språk 

och hur dessa speglar sig i pojkarnas val att hoppa av eller fullfölja sina språkstudier. 

Situationen i de svenska grundskolorna bekräftar tidigare internationell forskning som 

uppmärksammar att antalet pojkar som läser främmande språk sjunker reellt när ämnet inte 

längre är obligatoriskt. Våra intervjuer med pojkar i åk9 beskriver en liknande uppfattning där 

eleverna väljer moderna språk i åk6 för att de anser att de måste göra ett språkval, alltså 

uppfattar ämnet som obligatoriskt, och senare tar lätt i anspråk möjligheten att hoppa av 

språkstudierna. Vårt resultat visar att pojkarnas uppfattningar av moderna språk varierar. Det 

finns uppfattningar att moderna språk är ett svårt respektive lätt ämne, moderna språk kan 

väljas bort respektive är viktig i utbildningen. Moderna språk uppfattas av pojkarna också 

som ett lärarcentrerat ämne och ett användbart ämne för kommunikation med omvärlden. Vad 

som påverkar pojkarnas motivation och hur lärarna kan upprätthålla motivationen till att 

fullfölja studierna i moderna språk, redovisas i arbetets diskussionsdel.   

Nyckelord: moderna språk, pojkar, uppfattningar, motivation, språkval, avhopp.   

 

Vi tackar våra informanter som ställde upp på intervjuer. Vi vill även tacka våra handledare, 

Monica Eklund och Linnea Gustafsson för handledningen vi fick under arbetets gång, samt 

Torbjörn Jansson som tog sig tid att vägleda oss.  

Största delen av arbetet har vi gjort tillsammans, med viss indelning av uppgifter under teori 

och tidigare forskning.  
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1 Inledning 
 

Ämnet moderna språk innefattar många olika språk som grundskoleelever kan läsa som 

språkval. Eleverna brukar göra sitt språkval i åk 6 och de språk som erbjöds oftast är franska, 

tyska och spanska. Av de elever som väljer moderna språk i åk 6 är det bara en del som 

fullföljer sina studier, de flesta väljer bort språket eftersom de har möjligheten att göra det. Att 

skolan tillåter elever att välja bort moderna språk kan också signalera att behovet av att kunna 

ytterligare ett språk är inte så stort. Det märks numera att samhället börjat sätta mer värde på 

moderna språk, inte minst genom införandet av meritpoäng, men detta är något som kanske 

inte riktigt har kommit fram till ungdomar. Globaliseringen för med sig ökad in- och 

utvandring, ökade internationella kontakter och därför har samhälle och näringsliv stort behov 

av människor med kunskaper i moderna språk.  

Skolinspektionen har granskat ett antal grundskolor i syfte att se skolornas förmåga att 

motivera elever till studier i moderna språk (Skolinspektionen, 2010). Det krävs från skolor 

och språklärare medvetet arbete för att motivera eleverna till studier i moderna språk och 

minska avhoppen. Språklärarna står inför ett dilemma. Hur skall de jobba med elever som vill 

hoppa av? Å ena sidan är det lättare och mer givande att undervisa elever som vill läsa och är 

motiverade, men å andra sidan vill man fånga också de elever som vill hoppa av trots att de 

har förmågan och kan lyckas med sina språkstudier.  

Som lärarstudenter har vi tillbringat en stor del av vår verksamhetsförlagda utbildning på 

olika grundskolor där vi har undervisat högstadieelever i tyska respektive spanska. Vi har 

observerat att antalet pojkar som läser språk var betydligt mindre än antalet flickor, samtidigt 

gör de sig bemärkta i klassrummet genom ett uppförande som kräver mer tid och engagemang 

från lärarnas sida. Även flickors blyghet, eller rädsla för att göra fel kan skapa problem för 

flickor, men det avhandlas inte i denna uppsats. Vår uppfattning om pojkars beteende 

förstärks av skolverkets undersökningar som uppmärksammar också att pojkar dominerar 

klassrumsundervisningen trots flickornas bättre resultat i skolan (Skolverket, 2009). Båda 

dessa faktorer kan enligt oss tolkas som pojkars bristande motivation för språkstudier, som 

bekräftas av andra forskare som finner att pojkars brist på engagemang syns tydligast i 

moderna språk, som t.ex. Pavy (2006).  
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Det finns inte så mycket forskning kring orsakerna till att det är färre pojkar som fullföljer 

sina studier i moderna språk och varför har de sämre resultat i sina språkstudier. Det skulle 

vara intressant och användbart att veta mer om pojkarnas uppfattningar av moderna språk, vad 

som motiverar dem att fortsätta läsa språk och även vad som orsakar att de hoppar av 

språkstudierna. Vår studies pojkar uppfattar ämnet moderna språk på skilda sätt.  Dessutom 

tror vi att undersökningen kan ge idéer till läraren som kan användas i dennes arbete med att 

motivera flera ungdomar till att välja samt upprätthålla pojkars motivation till språkstudier.  

 

2 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera pojkars uppfattningar av ämnet moderna 

språk utifrån deras egna utsagor. Vidare vill vi ta reda på hur pojkarnas uppfattningar av 

moderna språk speglar sig i deras val att hoppa av eller fullfölja sina språkstudier. 

 

Under arbetets gång har en del frågeställningar uppstått som kan sammanfattas med: 

1. Vad har pojkarna för uppfattningar av ämnet moderna språk?    

2. Vilka faktorer påverkar motivationen hos pojkar som studerar moderna språk respektive de 

som hoppat av? 

 

3 Teoretiska utgångspunkter  
 

Moderna språk är det enda valbara ämne på grundskolan. Detta gör att ämnet blir helt 

beroende av elevernas motivation till språkstudier. Forskningen kring inlärning av främmande 

eller andra språk sätter just motivationen i fokus. Inre och yttre motivation är den enda 

drivkraften i frågan om att fullfölja eller hoppa av språkstudierna. Därför valde vi 

motivationsteorin som en passande teoretisk utgångspunkt till den här studien. Vi har med 
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denna teoretiska utgångspunkt undersökt och analyserat pojkarnas uppfattningar av ämnet 

moderna språk och konsekvenser till dessa.  

 

3.1 Motivationsteori    
. 

Begreppet motivation har blivit definierat och behandlat på många olika sätt. Idag ses det som 

ett mycket komplext och multidimensionellt fenomen som refererar till många olika begrepp 

som behov, intresse, drift, inre och yttre motivation, lärande- och prestationsmål, attityder, 

värden och förväntningar (Giota, 2006, s.95). 

Motivation kommer från latinets movere, vilket betyder att röra sig. Begreppet definieras ofta 

som det som förorsakar aktivitet hos individen, det som håller aktiviteten igång och ger den 

mål och mening. Motivation är därför mycket central för förståelsen av mänskligt beteende 

(Imsen 2006 s. 457). 

Begreppen motivation och inställning/attityd är betydelsefulla för språkinlärning och används 

inom språkinlärningsforskningen, där man är överens om att motivationen och attityden hos 

inläraren påverkar språkinlärningsprocessen och spelar en avgörande roll om inläraren väljer 

att fortsätta eller avbryta sina språkstudier (Thorson m.fl., 2003, s.39).  Motivationsarbetet har 

en central roll i skolans uppgift att främja lärande. Trots att begreppet motivation inte finns 

omnämnt i Läroplanen för obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), finns det olika faktorer som är 

avgörande för motivationsskapandet. Skolans uppgift är att anpassa undervisningen till varje 

elevs förutsättningar, behov och intresse (Lpo94, s. 6).  

I dag talas det mycket om vikten av lusten att lära.  Det står tydligt i Lpo94 att skolans uppgift 

är att sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära. När det gäller läraren ska 

denne ”stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” (Lpo94:12). 

Engagemanget är grunden för motivationen. För att motivationen hos elever ska utvecklas 

krävs det stimulans och lärarens engagemang. Det påpekas i läroplanen att en variationsrik 

undervisning, där flera sinnen blir aktiverade, stimulerar eleven att använda hela sin kapacitet. 

Lärarens förhållningssätt till elevers lärprocesser och utmanande arbetssätt blir avgörande för 

elevens motivation och engagemang. (Falk, 2006, s.8)  
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Eftersom motivation är en process som håller aktiviteten igång är den mycket 

eftersträvansvärd. Dagens motivationsforskning visar att elevers motivation styrs av hur det 

lärande mötet ser ut i skolan (Giota, 2002, s.284). Det anses vara mycket viktigt att lärare är 

medvetna om detta faktum eftersom det är lärarens uppgift att sträva att öka och inte minska 

elevers motivation att lära i skolan. Enligt Fords princip (Ford 1992 i Giota 2002 s. 283) 

borde lärare ta hänsyn till elevernas egna erfarenheter och det som händer i klassrummet och 

därefter försöka hitta balansen mellan elevernas egna mål och lärandemål som finns för 

skolan.  

 

Inre motivation  

Inom motivationsforskningen talas om inre och yttre motivation, där den inre är de personliga 

driftkrafterna och den yttre är det belöningssystem som samhället utvecklat för att uppmuntra 

eleverna till prestationer. Enligt Maslows behovshierarki kan inre motivation beskrivas som 

en människas behov. Känslor och resurser som finns hos individen skall tillfredställas och 

utvecklas. Det är en strävan efter självförverkligande för att kunna leva ett så meningsfullt liv 

som möjligt. Det vill säga att genom de brister som finns i vårt liv och sökandet efter ett mer 

behagligt liv letar vi hela tiden efter ny kunskap som underlättar och gör vår tillvaro mer 

behaglig (Imsen, 2006, s.466-468).  

För att den inre motivationen ska utvecklas krävs att eleverna ställs inför lärsituationer där 

deras erfarenheter både utnyttjas och utmanas. Det räcker inte bara med att undvika 

ineffektivitet för att eleverna ska prestera så mycket som möjligt eftersom detta kan få motsatt 

effekt. Giota (2002, s.284) påpekar vikten av de vuxnas förhållningssätt gentemot eleverna i 

skolan. De vuxna kan i visa fall hindra eleverna att nå sin inre värld och egen motivation. Hon 

anser att det är viktigt att lärare reflekterar först över hur de själva agerar i skolmiljön och 

vilka krav de ställer på eleverna. För att eleverna ska uppnå inre motivation måste lärare 

konkretisera de krav och förväntningar man har på varje enskild elev. Många barn och 

ungdomar känner sig främmande inför krav som ställs i skolan. Resultatet av detta blir ofta att 

de inte deltar i skolarbetet eftersom de inte förstår varför de gör saker och vad det ska leda till. 

Alltså måste eleverna inse syftet med det de ska lära sig annars tappar de motivationen. 

(Giota, 2002, s.284). 
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För att vara en del i elevernas inre värld och deras verklighet gäller det att man som pedagog 

tar hänsyn till elevernas totala livssituation som innefattar även saker som kompisar och annat 

utanför skolan. Giota framhåller att det är viktigt att se skolan och världen från elevens 

synvinkel och i ett större sammanhang och tidsperspektiv än vad man gör normalt som vuxen. 

Man ska se sina elever som enskilda individer, inte enbart skolelever, med egna förväntningar 

och mål och allt vad detta kan medföra när det gäller glädjeämnen, frustrationer och 

förväntningar. På så sätt kan man möta varje elev på dennes nivå (Giota, 2002, s.285). 

När eleverna är inställda på att de är i skolan för att lära enligt de mål som de själva satt upp 

och samtidigt utvecklar nya färdigheter, förbättrar egna kompetenser samt får förståelse och 

insikt så anses de vara inre motiverade och de strävar efter lärandemål (Giota, 2002, s.291). 

Dessa elever drivs av ett eget intresse, de vill av någon anledning försöka vidga sina gränser, 

sin förmåga och sin kunskap. Å andra sidan kan elevens inre motivation minska om deras 

handlingar blir beroende av yttre faktorer och inte av dem själva. Forskningen inom detta 

område visar att om källan till elevens motivation är yttre belöningar kommer de att tappa den 

så fort belöningen är borta. Dessa elever blir då passiva och har svårt att engagera sig i 

skolarbete (Giota, 2002, s. 290).  

 

Yttre motivation  

När det gäller yttre motivation kopplas det ofta till Skinners behavioristiska teori där 

belöningar och bestraffningar är de centrala delarna. Händelser eller objekt som finns i miljön 

fungerar som förstärkare antingen genom att det tillkommer någon positiv belöning vid ett 

visst beteende eller negativ förstärkning vid sådant beteende (Imsen, 2000, s.74). 

Yttre motivation med andra ord är kopplad till krav utifrån. Elever i skolan lär för att uppfylla 

andras krav och förväntningar för att inte hamna i svårigheter. Man måste studera för att få 

betyg, för att komma in på gymnasiet, för att föräldrarna kräver det eller för lärarens skull. 

Ibland är det så att elever har förväntningar och krav utifrån att leva upp till. De blir bedömda 

av andra elever och lärare utifrån sin intellektuella förmåga. Prestationsmål eller yttre 

motivation förutsätter också att elever fokuserar på att konkurrera med andra elever om de 

högsta betygen eller andra typer av belöningar (Giota, 2002, s. 291).  

I frågan om positiv yttre motivation bör varje enskild elev vara bedömd enskilt och inte i 

jämförelse med andra elever. Då är det lättare för eleven att själv se närliggande mål, snarare 
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än att konkurrera med sina klasskamrater om högsta betyget eller andra belöningar och 

strävan efter prestationsmål (Giota, 2002, s.298).   

 

3.1.1 Motivationens förstärkande faktorer  

 

Lärarens förhållningssätt 

White (1997, s.62-65) säger att lärarens entusiasm är mycket viktigt för elevernas motivation 

till lärande. Om läraren själv tycker att lärandet är spännande och själv visar entusiasm kan 

den1 uppväcka elevers naturliga nyfikenhet och vilja att lära.  En lyhörd och respektfull lärare 

som gärna delar med sig av sina egna intressen och hobby kan påverka elevernas motivation i 

skolan.   

Meningsfullt lärande  

Med meningsfull lärande menas att eleverna ser anledning till varför de ska lära sig. Enligt 

många forskare är detta grundprincipen för all elevens motivation. När de förstår varför de ska 

lära sig och vad de ska ha för nytta av det de lär sig blir de motiverade och vill lära sig.  I 

detta sammanhang är lärarens roll mycket viktigt. Det sägs att det är lärare som måste 

identifiera elevernas intresse och hålla den levande, på så sätt ökar elevernas motivation att 

vilja lära mer och dessutom ökar deras självkänsla. (White, 1997, ibid; Falk, 2000, s. 32;  

Giota, 2002, passim) 

Variation  

För att tillgodose elevernas olika behov och inlärningsstillar krävs det att läraren varierar sin 

undervisning. Utmanande och spännande uppgifter involverar eleverna och gör att de drivs av 

inre motivation. Eleverna tycker att det är rolig om det händer saker som de inte har räknat 

med. Man kan överraska eleverna då och då med en gästföreläsare, hålla lektion utanför 

skolan eller annat. (White, 1997, s.62-65) 

 
                                                

1 För att vara könsneutrala använder vi pronomen den istället för hon/han när vi pratar allmänt om läraren, enligt 

Milles (2008).  
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Relevant feedback  

En relevant återkoppling är av avgörande betydelse för elevernas fortsatta framsteg mot ett 

uppsatt mål. Med hjälp av en betydelsefull feedback kan eleven utvärdera sina framsteg, 

korrigera misstag och organisera sig för att uppnå sina uppsatta mål. (Giota, 2002, s.298).  En 

betydelsefull feedback kan på ett positivt sätt påverka individens känslor och föreställningar 

om den egna kompetensen, dvs. om eleven känner att den kunskap som hon eller han redan 

har är värdefull och tas på allvar vågar han att utmana sina gränser och detta främjar elevens 

motivation. Motivation gentemot skolarbete ökar ytterligare om återkoppling låter eleverna 

förstå att misstag faktiskt är en del av lärandeprocessen och att ansträngning är viktig för att 

uppnå lärandemål (Ames i Giota, 2002, s. 298). White (1997, s.62-65) påpekar att istället för 

att endast sätta betyg borde man skriva en detaljerad information som beskriver styrkor och ge 

förslag till förbättring.  

Elevens inflytande i sitt eget lärande 

Läroplanens strävansmål är att elever tar ansvar för sitt eget lärande och elever som har stor 

erfarenhet av inflytande i sitt eget lärande har större möjligheter att uppnå detta. Dessa elever 

har god kontroll över vad som händer och över vad de vill ska hända. Tvärtemot elever med 

mindre erfarenhet av inflytande saknar denna kontroll. Stor inflytande bland elever kan 

kombineras med ett lärande som fördjupar elevernas kunskaper. Att kunna välja mål och 

handla så att man uppnår dessa är starka motiv för eleverna. (Selberg , 1999, s. 150-152). 

 

4 Tidigare forskning  
 

4.1 Tidigare forskning om elevers skolframgång  
 

I Mats Björnssons rapport Kön och skolframgång från 2005 framgår att flickor i Sverige har 

tidigare haft sämre resultat i naturvetenskapliga ämnen, men att nu har situationen förändrats 

och de har bättre resultat än pojkar i matematik (Björnsson, 2005, s.21). Även den 

internationella forskningen bekräftar den här tendensen att flickor uppnår bättre resultat än 

pojkar. Flickors och pojkars olika resultat i skolan har uppmärksammats mer eller mindre i 
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olika länder. Jämfört med Storbritannien, Australien och Tyskland har man i Sverige inte 

diskuterat så mycket om detta, skriver vidare Björnsson (2005, ibid.).  

Björnsson (2005, s.41) påpekar att samhällets arbete med jämställdhet är inriktad mer på 

flickornas förändring än pojkarnas. Flickor uppmuntras att bredda sina möjligheter och välja 

yrke som tidigare varit mansdominerade. Pojkarnas sämre resultat kan förklaras med 

samhällets satsningar på flickor som har fört med sig en sorts obalans, uppmärksammar vidare 

Björnsson (2005, ibid.). Pojkarna har inget att vinna på förändringar, om de väljer t.ex. 

kvinnodominerade yrken som har låg status och är mindre betalda. Med tanke på skolans 

ansvar att motivera elever till studier i moderna språk och ämnets låga status, ser vi 

utmaningen i att motivera pojkar att läsa moderna språk.  För att förklara könsskillnaderna i 

prestation krävs djupare forskning och detta har enligt Björnsson (2005, s.23) inte så många 

av forskarna försökt att göra.   

Jakobssons studie från 2000 av gymnasieelever på teoretiska program har sin utgångspunkt i 

en fråga om hur det kommer sig att flickor trots sin relativa underordning presterar bättre än 

pojkar. Idag finns det relativt många studier som visar att flickor och pojkar behandlas olika. 

Det händer ofta att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor, mer utmanande frågor, mer stöd 

såväl som kritik och mer uppskattning för det de gör. Men trots sin underordnade roll i 

klassrummet och de prestationskrav de upplever i skolan verkar det som om flickorna lär sig 

mer i skolan, i varje fall om man tittar på deras betyg. Sammanfattningsvis instämmer 

eleverna i Jakobssons (2000, passim) studie att läraren har stor betydelse för deras motivation 

och inlärning. För både flickor och pojkar är det viktigt att ha bra kontakt med sin lärare. I det 

avseendet vill eleverna att läraren ska vara lyhörd och respektera dem. Oberoende av kön 

tyckte eleverna att läraren borde vara öppen för deras önskemål och ta dem på allvar. Läraren 

ska inte sätta sig över dem. Det som skiljer sig för flickor och pojkar är att flickor vill ha en 

mer personlig relation till sin lärare, de vill att läraren ska lägga märke till dem och värdera 

dem som individer, medan pojkarna söker kontakt och bekräftelse på den offentliga 

klassrumsarenan. För flera elever i studien, men mest för pojkarna, är en bra lärare en som är 

”rolig, skämtar och skojar” (Jakobsson, 2000, s. 132-133). Slutligen framgår det tydligt att 

flickor har lättare än pojkar att ställa upp på andras förväntningar och är mycket mer 

medvetna och har kontroll över sitt lärande (Jakobsson, 2000, s. 207).  
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4.2 Tidigare forskning om elever och moderna språk  
 

Enligt rapporten Språklig enfald eller mångfald …? från 2003 av Thorson, Molander Beyer 

och Dentler, finns det många elever som upplever språkstudierna som alltför krävande och 

därför tar de möjligheten att välja bort språket. En av orsakerna till detta anges i studien vara 

elevernas bristande motivation även om eleverna generellt har ett intresse för språk och tycker 

att det är viktigt att kunna moderna språk. I detta sammanhang är det intressant att konstatera 

att engelska skattas högre än moderna språk av både lärare och elever (Thorson m.fl., 2003, 

s.28). Språklärarens kompetens behöver utvecklas ständigt för att den skall kunna motivera 

och entusiasmera eleverna, variera och anpassa undervisningen till elevers olika behov. Det 

framgår tydligt av rapporten att undervisningen i moderna språk kräver förändring och det 

som efterfrågas mest av eleverna är variation (Thorson m.fl., 2003, s.35). Att ett ämne som 

kräver stora arbetsinsatser bör löna sig för eleverna, tas upp också av Andrew Stables and 

Felicity Wikeley, som undersökte brittiska elevers attityder gentemot betydelsen av moderna 

språk och publicerade sin forskning i Language Learning Journal  (Stables and Wikeley, 

1999, s.30). Globaliseringen och den ökade integrationen av Europeiska Unionen, såsom 

samhällets budskap kring behovet och möjligheterna av att kunna prata ett främmande språk 

verkar inte ha riktigt nått fram till ungdomar. Om elever saknar yttre motivation som driver 

dem att studera, då behövs inre motivation som kan komma från rolig undervisning eller 

intresse för andra kulturer, och den sortens motivation verkade vara obefintlig bland eleverna 

de undersökte, skriver vidare författarna Stables and Wikeley (1999, ibid.). I frågan om 

variation har Amanda Barton, en universitetslärare från Storbritannien som har bland annat 

språkundervisning som forskningsintresse, nämnt olika sätt för att göra språket mer realistisk 

och relevant. Man kan organisera en resa i ett land där språket talas, man kan organisera en 

”intensive language day” när alla elever pratar ett annat språk hela dagen, man kan göra en 

presentation av jobbannonser som kräver kunskaper i främmande språk (Barton, 2003, s.14). 

Även elever och lärare i den ovannämnda rapporten lyfter fram att kontakter med 

målspråkslandet är viktiga för motivationen att läsa språk (Thorson m.fl., 2003, ibid.). 
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4.3 Tidigare forskning om språkval  
 

I ASLA (Den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap) - Informationen från 2007 

försöker författarna Jörgen Tholin och AnnaKarin Lindqvist förtydliga ett mystiskt ämne som 

har funnits i de svenska grundskolorna i tretton år. Ämnet förekommer under olika namn som 

t.ex. svensk-engelska eller SvEn och har ingen kursplan, inga mål och eleverna får inget betyg 

i ämnet.  Ämnet infördes med Lpo-94 som valalternativ som skolorna erbjuder till de elever 

som av olika anledningar väljer att inte läsa moderna språk.  

Jörgen Tholin och AnnaKarin Lindqvist från Högskolan i Borås har också skrivit år 2009 

rapporten ”Språkval Svenska/Engelska på grundskolan – en genomlysning”. Enligt rapporten 

var svenska/engelska gruppen med 32% av eleverna i åk9 den största gruppen i språkval. 

Begreppet språkval introducerades med Lpo94 och skall erbjuda eleverna att studera moderna 

språk, men också ytterligare engelska eller svenska. Vidare står i rapporten att 

språkvalsalternativet förekommer under olika namn ute på skolorna, men det vanligaste tycks 

vara SvEn. SvEn har ingen tydlig identitet och fungerar inte tillfredsställande. Eftersom det är 

för många elever som väljer att läsa språkval SvEn och det är svårt att hantera grupperna har 

man påbörjat förändringsarbeten med att begränsa språkval SvEn till de elever som behöver 

extra stöd i ämnet svenska och/eller engelska och att få eleverna att fortsätta och inte hoppa av 

studierna i moderna språk.  Lärarna i SvEn upplever att det är problematiskt att ordna en 

meningsfull verksamhet för så stora heterogena grupper. I rapportens avslutning utmärker och 

diskuterar författarna tre alternativ: moderna språk görs obligatorisk, studier i moderna språk 

erbjuds bara på gymnasiet eller det görs förbättringar inom den nuvarande strukturen. (Tholin 

& Lindqvist,  2009, passim).    

 

4.4 Tidigare forskning fokuserad på pojkar och moderna språk 
 

Jo Carr och Anne Pauwels har gjort en undersökning som är grundad på intervjuer med cirka 

200 pojkar mestadels från Australien, där de fokuserade på just vad pojkarna hade att säga om 

studierna i moderna främmande språk. Ämnet moderna språk anses i deras studie vara svårare 

än andra ämnen, framförallt skrivande och inlärning av glosor, aspekter som pojkarna tyckte 
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var svåra och tråkiga. Den traditionella metoden att undervisa, med grammatik, läsa och 

lyssna, tycks vara en metod som inte uppskattas av pojkarna. En pojke som har fortsatt sina 

språkstudier med bra resultat, uttrycker det som sina klasskamrater känner, på följande sätt:     

The method used by most my teachers has been regarding texts and listening to audio cassettes. I can 

personally pick it up, but I know a lot of boys who can’t. Who can’t just listen, can’t take in what 

they’re saying. They get lost and they get frustrated. And when they read, they find the passages really 

hard, and then they lose focus. They’d find it easier to read if we used computers more, boys just don’t 

like reading from books. (Carr and Pauwels, 2006, s.77)  

I detta sammanhang har också läraren och forskaren Sarah Pavy från Australien, som har 

skrivit en masteruppsats med fokus på lärarens roll i att motivera pojkar i språkstudier, ställt 

frågan, varför pojkar inte är engagerade i skolan och varför deras brist på engagemang syns 

tydligast i resultatet i främmande språk (Pavy, 2006, s.3).  Pojkarna i hennes undersökning 

tycker att ämnet främmande språk är så annorlunda jämfört med de andra ämnena man lär sig 

i skolan. Läraren har en central roll i undervisningen och eleverna kan inte göra mycket på 

egen hand eller be föräldrarna om hjälp. Pojkar som underpresterar i främmande språk har en 

tendens att lägga ansvaret på läraren därför att undervisningen i språk är så lärarcentrerad 

(Jones&Jones, 2001 i Pavy, 2006, s.3).  

Den vanligaste orsaken varför elever slutar läsa främmande språk är att det är tråkigt, sedan 

att språk är för svåra och sedan att man inte tyckte om läraren, nämner Alastair Henry i sin 

studie ”Gender differences in compulsory school pupils’ L2 self-concepts” . Ett sätt att visa att 

det är tråkigt på lektionen brukar vara ett störande beteende och detta händer ofta på grund av 

att pojkarna har kunskapsluckor som gör att de inte kan hänga med, de tappar kontrollen över 

situationen och känner sig utanför, observerar Pavy (2006, s.4). Språk anses vara ett svårt och 

lärarcentrerat ämne som kräver mer samarbete mellan lärare och elever.  Det verkar som 

pojkar är benägna att definiera sin maskulinitet genom motstånd till skolan, grupptrycket gör 

dem att visa sig ointresserade av skoljobb, påpekar Barton (2003, s.12). Lärare bör inte 

glömma att grupptrycket kan göra att pojkar vägrar samarbeta med lärarna och svara på deras 

frågor därför att samarbetet skulle skada deras image och status inför gruppen, hävdar Barton 

(2003, s.25). Även i Björnssons rapport noteras vad som är viktig för pojkar i 

skolsammanhang. Att pojkar är självsäkra trots mindre bra resultat i skolan, anser Björnsson 

(2005, s.48) kunna förklaras med pojkars inställning gentemot skolan, ”det är inte viktigt att 

vara duktig i skolan men det är viktigt att vara cool och att inte bekymra sig”.  
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”Mer än i alla andra ämne, språklärarna är nyckeln till pojkars lärande, motivation och 

framgång” skriver Pavy och betonar att forskningen har visat att läraren är en av faktorerna 

som påverkar eleverna mest. (Pavy, 2006, s.5) (vår översättning) 

Vilka uppfattningar har våra informanter av ämnet moderna språk, undervisningen och 

språklärarna, vilka faktorer som kan påverka pojkarnas motivation för språkstudier och vilka 

orsaker bidrar till avhopp kommer vi att redovisa i resultat och analys. 

 

5 Material och metod   
 

Undersökningen omfattar pojkar i årskurs 9 som läser moderna språk samt pojkar som har 

hoppat av språkstudierna. Det genomfördes sex gruppintervjuer med sammanlagt tjugoen 

elever. Vi bestämde oss att genomföra separata gruppintervjuer med pojkar som studerar 

moderna språk respektive pojkar som har hoppat av. I samråd med lärare från högskolan valde 

vi just gruppintervjuer eftersom pojkar på högstadiet har lättare att öppna sig och diskutera 

tillsammans med jämnåriga. För att informanterna inte skall hamna i underläge med två 

intervjuare, ansåg vi att gruppstorleken vore passande med minst två och max fem elever för 

att kunna urskilja den enskildes elevs åsikt. Intervjuerna har skett på tre olika grundskolor i 

södra Sverige. Underlaget för studien omfattar tre gruppintervjuer med pojkar som studerar 

moderna språk och tre gruppintervjuer med pojkar som hoppat av språkstudierna. Med 

utgångspunkt i Cohens metoder som bland annat säger att ”qualitative data often focus on 

smaller numbers of people than quantitative data” är antalet intervjuade elever inte så stort 

men däremot innehåller tillräcklig data för analys (Cohen m.fl., 2007, s.461). Kvantitativ data 

i form av tabeller och diagram är svårt att koppla till de elever man undersöker i en studie och 

därför valde vi att samla kvalitativ data som beskrivs och analyseras mer individuellt 

(Johansson & Svedner, 1998, s.27).  

En kvalitativ metod är lämplig för vår undersökning som syftar på att få en djupare förståelse 

av hur pojkar tänker, vad som motiverar dem att fullfölja studier i moderna språk och vad som 

orsakar avhoppet i språkstudier. Detaljerat information är av störst vikt och det är svårt att 

komma åt detaljer genom enkäter, som är mer lämpliga för kvantitativa undersökningar. 

Enligt Cohen m.fl. (2007, s.349), är det genom intervjuer man kan ta reda på andras 
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tolkningar och uppfattningar och hur de betraktar vissa situationer. Det empiriska materialet 

kommer att analyseras och diskuteras och frågeställningarna kommer att behandlas utifrån det 

insamlade kvalitativa materialet.  

 

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  
 

Fenomenografin intresserar sig för människors uppfattningar, för människors förståelse av 

fenomen i omvärlden (Egidius, 1986, s.90). Fenomenografisk forskning gäller beskrivningar 

av hur människor uppfattar omvärlden och inte hur den egentligen är (Starrin & Svensson, 

1994, s.111).  Fenomenograferna bedömer inte uppfattningarna som riktiga eller felaktiga, 

utan intresserar sig för olika sätt att förstå ett fenomen. Det mest centrala begreppet i 

fenomenografin är uppfattning. Enligt Larsson (1986, s.21) menas med uppfattning ”ett 

antagande om något som man är övertygad om eller tar för givet förhåller sig på ett visst sätt”. 

Fenomenografin analyserar människors uppfattningar av olika företeelser eller fenomen, dvs. 

sättet på vilket en människa förstår ett fenomen och vad detta fenomen betyder för människan. 

Att ha en uppfattning om något betyder i vardagsspråket att ha en åsikt om något, men 

fenomenografin intresserar sig för uppfattningar av något (Uljens, 1989, s.10).  

Enligt fenomenografin handlar vårt arbete om fenomenet moderna språk, där den empiriska 

grunden är intervjuer med pojkar om deras uppfattningar av moderna språk. Analysen av de 

skriftliga utsagorna där vi söker variation i uppfattningarna av fenomenet moderna språk 

resulterar i beskrivningskategorier.  

Larsson (1986, s.23) skriver under rubriken nyttan av fenomenografiska studier att man kan 

betrakta beskrivningen av kategorierna som slutresultat. Kategorierna, som beskriver 

variationen i uppfattningar, är viktiga och kan användas i undervisningen (Larsson, 1986, s. 

24). Nyttan av att beskriva variationen i uppfattningar ligger i att förbättra lärarens förståelse 

för elever. Egidius (1986, s. 92) menar också att människan kan gå över från en typ av 

uppfattning till en annan efterhand som man blir mer insatt i ett fenomen.   

Sammanfattningsvis utmärker vi att enligt fenomenografisk tradition är människors 

uppfattningar av ett fenomen användbara i undervisningssammanhang. Att få kunskap om hur 

pojkarna uppfattar ett fenomen i sin omvärld kan underlätta att undervisa dem (Uljens, 1989, 

s.14). Detta står som bakgrund för vårt val av metod. Vi har valt därför att analysera vårt 
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empiriska material utifrån en fenomenografisk ansats som lämpar sig mest för analys av 

uppfattningar. Vi försöker beskriva och analysera pojkarnas utsagor samlade vid olika 

gruppintervjuer och vidare försöker vi relatera dessa utsagor till varandra, och utifrån detta 

skapar vi skilda beskrivningskategorier.    

 

5.2 Genomförande  
 

Lärarna kontaktades per telefon och e-post och informerades angående studiens syfte, och det 

godkändes. Efter överenskommelse om en passande tid kunde intervjuerna genomföras. Med 

hjälp av en inspelningsapparat spelade vi in allt som diskuterades under intervjuerna, för att 

sedan kunna transkribera det. Intervjuerna beräknades ta ungefär en timme och det fanns 

möjlighet att genomföra dem under en lektionstid. Efter en kort presentation och information 

om studiens syfte, har lärarna frågat eleverna vilka var villiga att ställa upp på intervju. 

Därefter följde eleverna med till grupprummet där intervjuerna utfördes. Deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Ytterligare en gång informerades eleverna om 

undersöknings syfte och eleverna försäkrades att svaren används endast i arbetets syfte och 

under anonymitet. Varje intervju öppnades med inledningsfrågor kring ämnet moderna språk 

som varierade beroende på gruppen. Det handlade om en mindre formell intervju som enligt 

Cohen m.fl., (2007, s.351) är användbar vid gruppintervjuer där man ibland ändrar frågornas 

ordningsföljd, förklarar eller lägger till andra frågor. Den typen av intervjuer stödjer sig på en 

intervjuguide och en checklista av frågor som anpassas till situationen och informanterna (se 

bilaga). Efter avslutad intervju tackade vi våra informanter och de återgick till sina lektioner. 

 

5.3 Databearbetning  
 

Datamaterialet har bearbetats omsorgsfullt. Det inspelade materialet har efter noggrann 

genomlyssning transkriberats för att så exakt som möjligt överföra informanternas svar. 

Manuell transkribering av intervjuerna till dator har gjorts direkt efter genomförandet. Vid 

transkribering har vi använt elevernas egna uttryck. Trots att informanterna försökte prata en i 

taget var det ibland ändå svårt att höra deras svar. På grund av detta är transkriberingen vid 
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enstaka tillfällen inte ordagrant skriven, utan då kompletterat med några få ord som inte har 

betydelse i sammanhanget.  

Utifrån en fenomenografisk ansats har de transkriberade utsagorna analyserats och vidare 

indelads i olika kategorier (Uljens, 1989, s.11).    

 

5.4 Studiens tillförlitlighet  
 

Detta var första gången för oss som vi använde intervjuer som metod för datainsamling. En 

del av forskningsarbetet i fenomenografiska studier består av att göra intervjuer som sedan 

skrivs ut på papper (Uljens, 1989, s.11). Gruppintervjuer kan användas som ensam metod 

eller i kombination med andra data, som enkäter, observationer eller individuella intervjuer 

(Wibeck, 2000, s.70). Genom enkäter kan urvalet av intervjupersoner underlättas, men med 

tanke på att antalet pojkar som läser ett modernt språk var låg, ansåg vi att metoden var inte 

relevant i vår studie. Vi hade kunnat kombinera gruppintervjuerna med observationer som 

hade tillfört mer insikt om hur pojkarna tänker kring fenomenet och ett annat perspektiv på 

fenomenet. På grund av tidsbrist har vi inte använt metoden observationer i vår studie, 

eftersom observationer kräver mer planering och är tidskrävande.  Fenomenografin är en 

kvalitativ inriktad forskningsansats där detaljerat information är av störst vikt och det är svårt 

att komma åt detaljer genom enkäter, som är mer lämpliga för kvantitativa undersökningar, 

och därför har vi endast använt oss av intervjuer.  

Vi valde just gruppintervjuer eftersom vi ansåg att pojkar på högstadiet har lättare att öppna 

sig och diskutera tillsammans med jämnåriga. Metodlitteraturen hänvisar till att en 

gruppsammansättning av personer som känner varandra i någon mån är fördelaktig eftersom 

den underlättar för deltagarna att föra ett samtal med varandra. Medvetna om att 

välfungerande personkemi är viktig i en gruppintervju, fick vi hjälp av lärarna för att 

sammanställa intervjugrupperna. Gruppintervjuer skapar dessutom en dynamik som möjliggör 

ytterligare uttalanden som inte enskilda intervjuer skulle ge. I de gruppintervjuer vi utförde 

upplevde vi att eleverna hade lätt att uttrycka sina uppfattningar. På grund av att eleverna 

endast fick vara frånvarande från ordinarie lektion en begränsad tid, fick vi i vissa fall aktivt 

leda diskussionen till de frågor vi var intresserade av och därför ska resultatet tolkas med 

försiktighet. Forskarens personliga uppfattning av ett fenomen påverkar tolkningen av utsagor 
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relaterade till fenomenet (Uljens, 1989, s.18). Vi är medvetna om att analys och diskussion är 

präglade av våra personliga uppfattningar av ämnet moderna språk, inte minst på grund av vi 

är språklärare. Beskrivningen, analysen och tolkningen hade blivit antagligen annorlunda om 

det hade gjorts av andra personer med annan bakgrund.  

Medveten om de problem som kan uppstå när man intervjuar barn, som hellre säger någonting 

än att inte säga ingenting alls (Cohen m.fl., 2007, s.362), har eleverna uppmärksammats hur 

viktigt det är med ärliga svar, att de inte säger saker som de tror vi vill höra utan svarar 

sanningsenligt. Eftersom informanterna har varit försäkrade om konfidentialitet och 

informerade om att ingen har någon anknytning till deras skola och lärare, förutsätter vi att 

deras svar var uppriktiga. Informanterna visade en positiv inställning och samarbetsvilja. 

Eftersom det handlade om gruppintervjuer såg vi till att alla elever fick utrymme att uttrycka 

sina åsikter.     

 

5.5       Etiska överväganden  
 

Jämfört med andra ämne som kan förekomma vid intervjuer är moderna språk ett mindre 

känsligt sådant. Efter samtal med lärarna och mentorerna fick vi genomföra intervjuerna utan 

vårdnadshavarnas tillstånd eftersom skolorna har en policy där vårdnadshavarna ger sitt 

tillstånd för att eleverna skall kunna medverka i olika undersökningar. Informanterna som 

bidragit till intervjuerna kommer att behandlas med konfidentialitet i den löpande texten, där 

de kommer att nämnas som elev eller pojke. Informanterna kan inte utlovas anonymitet i vår 

studie eftersom vi kände vissa av dem till namnen, men däremot konfidentialitet. 

Konfidentialitet innebär att det inte ska gå att ta reda på vem som deltagit i och vem som sagt 

vad under intervjuerna (Trost, 2004, s.41). I resultat, analys och vid citat, kommer också att 

namnges informanterna som elev eller pojke. Skolarnas namn anges inte i studien.  
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6 Resultat  
 

Resultatredovisningen av elevintervjuer presenteras indelad i fem kategorier grundade på 

elevernas utsagor:  

Kategori A – ett svårt ämne som saknar användbarhet    

Kategori B – ett taktiskt bortval 

Kategori C – ett viktigt ämne i fortsatta utbildning  

Kategori D – ett användbart ämne för kommunikation med omvärlden  

Kategori E – ett lärarcentrerat ämne   

 

Kategori A – ett svårt ämne som saknar användbarhet    

Eftersom pojkarna upplever språkstudierna som svåra och behöver dessutom extrastöd i andra 

ämnen, oftast engelska och svenska, hoppar dessa pojkar av studierna i moderna språk. 

Pojkarna behöver detta extrastöd för att få ett godkänt resultat i dessa ämnen. Pojkarna 

uttryckte att det krävs ansträngning för att lära in glosor eller lyssna och förstå ett främmande 

språk. Några uttalanden:      

Glosor var svårt för mig, det var svårt att få in det i huvudet.  

Jag fattade ingenting i spanskan, sen hade jag lite problem med engelskan så jag bytte till engelskan.  

Jag slutade för att jag inte hängde med det var svårt, och så behövde jag också lite hjälp med engelskan. 

Jag hängde inte med på lektionerna. När jag inte klarade proven började jag tramsa på lektionerna. Så 
jag bytte för jag pallade inte få höga betyg. Jag visste att jag inte skulle få höga betyg i åttan. 

Jag skolkade i tre-fyra veckor i sträck sen hoppade jag av, intresset fanns inte. 

 

Det räcker med att kunna engelska, anser pojkarna och detta på grund av att engelska är ett 

språk som de flesta kan och använder i många länder och sammanhang:     

Engelska använder man oftare man pratar på data på engelska med andra från andra länder. 

Jag tror inte man har nytta av språk jag var en gång på Kanarieöarna och då pratade jag engelska och 
kände inget behov av att prata spanska. 

Man kommer ändå längst med engelska. 
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Pojkarna utpekar praktisk användning som någonting de saknar:   

Kanske om man kunde skriva brev till någon spansktalande. Snacka med någon från Spanien så det inte 
känns så instängt, i klassrummet liksom. 

Svenska eller engelska kan man, man hör varje dag, men franska använder man aldrig.  

 

Några av pojkarna som har hoppat av sina språkstudier och väljer utbildning som inte kräver 

kunskaper i moderna språk, är medvetna om att man kan använda moderna språk i vissa fall, 

som till exempel resor eller i yrkeslivet, men pojkarna tänker ofta på en användning här och 

nu och inte en långsiktig nytta:  

Om man åker utomlands mycket då kan man använda språket, men annars. 

Om man vill bli turistguide, då är det bra med språk, men annars.   

 

 

Kategori B – ett taktiskt bortval  

Pojkarna är inte villiga att lägga ner tid på språkstudierna för att kunna få ett bra betyg. De tar 

möjligheten att hoppa av språkstudierna för att höja betyget i engelska istället:     

Jag valde också spanska för det var det lättaste, jag ville få bra betyg och så , jag slutade efter 1 år eller 
lite mer, kommer inte ihåg.  

Jag började svenska/engelska sen. Det är kärnämne och det var ganska viktigt, jag ville få MVG men 
det verkar inte så för man kan inte snacka och så. Sedan byte de till svenska utan att man fick välja ...  

På engelska grupper är det babys nivå, ganska lätt faktiskt, det var ganska tråkigt, vi satt bara av tiden, 
vi arbetade lite, det var inget svårt.   

 

Citaten ovan visar att nivån i svenska/engelska gruppen är anpassad till elever som behöver 

extra stöd i de ämnena, men studiens pojkar tror att de skall kunna höja sina betyg där.  

Andra pojkar använder gärna tiden för andra ämne och utnyttjar möjligheten att hoppa av 

språkstudierna:  

Det blir mer tid för andra ämnen.  

Inte lika mycket att tänka på inte lika mycket läxor och sånt. Det blir lättare att orka med skolan. 
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Att se moderna språk som slöseri med tid är också en uppfattning eleverna har:  

En annan anledning till varför jag hoppade av franskan var typ att jag slösade tre timmar i veckan i 

onödan. Jag gjorde liksom ingenting på lektionen så det var bättre att börja med något annat.  

När vi inte hängde med på spanska, vi bara satt där.  

 

Kategori C – ett viktigt ämne i fortsatta utbildning    

Pojkarna tycker att det krävs stor ansträngning om man vill få bra resultat i språk, och då 

måste man lägga mycket tid på språket.  

Vill man ha bra betyg måste man läsa mer.  

I 8an fick jag bra betyg för att läraren var kult, krävde inte så mycket. Nu är det svårare att få bra betyg, 
det känns lite jobbigare  

Det är inte lärarens fel, det är mitt fel jag lägger inte så mycket tid på språket 

 

Pojkarna tror att de kommer att använda språk i framtiden, för fortsatta studier eller i arbetet:  

Om jag jobbar och flyttar utomlands.   

Jag ska kanske flytta men jag vet inte, tänker inte så långt. 

Jag ska bli kock och jag läser franska jag känner det kan hjälpa mig. 

Det är jätteviktigt med språk idag, framförallt när man söker jobb frågar de ofta om man kan andra 
språk, det kan hjälpa lite.  

 

Några av pojkarna som studerar moderna språk har angett att de har lätt för språk. Dessa 

pojkar tänker använda språkkunskaperna för vidare studier, alltså fortsätta med språk på 

gymnasiet. De är medvetna om nyttan av att kunna flera språk och dessutom behöver de inte 

lägga så mycket tid på sina språkstudier:  

Jag ville komma in på linje. Jag ska läsa Samhälle Europa så för mig är det mycket viktig med bra 
betyg. Jag vill åka till Madrid om jag kommer in.  

Det är väldigt bra att kunna. Ju fler språk du kan desto fler länder du kan klara dig i och desto mer vet 
du också. Det är bra alltså, man kan också förstå sig på andra kulturer lättare. T.ex. om jag läser spanska 
förstår jag mig på spansk kultur bättre. 

Själv så har jag lätt för språk, så jag tycker det är inte jätte svårt. Jag skulle ville säga att för mig det blir 
lättare och lättare med varje år för man lär ju sig mer och man förstår mer. 
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Pojkarna upplever krav utifrån som motiverar dem till att fullfölja språkstudierna. De säger att 

det är framför allt föräldrar och lärare som ställer krav på dem:  

Föräldrar, de blir besvikna om jag skulle sänka mig.  

Föräldrar, tjatar jag kan inte göra något åt det.  

 

Pojkarna ställer också krav på sig själv:   

Jag ställer krav på mig själv. Man vill också göra bra ifrån sig.  

Jag har ganska höga krav på mig själv …  

Jag tycker att språkundervisningen är bra i sig, jag skyller ingenting på, vad heter det, lärarna. Jag 
tycker att allt som gör att det blir dåligt i skolan är det oftast elevernas fel. Lärarna är duktiga, jag gillar 
lärarna, och de undervisar på ett bra sätt, sen är det eleverna som förstör.  

 

 

Kategori D – ett användbart ämne för kommunikation med omvärlden  

Engelska är ett viktigt ämne för pojkarna men de ser nyttan av att studera ett modernt språk 

för personlig utveckling eller förståelse för andra kulturer:    

Det räcker faktiskt inte med engelska, det är faktiskt bra om man kan ytterligare nåt språk. Om du 
tänker dig att du åker till Tyskland, då blir det artigt också att du kan ord på tyska. Så jag tycker ju fler 
språk du kan desto bättre.  

Jag tror att man kommer få användning av språket även om man inte tänker på det nu.  

 

Att lära sig ett modernt språk för att förbättra möjligheten att kommunicera och ta del av 

landets kultur, uttrycks på följande sätt:  

Jag valde franska för att Vietnam var en fransk koloni och det är många vietnameser som kan franska 

och delvis mina släktingar kan franska också, då så jag valde franska.  Det är en del av vår kultur.  

Jag har släktingar i Tyskland. Vi åker till Tyskland, jag vill prata med de, de kan inte engelska.   

 

För andra pojkar är enkel, vardaglig kommunikation i moderna språk eftertraktad:  

Var många gånger i Spanien och ska åka igen. Jag kunde prata på flygplatsen, det var roligt.  
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Om man ska gå ut i Spanien på kvällen och vill snacka med folk.   

 

Kategori E – ett lärarcentrerat ämne   

Uppfattningarna i den här kategorin berör språkläraren och språkundervisningen och inte 

själva ämnet moderna språk, men dessa uppfattningar förekommer ofta i anknytning till 

frågorna kring moderna språk. Vi anser därför att de bör redovisas under uppfattningar av 

moderna språk.  Pojkarna nämner att lärarbyte och vikarier kan påverka dem så mycket att de 

hoppar av:   

Men jag hoppade av i 8an för vi fick en vikarie och då blev det mer komplicerad, det blev för mycket 
skolarbete och så ... 

Anledning till att jag hoppade av var, jag tror att det var i slutet på sjuan fick vi ny lärare och när hon 
började då tappade jag lusten att lära mig franska, det var inte alls bra. Jag tyckte inte om henne och hon 
tyckte inte om mig om man säger så. 

Om vi hade haft samma lärare i b-språket hela tiden då hade jag inte hoppat av. Hon var mycket bra och 
hjälpte mig mycket. Och sen efter att vi fått den nya läraren då började alla skita i b-språket. Vi gav 
upp. 

 

Lärarens förhållningssätt har stor betydelse och pojkarna blir inte inspirerade av en lärare som 

inte visar en positiv inställning:   

Lärarens attityd gör jättemycket. Möts man av en negativ och sur lärare smittar det av sig. 

Skämta till lite ska inte vara sur, det spelar ingen roll om det kille eller tjej bara att den är inte sur för att 
då blir man också sur. 

Känns inte rätt, jag valde själv spanska. Sen gick jag till engelskan. Om jag hade fått mer hjälp av 
läraren då kanske skulle jag fortsatt. Vet inte. 

 

 Många av utsagorna berörde undervisningens utformning och innehåll och anges som orsak 

till avhopp. Bland avhoppsmotiven nämns framför allt för högt tempo:  

Det var så högt tempot att jag inte hängde med. det var en stor grupp då i sexan hoppade jag av. 

Det var inte kul eftersom man inte fattade. När hon gick igenom saker på tavlan satt man där som ett 
frågetecken 

Om någon inte kan spanska t.ex. och alla andra sitter och pratar spanska, då sitter han där och tänker, 
vad ska jag göra, jag hoppar av.  

 

Ett annat motiv för avhopp är enformig undervisning:  
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Det var inte rolig man kunde göra det roligare. Det var lärare som kunde lägga det på bättre sätt. 

Mycket glosor och sånt 

För mig det var tråkigt, skriva , glosor nej det var tråkigt 

Inte så mycket pappersarbete utan mer att man konverserar och pratar.  

 

Kontakten med språkläraren och hur språklektionerna upplevs är avgörande för pojkarna. De 

sätter upplevelsen framför nyttan, det som händer här och nu är viktigare än det som kommer 

att hända i framtiden. Språkläraren har en betydande och viktigt roll och pojkarna tycker att 

lärarens förhållningssätt kan väcka intresse för ämnet:    

Vi har haft en skitkul lärare. Vi kunde göra vad vi ville, vi lärde oss inte så mycket men det var coolt.  

Han var bra lärare men vi lärde oss ingenting. Men man längtade till lektioner. 

Och även om man tycker att det är tråkigt har man en lärare som pratar att man blir intresserad då 
kanske man blir det också.  

 

Studiens pojkar, är överens om att undervisningen är enformigt. De läser texter, översätter 

dem, besvarar frågor, böjer verb. Pojkarna tycker inte om det här sättet att arbeta, alltså sitta, 

läsa och skriva. Hur lärarna lägger upp språkundervisningen upplevs av de flesta pojkarna att 

det är tråkigt:   

Va?! Det är skittråkigt att sitta och läsa.  

Grammatik, det jobbigaste jag vet.  

Boken är jättetråkig. 

 

De ser ingen koppling mellan det de läser och verkligheten:  

Svenska eller engelska kan man, man hör varje dag, men franska använder man aldrig 

Tyska, när pratar jag tyska och med vem , med väggarna… 

 

Men eleverna vet vad som skulle kunna förbättra undervisningen i språk. En varierad 

undervisning är mycket efterlängtad, liksom tema- och grupparbete om ämnen som är väl 

bekanta för pojkarna:  
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E n lärare som är positiv som skulle göra roliga saker inte bara läsa i boken. En bra lärare fattar också 
att man vill ha variation och så ska han kunna prata om de saker som vi är intresserad av. 

Jag gillar när det händer saker som man inte räknat med när till exempel läraren hittar på något som 
handlar om det man ska lära sig men på ett annat sätt 

Han skämtade mycket, vi jobbade utanför boken han gjorde uppgifter själv.  

 

 

6.1 Utfallsrum – relation mellan kategorierna  
 

Samma aspekter framkommer i olika beskrivningskategorier men har olika innebörder i olika 

sammanhang. De aspekter som framkommer i kategori A, B och C är elevens betydelse. 

Lärarens betydelse framkommer tydligt bara i kategori E, men är väldigt omfattande och 

därför en aspekt som bör redovisas här. Följaktligen redovisar vi relationerna mellan 

kategorierna.  

 

Elevens betydelse 

Kategori A, B och C har det gemensamt att eleverna själva tycks veta om de har svårt eller lätt 

för språk. Detta är avgörande för att hoppa av eller fortsätta sina språkstudier. Eleven har en 

avgörande roll för hur språkstudierna kommer att utvecklas. Elevens syn på egen förmågan 

resulterar i kategori A och B i snabba beslut att hoppa av sina språkstudier. Detta sker oftast i 

kombination med uppfattningen att moderna språk kan väljas bort. Däremot har moderna 

språk i kategori C en betydande roll i utbildningen.  Om eleven uppfattar ämnet som lätt 

(kategori C) blir ämnet genast mer intressant och man kan med stor sannolikhet dra den 

slutsatsen att han kommer att fullfölja språkstudierna.  

 

Lärarens betydelse  

Lärarens roll och sättet att undervisa framkommer ofta i pojkarnas utsagor och är det centrala 

i kategori E . En del pojkar är väldigt beroende av lärarens hjälp, då de anger att främsta 

orsaken till att de hoppar av är att de inte får tillräckligt med hjälp från lärarens sida och att 

det råder en för hög studietakt. Däremot finns det pojkar som inte är beroende av lärarens 
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hjälp, men de anser att lärarens sätt att undervisa på är en avgörande motivationsfaktor som 

väcker deras intresse för språk. Att det behövs förändring i språkundervisningen är enligt 

elevernas uppfattningar ett faktum. De upplever undervisningen som enformig. Alla vill ha en 

lärare vars inställning är positiv, engagerad och inspirerande.   

 

7 Analys  
 

Målsättningen med vår kvalitativa analys var att beskriva en variation av uppfattningar av 

moderna språk som pojkarna som studerar respektive har hoppat av sina studier har. Vårt 

resultat är ofta en bekräftelse av andra forskningsstudier inom området.   

Kategori A och B har resulterat efter analys av utsagor från pojkar som hoppat av sina 

språkstudier, kategori C och D efter analys av utsagor från pojkar som läser ett modernt språk, 

respektive kategori E har resulterat efter analys av utsagor från både pojkar som studerar och 

pojkar som har hoppat av språkstudierna.  Pojkarna som studerar respektive har hoppat av 

sina språkstudier har skilda uppfattningar av moderna språk, de är mer eller mindre insatta i 

fenomenet. Men det finns också likheter i pojkarnas uppfattningar som berör framförallt 

läraren och undervisningen.  

Det utmärks att en del pojkar behöver mer tid för att satsa på kärnämnena för att kunna få 

godkänt resultat där, och andra behöver mer uppmuntran från skolans sida för att fortsätta 

med språkstudierna. Beskrivningskategorierna beskriver olika uppfattningar som skiljer sig 

genom att se moderna språk som ett ämne som lätt kan väljas bort när det blir svårt, ett ämne 

som förlorar när det jämförs med de andra ämnena och ett ämne som är helt beroende av 

språklärare och språkundervisning.   

För att tydligt se vad som motiverar pojkarna som studerar ett modernt språk, respektive vad 

är det som orsakar avhopp, kommer vi i vår analys att betrakta de två grupper av pojkar var 

för sig.    
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Pojkar som har hoppat av sina språkstudier  

Vårt resultat visar att pojkarna som har hoppat av sina språkstudier upplever språkstudier som 

mycket svåra och detta framgår även i tidigare studier (Thorson m.f., 2003), där man har 

kommit fram till att många elever som upplever språkstudierna för krävande tar möjligheten 

att välja bort språket.  

Det som är anmärkningsvärd i vårt resultat är att så många utsagor är relaterade till läraren 

och språkundervisningen. Att hoppa av språkstudierna på grund av språkläraren är 

oroväckande och tyder samtidigt på det centrala och komplexa roll språkläraren har. Följande 

uttalande beskriver detta: ”Anledning till att jag hoppade av var, jag tror att det var i slutet på 

sjuan fick vi ny lärare och när hon började då tappade jag lusten att lära mig franska, det var 

inte alls bra.” Pavy (2006) nämner i sin forskning att pojkar som underpresterar i främmande 

språk har en tendens att lägga ansvaret på läraren därför att undervisningen i språk är så 

lärarcentrerat. Utifrån pojkarnas utsagor i vår studie framgår tydligt att de är beroende av 

språklärarens hjälp och när de ser att andra elever klarar sig på egen hand känner de 

misslyckande: ”Om någon inte kan spanska t.ex. och alla andra sitter och pratar spanska, då 

sitter han där och tänker, vad ska jag göra, jag hoppar av …”. Pojkarna som upplever för 

många motgångar avbryter sina språkstudier eftersom motgångarna har en negativ påverkan 

på motivationen. En träffande formulering av forskarna Clark & Trafford, ”misslyckande 

leder till bristande motivation” instämmer väl med vad många av pojkarna i vår studie har 

upplevt (vår översättning).  

Inom motivationsforskning (Falk, 2000) nämns ofta begreppet meningsfullt lärande med 

vilket man menar att eleverna ser anledning till varför de skall lära sig. När elever vet vad de 

skall ha för nytta av det de lär sig blir de motiverade. Vårt resultat visar att pojkarna som 

hoppat av språkstudierna inte ser någon anledning till varför de skall studera ett modernt 

språk. De väljer ofta en utbildning som inte kräver kunskaper i moderna språk och den enda 

tillfälle när de skulle kunna använda språkkunskaperna, resor, klarar de med engelska.     

Pojkarna i vår undersökning är generellt inte nöjda med språkundervisningen som präglas av 

traditionella metoder. Att de flesta pojkarna tycker att språkundervisningen är ”tråkig” kan 

tyda på att de upplever det som meningslös eller att de inte hänger med och känner sig 

utanför. Att eleverna inte tycker längre att arbeta med läromedel, texter och stenciler är inte 

förvånande eftersom deras vardag är full av ett utbud av tekniska medel. Giota (2002) nämner 

vikten av att anpassa undervisningen efter omgivningsförändringarna om skolan vill förbereda 
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eleverna på bästa sätt.  Pojkarna som har hoppat av språkstudierna nämner att mer lärarhjälp, 

lugnare tempo, mindre grupper och ordning på lektionerna hade kunnat öka deras motivation 

att forstsätta studera moderna språk. Det alternativ som finns till språkvalet är ämnet 

svenska/engelska (ASLA, 2007) som infördes med Lpo-94 och erbjuds till elever som av 

olika anledningar väljer att inte läsa moderna språk. Några av pojkarna som börjar i 

svenska/engelska grupperna tror att de där kan få stöd för att höja sina betyg till VG eller 

MVG i engelska. Att dessa grupper är anpassade till elever som behöver extrastöd är något 

pojkarna upptäcker när de väl är där och de blir besvikna att möjligheten att höja sina betyg 

inte finns. Följande uttryck ”På engelska grupper är det babys nivå, ganska lätt faktiskt, det 

var ganska tråkigt, vi satt bara av tiden, vi arbetade lite ... det var inget svårt” beskriver väl 

meningslösheten vissa pojkar upplever i dessa grupper. I detta sammanhang behöver tilläggas 

att svenska/engelska grupper fungerar bra för elever som behöver extrastöd i de ämnena. 

Elever med ambitioner att höja sina betyg till VG eller MVG i engelska har inte så stora 

möjligheter att nå dessa mål i svenska/engelska gruppen.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att orsakerna till avhoppen enligt elevernas utsagor är 

relaterade framför allt till undervisningen och läraren där det nämns för högt tempo, för svår 

grammatik och inte tillräcklig hjälp från läraren. Det finns också faktorer inom eleven själv 

som påverkar deras avhopp, där det nämns ointresse på grund av brist på användbarhet.  

 

Pojkar som studerar ett modernt språk  

Enligt Carr & Pauwels (2006) upplever pojkar ämnet moderna språk svårare än andra ämne. 

Pojkarna i vår studie anger också att språkstudierna kräver mycket ansträngning och tid om 

man vill uppnå bra resultat. Betyg och meritpoäng är viktiga faktorer som motiverar de till 

fortsatta studier, de fungerar som någon sorts belöning. Belöningar och bestraffningar är de 

centrala delarna i Skinners behavioristiska teori (Imsen, 2000). De fungerar som yttre 

motivation, och i vårt fall är betyg och meritpoäng det belöningssystem som uppmuntrar 

pojkarna till prestationer. Betyg och krav som föräldrarna ställer på pojkarna gör att pojkarna 

kommer att fullfölja sina språkstudier. Faktumet att både lärare och elever skattar engelska 

högre än moderna språk framgår i Thorsons rapport (Thorson m.f., 2003). Resultatet i vår 

studie visar att pojkarna har generellt ett intresse för språk och ser nyttan av att kunna 

moderna språk men finner engelska mycket viktigt och mer praktiskt. Engelskan används 

nuförtiden av pojkarna i det vardagliga livet, men däremot moderna språk används sällan eller 
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inte alls. Insikten att språket är användbart motiverar eleverna att fortsätta studierna. Många 

elever ser nyttan av språkkunskaper för resor och för att kunna kommunicera med släkt. Det 

är uppenbart att uppfattningen om att det är ganska meningslöst att läsa moderna språk 

påverkar elevens språkstudier. Utifrån pojkarnas utsagor kan vi dra slutsatsen att pojkarna 

tänker ofta i termer av att det är värd mödan eller inte, lönar sig eller inte. Eftersom engelska 

är ett kärnämne, behövs uppmärksammas i sammanhanget, att man inte kan jämföra det med 

ämnet moderna språk som är ett valbart ämne, som dessutom kan väljas bort. 

I frågan om undervisningsmetoder är pojkarna överens om att undervisningen är enformigt 

men de är också mycket medvetna om vad de behöver för att språkundervisningen ska 

upplevas mer levande. Variation i undervisningen är något nästan alla av pojkarna nämnde 

som viktig. White (1997) nämner variation som en faktor som förstärker motivationen. 

Eftersom pojkarna är drivna av yttre motivation, blir variationen en faktor som kan bidra till 

inre motivation. Pojkarna gillar ”när det händer saker man inte räknat med, när t.ex. läraren 

hittar på något som handlar om det man ska lära sig men på ett annat sätt”. Utmanande och 

spännande uppgifter involverar eleverna och gör att de drivs av inre motivation (White, 1997). 

Pojkarna verkar involverade i språkundervisningen eftersom de kommer med olika förslag. 

Pojkarna vill ha mer tävlingar, rollspel, titta på film eller använda datorn, uppskattar kontakter 

med andra ungdomar. Grupparbete och tema anses vara roligt för ”där kan man använda allt 

man lärt sig hittills, man känner att det är meningsfull och då är det inte tråkigt”.  

Lärarens förhållningssätt är enligt White (1997) en annan faktor som kan förstärka 

motivationen. Enligt honom är lärarens entusiasm mycket viktigt för elevernas motivation. 

Utifrån utsagor från vårt studieresultat relaterade till läraren konstateras att pojkarna vill ha en 

lärare som engagerar sig med stor entusiasm: ”Och även om man tycker att det är tråkigt har 

man en lärare som pratar att man blir intresserad då kanske man blir det också.” Detta går i 

samma linje med annat forskningsresultat (Jakobsson, 2000) som visar att det är mest pojkar 

som efterfrågar en lärare som är ”rolig, skämtar och skojar”.  

Sammanfattningsvis utmärker sig pojkarna med att vara drivna av yttre motivation och några 

även av inre motivation. De faktorerna som enligt deras utsagor kunde förstärka motivationen 

för språkstudier är relaterade till undervisningen i form av variation, och till lärarens 

engagemang och entusiasm. Faktorer inom eleven själv är att eleverna ser nyttan av 

kunskaper i moderna språk även om de saknar praktisk användning.  
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Det finns några få pojkar som studerar moderna språk och har fallenhet. Enligt pojkarnas 

utsagor upplevs studierna i moderna språk inte svåra eller tidskrävande. Det saknas tidigare 

forskning som fokuserar på pojkar som har lätt med språkstudierna, men vi vill lyfta fram 

dem i vår studie. Inre motivation beskrivs som de personliga drivkrafterna som uppmuntrar 

eleverna till prestationer (Imsen, 2006). Utifrån pojkarnas utsagor är de personliga 

anledningarna övervägande, pojkarna ser nyttan av att studera ett modernt språk för personlig 

utveckling och lärande: ”… det är faktiskt bra om man kan ytterligare nå’t språk. Om du 

tänker dig att du åker till Tyskland, då blir det artigt också att du kan ord på tyska. Så jag 

tycker ju fler språk du kan desto bättre.”   

8  Diskussion 
 

Syftet med vår studie har varit att beskriva och analysera pojkars uppfattningar av moderna 

språk utifrån deras egna utsagor och att ta reda på hur pojkarnas uppfattningar av moderna 

språk speglar sig i deras val att hoppa av eller fullfölja sina språkstudier. 

Pojkarna som hoppat av språkstudierna har mer negativa uppfattningar av moderna språk, 

medan pojkarna som studerar mer positiva. Detta kan bero på att pojkarna har fått olika 

erfarenheter med moderna språk. Kategori A och B beskriver mer ytliga uppfattningar, som 

kan bero på den korta tiden pojkarna har studerat ett modernt språk. Kategori C och D 

däremot beskriver djupare uppfattningar som kan bero på att pojkarna har studerat en längre 

tid, har mer erfarenheter att reflektera över. Pojkarna som studerar språk kommer med förslag 

till förbättringar och detta visar att de vet vad det innebär att lära sig språk.   

Pojkarna som hoppar av språkstudierna har visat några gemensamma drag som avsaknad av 

framgång och användbarhet. Eftersom motgångar har en negativ påverkan på motivationen 

(Clark & Trafford) borde lärarna erbjuda en undervisning där eleverna får lära sig i sin egen 

takt och uppleva framgångar. Språklärarna är enligt Tholins & Lindqvists rapport ovana att 

individualisera sin undervisning och möta elever som behöver extra stöd, som krävs för att få 

dessa elever att läsa moderna språk. Det ställs krav på lärarna i dagens skola att ge 

individanpassad undervisning, men för att detta skulle vara möjlig behövs framförallt tid, 

något som lärarna har brist på. Pojkarna som hoppat av sina språkstudier ser inte nyttan med 

språkstudier och detta är något lärarna borde tänka på. Genom en relevant feedback kan 
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lärarna upplysa att språkstudier handlar även om förståelse för andra kulturer eller personlig 

utveckling, inte bara om betyg och meritpoäng.    

För att upprätthålla pojkars motivation till att fullfölja studier i moderna språk kan lärarna 

finna några lösningar med utgångspunkt i elevsvaren. Att få kunskap om hur pojkarna 

uppfattar moderna språk kan enligt fenomenografisk tradition vara användbar i 

undervisningssammanhang (Uljens, 1989). Något som de intervjuade pojkarna efterfrågar är 

variation i undervisningen, där tema- och grupparbete anges vara intressanta. Språklärare 

använder redan olika sätt för att göra språket mer verklighetsanknutet och relevant, som t.ex. 

ett projektarbete med olika tema eller liknande har visat sig uppskattade av elever. Att 

integrera moderna språk med andra ämne kan höja ämnets betydelse i skolsammanhang. Ett 

samarbete med t.ex. SO-ämnet skulle bidra till en helhet både lärare och elever har att vina på 

och ökat förståelse för andra kulturer, som enligt Lpo94 är mål som varje elev efter 

genomgången grundskola skall ha uppnått. När man inte har möjligheten att ha kontakt med 

målspråksamhället, som ofta är fallet när man lär sig ett främmande språk i skolan, kunde 

lärarna satsa mer på de kulturella och intellektuella värderingar kopplade till det främmande 

språket och landet.  

Det väcker tankar att vissa pojkar efter bara några månader undervisning i moderna språk är 

redan övertygade om att de har svårt för språk. Eftersom det är lättare för eleven att känna 

framgång när de har närliggande mål (Giota, 2002) borde språkläraren tillsammans med 

eleven sätta sådana mål. Att lära sig prata ett modernt språk, är ett mål som ligger längre fram, 

eftersom det krävs mer tid än bara några månader. Närliggande mål blir alltså en viktig del i 

lärarens och elevens planering, som varje språklärare borde tänka på.   

 

8.1 Metoddiskussion  

 

Metodlitteraturen påpekar att gruppintervjuer kan vara komplicerade. Det kan hända att alla 

intervjuade inte kommer till tals eller de inte vågar säga allt framför andra. Det kan också vara 

att de intervjuade påverkar varandra så att de ger liknande svar, ett slags majoritetssynpunkter 

(Trost, 2005, s.47). Eftersom vi märkte att en uppfattning byggs upp under samtal där alla 

elever bidrar med något, trots att det kanske är bara en elev som slutligen formulerar den, 

valde vi att inte redovisa vårt resultat kopplat till enskilda elever.  För att skilja de olika 
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talarna åt kan man använda sig av en videokamera eller föra anteckningar om vem som talar 

(Wibeck, 2000, s.91). Eftersom vi inte använt videokamera eller anteckningar, kan detta vara 

en svaghet som kan påverka i en viss mån vår tolkning av resultatet.    

Vi valde att intervjua pojkar i åk 9 därför att de är mer insatta i ämnet och detta ökar 

möjligheterna till givande diskussioner.  En del av pojkarna i åk 9 har läst moderna språk i 

fyra år och en del har bakom sig erfarenheten av att hoppa av språkstudierna. Vi anser att 

såväl pojkarna som studerar respektive de som hoppat av språkstudierna har den närheten till 

ämnet som vi undersöker och är därför medvetet valda enligt urvalet i fokusgruppstudier 

(Wibeck, 2000, s.54).   

Eftersom det på vissa skolor finns få pojkar som läser moderna språk kommer våra 

informanter från tre olika grundskolor. Hade vi valt andra skolor som är inriktade på 

språkstudier, där eleverna är automatiskt mer intresserade av språk, hade vårt resultat 

förmodligen fått nya inslag. Vi valde vanliga kommunala grundskolor eftersom vi har haft 

kontakt med just den miljön och enligt våra observationer är det dessa skolor som har problem 

med pojkar som hoppar av språkstudierna. Flickors deltagande hade kunnat tillföra mer 

kunskap om fenomenet moderna språk och pojkarnas uppfattningar, som i sin tur hade 

påverkat resultatet.    

9 Avslutning och förslag till vidare forskning  
 

Vår studie visar att pojkarna har olika uppfattningar av moderna språk. Pojkars uppfattningar 

kan påverka deras val till avhopp eller fortsatta studier. Enligt pojkarnas utsagor och vår 

tolkning kan lärarna bidra till att vidmakthålla pojkars motivation till att fullfölja studier i 

moderna språk. 

Med utgångspunkt i elevintervjuerna vill vi uppmärksamma att pojkarna som hoppar av 

språkstudierna i grundskolan kommer troligtvis inte att välja moderna språk på gymnasiet. En 

fråga som vi finner värd för vidare diskussion är om moderna språk borde vara ett bredare 

ämne där man fokuserar lika mycket på samhälle och kulturliv som på grammatik och 

muntliga övningar. Samtidigt borde språkutbudet vara bredare, eftersom eleverna visar 

intresse för mer annorlunda kulturer och språk och dessutom omfattar ämnet moderna språk 
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alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, grekiska, latin och teckenspråk 

(Skolverket, Vad är skillnaden på "moderna språk" och "språk"?)  

En konklusion vi drar från vårt resultat är att pojkarna tar för snabba och inte tillräckligt 

genomtänkta beslut när det gäller möjligheten att hoppa av. I det här skedet kan föräldrarna 

och lärarna fungera som en drivkraft, då de kan ställa krav som eleven är villiga att leva upp 

till. Informationen eleverna får i samband med betyg och meritpoäng berör också deras 

fortsatta studier. Att många pojkar tror att de kan höja betyget i svenska/engelska grupperna är 

något som förmodligen händer på grund av bristande information och följderna är att pojkar 

som egentligen har kapacitet hoppar av sina språkstudier. Att höja betyget i engelska är en 

sorts ursäkt för att slipa anstränga sig i ett ämne som inte värderas lika högt som engelska.  

För en del av pojkarna som behöver extrastöd fungerar svenska/engelska gruppen utmärkt, 

men de pojkarna som verkligen vill höja betyget till VG eller MVG känner sig 

desillusionerade. De har ingen utväg, de är missnöjda med valet de gjort och kan inte heller 

återuppta studierna i moderna språk. Ett förslag till vidare forskning vore att undersöka 

närmare det otydliga ämnet svenska/engelska, vilket är detta ämnets syfte och vilka elever 

skall vara där.   
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