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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att få en inblick och ökad förståelse för ungdomars 
språkval, inlärning och motivation till språkstudier. Larmrapporter om ungdomars 
avhopp i språkstudier var början till intresset för hur pojkar och flickor väljer språk och 
vilka som fullföljer sina studier alternativt hoppar av. Studien är gjord ur ett 
lärarperspektiv med fokus på genus, inlärningsstrategier och motivation. Intervjuer med 
åtta språklärare samt insamling av språkgruppslistor från tre olika skolor har använts 
och bearbetats. De tre skolorna är belägna i en och samma förort norr om Stockholm. 
Bakgrunden till denna studie har varit tidigare forskning inom språkvalsämnet Engelska 
Svenska Språkval och den tendens som visat att dessa grupper ökar i storlek från år 6 
till år 9 för att elever hoppar av moderna språk. Internationell forskning har visat att i 
anglosaxiska länder väljer pojkar ofta bort språkstudier för att det inte är manligt och för 
att grupptryck gör att det är farligt eller känsligt att säga fel och göra bort sig inför sina 
kompisar. Min studie visar delvis samma resultat; att det är fler flickor än pojkar som 
fullföljer sina språkstudier i de tre enheterna. Statistik visar också att språkvals-
grupperna i engelska svenska består av mer än sextio procent pojkar i år 6. Det som 
skiljer den internationella forskningen mot den svenska är att här är pojkarna ofta 
verbala risktagare i språkklassrummet, och flickorna är de som är försiktiga. 

Studien har som teoriförankring ett sociokulturellt perspektiv, där olika begrepp 
problematiseras i relation till främmande språkinlärning och språkklassrummet. 
Dispositionen i detta arbete inleds med bakgrund och tidigare forskning inom området, 
både när det gäller främmande språkinlärning och motivation samt distinktionen mellan 
andraspråksinlärning och främmandespråkinlärning. Vidare förklaras hur studien byggts 
upp i form av metodval , urval av enheter och bearbetning. Presentation av resultat görs 
indelat i kvantitativa och kvalitativa resultat för att senare sammanfattas i en gemensam 
resultatanalys. I diskussionen problematiseras de slutsatser som framkommit i studien. 

Nyckelord 
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Inledning 
Som blivande språklärare i engelska och svenska har elevers språkinlärning och motivation 
varit av intresse under en längre tid. Mitt intresse för elevers språkval i grundskolans högre 
åldrar väcktes under 2005 då jag genomförde en mindre fältundersökning i tre skolor 
angående Engelska Svenska Språkval (förkortat ESV i denna studie). I den undersökningen 
visade det sig att gruppernas storlek ökade markant från år 6 till år 9 på grund av elevers 
avhopp från studier i moderna språk. ”Avhopparna” hamnar då i ESV-gruppen som blir en 
heterogen grupp bestående av elever med varierande kunskapsnivåer. Det som intervjuade 
ESV-lärare då upplevde som den största problematiken var just kunskapsskillnader och den 
varierande graden av motivation bland eleverna. En rapport från Göteborgs universitet med 
namnet ”Språklig enfald eller mångfald…?”1 tar upp det faktum att ungdomar idag läser 
mindre språk jämfört med förr trots ökade krav på språkkunskaper i dagens samhälle. Den 
rapporten och min egen fältundersökning är bakgrunden till mitt val av forskningsområde. 
Efter att ha läst internationell forskning från 2006 om främmande språkinlärning och dess 
kopplingar till genus blev mitt undersökningsområde ytterligare begränsat till att fokusera 
på skillnader i pojkar och flickors språkinlärning och motivation. Genusaspekten är 
intressant och inkluderar bland annat val av språk, fördelningen pojkar flickor och 
gruppstorlekar, klassrumsklimat och kunskapsnivåer. Det är viktiga faktorer för att öka 
förståelsen kring språkinlärning och motivation hos dagens ungdomar och som i denna 
studie analyseras utifrån ett lärarperspektiv. Internationell forskning från länder såsom 
Australien, England och Nya Zeeland kommer att jämföras med den empiri som 
framkommit i denna studie, vilket betyder att vissa likheter och skillnader kommer att 
presenteras. 

Bakgrund 
Hösten 2005 genomförde jag en fältundersökning i samma kommun som den nu aktuella 
studien är gjord i. I momentet ”Svenska i samverkan med andra ämnen” fokuserade jag på 
ESV-grupper i tre olika skolor, varav en av de då hörda skolorna är med även i denna 
undersökning. Det som framkom i intervjuer med fyra lärare som hade dessa grupper var 
att elever ofta saknade motivation och vilja att lära och att kunskapsskillnaderna var 
mycket stora i Engelska Svenska Språkvalsgrupperna. Statistik över gruppstorlekar visade 
även att samtliga skolors elevantal i ESV ökade markant från år 6 till år 9. Hur kunde det 
komma sig? Bakgrunden och syftet med ESV är som Per Måhl beskriver i Vad krävs nu? 
(1998) att den undervisningen ska vara till för dem som inte klarat nationella provet i 
svenska och engelska i år 5. Det är tänkt att öka chanserna till att eleverna når målen för 
Godkänd i år 9 i och med att hon/han får 320 timmar extra i de två basämnena. Resultatet i 
mitt material från 2005 visade på brister i att vidhålla det syftet i skolorna. Ytterligare ett 
resultat från den undersökningen var att lärarna i dessa grupper ofta saknade behörig 
utbildning i just engelska eller svenska, alternativt att de var nyexaminerade med endast 
behörighet i något av de två ämnena. Förklaringen till det ansåg man ha att göra med 

 
1 Thorson, S., Molander Beyer, M., Dentler, S. (2003). UFL-rapport “Språklig enfald eller mångfald…?” 
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organisatoriska och ekonomiska ramfaktorer. Varför det i år 9 var (och fortfarande är) så 
många fler elever i ESV än i början av grundskolans högre åldrar är inte att de plötsligt får 
större inlärningssvårigheter i basämnen. Ett svar ligger i att undervisningen i de moderna 
språken blir svårare och mer ansträngande. Här kommer mitt nuvarande intresseföremål in i 
bilden; Skollagen eller läroplaner säger inget om hur skolor skall förhålla sig kring elevers 
avhopp av studier i moderna språk, utan det blir lokala beslut som får råda. Intressant blir 
då att höra hur språklärare ser på pojkar och flickors språkinlärning och motivation i de 
olika språken. 

Tidigare forskning inom Moderna Språk 

I den tidigare nämnda rapporten ”Språklig enfald eller mångfald…?”(2003) tar författarna 
upp den problematik med att elever väljer att läsa färre språk i Sverige. Studien omfattar 
både grundskola och gymnasieskola, lärare och elever. Bristande motivation var en av de 
förklaringar som kom upp i studien, framför allt bland grundskolans högre åldrar. Ett annat 
resultat av intresse var att lärare och elever sällan har samma verklighetsuppfattning om 
skälen till avhoppen. De skäl som dominerade bland grundskolans elever var dels 
ansträngningen, dels att det räcker med engelska men också lärarrelaterade faktorer som 
undervisningens utformning och innehåll. Lärarna ansåg att elever i grundskolan sannolikt 
tycker att arbetsinsatsen är för stor i relation till betygsutdelningen. När möjligheten att 
välja bort något ämne finns ligger språk nära till hands, något som flera lärare även i min 
undersökning tar upp som ett problem. Marianne Molander Beyer, som är en av författarna 
till rapporten, har skrivit en sammanfattande artikel i en antologi2 om språkforskning. Hon 
är tydlig i sitt budskap om vad som krävs i dagens skola: 
 

Aldrig har det ställts så stora krav på språklärare som i dag. Det måste vara mycket välutbildade, 

såväl ämnesteoretiskt som språkdidaktiskt./…/ Den framgångsrike språkläraren måste också ha 

goda kunskaper i ämnesdidaktik, vara väl förtrogen med inlärnings- och motivationsforskningens 

rön samt behärska ett antal metoder för att kunna undervisa kommunikativt och för att kunna möta 

elevers explicita eller implicita krav och behov. Utan välutbildade lärare hoppar eleverna av. 

(Molander Beyer 2005, s.165) 

När ovan nämnda undersökning gjordes var spanskan ännu inte så stor i grundskolan som 
den är idag. Men däremot i gymnasiet, där valde hälften av alla som läste nybörjarspråk 
spanska. Dock var avhoppen väldigt stora, ca 40 procent skriver de i rapporten, något de 
trodde hade samband med bristen på behöriga spansklärare i landet.  

”Real Boys Don´t Do Languages” står det på omslaget till Jo Carr och Anne Pauvels 
forskning3.  Den handlar om deras forskning i pojkars studier i främmande språk. De har 
funnit att tyska och franska är de mest könsmarkerade språken i de anglosaxiska länderna 
Australien, Nya Zealand och England. Främmande språk (eller moderna språk som de 
löpande kallas i denna studie), som tyska, franska, spanska med fler, är sett av pojkar som 
något som flickor är bra på, ofta av biologiska skäl, för att de anses vara smartare, för att 
språkstudier är svårt och för att pojkar inte klarar av att koncentrera sig länge. 

 
2  Larsson Ringqvist, E & Valfridsson, I (red.)(2005). Forskning om undervisning I främmande språk 

3 Carr, J & Pauwels, A. (2006). Boys and Foreign Language Learning. Real Boys Don´t Do Languages 
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Flera tonåriga pojkar gör sig hörda i studien om flickors fördelar i språkstudier:  

”Sport is what boys do”, ”Girls can sit still longer- that´s why they ´re better at LOTE (Language 

Other Than English, min anm.), “Boys need to be moving around” (Carr & Pauwels 2006, s.69) 

I de länder som forskningen baseras på hoppar fler pojkar än flickor av sina studier i 
främmande språk. Författarna talar om att språkklassrummen är uppfattade av pojkar som 
´boys-unfriendly´, att det krävs väldigt mycket skrivande och läsande av eleverna, något 
som pojkar helst undviker enligt den bild media och debatter visar. Skillnader i pojkar och 
flickors vilja och motivation tas upp i studien; pojkar vill helst se en belöning om de ska 
investera tid och kraft i att lära sig språket, en form av yttre motivation, medan flickor inte 
har samma behov av tävling eller triggare för att arbeta.  Dessutom menade man att det är 
riskabelt för pojkar att läsa språk i och med att det är lätt att göra bort sig och bli utskrattad. 
En lärare i studien uttalar sig som följer: 

It´s very hard for boys to resist peer pressure, because it´s harder for them to make mistakes in 

public. With the girls´ support group, they´ll say – that´s Ok we´ll  help you get over that problem… 

whereas the boys laugh and call each other idiots (Carr & Pauwels 2006, s.120) 

   Hur tänker då språklärarna kring språkinlärning i mina urvalsenheter? Ser de en koppling 
mellan motivation, beteenden i klassrummet och genus? Det kommer svaren från åtta 
intervjuer med språklärare ta upp i denna studie. 

Forskning inom begreppet Motivation och andraspråksinlärning 

Begreppet motivation kan definieras olika och har gjort så av flertalet motivationsforskare.  
Fyra aspekter som återkommit i forskning och litteratur inom området är instrumental och 
integrativ motivation samt engelska termerna extrinsic (yttre) och intrinsic (inre) 
motivation. R.C. Gardner, en forskare som har studerat mekanismer såsom attityder och 
motivation till främmande språkinlärning, menar att motivation är en kombination av 
ansträngning och önskan att uppnå målspråksfärdighet tillsammans med en positiv attityd 
till språket.4 Gardner har tillsammans med ytterligare en forskare vid namn Lambert 
formulerat de specificerade typerna av motivation, instrumental och integrativ, varav den 
förstnämnda är mer fokuserad på nyttoaspekterna av att lära sig ett nytt språk, mer 
pragmatiska skäl, medan den senare är mer kopplad till inre egenskaper, en form av 
identifikation med målspråkets kultur och dess talare. Samtidigt menar han att de två inte är 
någon dikotomi. Däremot ser han dem som två upphöjda skäl till att språkinlärningen ska 
leda till framgång. Många yttre faktorer påverkar elevers vilja till att prestera, som att 
tillfredställa lärare, föräldrar, få bra betyg med mera, men dessa är inte att förväxla med 
motivation menar han, möjligtvis motivationsstimulans. Gardners forskning har visat att 
språkstudier och elevers motivation till att lära sig språk är starkt förknippade med flera 
sociala och psykologiska faktorer. Attityder till målspråkets kultur, den egna identiteten 
samt grupp- och kontextrelaterade faktorer påverkar eleverna. Att det även är en ny kultur 
som ska tas in påverkar inlärningen. I ämnen som exempelvis historia och matematik så 
kan eleven utgå från sina egna kulturella perspektiv i diskussioner och arbete inom ämnet. I 
främmande språk däremot är det både form, innehåll och kultur som ska inkorporeras i 
elevens sinne. Jag kommer att återkomma till detta längre fram i studien. 

 
4 Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation 
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Författaren och pedagogen H. Douglas Brown talar om de andra två aspekterna av 
motivation, de engelska termerna intrinsic och extrinsic motivation.5 Han menar att dessa 
inte är att förväxlas med Gardners instrumentala och integrativa motivation som han anser 
är mer kontextrelaterade när det gäller skälen till språkstudier. Intrinsic, som kan översättas 
med svenskans ord inre, menas med den inneboende drivkraft som eleven känner inför sina 
studier. Extrinsic är av en mer yttre karaktär, en form av belöning efter prestation, 
omgivningens påverkan etc. Däremot har forskning visat att en yttre belöning kan påverka 
den inre motivationen. Traditionellt har skolan och läroplaner runt om i världen haft för 
stort fokus på yttre (extrinsic) motivationsbeteenden, enligt Brown, med tävlingar och 
jämförelser mellan elever, rädsla för misslyckanden som följd istället för individuell 
utveckling tillsammans med andra i en grupp. Mer om detta när vi talar om skillnader i 
pojkar och flickors språkinlärning och motivation i ljuset av den empiri som finns i denna 
studie.  

Distinktioner mellan andraspråk- och främmande språkinlärning 

Främmande språkinlärning och den definitionen som används i detta material är att 
språket används utanför dess naturliga miljö, ofta skriftspråksbaserad med läroböcker och 
under ledning av en lärare. Dit hör språkvalen, de s.k. moderna språken, spanska, franska 
och tyska. De moderna språken, som läses som främmande språk i grundskolans högre 
åldrar och gymnasiet, har inte lika stort utbud av målspråkliga inlärningskällor, så kallade 
”input”, vilket gör att det tar längre tid att behärska och avancera kommunikativt och 
kunskapsmässigt. Detta till skillnad från Andraspråksinlärning som är mer 
talspråksbaserad. Ett andraspråk lärs typiskt in i miljöer där målspråket är det naturliga 
kommunikationsmedlet. 6 Det utvecklas genom användning, utan att nödvändigtvis ha 
läromedel och lärare som stöd. För att anses som tvåspråkig i strikt bemärkelse skall 
utövaren ha modersmålsbehärskning i de båda språken.7 Även om svenskar i regel är 
ansedda som duktiga i engelska och att språket präglas av delar av andraspråksinlärningens 
definition är vi inte tvåspråkiga i den bemärkelsen. Det engelska språket i Sverige har dock 
en särställning eftersom dagens ungdomar utvecklar sin språkliga kompetens inom ämnet 
även utanför skolan som domän, med hjälp av olika medier, IT och spel på sin fritid. Vissa 
menar att engelskan är på väg att bli ett andraspråk i Sverige, ett språk som behövs för att 
klara sig i det dagliga livet i samhället som blivit alltmer internationaliserat. Hyltenstam 
skriver i artikeln ”Engelskan, skolans språkundervisning och svensk språkpolitik”(fotnot 6) 
att ett av skälen till svenskars framgångar i just engelska är att språken är mycket 
närbesläktade och jämförelsevis lätt att lära för oss. Engelskan har hög status och 
motivationen att lära är hög. Hyltenstam skriver att det har visat sig att den invandrade 
befolkningen i Sverige har ännu högre motivation att lära sig engelska och att det av vissa 
värderas högre än färdigheter i svenska språket. 

 
5 Brown, H. D. (2001).Teaching by Principles An Interactive Approach to Language Pedagogy 

6 Svenska språknämnden (2004). Engelska i Sverige Språkval i utbildning, arbete och kulturliv 

7 Dahl, Ö. (2000). Språkets enhet och mångfald 
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 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie har varit att synliggöra eventuella skillnader i pojkar och flickors 
språkinlärning och motivation. Internationella studier har visat att färre pojkar läser 
moderna språk och jag fann det därför av intresse att undersöka hur det ser ut i svenska 
grundskolor. Mitt tidigare intryck har varit att ESV-grupperna ofta har fler pojkar än 
flickor. Jag valde därför att studera tre skolors språkgruppslistor i ett försök att se tendenser 
till genusrelaterade likheter och skillnader i elevers språkinlärning, ur ett begränsat 
material. Utöver det har intervjuer genomförts för att komplettera statistiken. Min 
övergripande frågeställning har varit ”Hur ser språklärare på flickor och pojkars 
språkinlärning och motivation?”. Den resulterade i ett antal underordnade frågeställningar: 

• Hur ser gruppstorlekar och antal pojkar/flickor ut i språkklasserna och har det 
någon betydelse?  

•  Är det vanligt att pojkar väljer bort moderna språk? 

• Hur agerar de i språkklassrummet; några skillnader mellan pojkar och flickor? 

• Vilka skäl anger elever till sina språkval? 

Metod 

Insamling av data; en kombination av kvantitativa 
och kvalitativa metoder 
Studien omfattar dels ett kvantitativt material, dels ett kvalitativt material. Syftet har varit 
att få en bredd i materialet och samtidigt en djupare förståelse av insamlad information. En 
kombination av de två metoderna valdes för att kunna göra en översiktlig och jämförande 
studie utifrån ett lärarperspektiv och även för att få en större helhetsförståelse av språk-
undervisningen genom att lyssna till språklärares erfarenheter och tankar kring 
språkinlärning, genus och motivation i dagens grundskola. Frågeställningarna kommer att 
behandlas, analyseras och diskuteras utifrån insamlade språkgruppslistor, vilka står för den 
kvantitativa delen av denna studie, samt genom det kvalitativa material som består av 
intervjuer med åtta språklärare. Eftersom denna begränsade studie endast omfattar tre 
grundskolor i en förort till Stockholm får det empiriska materialet tolkas med viss 
försiktighet. De kvalitativa intervjuerna har skett på respektive skola och de har varit semi-
strukturerade till sin karaktär med ett antal fasta frågor som ställts till informanterna (se 
bilaga 4-5). Det kvantitativa materialet består av tre skolors språkgruppslistor från 2007 i 
de moderna språken samt Engelska Svenska Språkval, med elever i grundskolans högre 
åldrar, år 6 – 9. Listorna har analyserats och delats upp i kategorier som språk, kön, årskurs 
samt procentuellt antal pojkar i varje språk och grupp, detta för att kunna ge en bild av 
fördelningen pojkar och flickor i respektive språk. Språkgruppernas varierande storlek, sett 
både till antal och könsfördelning, blir även överskådliga och jämförbara mellan de tre 
skolorna (se Bilaga 1-3). Under rubriken Resultat kommer diagram visa de väsentliga 
skillnaderna av intresse i denna studie. 
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Urval av enheter 
Urval av lärare 

Sju språklärare har valts ut och skälen till urvalen har varit olika. Oftast har det handlat om 
bekvämlighetsurval, för att jag känt till många av lärarnas existens och kunde på så vis lätt 
kontakta dem via deras skolor. Men det har också handlat om kvoturval eftersom jag aktivt 
valt ut lärare som skulle representera de moderna språken samt engelska. ESV-lärarna 
valdes ut dels av bekvämlighetsurval, för att jag varit i kontakt med dem under olika 
perioder i min praktik, men också för att jag ansåg dem ha värdefulla erfarenheter att dela 
med sig av. Tyskläraren valdes av samma skäl som ESV. Två spansklärare kom jag i 
kontakt med på olika sätt. Den ena blev jag rekommenderad att prata med eftersom denna 
spansklärare hade lång erfarenhet som behörig språklärare i Sverige och dessutom hade 
spanska som modersmål. Den andra spanskläraren fick jag kontakt med efter att ha pratat 
med skolans rektor om att få besöka skolan. När jag var där kom ämnet ESV på tal och en 
ESV-lärare berättade om deras arbetsmetod och tillvägagångssätt med elever i år 9. Således 
blev denna ESV-lärare snarast hörd av slumpmässiga skäl men informationen var relevant i 
min studie och har därför använts som informationskälla. I ämnet franska var skälen till de 
urvalen bekvämlighetsurval i det avseendet att jag kunde deras namn om än inte hade haft 
direkt kontakt med dem sedan tidigare. Det som var viktigt vid alla urvalen var att lärarna 
skulle vara behöriga i sina ämnen och med fördel ha lång erfarenhet i yrket. 
 

Urval av skolor 

Enheterna som har valts ut i denna studie har olika inriktningar och egenskaper. De fyller 
på så vis ett syfte att visa på förhållanden i kommunala skolor med och utan profilering. 
Eftersom studien har fokus på genus och språk var det av intresse att se om några skillnader 
förekom i elevpopulationen i de olika skolorna där två av skolorna har speciella 
inriktningar, den ena kultur, den andra idrott. Den tredje skolan har under pågående 
undersökning ingen specifik inriktning. Urvalet är således inte ett sannolikhetsurval utan 
snarare ett kvoturval där bestämda egenskaper selekterats.8 Skolornas storlek och antal 
språkgrupper per skola kan sammanfattas på följande sätt: 
 

• Skola 1 har 24 språkgrupper, totalt 430 elever i skolan, enligt listor 
• Skola 2 har 21 språkgrupper, totalt 390 elever i skolan         
• Skola 3 har 21 språkgrupper, totalt 322 elever i skolan 
 

Enheterna beskrivs som följer endast i syfte att fungera som bakgrundsinformation till 
språkmaterialet. Vad som har sagts av vilken lärare från vilken skola är även det av mindre 
vikt. Det som lyfts fram i resultatdelen och som presenteras ämnesvis är mer inriktat på vad 
språklärare har för erfarenheter och föreställningar inom respektive språk. Av begränsn-
ingsskäl har inte elever från de tre skolorna blivit hörda i denna studie, endast lärare. 

 
8 Magne Holme, I. & Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
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Skola 1: Kulturprofilerad skola  

Denna skola utmärker sig i studien på så vis att den har det största elevantalet, drygt 400 
elever, varav närmare 40 procent av eleverna har annat modersmål än svenska. Skolan har 
två arbetslag varav det ena är en så kallad Kulturprofilering dit elever från andra skolor 
aktivt söker sig till. Kulturinriktningen har attraherat framförallt flickor varför fördelningen 
pojkar flickor i dessa klasser ofta består av ca 70 procent flickor och 30 procent pojkar. Det 
andra arbetslaget (utan profilering) har elever från upptagningsområdet, vilket innebär att 
majoriteten av skolans elever med utländsk bakgrund går i detta arbetslag. Totalt har skolan 
56 procent flickor och 44 procent pojkar enligt insamlade språkgruppslistor.  
 
Skola 2: Idrottsprofilerad skola 

Denna skola är näst störst i undersökningen, med knappt 400 elever. Även den har två olika 
spår inom skolan; den ena idrottsprofilerad som elever söker sig till, samt det andra spåret 
som har elever från närområdet. Totalt har skolan 47 procent flickor och 53 procent pojkar, 
enligt språkgruppslistor. Att det är fler pojkar än flickor kan ha att göra med skolans 
idrottsprofilering. I språkgrupperna blandas elever som går i idrottsprofil och de andra som 
går i vanlig klass (vilket även är fallet i skola 1).   
 

Skola 3: Vanlig skola utan profilering 

Detta är den skola med minst elevantal, drygt 300 elever. Skolan har minskat i storlek på 
grund av elevers val att söka sig till profilerade skolor både inom och utanför kommunen. I 
skrivande stund har skolan gått ut med att till hösten erbjuda en Musikinriktning, ett sätt att 
försöka locka elever till välja skolan i år 6-9. Totalt har skolan 52 procent flickor och 48 
procent pojkar.  

Bearbetning av data 
Det kvantitativa materialet 

Vid bearbetning av de insamlade språkgruppslistorna har, som tidigare nämnts, en 
sammanställning gjorts för varje skola. Eftersom antalet elever per skola skiljer sig åt så 
formulerades kategorier med uppdelning i pojkar/flickor och antal pojkar i procent för varje 
grupp, ämne och år i respektive språk för att se vilket språk som hade högre antal elever av 
vardera kön. Summeringen av det totala antalet elever per språk i år 6-9 visar också på hur 
stora skillnader det är mellan språken. Det är dock viktigt att poängtera att statistiken 
endast ger en antydan om genusrelaterade förändringar eftersom studien inte följer en och 
samma elevgrupp under en längre period. Den statistik som visas är tagen från skolornas 
elevpopulation under läsåret 2006/2007. 
    Det kvantitativa materialet som visas i form av siffror säger inte nödvändigtvis en 
sanning eller helhetsbild om de faktiska förhållanden som råder. Däremot, som Holme och 
Solvang skriver i boken Forskningsmetodik (1997), så har jag haft en medvetenhet om den 
kvantitativa metodens svaga punkter i form av feltolkningsrisker och grad av reliabilitet. 
Om en liknande undersökning skulle ha gjorts ett annat år av en annan forskare så är det 
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osannolikt att samma siffror skulle upprepas. Lokala och sociala faktorer spelar in i den här 
aktuella sammanställningen och skulle mycket väl kunna visa sig vara annorlunda någon 
annanstans i Sverige. Dock bedömer jag att siffrorna tillsammans med den övriga empiri 
som insamlats ger en tillräckligt god reliabilitet och validitet för att kunna vara till grund 
för en jämförelse med tidigare forskning inom Sverige samt internationell forskning inom 
området. Bearbetningsmetoden uppmärksammar framförallt likheter och skillnader i 
elevers språkinlärning. Längre fram kommer tabeller visa på dels de kvantitativa, dels de 
kvalitativa resultat som framkommit genom statistik och lärare. 

Det kvalitativa materialet 

Åtta samtal med språklärare har spelats in med hjälp av mp3 och har därefter avlyssnats, 
transkriberats och analyserats. Två spansklärare, två fransklärare, en tysklärare samt tre 
ESV-lärares erfarenheter har bidragit till denna studie. Narrationer har skrivits ner för att få 
en sammanfattande bild av respektive lärares tankar och erfarenheter. Intervjusvaren har 
kategoriserats för att urskilja det avvikande eller gemensamma i deras utsagor. Dessa har 
sammanförts i tabellform för att visualisera områden och ämnens likheter och skillnader. 
Det arbetet har ingått i bearbetningsprocessen. Eftersom min undran låg i hur pojkars 
språkinlärning skiljer sig från flickors så var intervjuerna semistrukturerade. Jag ville få fatt 
på lärarnas erfarenheter utan att styra dem alltför mycket samtidigt som jag, efter att ha läst 
internationell forskning i ämnet, var intresserad av vissa specifika områden. Det semi-
strukturerade upplägget gav rum åt både av mig medvetet valda samtalsområden och av 
lärarna viktiga erfarenheter som de ville dela med sig av. Av de skälen var antalet 
intervjufrågor uppemot tio stycken. Vid bearbetningen av intervjuerna delade jag in 
informationen i tre huvudgrupper: 

• Skillnader i språkinlärning (pojkar/flickor) 
• Gruppstorlekar och tankar kring nivågruppering 
• Skäl till språkval 

Dessa tre områden redovisas under rubriken kvalitativa resultat, indelade efter ämne.  
 

Etiska överväganden 

För att informanterna som bidragit till intervjuerna och det kvalitativa materialet ska 
undvika att kännas igen så har de endast benämnts som just ”lärare” i den löpande texten. 
Lärarna kommer från de tre skolorna och undervisar i de olika språken. Vid citat så har de 
fått ett fingerat namn men utan att visa i vilken skola läraren undervisar i. Under rubriken 
kvalitativa resultat kommer exempelvis två fransklärares erfarenheter från två olika skolor 
att bli beskrivna under samma rubrik. Detta beslut har tagits efter ett etiskt övervägande 
med tanke på att maximera lärarnas anonymitet.  
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Teoretiska utgångspunkter 
En sociokulturell syn på lärande har varit det perspektiv med vilket denna studie har 
genomförts och granskats. Motivation och meningsfullhet är ledord inom den 
kunskapssynen, områden som är relevanta och i fokus i denna studie. Avgörande för 
motivationen är i vilken grad skolan lyckas skapa en god läromiljö, vilket inbegriper 
gruppdynamik och interaktionsformer. Olga Dysthe sammanfattar i boken Dialog, samspel 
och lärande (2003) hur motivation uppnås enligt det sociokulturella synsättet: 
 

Redan att delta i och bli uppskattad i en grupp ger motivation för fortsatt lärande. Det 

sociokulturella perspektivet visar tydligt att viljan att lära beror på upplevelsen av meningsfullhet, 

vilket i sin tur beror på om kunskap och lärande betraktas som viktiga i de grupper man ingår i. 

Både hemmiljön och klassen påverkar motivationen. Därmed blir det avgörande att skapa en 

klasskultur där lärandet värdesätts av alla, inte bara av läraren. (Dysthe 2003, s.38) 

Vikten av ett tryggt och positivt klassrumsklimat och hemmiljö påverkar således elevens 
vilja till att prestera och utvecklas inom språk (liksom i skolans övriga ämnen). Det är inte 
något som är en självklarhet inom skolor. God läromiljö och gruppdynamik har att göra 
med själva rummet för lärande, lika viktigt är att allt lärande och kunskapstillägnande sker i 
en social praktik, i en samarbetande gemenskap. Det kognitiva synsättet instämmer i vikten 
av läromiljön, men betonar också det individuella lärandet mer, att lärande sker genom 
individuella processer. Den sociokulturella synen kommer att problematiseras i relation till 
pojkar och flickors olika förmågor till samarbete i klassrummet, något som har visat sig 
vara olika i denna forskningsstudie. Frågan kan ställas om bristande resultat eller 
motivation till språkstudier har att göra med en oförmåga eller vilja till samarbete (läs mer i 
studiens diskussionsdel). 
 
Två begrepp från den sociokulturella teorin, situerat lärande och den närmaste 
utvecklingszonen, har varit två teoretiska utgångspunkter och tankeredskap i den här 
studien. De kommer längre fram i diskussionen att ifrågasättas, eller snarare 
problematiseras, i ett försök att förstå elever och lärares situation i dagens språkklassrum. 
Situerat lärande poängterar vikten av de inlärningskontexter som individen är en 
integrerad del av. Allt man gör och lär sig har kopplingar till det som är runt omkring, och 
till den kultur man är en del av. Något som betonas inom situerat lärande är autentiska 
aktiviteter. 9 Vad som betecknas som autentiska aktiviteter kan diskuteras. Ett exempel kan 
vara att inom språkundervisningen brottas man med svårigheter att hitta situationer där 
eleverna kan träna sina färdigheter på målspråket. I spanska, franska och tyska är tillfällen 
till språkliga kommunikationsmöjligheter med målspråkstalare inte alltid lätta att 
åstadkomma. Det är inte heller lätt att ta in målspråket via olika informationskanaler 
utanför skolan, eftersom det språk som florerar mest i media och över Internet är 

 
9 Dysthe, O. (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande 
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engelskan. Att åstadkomma denna typ av autentiska aktiviteter är således en svårighet och 
få möten med målspråket kan påverka elevers motivation. Det som togs upp tidigare, att 
lärande sker i en social praktik, kan också kopplas till situerat lärande och inlärnings-
kontexters påverkan. Att varje elev i klassrummet upplever sig sedd och att de tillför något 
till andra inom den språkgrupp de är en integrerad del av är en viktig del i undervisningen 
ur ett sociokulturellt perspektiv. 
     Vygotskijs begrepp Den närmaste utvecklingszonen belyser vad den lärande kan 
klara på egen hand och vad han eller hon kan åstadkomma med stöd från en vuxen eller en 
kamrat som har kommit längre. Den kunskapssynen, eller det begreppet, ser det heterogena 
klassrummet som en tillgång och använder sig av samtalet som redskap till utveckling, där 
en mer kunnig inom ett område (elev eller lärare) hjälper en annan som inte har kommit 
lika långt. Begreppet har tidigare oftast använts i analyser i det som Vibeke Grover Aukrust 
kallar för dyadisk interaktion, det vill säga samverkan mellan två personer i optimala 
kontextuella förhållanden. Om detta skriver hon följande: 

Av det skälet har man diskuterat om begreppet är alltför smalt för att vara tillämpbart på de 

komplexa interaktionsstrukturer i klassrummet som barnet ingår i. (Dysthe 2003, s.173) 

Detta kommer senare att problematiseras, det vill säga huruvida Vygotskijs begrepp om 
den närmaste utvecklingszonen, används eller kan användas i språkklassrummet baserat på 
kvalitativ empiri i denna studie. 



Redovisning av resultat 

Resultat av kvantitativ information 
ESV är det näst största språkvalsämnet i alla tre enheter. Antalet är mer än dubbelt så högt i 
år 9 som i år 6. Diagrammet nedan med jämförelser år 6 vs år 9 inkluderar både pojkar och 
flickor och visar på ökningen av elever totalt vilket också innebär ökade gruppstorlekar. 
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Är det då vanligare att pojkar väljer bort moderna språk? Cirkeldiagrammet nedan med 
fördelning av pojkar och flickor i år 6 visualiserar hur stor skillnad det är mellan antal 
flickor och pojkar i Engelska Svenska Språkval (ESV) år 6. Fler pojkar än flickor väljer 
uppenbarligen bort studier i moderna språk, enligt statistik från de tre skolorna som 
undersökts. 
 

Könsfördelning ESV år 6, skola 1-3 
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Fördelningen pojkar och flickor i ESV i år 9 visar att skola 1 och 2 har samma tendens som 
i år 6 med övervikt av pojkar, 60 samt 54 procent, medan skola 3 avviker med majoritet 
flickor, 62 procent (i år 6 visade de tre enheterna samma dominans av pojkar, 61%, 71%, 
71%). Kvalitativ information visar dock att lärare från skola 3 ser majoriteten flickor som 
ett undantag från hur det har sett ut under tidigare år. Oavsett vilket så visar statistiken det 
att även flickor tillkommer i ESV och jämnar ut könsfördelningen i grupperna. Det skall 
dock poängteras, vilket också har sagts tidigare, att denna statistik inte behandlar samma 
elevgrupp i år 6 och år 9. Det är olika elever i år 6 och 9, de som går i skolorna i skrivande 
stund, och inte en jämförelse med en och samma grupp under längre period. Därför kan 
skälen till ökningar och minskningar vara av olika karaktär, som exempelvis 
inflyttade/utflyttade elever eller avhopp från moderna språk. Det gäller även statistiken 
över spanskgrupperna i år 6 och 9 som presenteras längre fram. 
 
Språkgruppslistorna i de moderna språken i år 6-9 från de tre enheterna visar att franska 
läses av 9 – 14 procent av skolornas elever, tyska av 12 – 16 procent, spanska av 38 – 51 
procent samt ESV 28 – 32 procent. Skola 2 utmärker sig med den högsta andelen 
spanskelever (51 procent). Skola 1 har det högsta antalet i ESV (32 procent). Slår man ihop 
antal elever per språk från samtliga skolor och årskurser så visas en bild av skillnader i 
språkens popularitet. Se fördelningen av antal elever år 6-9 i skola 1-3 i respektive språkval 
i diagrammet nedan. 
 
                           Totala antalet elever i resp. språk år 6-9, skola 1-3 

                    

Spanska ; 
505

Franska; 
133

Tyska; 170

ESV; 336

 
 
Grupperna i tyska och franska är små. Med tre undantag (se bilaga 1) så överstiger ingen 
grupp 15 elever i år 6-9 i de tre enheterna. Detta till skillnad från spanskans grupper som, 
med två undantag (se bilaga 3), alltid överstiger det antalet.
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Spanska, som är det moderna språk som flest elever väljer, visar på den mest markanta 
minskningen i elevantal från år 6 till år 9, framför allt bland pojkar.  
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Ovanstående diagram visar på den gemensamma tendensen hos de tre enheterna. Vad som 
inte syns här är att Skola 3 har ett avvikande resultat när det gäller flickor i år 9; där sker en 
dubbel ökning av flickor från år 6 till år 9 som läser spanska (från 11 till 22 flickor) till 
skillnad från de andra skolorna som antingen har samma antal flickor i år 9 som i år 6 eller 
en minskning. Samtidigt har Skola 3 även en högre andel flickor i ESV i år 9, som nämnts 
tidigare, jämfört med de andra skolorna. Det kvalitativa resultatet ger en möjlig förklaring 
till statistiken.  
 
Det kvantitativa materialet i denna studie visar även att i år 9 är det fler flickor som läser 
moderna språk jämfört med pojkar. Även här ser vi likheter i skolornas statistik. 
Språkgruppslistorna visar att i spanska, franska och tyska i år 9 består grupperna av fler 
flickor än pojkar. Se tabell nedan. Antal pojkar står i parentes. 
 
Antal Flickor/ Ämne Skola 1 år 9 Skola 2 år 9 Skola 3 år 9 
Spanska 18 (4) 24 (19) 22 (16) 
Franska 7 (5) 6 (3) 10 (5) 
Tyska 6 (5) 7 (2) 8 (6) 
 
För att siffror och tabeller ska få en högre validitet kommer den kvantitativa informationen 
kompletteras med det kvalitativa resultat som framkommit i studien. 
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Resultat av kvalitativ information 
Intervjuer med språklärare resulterade i en mängd intressant information. Delar av 
informationen har dock inte tagits med i denna framställning med tanke på studiens syfte 
och frågeställning. För att göra de väsentliga resultaten mer framträdande presenteras de 
nedan i punktform och följs därefter av redogörelser ämnesvis i respektive språk.  
 

• Pojkar är bättre än flickor i engelska. Det menar språklärare i denna studie. Flera 
röster gör sig hörda om pojkars goda hörförståelse, bra ordförråd och att de allmänt 
har lätt för engelska jämfört med flickor. Det är det resultat som utmärker sig i det 
kvalitativa material som insamlats i denna forskning. 

 
• Flickor samarbetar bättre än pojkar. Även det har flera lärare talat om. Pojkar 

behöver en morot, någon form av yttre belöning för att fokusera och prestera i 
klassrummet (som att få sluta lektionen tidigare eller liknande). 

 
• Flickor lägger, enligt lärares uppfattning, ner mycket mer tid och energi i sin 

språkinlärning jämfört med pojkar. De är mer noggranna och har högre 
studiedisciplin. Pojkar är inte lika villiga att lägga ner den tid som språkstudier 
kräver för att avancera. Istället tenderar de att hoppa av. 

 
• För stora språkgrupper bäddar för avhopp av elever i moderna språk. 

 
Dessa slående resultat kommer att diskuteras mer ingående under resultatanalys och 
diskussion. Övriga resultat presenteras nedan ämnesvis, indelat i följande tre områden: 
 

• Likheter och skillnader i språkinlärning och motivation (pojkar/flickor) 
• Gruppstorlekar och tankar kring nivågruppering 
• Skäl till språkval 

Likheter och skillnader i språkinlärning och motivation 

Engelska/ ESV: 
Lärare i ESV som talat om pojkars framgång i engelska har hänvisat inte bara till Engelska 
Svenska Språkval utan till engelskämnet i sin helhet. Pojkarnas goda kunskaper i engelska 
tror lärare har att göra med att de ofta utsätter sig för situationer där målspråket används, 
som Internet, dataspel och olika medier. När det gäller motivation och intresse till engelska 
ser lärarna inte någon nämnvärd skillnad, eleverna är medvetna om språkets värde och 
användbarhet i samhället. Däremot så tenderar flickor att anstränga sig mer i sin 
språkinlärning än pojkar. Generellt är pojkarna mer verbala och mer risktagare än flickor. 
En av lärarna i ESV som ofta undervisar grupper med majoritet flickor menar att det ibland 
är en fördel med färre pojkar i engelskklassrummet: 
 

De tysta tjejerna får mindre chans att försvinna för att det finns färre killar som tar tiden, det är en 

slutsats jag kan dra. (Elin, lärare i Eng/ESV)  
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En av skolorna i studien har nyligen delat upp ESV-eleverna i år 9 i pojk- och flickgrupper 
med goda resultat som följd. Enligt lärare på skolan har motivationen och meningsfullheten 
ökat hos eleverna i och med den indelningen, även frånvaron från lektionerna, som tidigare 
var hög, har minskat. I Skola 3, som i statistiken visat sig ha 62 procent flickor i ESV år 9, 
pratar läraren om den gruppen som ett undantag (för att få fram den siffran har jag i bilaga 
3 slagit ihop de två grupperna i år 9 och räknat ut procentandelen för flickor). Många av 
flickorna som går där har, enligt läraren, valt ESV redan i år 6 och har således inte hoppat 
av andra språkstudier.  

Spanska: 
Lärare pratar om eleverna som lika motiverade, en lärare menar dock att vissa av pojkarna 
är mer motiverade än flickor i spanska. Att språket anses som coolt, macho, och att 
fotbollssporten är framgångsrik i Spanien tror båda lärarna påverkar pojkarnas intresse och 
motivation. Flickorna upplevs dock mer noggranna i sin natur och lägger ner mer tid på 
språket, de är dock ofta försiktigare i klassrummet med vad de säger, inga risktagare. I en 
av skolorna har tidigare en stor elevgrupp i spanska i år 9 delats upp efter grad av 
motivation utan goda resultat, enligt läraren.  
 
Franska: 
Språket har en tjejstämpel. Samtidigt är det en viss prestige att läsa franska menar en av 
lärarna. Hon har hört elever säga att de valt franska för att få en utmaning. Att färre pojkar 
än flickor läser franska tror lärare har att göra med att den franska kulturen tilltalar flickor 
mer (mode, matlagning m.m.). En av lärarna som har lång erfarenhet av franskundervisning 
menar att förr var grupperna jämnare, innan spanskans intåg. Hon har tidigare haft flera 
framgångsrika pojkar i franska, men vanligtvis är det fler flickor än pojkar i grupperna. De 
som hoppar av är oftare pojkar än flickor. Avsaknaden av logik i språket och de många 
undantagen från regler menar en lärare påverka pojkars vilja att fortsätta med språket.  
 
Tyska: 
”Det är inte så jätteofta som det är pojkar som är jätteduktiga” (Terese, lärare i Ty/Eng). 
Det säger den lärare som gör sig hörd i tyska. Hon har dock ganska många pojkar i sina 
grupper. Hon tycker att det är få elever som hoppar av studierna i tyska, men de som dock 
gör det är oftare pojkar, enligt hennes erfarenhet. Flickor tycks ha högre motivation eller 
studiedisciplin, lägger ner mer tid på språket är den uppfattning hon som lärare har. Pojkar 
som är duktiga finner hon vara lite av språkbegåvningar som har lätt för att lära, som klarar 
det utan för mycket arbetsinsatser, dock till en viss gräns. Se citat i början av stycket. 
 

Gruppstorlekar och tankar kring nivågruppering 

Engelska/ ESV: 
Lärare i alla skolor talade om ESV-ämnet som den grupp ingen lärare vill ta sig an för att 
de är så svåra. Kunskapsskillnaderna inom grupperna är stora liksom graden av motivation 
och skälen till varför eleverna är där. I en av skolorna menar läraren dock att det har blivit 
mycket bättre de senare åren i och med att nya lokala riktlinjer arbetats fram. Som tidigare 
nämnts så har man i en annan skola prövat på att gruppera eleverna i pojk- och flickgrupper 
tillsammans med förändrade arbetsmetoder med framgångsrikt resultat.  
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Nivågruppering förespråkar många lärare, men speciellt en lärare i studien uttalar sig som 
följer: ”Barn refererar till barn i samma grupp” (Ellen, lärare i Eng/ESV). Den läraren 
menar att de svaga känner sig misslyckade tillsammans med väldigt duktiga elever. En 
homogen grupp skulle leda till tryggare klassrumsklimat, anser läraren. Att nya elever 
tillkommer kontinuerligt i gruppen sätter också dynamiken ur spel. En annan lärare uttalar 
sig om att väldigt mycket tid går åt till dem som har det svårt.  

”De som är duktiga får klara sig mycket själv, och det är lite tråkigt, de ska ju också få utvecklas….” 

(Elin, lärare i Eng/ESV). 

Läraren refererar framför allt till den vanliga engelskundervisningen, men även ESV. 

 
Spanska: 
Alla kan lära sig språk men på olika nivåer. Det anser en erfaren spansklärare som 
intervjuats i studien. Hon ser även att den ideala språkgruppen är 22 elever, inte fler än så. 
Spanskämnet har idag stora grupper, något som de två intervjuade lärarna ansåg vara dåligt. 
Det leder ofta till att många elever slutar för att de inte får det stöd och personliga kontakt 
som behövs för att känna sig sedd och kunna avancera. Grupper runt 30 elever i år 6 
minskar alltid, menar de. Att göra språk obligatoriskt eller hitta ett system där man inte kan 
räkna bort språkbetyget skulle lösa problemet med att elever hoppar av och att språk blir 
det ämne som prioriteras bort. En maxgräns av antal elever tas också upp. 
 
Franska: 
Stora grupper leder ofta till avhopp. De två lärarna har båda erfarenhet av stora grupper och 
ser stora samband med gruppstorlek och avhopp. Nivågruppering ses som ett alternativ till 
att hoppa av språkstudierna. En av lärarna med lång erfarenhet menar att eleverna var mer 
motiverade förr och statusen på språkämnen har sänkts i och med Lpo94 och förändring-
arna i gymnasieskolan. Alla elever som inte har svårigheter med basämnen bör läsa 
ytterligare ett språk som obligatoriskt ämne, ej som ett val. 
 
Tyska: 
Nybörjare i språk behöver mycket stöd och hjälp vilket är omöjligt i stora grupper. 
Tyskläraren har just nu en grupp som redan i år 6 minskat från 34 elever till 31 och hon tror 
fler elever kommer hoppa av på grund av gruppstorleken. Hon anser att språk bör vara 
obligatoriska och att nivågruppering kan vara ett alternativ till att elever får läsa efter sin 
förmåga.  

Varför är just språkkunskaper och språkinlärning så väldigt stor skillnad på vad hjärnan klarar till 

skillnad från historia eller fysik eller geografi, vad som helst, varför kan man välja bort språk? 

(Terese, lärare i Ty/Eng) 

Det citatet sammanfattar en undran som många av de intervjuade språklärarna delar. Det 
som i teorin heter att Alla ska läsa ett språk (utöver engelska) är i praktiken givet eleven 
som just ett val, ett språkval. 
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Skäl till språkval  

Eftersom skälen till språkvalen tenderar att vara detsamma på vissa punkter, och avvikande 
i andra, visas de nedan i tabellform för att ge en bättre överskådlighet mellan språken. 
Uppgifterna har lärarna till stor del fått från eleverna själva när de i år 6 vid terminsstart har 
pratat med eleverna om skälet till deras val av språk. Men sannolikt har vissa av svaren att 
göra med lärarnas tolkning av beteenden, motivation och attityd. 
 
 
 

ESV Spanska Franska Tyska 
 

 
 
Skäl till 
språkval 

 
¤ svag i 
basämnen 
Sv/Eng 
 
¤ vill 
utvecklas, 
avancera i 
Eng (ex få 
MVG) 
 
¤ annat 
modersmål 
än svenska 
 
¤ brist på 
ork/ 
motivation 
till m. språk 
 
¤ känsla av 
att ha 
misslyckats 
i moderna 
språk 
(hoppat av) 
 
 
 

 
¤ reser till 
målspråkslandet 
 
¤ föräldrar och 
syskons 
påverkan, 
hemmets 
möjligheter till 
läxhjälp 
 
¤ coolt 
 macho 
världsspråk 
 
¤ fotboll 
 
¤ kompisarnas 
val/grupptryck 
 
¤ en uppfattning 
att språket är 
lättare än andra 
 

 
¤ reser till 
målspråkslandet 
 
¤ föräldrar och 
syskons 
påverkan, 
hemmets 
möjligheter till 
läxhjälp 
 
¤ vackert språk 
 
 
 
¤ spännande 
kultur (mode 
m.m.) 
 
 
¤ prestige, 
utmaning 
(svårt) 

 
 
 
 
¤  föräldrar och 
syskons 
påverkan, 
hemmets 
möjligheter till 
läxhjälp 
 
¤ inte så vackert 
men manligt 
 
 
 
 
¤ kompisarnas 
val/grupptryck 
 
¤ en uppfattning 
att språket är 
lätt, liknar 
svenskan 

 
Den typ av motivation och skäl till språkstudier som Gardner och andra motivations-
forskare talat om (instrumental och integrativ) gör sig inte hörd här. Lärarna menar att 
eleverna inte tänker så långt som i banor att nyttoaspekter eller identifikation. Eleverna är 
mer här-och-nu-centrerade. Det är framför allt närmiljön och svårighetsgrad som avgör 
vilket språk som slutligen väljs. 
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Sammanfattande resultatanalys 
Den skola som har en idrottsprofil inom skolan utmärker sig med flest elever i ESV år 6 vid 
en jämförelse av de tre skolorna (se skola 2 s.11). Den gruppen består även av flest pojkar 
jämfört med de andra enheternas grupper vilket man kan se i bifogade språkgruppslistor. 
Frågan man ställer sig är om det kan ha att göra med idrottsinriktningen? Har elever som är 
speciellt intresserade av idrott mindre intresse eller förmåga att läsa språk? I den 
internationella forskningen med namnet Real Boys Don´t Do Languages 10 menar pojkar i 
den studien (som nämnts tidigare) att sport är vad killar gör, underförstått att de inte läser 
språk. Samtidigt har samma skola flest elever som läser spanska totalt sett över årskurserna, 
med jämn fördelning pojkar flickor (se bilagor 1-3 för jämförelse). Är spanska det språk 
som pojkar anser vara tillräckligt maskulint för att attrahera och motivera dem till 
språkstudier? Fotbollens påverkan har nämnts av båda spansklärarna i denna studie. Det är 
möjligt att sporten fotboll har bidragit till språkets popularitet på den idrottsprofilerade 
skolan. Men faktum kvarstår att många pojkar hoppar av sina studier i spanska (se s.11).  
 
Det kan handla om skillnader i typ av motivation hos pojkar och flickor. Om 
ansträngningen är för stor i relation till utdelningen väljs det bort av pojkar, tror lärare i 
studien. Den kvalitativa empirin visar att flickor generellt sett lägger ner mer tid och 
ansträngning i sina språkstudier än pojkar är villiga att göra, detta enligt lärares 
uppfattningar. Orsakerna kan vara många. Flickorna kan vara månare om att tillfredställa 
lärare, vara duktiga och ambitiösa, ha påverkan hemifrån att prestera och få bra betyg. 
Alternativt, att de känner Intrinsic motivation, det som Brown (2001) beskrev som den inre 
drivkraften, att man jobbar för sin egen skull (se s.4). Eller har flickornas studiedisciplin 
mer med yttre faktorer att göra, en form av extrinsic aspekt där det räcker med belöningen 
av omgivningens positiva och berömmande reaktioner? Det kan vara svårt för utomstående 
att avgöra vilket, framför allt lärare. Men om yttre faktorer, exempelvis i form av framgång 
i språk p.g.a. flit påverkar den inre drivkraften, då fyller det ett syfte. Språkgrupplistor visar 
dock att även flickor hoppar av sina språkstudier, men att det upplevs vanligare av lärare att 
det är pojkarna som står för avhoppen. Kanske håller det på att vända, skola 3 med de 
många flickorna i ESV skulle kunna tala för det. Vid intervju med språklärare från skolan 
framkom att siffrorna var att betrakta som ett undantag och skälet till varför många flickor 
valt ESV i den skolan relaterade hon till sociala och kunskapsrelaterade faktorer. Om det är 
ett undantag eller ny tendens saknas underlag för att kunna svara på. Lärarna menar att det 
är svårt att generalisera, att det givetvis finns pojkar som samarbetar och flickor som inte 
lägger ner speciellt mycket energi i sina studier, men att det övergripande intrycket är att 
det skiljer sig åt mellan könen i enlighet med den bild som målas upp i denna studie. 
Pojkarna har enligt lärares utsagor bra engelskkunskaper och är mer risktagare, något som 
är positivt ur språkinlärningssynpunkt. Kan hända att motivationen till andra språk än 
engelska minskas i och med konkurrensen av andra ämnen. 

 
10 Carr, J & Pauwels, A. (2006). Boys and Foreign Language Learning. Real Boys Don´t Do Languages 
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Diskussion 
Flera lärare har reagerat över elevers valmöjlighet att hoppa av eller välja bort språk. Den 
tidigare citerade läraren i tyska formulerade tydligt att hon inte ser varför det skulle vara 
några skillnader i vad människor kan lära sig om man jämför språk med andra ämnen 
såsom historia, fysik eller vilket annat ämne som helst. Alla borde kunna läsa språk efter 
förmåga och behov. Det framkommer av flera lärares uttalanden i denna studie. Om 
regelverket förändrades, om fler behöriga språklärare fanns att tillgå, om språkens status 
höjdes, om gruppstorlekar var rimliga, då skulle dagens dilemma med få språkintresserade 
ungdomar kunna åtgärdas. Det är inte en förändring som är gjord i all hast. Men att språk är 
ett hett skolpolitiskt ämne vittnar debatter i media om. 
      Ett språk som ungdomar dock inser värdet av och vill lära sig mer av synes vara 
världsspråket engelska. Lika tydligt som statistiken säger att färre pojkar än flickor 
fullföljer eller väljer moderna språk har det varit att pojkar är duktiga i engelska, slutsatser 
som har dragits efter att ha pratat med många lärare på fältet. De åtta språklärare som har 
intervjuats har alla utom en haft engelska med i sin ämneskombination och således haft 
erfarenheter att berätta om i både moderna språk och engelska. En av lärarna menar att det 
inte alltid behöver vara så att de är duktigare än flickorna, men att i hörförståelse och 
ordförråd har de oftast kommit mycket längre. Om det nu är så att pojkar inte ser ett behov 
av att läsa ytterligare språk än engelska; var ska de ta vägen om inte till ESV? Alla ska ha 
lika möjlighet att utvecklas och utmanas. Om nu språkklassrummet inte fungerar så väl 
som en samarbetande social praktik där relationerna novis – expert fungerar, då tenderar 
det bli så som engelskläraren påpekade tidigare, ”De som är duktiga får klara sig mycket 
själv….”(Elin, lärare i Eng/ESV). Det riskerar att innebära att de inte blir sedda och 
uppmärksammade i den grad som de skulle behöva för att utvecklas ännu mer. Om det 
fanns en särskild grupp för dem så skulle den gruppen kunna användas på ett mer fruktbart 
sätt som hjälp till mindre starka elever i engelska, och på så sätt dra nytta av deras 
kunskaper i enlighet med Vygotskijs term Den närmaste utvecklingszonen. 
  
Vad är det då som gör att gruppdynamiken i språkgrupper är annorlunda jämfört med 
övriga ämnen? Ett svar på det kan vara att grupperna i moderna språk och i ESV i många 
svenska grundskolor är en sammanslagning av elever från en mängd olika klasser (ibland 
även från olika skolor). I vissa fall möts de endast under veckans få språkundervisnings-
timmar och tillfällen till att lära känna varandra närmare, för att skapa tillit i gruppen, kan 
ibland försakas eller prioriteras bort på grund av fokus på språkundervisningen. Språk-
gruppernas begränsade lektionsantal per vecka skiljer sig därför jämfört med många andra 
ämnen, som svenska, matematik och so. Elevers olika grad av motivation kan också vara en 
faktor som spelar in. Det har sagts att flickor är noggrannare och har större studiedisciplin 
än pojkar, att de lägger ner mer tid på språket. Om pojkarna inte är villiga att lägga ner lika 
mycket energi i sin språkinlärning så är det relevant att fråga sig om det skapar någon form 
av klyfta dem emellan. Om inte lärare aktivt bordsplacerar eleverna i klassrummet tenderar 
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de att sätta sig pojkar för sig och flickor för sig, två läger i samma rum. Att de genus-
relaterade skillnader som tagits upp här påverkar klassrumsklimatet är inte osannolikt. 
Trots att flickorna är försiktigare verbalt inom språkämnen är de bättre på att samarbeta, 
enligt flera röster i studien. Är pojkar mer individualister än flickor? Inom lagsporter som 
fotboll och andra aktiviteter är pojkar ofta sammansvetsade och målfokuserade. Men inom 
skolans språkundervisning ser det annorlunda ut. Speciellt lärare som undervisar 
idrottsprofilerade klasser kan vittna om skillnader mellan de klasserna och de 
”vanliga”(eller ”kreativa” som de också kallas i en av skolorna). Intressant är att 
internationell forskning vi läst om och de pojkar som menade att ”Sport is what boys do”  
(Carr & Pauwels 2006, s.69) tenderar att överensstämma med den skola som har 
idrottsprofil. Majoriteten av pojkar i den skolan går antingen i ESV, det vill säga har valt 
bort ytterligare ett språk, eller så läser de spanska, det språk med störst kopplingar till 
fotboll och idrott. 
 
Pojkar tenderar att vara mer risktagare och mer verbala än flickor i språkklassrummet. 
Forskningen i denna studie har visat att flickorna (enligt lärares erfarenheter) är mer 
försiktiga och vill vara säkra på att det de säger är rätt innan de ska prata inför klassen. 
Pojkarna hörs desto mer. Ett projekt som förkortat kallas för STRIMS11 och som undersökt 
elevers olika inlärningsstrategier i språk har sett liknande tendenser vid inspelningar av 
elever i sin undersökning. Deras transkriberingar visar att exemplet Hanna är mer försiktig 
och fåordig jämfört med Emil i samma årskurs. Sammanfattat, citat:  
 

Medan Emils hela beteende verkar gå ut på att han vill aktivt delta i ett verkligt samtal och inte 

väjer för att ta ut svängarna, är Hannas framtoning mycket mer försiktig. Vi observerar att hennes 

svar är korrekta men mycket korta. När hon inte förstår ett ord/…/ ser hon bara frågande ut och 

säger ingenting. (Malmberg 2000, s.120)  

Det är intressant att notera att min egen och ovan svensk forskning i språkinlärning är 
samstämmiga, men också att de inte överensstämmer med internationella forskningsresultat 
inom samma ämne. Jo Carr och Anne Pauvels forskning i Australien, England och Nya 
Zealand menar att i de länderna är tendenserna det motsatta (se citat s.3). Där pratar lärare 
om pojkars språkstudier i främmande språk som ett ”Risky option” just på grund av det 
känsliga i att säga fel, göra misstag inför andra, något som kan leda till att pojkarna blir 
utskrattade av sina kompisar. Pojkarna blir där inte de risktagare som vi ser tecken på i 
Sverige. Språklärare i min studie har inte sett det otillåtande beteendet bland elever i sina 
klassrum. De flesta tycker att det är ett tillåtande klassrumsklimat, även om pojkarna tar 
mycket plats och hörs mest. Här kan man fundera över vad det är som gör att flickorna 
behöver eller vill vara så noga med korrekthet inför andra. Om man har en god och trygg 
läromiljö, som påpekats som viktigt inom den sociokulturella kunskapssynen, borde inte 
alla elever då våga lite mer? Om alla elever är en integrerad del av en social praktik där 
lärande sker så kan tyckas att båda könen skulle ta lika stor del av talutrymmet. Det är dock 
sedan länge erkänt att så inte är fallet. Det har visat sig i min studie att flickor tenderar att 
samarbeta bättre än pojkar. Skillnader i typ av motivation har diskuterats. En spansklärare 
menar att vid tävlingar eller löften om att få någon form av belöning så sätter pojkarna fart 

 
11 Malmberg, P. (red.) (2000). I huvudet på en elev Projektet STRIMS Strategier vid Inlärning av Moderna Språk  
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och samarbetar under spansklektionerna för att bli klara med en uppgift. Det beteendet kan 
tolkas som ett behov av det som tidigare beskrivits som ”extrinsic motivation”, yttre 
motivation. Att yttre belöningar kan påverka den inre motivationen på sikt har framkommit 
i tidigare forskning. Intressant är att flickorna inte har samma behov av yttre belöningar för 
att samarbeta och fokusera. Kanske är det lättare att chansa och våga när man arbetar i par 
eller liten grupp och att flickorna föredrar det arbetssättet. Det för oss in på ämnet 
gruppstorlekar. Flera lärare har talat negativt om stora grupper och hur det påverkar 
klassrumsklimatet och språkinlärningen. Om flickor kan samarbeta bra med andra är det till 
deras fördel i stora grupper där grupparbeten och samarbete blir en nödvändighet för att 
kunna ha en fungerande interaktionsform där alla blir hörda av någon (om än inte av 
läraren utan lika ofta av klasskompisar). Jag har tidigare tagit upp Vygotskijs begrepp Den 
närmaste utvecklingszonen och att det ifrågasatts om det är möjligt att få det att fungera 
med en mer kunnig som hjälper en mindre kunnig i stora och komplexa grupper (se s.9). 
Engelsklärare har talat om ESV-elevernas problem med att ta emot hjälp av en mer kunnig 
(se s.14). I en klass med stora kunskapsskillnader ses det som ett problem att få eleverna att 
samarbeta. Här går åsikterna isär om det heterogena klassrummets fördelar jämfört med en 
homogen elevpopulation inom en och samma grupp. Om det är så att den svaga inte vill 
visa sina svaga sidor för en jämnårig som har bättre kunskaper, hur ska den svaga växa och 
utvecklas då och än viktigare, hur påverkar det motivationen till lärande? 
STRIMS tar upp denna problematik med elevers olika utvecklingstakt med exemplet Lisa: 

Lisas små framsteg står i bjärt kontrast till hennes kamraters positiva utveckling och visar, om inte 

annat, på den stora skillnaden i inlärningstakt elever emellan. Men man kan inte stanna vid detta 

konstaterande. Att hela tiden känna att man inte når upp till de krav som ställs och ständigt som 

Lisa nödgas konstatera att ”jag fattar inte” måste på sikt vara förödande för motivation och 

inlärande. (Malmberg 2000, s.124) 

Detsamma menar läraren som citerats i denna studie med ”Barn refererar till barn i samma 
grupp” (Ellen, lärare i Eng/ESV) som tror att inlärningen skulle öka med 50 procent om 
eleverna var tillsammans i homogena grupper och slapp känslan av misslyckande. Det finns 
inga enkla svar. Men att nivågrupperingar, som ofta används i andra länder och tidigare 
även i svensk grundskola, har kommit upp i diskussioner om vad man kan göra visar på att 
en förändring är önskvärd. När det gäller stora gruppstorlekar är det även svårt att hinna se 
alla elever. Om någon elev inte hänger med, halkar efter i undervisningen, kan det ta längre 
tid innan läraren upptäcker den språkliga kunskapslucka som uppstår hos eleven. Detta kan 
påverka dennes motivation till att fortsätta sina språkstudier och istället välja att hoppa av, 
att gå över till ESV-gruppen. Om man heller inte upplever framgång eller progression i sina 
språkstudier blir avhoppet ännu sannolikare, om möjlighet ges. 
 
Slutligen, det situerade lärandet, vikten av inlärningskontexter och autentiska aktiviteter. 
Flera lärare har tagit upp att mer kontakt med målspråket skulle förbättra resultat och öka 
motivationen hos elever. Det är möjligt att framför allt pojkar inte ser behovet av 
språkkunskaper i andra ämnen än engelska just för att de autentiska användningstillfällena 
är så få. I språkinlärning av främmande språk måste även det nya språkets kultur förstås 
och läras in samtidigt som ordinlärning, uttal och intonation m.m. Att det blir mycket 
utantillinlärning är ofrånkomligt. På så sätt står språken till viss del i kontrast till vad 
läroplanen säger i andra ämnen, att det är förmågor som ska tränas, inte fakta. Inom språk 
har det också förändrats, graden av grammatik har minskat till förmån för mer 
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kommunikationsträning i klassrummet. Men faktum kvarstår att utan ett ordförråd i ett 
språk blir det svårt att kommunicera. Denna utantillinlärning kan pojkar ha svårt att stå ut 
med. I en rapport från ett symposium för språkforskare och språklärare skrivs det följande 
om det komplexa i att lära sig språk: 

För att kunna bilda även ett ganska kort yttrande på ca tio ord måste man behärska någonting i 

storleksordningen 50 regler på olika nivåer: enskilda ljud, intonation, ordföljd, ordböjning, ordval.12 

(Allwood 1981, s.20) 

Om det är så att pojkar tycker att det räcker med engelska blir det plötsligt lättare att förstå. 
När många ämnen konkurrerar om elevens tid och ansträngning skapas en prioriteringslista. 
I pojkarnas lista verkar moderna språk hamna längre ner än på flickors lista. Utöver de 
andra skolämnena har ungdomar ofta många fritidsintressen som lockar, som om det inte 
räcker med att bara vara tonåring. Kanske vore det ett alternativ att följa den trend som 
börjar märkas i Europa, att lära sig språk ska man göra i målspråkslandet, inte i skolan.13  

 
 

 
12 Allwood, J. (red.) (1981). Språkteorins relevans för språkundervisningen 

13 Ringqvist, E & Valfridsson, I. (red.) (2004). Forskning om undervisning i främmande språk  
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Slutsatser 
Studien har haft som syfte att synliggöra skillnader i pojkar och flickors motivation, 
inlärning och val av språk. De slutsatser som empirin har resulterat i, och som har 
presenterats i studiens resultat men återkommer här nedan, har varit av både kvantitativ och 
kvalitativ karaktär. Den ena metoden ensam hade inte kunnat visa det som båda 
tillsammans har bidragit till. Statistiken har varit den hårda data som behövt kompletteras 
med individers utsagor av erfarenheter inom området för att få ökad förståelse för 
undervisning och inlärning i moderna språk och engelska. Viktigt att påpeka är att de 
kvalitativa resultaten skall ses utifrån ett lärarperspektiv. När elevexempel har tagits upp i 
diskussionen har det hämtats från tidigare forskning och inte från elevpopulationen i denna 
studie. Skälet till att elevperspektivet uteslutits har enkom att göra med begränsningsskäl 
men vid fortsatt forskning inom området blir elevperspektivet mitt nästa fokus.  
     De slutsatser som dragits i denna studie är baserade på statistik från de tre enheternas 
elevpopulation samt intervjuer med åtta språklärare. Det som framkommit är att 

 
• ESV-grupperna är mer än dubbelt så stora i år 9 som i år 6, vilket ofta har att göra 

med elevers avhopp i moderna språk. Stora och heterogena språkgrupper påverkar 
klassrumsklimatet. 

 
• Fler pojkar än flickor väljer bort studier i moderna språk i år 6. 

 
• Fler pojkar än flickor tenderar att hoppa av moderna språk, vilket visar sig i 

språkgrupperna i år 9 där en majoritet i respektive språk är flickor. 
 

• Flickor lägger, enligt lärare, ner mer tid och energi på sin språkinlärning än pojkar. 
Flickorna uppfattas oftare mer försiktiga i sina inlärningsstrategier, framför allt när 
det gäller tal, till skillnad från pojkar som är mer verbala och mer risktagare. Pojkar 
tenderar dock att vara sämre på att samarbeta och de behöver ofta någon form av 
yttre belöning för att motivera sig till att slutföra uppgifter i klassrummet. 

 
• Skälen till språkval är till viss del genusrelaterade, men elever påverkas även av 

faktorer kopplade till deras närmiljö samt språkets svårighetsgrad. 
 
Sociokulturell syn på lärande och läromiljön har varit grunden i denna undersökning. Den 
kunskapssynen har också till viss del problematiserats för att visa på de svårigheter som 
lärare har att brottas med. Därmed inte sagt att en kognitiv syn på lärande är att föredra. 
Studien har försökt belysa de olika faktorer som spelar in och påverkar språkunder-
visningen i dagens grundskola och i diskussionen har mina uppfattningar och åsikter 
blandats med lärares om vad som kan göras för att öka språkintresset hos dagens unga. 
 
 

 



 24

Källförteckning 
Aukrust Grover, Vibeke (2003). ”Klassrumssamtal, deltagarstrukturer och lärande”.  
      I Dysthe, Olga (red.). Dialog, samspel och lärande. Oslo: Studentlitteratur.  
 
Brown, H. Douglas(2001). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language  
      Pedagogy Second Edition. New York: Longman Inc. 
 
Carr, Jo och Pauwels, Anne (2006). Boys and Foreign Language Learning Real Boys Don´t  
      Do Languages. New York: Palgrave Macmillan 
 
Dahl, Östen (2000). Språkets enhet och mångfald. Stockholm: Studentlitteratur 
 
Dysthe, Olga (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Oslo: Studentlitteratur 
 
Forstén, Johanna (2005). ”Fältundersökning i ESV” i utbildningsmomentet Svenska i    
     samverkan med andra ämnen, 5p. Stockholm: Lärarhögskolan, UKL. 
 
Holme Magne, Idar & Solvang Krohn, Bernt (1997). Forskningsmetodik Om kvalitativa  
     och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 
 
Hyltenstam, Kenneth (2004). ”Engelskan, skolans språkundervisning och svensk 
      språkpolitik”. I Svenska språknämnden. Engelskan i Sverige Språkval i utbildning, 
       arbete och kulturliv. Stockholm: Norstedts Ordbok/ePan 
 
Malmberg, Per (red.)(2000). I huvudet på en elev Projektet STRIMS Strategier vid  
       inlärning av moderna språk. Stockholm: Bonnier Utbildning 
 
Molander Beyer, Marianne (2005). ”Vad händer med de moderna språken?”. I Ringqvist  
     Larsson, Eva & Valfridsson, Ingela (red.). Forskning om undervisning i främmande  
       språk Rapport från workshop i Växjö 10-11 juni 2004. Växjö: Intellecta 
 
Måhl, Per (1998). Vad krävs nu?. Stockholm: HLS Förlag 
 
Thorson, Staffan & Molander Beyer, Marianne & Dentler, Sigrid (2003).  
   ”Språklig enfald eller mångfald…? En studie av gymnasieelevers och  
       språklärares uppfattningar om elevers val av moderna språk”. UFL-rapport Nr 2003:06 
      (Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning). Göteborg:  
       Göteborgs universitet 
 
Viberg, Åke (1981). ”Hur vuxna lär sig språk utan undervisning”. I Allwood, Jens (red.). 
     Språkteorins relevans för språkundervisningen. Göteborg: Studieförlaget i Göteborg 



 25

Bilagor 

Bilaga 1 Statistik över språkgrupper och antal elever i skola 1 

Bilaga 2 Statistik över språkgrupper och antal elever i skola 2 

Bilaga 3 Statistik över språkgrupper och antal elever i skola 3 

Bilaga 4 Intervjufrågor till lärare i moderna språk 

Bilaga 5 Intervjufrågor till lärare i Engelska Svenska Språkval (ESV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26

Skola 1 Kulturprofilerad kommunal skola och vanliga klasser Bilaga 1 
Spanska Pojkar Flickor Totalt P/F  Pojkar i  Procent  
år 6 Gr1 6 21 27   22  
år 6 Gr 2 13 12 25   52  
år 7 Gr 1 12 13 25   48  
år 7 Gr 2 7 16 23   30  
år 8 Gr 1 7 13 20   35  
år 8 Gr 2 2 19 21   9  
år 9  4 18 22   18  
Totalt  51 112 163   31  
    38% av skolans elever läser spanska 
        
Franska Pojkar Flickor Totalt P/F  Pojkar i Procent  
år 6 2 8 10   20  
år 7 4 11 15   27  
år 8 7 17 24   29  
år 9 5 7 12   42  
Totalt 18 43 61   29  
    14% av skolans elever läser franska 
        
Tyska Pojkar Flickor Totalt P/F  Pojkar i Procent  
år 6 17 14 31   55  
år 7 5 5 10   50  
år 8 10 8 18   55  
år 9 5 6 11   45  
Totalt 37 33 70   53  
    16% av skolans elever läser tyska 
        
ESV Pojkar Flickor Totalt P/F  Pojkar i  Procent  
år 6 Gr 1 8 5 13   51  
år 6 Gr 2 4 2 6   67  
år 7 Gr 1 12 12 24   50  
år 7 Gr 2 4 2 6   67  
år 8 Gr 1 21 13 34   62  
år 8 Gr 2 7 3 10   70  
år 9 Gr 1 11 7 18   61  
år 9 Gr 2 11 7 18   61  
år 9 Gr 3 5 4 9   55  
Totalt 83 55 138   60  
Antal elever i 
skolan   32% av skolans elever läser ESV 
Totalt 189 243 432     
        
        
        
        
I ESV grupperna finns många elever vars namn indikerar utländsk bakgrund, vilket 
kan förklara bortvalet av moderna språk.  (51 av 138 elever, varav 57% pojkar)) 
        
Skolan har ca 40% elever med annat modersmål än Svenska   
        
56 % av skolans elever är flickor. 44%Pojkar.    
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Skola 2 
 
Idrottsprofilerad kommunal skola och vanliga klasser Bilaga 2 

Spanska Pojkar Flickor Totalt P/F Pojkar i  Procent  
år 6 Gr 1 14 11 25  56  
år 6 Gr 2 15 13 28  54  
år 7 Gr 1 17 13 30  57  
år 7 Gr 2 11 18 29  38  
år 8 Gr 1 15 7 22  68  
år 8 Gr 2 6 15 21  29  
år 9 Gr 1 13 10 23  57  
år 9 Gr 2 6 14 20  30  
Totalt  97 101 198  49  
    51% av skolans elever läser spanska 
       
Franska Pojkar Flickor Totalt P/F Pojkar i Procent  
år 6 3 2 5  60  
år 7 6 7 13  46  
år 8 4 3 7  57  
år 9 3 6 9  33  
Totalt 16 18 34  47  
    9% av skolans elever läser franska 
       
Tyska Pojkar Flickor Totalt P/F Pojkar i Procent  
år 6 8 5 13  62  
år 7 10 5 15  67  
år 8 6 6 12  50  
år 9 2 7 9  22  
Totalt 26 23 49  53  
    12% av skolans elever läser tyska 
       
ESV Pojkar Flickor Totalt P/F Pojkar i  Procent  
år 6 17 7 24  71  
år 7 9 8 17  53  
år 8 13 5 18  72  
år 9 27 23 50  54  
Totalt 66 43 109  61  
Antal elever i 
skolan   28% av skolans elever läser ESV 
Totalt 205 185 390    
       
       
       
       
47% av skolans elever är flickor. 53% pojkar.    
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Skola 3 Ej profilerad kommunal skola, endast vanliga klasser Bilaga 3 
Spanska Pojkar Flickor Totalt P/F Pojkar i  Procent  
år 6 Gr1 9 8 17  53  
år 6 Gr 2 12 3 15  80  
år 7 Gr 1 10 15 25  40  
år 7 Gr 2 16 7 23  70  
år 8 Gr 1 8 4 12  67  
år 8 Gr 2 5 9 14  36  
år 9 Gr 1 9 12 21  43  
år 9 Gr 2 7 10 17  41  
Totalt  76 68 144  53  
    44% av skolans elever läser spanska 
       
Franska Pojkar Flickor Totalt P/F Pojkar i Procent  
år 6 3 4 7  43  
år 7 0 5 5  0  
år 8 5 6 11  45  
år 9 5 10 15  33  
Totalt 13 25 38  34  
    12% av skolans elever läser franska 
       
Tyska Pojkar Flickor Totalt P/F Pojkar i Procent  
år 6 6 1 7  86  
år 7 9 8 17  53  
år 8 8 5 13  62  
år 9 6 8 14  43  
Totalt 29 22 51  57  
    16% av skolans elever läser tyska 
       
ESV Pojkar Flickor Totalt P/F Pojkar i  Procent  
år 6 10 4 14  71  
år 7 5 5 10  50  
år 8 5 13 18  28  
år 9 Gr 1 9 15 24  38  
år 9 Gr 2 9 14 23  39  
Totalt 38 51 89  43  
Antal elever i skolan   28% av skolans elever läser ESV 
Totalt 156 166 322    
       
       
       
       
52% av skolans elever är flickor. 48% pojkar.    
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      Bilaga 4 
Hur ser språklärare på flickor och pojkars språkinlärning och 
motivation? 
 
Intervjufrågor: 
 

• Hur ser fördelningen Pojkar/Flickor ut i dina språkgrupper? 
 
• Vilka skäl anger de för sitt språkval? 
 
• Berätta hur du upplever skillnader i deras motivation eller attityd till språket? 

 
• Internationella studier/forskning har visat att pojkar läser mindre språk än flickor. 

Hur tänker du kring det utifrån dina erfarenheter? 
 

• Vilket av de moderna språken ser du att pojkar helst väljer? 
 

• Hoppar fler pojkar än flickor av språkundervisningen allteftersom den blir svårare? 
 

• Ser du några skillnader i pojkar och flickors beteenden i klassrummet? 
 

• Vad tror du att högre betygspoäng i språk skulle ge för effekter? 
 

• Språklärare från Australien menar att elevers språkundervisning i år 8 och 9 är de 
kritiska åren när det gäller motivation. Vad anser du om det? 

 
• Man pratar om två typer av motivation; intrumental som innebär fokus på språkets 

nyttoaspekter och integrativ motivation som innebär en vilja till ökad identitet och 
acceptans av målspråkstalarna och förståelse av målspråkets kultur. Vad tror du är 
viktigast för dina elever? 

 
• Vad har du för tankar kring hur man kan höja lusten till språkstudier bland dagens 

ungdomar? 
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      Bilaga 5 
Hur ser språklärare i Engelska/ESV på flickor och pojkars 
språkinlärning och motivation? 
 
Intervjufrågor:
 

• Upplever du några skillnader i pojkar och flickors motivation eller attityd till 
Engelska? 

 
• Ser du några skillnader i pojkar och flickors beteenden i klassrummet? 

 
• Vad är största utmaningen i ESV respektive Engelska? 
 
• Ser du några tendenser till att pojkar är bättre på Engelska än flickor i dina  
        Engelskgrupper? 
 
• Vad tycker du om nivågrupperingar i språk? 
 
• Vad har skolan för regelverk till att få hoppa av moderna språk och komma till 

ESV? 
 
• Vad anger eleverna som skäl till sitt val av Engelska Svenska Språkval? 

 
• Vad har du för tankar kring hur man kan höja lusten till språkstudier bland dagens 

ungdomar? 
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