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Abstract 

The teaching of modern foreign languages within Swedish educational system has been a 

subject of a number of alarming reports in recent years. Several studies have shown that 

students lack motivation to learn any language but English. Of particular concern is the young 

males’ underachieving and disinterest in foreign languages.   

In the meantime, a number of international studies and the statistical data from Swedish 

national agencies of secondary and higher education (Skolverket and Högskoleverket) have 

indicated that Russian is one of the languages that are favoured by males. The primary goal of 

my case study was, therefore, to examine students’ motivation to learn Russian and their 

attitudes towards language, community and Russian-speaking people. Another objective was 

to investigate gender differences in motivational factors.  

The study was conducted at the Department of modern languages of Uppsala University and 

the empirical data was collected using a mixed methodology. The questionnaire for the 

students was based on Gardner’s Attitude / Motivation test battery (AMTB), adapted for the 

goals and objectives of my research. To place the students’ responses in a wider context, 

semi-structured interviews with teachers of Russian were conducted. 

The analysis revealed a high level of both integrative and instrumental motivation for students 

of both genders as well as intrinsic motivation towards learning Russian. It is seen as a 

challenging subject to master but this is not perceived as an obstacle; rather, a stimulating 

factor (especially for males). The results indicate that although male students think of 

themselves as less motivated than females, the gender differences, in general, were not 

significant.  Both male and female participants are integrative-orientated. However, women 

are more likely to identify themselves with the country (or its culture), while men are more 

fascinated by the language itself.  

 

Keywords: motivation, attitudes, modern language, foreign language, gender, Russian.  
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1. INLEDNING 

 

 

I det följande kapitlet presenteras uppsatsens ämne. Inledningsvis diskuteras språkstudiers 

situation i stort och ryska språkets ställning inom det svenska utbildningssystemet i 

synnerhet. Därefter följer en presentation av studiens syfte, frågeställningar och 

avgränsningar. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för arbetets disposition. 

Any discussion of the choice in education 

needs to explore the motivations behind these choices. 

Ren, 2009, s.  21. 

1.1. Moderna språk - ämnet i kris? 

Det påstås allt oftare idag att språkstudier har hamnat i ett problematiskt läge både i skolan 

(Skolinspektionen, 2010) och på universitet och högskolor (Högskoleverket, 2007). På 

skolnivån pratar man om att ämnet ”moderna språk” befinner sig i en ”kris” (Börjesson & 

Bertilsson, 2010) på grund av allt fler elever väljer bort moderna språk till förmån för 

djupare studier i engelska och svenska. Flertalet rapporter (Skolinspektionen, 2010; Thorson 

et al, 2003) redovisar ungdomarnas vikande intresse för moderna språk, vilket går emot den 

svenska och europeiska ambitionen att öka språkkunskaper (Skolverket, 2009). I skolan 

nämns möjlighet att välja engelska och svenska i stället för moderna språk bland de främsta 

motiven till språkämnenas kris. För att lösa problemet föreslog Skolverket (2011) att 

begränsa valmöjligheter så att kombinationen svenska/engelska enbart skulle erbjudas till 

elever som saknar tillräckliga kunskaper i dessa språk. 

Även på högskolenivå framstår valfriheten som en av de främsta orsakerna till 

språkutbildningarnas svåra situation. Efter Högskolereformen 1993 har utbildningssystemet 

blivit mer marknadsanpassat och numera styrs kursutbudet i större utsträckning av 

efterfrågan och studenters intressen (Börjesson & Bertilsson, 2010). I praktiken har det 

slagit hårt mot småutbildningar och i synnerhet utbildningar i småspråk1, som enligt 

Högskoleverket riskerar att försvinna ur svensk högskoleutbildning: "Små miljöer med få 

studenter, få lärare och dålig ekonomi kan karakterisera de flesta språk" (Högskoleverket, 

2007, s. 85). På högskolenivån kan dock inte statsmakten direkt påverka mängden av 

språkutbildningar och därför är det upp till själva lärosäten att bestämma över utbudet av 

språkkurser (Börjesson & Bertilsson, 2010, s. 25).  

Börjesson och Bertilsson (2010) refererar till internationella undersökningar som konstaterar 

ungdomars låga intresse för främmande språk i andra länder. Samtidigt ifrågasätter 

författarna ämnets problematiska läge i Sverige. De menar att andelen elever och studenter 

som läser moderna språk inte har sjunkit signifikant under senaste tio åren, men relationer 

                                                             
1 Med småspråk menas de språk som har litet antal studenter inom det svenska utbildningssystemet 
(Högskoleverket, 2007). 
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mellan olika skolspråk har förskjutits. Exempelvis har man uppmärksammat att efter en 

enorm frammarsch har spanskan blivit det vanligaste främmande språket efter engelska 

(Skolverket, 2011), medan tyskan tvärtom har försvagat sin position (Börjesson & 

Bertilsson, 2010).  Dessutom har det kommit nya språk till både grundskolan och gymnasiet 

varav italienska, ryska och kinesiska särskilt har stärkt sin ställning (ibid., s. 19). 

Det är alltså klart att elevers och studenters val av språk har stor inverkan på ämnets 

situation i stort. Det verkar därför intressant att ta reda på de faktorer som står bakom detta 

val.  

Själv har jag jobbat som språklärare vid ett universitet i Ryssland och har ett stort intresse 

för frågor rörande andraspråksinlärning och pedagogik. Valet av uppsatsämne föll sig alltså 

helt naturligt. Som lärare i främmande språk anser jag att kännedom om studenters 

motivation kan bidra till att upprätthålla den och därigenom främja studenters lärande. 

1.2. Ryska som främmande språk i Sverige 

Ryska som skolämne infördes i Sverige efter andra världskriget men har aldrig varit något 

massämne (Poignant, 2012). Intresse för språket var särskilt stort på 1950-60 talet, sjönk lite 

under 1970-80 för att öka igen på 1990-talet (ibid.). Idag erbjuder endast ett fåtal gymnasier 

ryska som modernt språkämne.  

Ryskans osäkra tillvaro kan delvis förklaras med olika politiska och ideologiska motiv som 

stärker fördomar och negativa attityder gentemot Ryssland. Historikern och politikern Sverker 

Oredsson, numera professor emeritus vid Lunds universitet, redogör bland annat för den 

offentliga fruktan för Ryssland som noga har vårdats i Sverige sedan 1700-talet (Oredsson 

2001, 2003). Denna institutionaliserade ryssrädslan föranledde även försvarmaktens senaste 

reformering (se t ex Stenberg, 2007), vilket tyder på att hotbilden fortfarande lever kvar, 

åtminstone officiellt.  

Men det råder även fördomar om rysk kultur som är djupt inrotade i det svenska samhället. 

Elisabeth Poignant (2012), nuvarande ordförande i rysklärarföreningen, påtalar att det finns en 

förståelseklyfta mellan svenskar och ryssar och många ungdomar fastnar i negativa 

stereotyper när de tänker på Ryssland:   

En svårutrotad fördom hos svenska tonåringar om ungdomskultur i öst är att den 

är töntig och `wannabe-väst`, som i evigt förflutna DDR. Bara ett fåtal kan ta sig 

över fördomshindren och ryckas med i den makalösa vitalitet som finns i 

östeuropeisk ungdomskultur. Det är bl a dessa som väljer ryska på gymnasiet. 

(Poignant, 2012). 

En annan möjlig förklaring till ryskans föga popularitet har att göra med själva språket, vars 

svårighetsgrad uppfattas som mycket hög jämfört med andra skolspråk. Thore Petterson, 

dåvarande docent i allmänlingvistik, beskrev 1981 det på följande sätt: 

Vad jag avser är inte bara sådana triviala svårigheter som att ryskan är ett starkt 

flekterande språk, har en synnerligen otrevlig syntax och ett ordförråd lika rikt 

och varierat som engelskan. Nej, ryska är svårt från första lektionen. Redan 
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alfabetet är ett allvarligt hinder för effektiv inlärning. [...] Det är otänkbart att en 

gymnasieelev [...] når över det initiala stadiet. (Petterson, 1981, s. 46-47). 

Vidare menar han att ryskan helt borde borttas ur gymnasiet just på grund av språkets 

svårighet (Petterson, 1981, s. 48). 

Mot denna bakgrund är det rimligt att förvänta sig ett bristande intresse för ryska som 

skolämne. Men i verkligheten har det återigen stärkt sin ställning i svenska skolor under 

senaste åren (Börjesson & Bertilsson, 2010, s. 19). 

Som universitetsämne introducerades ryska redan på 1880-talet när Johan August Lundell, 

docent i fonetik, började först ge kurser i ryska och senare även i andra slaviska språk på 

Uppsala Universitet. Ämnet växte under 1900-talet och i början av 2000-talet hörde ryska till 

de starkaste småspråken inom högre utbildning (Högskoleverket, 2003, s. 46). Idag undervisas 

ryska vid universitet i Stockholm, Göteborg2, Uppsala, Lund och Umeå samt på högskolor i 

Malmö och i Dalarna. 

Det verkar därför rimligt att fråga sig vem det är som väljer att gå motvind och läsa ryska trots 

de hinder som nämnts ovan. Det är den fråga som ligger till grund för mitt arbete. 

Ryska är ett ganska unikt språk i den bemärkelsen att det ofta är fler män än kvinnor som 

läser det, vilket står i skarp kontrast mot de flesta andra språkutbildningar i Sverige, där 

kvinnor utgör en klar majoritet. Ett flertal undersökningar har påvisat pojkars och mäns låga 

intresse för studier i främmande språk både i Sverige och i andra länder (Carr & Pauwels, 

2006; Edlert & Bergseth, 2003; Krigh & Lindgren 2010; Nygård, 2002). Statistiken från 

Skolverket3 och Högskoleverket4 visar att könsfördelningen inom ämnet ryska avviker från 

det traditionella mönstret, vilket leder till en annan fråga: vad är det som lockar manliga 

elever och studenter att läsa ryska?  

1.3. Studiens syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka studenternas motivation till 

att läsa ryska samt deras attityder till Ryssland, ryska språket och rysktalande människor. Jag 

har även valt att lyfta fram genusperspektivet och ytterligare ett syfte med min studie är att 

undersöka om det finns skillnader i kvinnors och mäns motivation till att läsa ryska. 

Nedan presenteras de frågeställningar som jag söker svar på i min studie: 

 Varför väljer studenter att läsa ryska på Uppsala universitet? 

 Vilka attityder har studenterna till Ryssland, ryska språket och till rysktalande 

människor? 

                                                             
2 Situationen i Göteborg är dock inte helt problemfritt då ett flertal språkutbildningar (och bland annat i ryska 
och andra slaviska språk) hotas nedläggning. Inlägg i språkdebatten finns tillgängliga på 
http://www.sprak.gu.se/om/internt/inlagg-i-sprakdebatten/  
3 Statistiken finns tillgänglig på www.skolverket.se och bygger på elever betyg i valbara språk och inte i 
språkvalet i sig.  
4 Statistiken finns tillgänglig på www.hogskoleverket.se och bygger på antalet registrerade studenter.  

http://www.sprak.gu.se/om/internt/inlagg-i-sprakdebatten/
http://www.skolverket.se/
http://www.hogskoleverket.se/
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 Finns det några skillnader i mäns och kvinnors motivation till att läsa ryska? 

Min ambition var att besvara dessa frågor utifrån både studenters och lärares perspektiv och 

därigenom få en mer generell bild och djupare förståelse av det fenomenet som jag 

undersöker. 

1.4. Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa min studie till endast ett språk – ryska. Anledningen till denna 

begränsning är att ryska är ett av de få moderna språk som undervisas i grund- och 

gymnasieskolor och som samtidigt går att studera på högskolor och universitet i Sverige utan 

att ha förkunskaper i det. Det betyder att studenter som läser andra moderna språk såsom 

franska, tyska, spanska eller italienska fortsätter tidigare språkstudier och har gjort sitt 

språkval tidigare. Detta försvårar möjligheten till en komparativ analys av studenters 

motivation till val av språk.   

Min undersökning kan dessutom karaktäriseras som en fallstudie då den är begränsad till 

Uppsala universitet5. Den kan också ses som ett slags pilotstudie som ger grund för en mer 

omfattande undersökning på en högre akademisk nivå.  

Studier om motivation och attityder till språkinlärning är ofta kvantitativa till sin natur 

(Dörnyei & Uschioda, 2011). Jag har dock valt bort att skicka enkäter till andra universitet av 

pragmatiska skäl då jag ansåg att tidsresurserna inte var tillräckliga för att genomföra en 

omfattande kvantitativ undersökning. Dessutom skulle möjligheten att kontrollera 

svarssituationen vara låg, vilket kan ha negativ inverkan på studiens validitet (Esaiasson, 

Giljam, Oskarsson, & Wängnerud, 2007, s. 256). Därför har jag valt att genomföra en 

fallstudie och be samtliga studenter som läser introduktionskurser i ryska att fylla i enkäten. 

För att sätta studenters svar i en större kontext har jag kompletterat enkätundersökningen med 

kvalitativa intervjuer med lärare. Min studie omfattar således både student- och 

lärarperspektiv och har både kvantitativa och kvalitativa inslag. Jag använder dock statistik på 

riksnivå och resultat av liknande studier och därigenom ställer min fallstudie i ett bredare 

sammanhang. Mer om detta se kapitel 4 (Metod).  

Ytterligare en avgränsning gäller motivationsstadier. Motivation är en dynamisk kategori som 

förändras över tid och påverkas av olika yttre faktorer, som till exempel undervisningens form 

och innehåll eller lärarens förhållningssätt och förväntningar på inläraren. Dörnyei och 

Ushioda (2011, s. 65-66) framhåller att olika faser i motivationsförändringen förknippas med 

olika motiv och kräver därför olika mätverktyg. Med detta i åtanke och med utgångspunkten i 

studiens syfte har jag valt att endast fokusera på initial motivation, som handlar om val av en 

viss handling (se avsnitt 2.1.). 

                                                             
5 Informanterna har gett sitt medgivande att uppge universitetet i denna uppsats. Under arbetets gång visade 
det sig att vissa externa faktorer förtjänar att omnämnas, då de kan påverka statistiken gällande 
könsfördelningen (se avsnitt 5.1.). Utifrån dessa faktorer skulle det ändå varit förhållandevis enkelt att förstå 
vilket lärosäte studiens genomfördes på. Informanternas namn är däremot kodade för att säkerställa deras 
konfidentialitet (se avsnitt 4.5.1). 



5 
 

Det bör påpekas att samtliga ovan nämnda avgränsningar gäller främst metoden. Som jag 

redan varit inne på har jag använt tidigare forskning och aktuell statistik som berör andraspråk 

än bara ryska. Med utgångspunkt i de valda teoretiska utgångspunkterna diskuterar jag också 

andra nyckelfaktorer än genus som kan tänkas påverka studenternas motivation till att läsa 

ryska. 

1.5. Uppsatsens disposition 

Den föreliggande uppsatsen är indelad i 6 kapitel, samtliga av dem inleds med en kort 

innehållsöversikt. I det nästkommande kapitlet (2) presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkter och centrala begrepp. Kapitel 3 inrymmer en litteraturgenomgång och belyser 

tidigare studier kring motivation till språkstudier utifrån genusperspektiv. Därefter följer en 

metoddel där jag förklarar och motiverar undersökningens metodologiska grunder (kapitel 4). 

Studiens resultat redovisas och analyseras i ljuset av tidigare forskning i kapitel 5. Uppsatsens 

avslutande kapitel lyfter fram undersökningens slutsatser i relation till syfte och 

frågeställningar. Här diskuteras även arbetets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt 

för- och nackdelar med de valda metoderna. Till sist ges förslag till framtida studier.  

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis förklaras 

centrala teoretiska begrepp – motivation och attityder – och deras betydelse för 

andraspråksinlärning. Därefter redogör jag för motivationsforskningens framväxt och vilka 

svårigheter som motivationsforskarna ställs inför. Två centrala motivationsteorier belyses 

mer utförligt, då de utgör studiens utgångspunkter. Kapitlets sista avsnitt behandlar 

begreppet genus och dess roll i sociolingvistisk forskning.    

2.1. Val av teorier 

Studiemotivation är ett komplext fenomen som påverkas av en rad olika faktorer. Det finns 

därför en uppsjö av teorier som erbjuder många perspektiv på detta fenomen. Motivation till 

språkstudier är ännu mer komplicerad, då språket är mycket mer än en uppsättning av 

grammatiska regler som måste läras in. Språket är tänkandets viktigaste verktyg, en del av 

människors identitet och en viktig social markör. Zoltan Dörnyei (1998, s. 118) som idag är 

en av de mest framstående motivationsforskarna inom lingvistik, menar att 

the motivational basis of language attainment is not directly comparable to 

that of the mastery of other subjects matters in that knowing an L2 also 

involves the development of some sort ‘L2-identity’ and the incorporation of 

the elements of the L2 culture6.  

Med detta i åtanke har jag valt att utgå från två centrala motivationsteorier som är särskilt 

inriktade på språkstudier och som traditionellt används i studier av liknande karaktär. 

                                                             
6 Förkortningen L2 står för ”Language 2”, det vill säga andraspråk eller främmande språk. 
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2.2. Motivations och attityders betydelse för språkinlärning 

När man lär sig ett främmande språk tillägnar man sig språkets sociala och kulturella 

komponenter. Attityder till målspråket, målspråkstalarna och deras kultur spelar därför en 

avgörande roll för språkval (Gardner, 1985, s. 6). 

Motivation och attityder hör till så kallade affektiva faktorer som anses påverka hur bra man 

lyckas i språkinlärningen (Lightbown & Spada, 2006). Begreppen används inom en rad 

samhällsvetenskapliga områden såsom psykologi, pedagogik och språkvetenskap och 

definieras på olika sätt.  

Med motivation i denna studie menas de faktorer som står bakom en individs val av en 

specifik handling och som påverkar hur länge man är villig att utföra den samt hur mycket 

man anstränger sig för det (efter Dörnyei & Ushioda, 2011, s. 4). Med attityder avses 

värderande reaktion gentemot ett objekt eller en företeelse som bygger på individens 

föreställningar och åsikter om det (Gardner, 1985, s. 9 ). Det som håller termerna samman är 

att både motivation och attityder är något som påverkar resultat av en viss handling, till 

exempel av språkinlärning. Relationer mellan attityder och motivation är inte enkla, men de 

flesta forskare är överens om att positiva attityder har positiv inverkan på hur motiverad man 

är för att uppnå ett mål. Det som skiljer attityder från motivation är att motivation har en mer 

bestående karaktär, medan attityder är kortvariga och är lättare att påverka (Gardner, 1985, 

s. 8-10). 

Dörnyei och Uschioda (2011) beskriver de svårigheter som motivationsforskare ofta ställs 

inför. För det första är motivation abstrakt till sin natur, då den refererar till olika mentala 

processer och tillstånd. Det är alltså omöjligt att observera den och mäta på ett objektivt sätt. 

De flesta motivationsstudier bygger på självrapporteringar, vilket är en ganska vansklig 

metod, då resultaten kan vara färgade av svarspersoners strävan att svara konsekvent eller 

ställa sig själva i god dager, i synnerhet när det kommer till attitydfrågor (Abrahamsson & 

Bylund, 2012, 194). Dörnyei och Ushioda (2011, s. 197-198) konstaterar att den största 

utmaningen för motivationsforskare är att hålla subjektivitetsnivå till ett minimum.  

För det andra är motivation ett mångfacetterat koncept som kan analyseras på tre olika nivåer 

- språknivå, inlärarnivå och inlärningssituationsnivå. Dessa olika nivåer refererar till 

sociokulturella, individuella respektive pedagogiska komponenter av språkinlärningen. Därför 

bör man ta hänsyn till många olika faktorer när man studerar motivation (Dörnyei & Ushioda, 

2011, s. 17).  

Motivation kännetecknas dessutom av dynamisk karaktär. Det betyder att motivationen 

förändras över tid och är snarare en pågående process än en stabil kategori7. Dörnyei och 

Ushioda (2011, s. 65-66) redovisar en processorienterad teori enligt vilken man kan urskilja 

tre faser av motivationsförändringen: “preactional phase”, “actional phase” samt “postactional 

                                                             
7 I en artikel av Oxford och Shearin (1994) beskriver en av författarna hur hennes motivation till att läsa ryska 
förändrades över tid. I tonåren lärde hon sig kyrilliska alfabetet för att använda det som en hemlig kod i 
brevväxling med sin pojkvän. Senare läste hon ryska som ett utmanande och prestigefullt språk och därefter 
studerade hon ryska på universitetet för framtida karriärens skull. 
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phase". Den första fasen refererar till initial motivation som handlar om målsättning och val 

av handling. Andra fasen har att göra med individers ansträngning och vilja att delta i 

handlingen. Slutligen på sista fasen utvärderar man egen inlärningsprocess och dess resultat, 

reflekterar över effektiva inlärningsstrategier och sätter nya mål. Enligt Dörnyei och 

Ushioda  (2011, s. 65-66) förknippas olika faser med olika motiv, men forskarna påpekar att 

gränserna mellan stadierna är ganska flytande. 

2.3. Robert Gardner och Socio-educational model 

Intresse för motivationsstudier har varit stort ända sedan 1970-talet, men eftersom motivation 

är ett komplext fenomen finns det fortfarande inte någon heltäckande teori om det. Robert 

Gardner (1985) var en av de första motivationsforskarna och hans ”Socio-educational model” 

har under en lång tid varit en av de mest inflytelserika inom språkvetenskapen.  

Gardner (1985, s. 10) definierar motivation som en kombination av tre huvudkomponenter: 

ansträngning plus önskan att lära sig språket kombinerade med positiva attityder till språket. 

Han menade att dessa tre komponenter håller samman och en högmotiverad språkinlärare 

uppvisar samtliga av dem: "When the desire to achieve the goal and favourable attitudes 

toward the goal are linked with the effort or the drive, then we have a motivated organism" 

(Gardner, 1985, s. 11). 

Enligt Gardner, bör man skilja mellan ”motivation” och ”orientering”. Begreppet orientering 

refererar till de faktorer som orsakar språkinlärningen (Gardner, 1985, s. 54), medan 

motivation är mer komplex och består av tre olika komponenter (se ovan). Gardner (1985) 

urskiljer två typer av motivationsorienteringar - integrativ och instrumentell.  

Integrativ orientering innebär att en inlärare vill identifiera sig med målspråket och dess 

kultur. Denna typ av motivationsorientering är förknippad med inlärarens inre egenskaper 

såsom positiva attityder till målspråket, dess talare och deras kultur (Gardner, 1985, s. 82-83). 

Det betyder att man lär sig ett främmande språk för att kunna kommunicera med 

målspråkstalare eller för att få en djupare förståelse för målspråkets samhälle och dess kultur. 

Integrativ motivationsorientering omfattar alltså även attityder till målspråkets samhälle, 

kultur och målspråkstalare. 

Till skillnad från det drivs instrumentellt orienterade inlärare av yttre faktorer och språket ses 

som en praktisk fördel, som ett verktyg att uppnå andra mål. Man läser främmande språk av 

pragmatiska skäl, exempelvis för att skaffa ett bättre jobb (Gardner, 1985, s. 6-7).  

Gardner fokuserade främst på att studera integrativ motivation då han ansåg att den vara mer 

utslagsgivande. Samtidigt påpekar han att det inte går att kategorisera en inlärare som antigen 

integrativt eller instrumentellt inriktad eftersom båda dessa motivationstyper samexisterar och 

spelar en viktig roll i språkinlärningen (Gardner, 1985, s. 12). 
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2.3.1. Utveckling av Gardners teori 

De flesta studier kring motivation i andraspråksinlärning bygger på distinktionen mellan de 

två typerna av motivationsorienteringar, som identifierades av Gardner (1985). Senare 

forskning ifrågasatte dock Gardners påstående om den integrativa orienteringens centrala 

betydelse för studieframgång. Ett flertal studier (t ex Oxford & Shearin, 1994) har visat att 

instrumental motivation ofta är viktigare, i synnerhet i de kontexter där det finns få kontakter 

med målspråkstalare. Detta är också aktuellt inom högre utbildning där främmande språk har 

blivit verktyg för att uppnå andra mål och ofta studeras som ett komplement till andra ämnen 

(jfr Börjesson & Bertilsson, 2010, s. 37).  

Dessutom kan inte Gardners teori tillämpas på alla språk. Till följd av globaliseringen har 

engelska på senaste tiden blivit världens största lingua franca8 och det är ofta svårt att avgöra, 

vilken kultur inlärare av engelska vill identifiera sig med (Dörnyei, 1998). 

Kritiken riktades även mot Gardners ointresse för källor till motivation, då han påstod att de 

inte är särskilt betydelsefulla (Gardner, 1985, s. 169). Oxford och Shearin (1994, s. 15) 

vidhåller att motivationskällor faktiskt är mest intressanta att utforska, särskilt i pedagogiskt 

sammanhang: "Without knowing where the roots of motivation lie, how can teachers water 

those roots?"  

Gardners klassiska teori har kritiserats men inte förkastats och utgör fortfarande 

utgångspunkten i många av dagens motivationsstudier. Den traditionella modellen har dock 

utvecklats och kom även att omfatta kognitiva och sociala faktorer som påverkar inlärares 

motivation (Gardner & Tremblay, 1994; Oxford & Shearin, 1994; Dörnyei, 1998). 

Oxford och Shearins (1994) studie om elevers motivation till att läsa japanska har till exempel 

visat att det finns ett brett spektrum av motiv som inte täcks av Gardners teori. Respondenter 

som deltog i deras undersökning nämnde bland annat sådana skäl till att studera språket:  

receiving intellectual stimulation, seeking personal challenge, enjoying the elitism of 

taking a difficult language, showing off to friends, developing greater cultural tolerance 

trough language study, aiding world peace, satisfying curiosity about cultural ”secrets”, 

[…], and having a private code that parents would not know (Oxford & Shearin, 1994, 

s.12). 

Forskarna menar att dessa motiv inte kan kategoriseras vare sig som integrativa eller 

instrumentella. 

Den forskningsinriktning som började växa fram runt sekelskiftet har med andra ord blivit 

mer praktiskt orienterad och lägger numera större vikt på att utforska motivationskällor. Den 

utökade modellen inrymmer sådana nyckelfaktorer som inlärares ålder, genus, social 

bakgrund och lärarkompetens (Dörnyei & Ushioda, 2011), som i mer eller mindre 

utsträckning tas i beaktning i de flesta moderna motivationsstudier. 

 

                                                             
8 Lingua franca är en beteckning på ett språk som används av talare med olika modersmål. 
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2.4. Self Determination Theory 

Self Determination theory (SDT) har utvecklats av R. M. Ryan och E. L. Deci (1985, 

refereras i Ryan & Deci, 2000) och tillämpats främst i psykologisk och pedagogisk forskning. 

Den visade sig vara användbar även för lingvistiska studier (Dörnyei & Ushioda, 2011, s. 56).  

Teorin bygger på begreppen intrinsic (inre) och extrinsic (yttre) motivation samt amotivation 

(bristande motivation). 

Inre motivation kommer inifrån individen och innebär att individen frivilligt lär sig något för 

att tillfredsställa sina kognitiva behov, intresse och nyfikenhet. Denna typ av motivation är 

kopplad till själva inlärningsprocessen. Individen upplever aktiviteten som meningsfull och 

deltar i den för nöjes skull, för att söka utmaningar och lära sig något nytt. Ryan och 

Deci (2000, s. 58) menar att en upplevd känsla av kompentens och hög grad av 

självbestämmande är nödvändiga förutsättningar för denna motivationstyp. Enligt Ryan och 

Deci (ibid., s. 55) har inre motivation generellt positiv inverkan på lärande och är därför av 

stor vikt i pedagogiskt sammanhang.  

Yttre motivation handlar om externa driftkrafter som inte nödvändigtvis kopplas till själva 

aktiviteten, utan snarare till dess nyttoaspekt (jämför med instrumentell motivation). Denna 

motivationstyp skapas av sociala faktorer, såsom olika krav och förväntningar på individen 

som kommer utifrån dennes omgivning (Ryan & Deci, 2000, s. 60). Exempelvis kan eleven 

studera ett språk för att få belöning i form av betyg och extra poäng eller tvärtom för att slippa 

bestraffning från lärare och föräldrar.  

Samtidigt påpekar forskarna att gränslinjen mellan inre och yttre motivation är ofta svår att 

dra. Till exempel kan yttre faktorer såsom positiva feedback och förstärkning från lärarens 

sida påverka individers självförtroende, som i sin tur skapar inre motivation (Ryan & Deci, 

2000, s. 59). Med andra ord finns det inte vattentäta skott mellan dessa motivationstyper.  

Det kan också hända att man känner sig helt omotiverad att utföra en viss handling. 

Amotivation, det vill säga avsaknad av eller brist på motivation, innebär att aktiviteten 

värderas av en individ som meningslös, irrelevant, onyttig och ointressant eller att denne inte 

känner sig kompetent att delta i den (Ryan & Deci, 2000, s. 61). 

2.5. Genus i sociolingvistisk forskning 

Inom samhällsvetenskaplig forskning skiljer man traditionellt mellan kön och genus. Kön som 

begrepp refererar till individens biologiska egenskaper, medan genus uppfattas som en 

produkt av sociala och kulturella praktiker. Genus är alltså ett fenomen som bland annat 

skapas via språk (Carr & Pauwels, 2006, s. 25; Court, 2002).  

De moderna teorierna betraktar genus som en dynamisk kategori som är bunden till en 

specifik kontext. Som Erlich (1997, s. 424) uttrycker det är genus en konstruktion som är 

skapad av historiska, kulturella, sociala och interaktionella faktorer.  



10 
 

Som sociolingvistisk variabel har genus använts i en mängd olika språkvetenskapliga 

undersökningar sedan mitten av 1970-talet (Nordenstam, 2003, s. 10). I början hade detta 

forskningsfält en feministisk karaktär och fokuserade på kvinnors sätt att uttrycka sig i tal och 

skrift. På senaste tiden utforskar man snarare hur genus gör sig gällande i flerspråkiga 

kontexter (Piller & Pavlenko, 2007, s. 489). Resultaten av denna forskningsinriktning har 

bland annat visat att själva språken på något sätt kan vara genuskodade. Till exempel berättar 

Piller och Pavlenko (ibid., s. 502) hur en amerikan misslyckades med sina studier i franska då 

han tyckte att franska lät feminint. Inläraren var djupt övertygad om att riktiga män inte pratar 

franska och kunde därför själv inte göra det. Forskarna påtalar att om ett språk uppfattas som 

feminint framställs även dess talare som svaga, underordnade och lätta att påverka9. Piller och 

Pavlenko (2007) problematiserar könsstereotypernas inflytande på språk och kommer fram till 

följande slutsats: 

the relationship between gender and bilingualism is mediated by ideologies of 

femininity and masculinity and the gendered connotations that languages carry in 

the attitudes of users. (ibid., s. 503). 

Genus fungerar som en viktig variabel även i studier som handlar om formell språkinlärning, 

när man utforskar kopplingen mellan genus och motivation till att lära sig ett främmande 

språk i klassrumsmiljö. Denna forskningsinriktning fokuserar på skillnader mellan flickors 

och pojkars motivation och prestationer i främmande språk i stort (t ex Carr & Pauwels, 2006) 

samt i vissa språk specifikt (t ex Kissau och Wierzalis, 2008). Då detta forskningsområde är 

mest relevant i förhållande till studiens andra syfte (se avsnitt 1.3.), kommer jag att presentera 

det mer utförligt i uppsatsens nästkommande kapitel. 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Följande kapitel innehåller en redogörelse för tidigare forskning som särskilt lyfter fram 

genusperspektiv på motivation till att läsa främmande språk. Kapitlets första avsnitt 

behandlar språkstudier i stort och andra är inriktat på specifika språk. 

3.1. Är språkstudier feminint kodade? 

Språkstudier anses vara feminint kodade (Krigh & Lindgren 2010, s. 47). En mängd olika 

undersökningar som genomfördes i Sverige och i andra länder har visat pojkars bristande 

intresse för moderna språk (Carr & Pauwels, 2006; Edlert & Bergseth, 2003; Nygård, 2002) 

Dessutom har man uppmärksammat lärares låga förväntningar på pojkar samt "boys-

unfriendly" undervisning (Barton, 1997; Carr & Pauwels, 2006; Williams, Burden & Lanver, 

2002). Som möjliga orsaker till brist på manliga elever inom språkutbildningar nämns bland 

annat könsstereotypa beteendemönster som påverkar elevers attityder till olika skolämnen 

(Whitehead, 2003). Hit hör exempelvis familjerutiner när pappor hjälper till med läxor i 

naturvetenskapliga ämnen medan mammor ger stöd i främmande språk (Barton, 1997).  

                                                             
9 Exempelvis framställdes jiddisch som ett feminint språk i den antisemitiska propagandan som föregick 
förintelsen (Piller & Pavlenko, 2007, 503). 
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Kissau och Wierzalis (2008, s. 409) framhåller att sociala föreställningar om vad som är 

maskulint respektive feminint acceptabelt styr elevers ämnesval. Till följd av sociala 

konstruktioner av maskuliniteten undviker pojkar sådana ämnen som språk, som vanligtvis 

förknippas med femininitet:  

These concepts of masculinity can provide incentive for boys to avoid 

participation and achievement in subjects like foreign language that often are 

stigmatized by homophobic convention. (Kissau & Wierzalis, 2008, s. 404). 

För pojkar är det alltså enklare att välja bort språk än att låta sig associeras med feminina 

kvaliteter.  

Som jag redan nämnt, är attityder till olika språk ofta av stor vikt för språkval. Till exempel 

framkommer det i en rapport från Myndigheten för skolutveckling (Edlert & Bergseth, 2003) 

att spanska associeras av både elever, föräldrar och lärare med semester, värme och glädje: 

“Ryktet om spanska är att det är lättare och man tänker på värme, fotboll, artister och 

semesterresor. Jag tror att ryktet betyder mycket" (ibid., s. 36). Positiva attityder till språket 

kan tänkas förklara spanskans enorma expansion i Sverige på senaste tiden (se avsnitt 1.1).  

Däremot uttrycker många elever negativa attityder till franska och tyska:  

- Franska är så fruktansvärt snobbigt. 

- Ryktet om tyska är att det är hemskt grammatik och fult . Det går inte hem hos 

brudarna. (Edlert & Bergseth, 2003, s. 36).  

 

Av sista citatet framgår att vissa språk är mer könsmarkerade och uppfattas som mer lämpliga 

för pojkar respektive för flickor. 

Statistik från Skolverket visar tydligt att inte alla språkstudier är feminint kodade:  

Figur 1. Andelar gymnasielever i Sverige läsåret 2010/11, efter språk och kön (Källa: Skolverket) 
 

 

Enligt diagrammet ovan var nästan 70 procent elever som läste franska och spanska under 

läsåret 2010-2011 flickor, medan pojkar hade en viss dominans i tyska och ryska. Det bör 
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Män 657 1967 2056 194

Kvinnor 1352 3972 1858 177

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%



12 
 

påpekas att läsåret 2010-2011 inte var på något sätt unikt vad gäller könsfördelningen inom 

språken. I flera svenska studier om elevers språkval konstateras att fler pojkar än flickor väljer 

tyska (efter engelska) och andelen flickor är störst i franska och spanska (Edlert & Bergseth, 

s. 6; Börjesson & Bertilsson, 2010, s. 29). 

Ett liknande mönster kan man utläsa i statistik från Högskoleverket för samma läsår10 (se 

figur 2 nedan): 

Figur 2. Andelar registrerade nybörjarstudenter i Sverige läsåret 2010/11, efter språk och kön (Källa: 
Högskoleverket) 

 

 

Det bör noteras att exakta siffror varierar från år till år men mönstret finns fortfarande kvar: 

franska och spanska domineras av kvinnor, medan tyska och ryska är mer “könsneutrala” eller 

till och med mer “maskulina”. Mot denna bakgrund kan man ifrågasätta påståendet om att 

moderna språk är ett feminint kodat ämne. Det är kanske inte ämnet i sig som är feminint utan 

själva språken som på något sätt är genuskodade. 

3.3. Språk utifrån genusperspektiv 

Den uppmärksammade tendensen är emellertid inte unik för Sverige. Ett flertal internationella 

studier har kommit fram till slutsatsen att franska och tyska är de mest könsmarkerade 

språken (Court, 2002; Dörnyei, Csizer & Nemeth, 2006; Ehrich, 1997; Kissau, 2006; 

Williams et al, 2002). Barton (1997, s. 13) framhåller att pojkar har större intresse för tyskan 

eftersom det låter grovt, har "masculine image" och anses mer nyttigt för industri, teknik och 

handel. Franska är tvärtom extremt feminint kodat: ”French appears to have the monopoly on 

femininity” (Carr & Pauwels, 2006, s. 129).  

Kissau och Wierzalis (2008) redogör för en undersökning, där respondenter ombads att 

berätta om sina associationer med ordet ”Frankrike”. De mest typiska svaren var ”romantik”, 

”vin” och ”mode”, det vill säga typiska feminina kvaliteter. Kissau och Wierzalis (ibid.) 

                                                             
10 Läsåret valdes på grund av att jag ville ha aktuell statistik för både gymnasieskolor och högre utbildning för 
samma period. Läsåret 2010/11 visade sig vara det sista året för vilket det fanns sådana uppgifter. 
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hävdar att sådana föreställningar om den franska kulturen tillsammans med djupt inrotade 

könsstereotyper gör att pojkar väljer bort franska. 

Williams et al (2002) undersökte elevers motivation och attityder gentemot franska och tyska 

i England med fokus på genusaspekten. Studien har visat att flickor generellt är mer 

motiverade att läsa främmande språk, anstränger sig mer, har större självförtroende och är mer 

integrativt orienterade. Pojkar väljer oftare tyska framför franska, vilket har med franskans 

feminina natur att göra. En pojke i Williams studie förklarar att "French is the language of 

love and stuff", medan tyska associerar han med krig och Hitler (ibid., s. 520). Att tyskan 

förknippas med krig och Hitler framkommer även i svensk attitydundersökning (Edlert & 

Bergseth, 2003, s. 36). 

Dörnyei, Csizer och Nemeth (2006) har studerat hur sociopolitiska förändringar i Ungern 

påverkar ungdomars val av språk. Resultaten som redovisas i undersökningen tolkas bland 

annat utifrån genusperspektivet. Forskarna konstaterar att engelskan har blivit världens största 

lingua franca och därför läses idag av nästan alla oavsett kön. Andra stora moderna språk 

verkar dock inte lika könsneutrala. Undersökningen visar att pojkar är mer positiva till tyska 

och ryska, medan flickor har större intresse för franska och italienska (Dörnyei, Csizer & 

Nemeth, 2006, s. 56). 

Carr och Pauwels (2006) granskade pojkars attityder till språkstudier i engelsktalande länder, 

såsom Australien, Nya Zeeland och England. I boken ”Boys and Foreign Language Learning”  

(2006, s. 14-17) finns ett flertal tabeller över pojkars och flickors deltagande i moderna språk i 

olika länder. Tabellerna visar att kvinnliga elever dominerar i de flesta språk, men 

könfördelningen är mycket jämnare när det kommer till kinesiska, japanska, grekiska och 

ryska. Även av forskarnas intervjuer med elever framgick det att pojkar föredrar asiatiska 

språk, latin och grekiska eftersom dessa anses vara mer maskulina än många europeiska 

språk.  

Pojkars intresse för asiatiska språk förklaras bland annat med manlig hegemoni i Asien, vilket 

gör att även kultur och språk uppfattas som maskulina (Carr & Pauwels, 2006, s. 101). Å 

andra sidan jämförs svåra språk som mandarin eller indonesiska med naturvetenskapliga 

ämnen, som traditionellt domineras av pojkar (ibid., s. 97). Även latin läses av de pojkar som 

är intresserade av intellektuella utmaningar. Det beskrivs som ett prestigefullt språk och har 

ett högt värde i akademiska miljöer (ibid., s. 99).     

Det finns alltså många olika förklaringar till pojkars bristande engagemang i vissa europeiska 

språk och större intresse för svåra och mindre vanliga språk. Med etta i åtanke är det kanske 

lämpligt att använda ett par andra sociolingvistiska begrepp, nämligen ”overt”(uppenbar) och 

”covert” (dold) prestige. Språk med uppenbar prestige är standardiserade, välvårdade 

majoritetsspråk som pådyvlas uppifrån genom utbildningsinstitutioner och associeras med 

feminitet. Med dold prestige menas dialekter, minoritetsspråk och lågvarieteter, det vill säga 

språk som är mindre vanliga i akademiska sammanhang, vilket uppfattas som maskulint 

(Piller & Pavlenko, 2007, s. 502). Om vi använder denna distinktion på främmande språk 

skulle de flesta stora europeiska språk som undervisas i skolan kategoriseras som språk med 
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”overt prestige”, medan mindre vanliga asiatiska språk har ett dolt värde, vilket uppskattas 

högre av manliga elever.  

4. METOD  

I följande kapitel redogör jag för mitt tillvägagångssätt gällande metodval och framtagande 

av frågeformulären och intervjuguiden. Därefter beskrivs och motiveras urvalet av 

respondenter och informanter samt studiens genomförande. Stor vikt läggs dessutom på etiska 

aspekter av datainsamlingen. 

4.1. Val av metod 

För att besvara studiens frågeställningar utifrån både studenters och lärares perspektiv har jag 

valt att använda olika metoder för olika målgrupper. Jag har genomfört en kvantitativ 

enkätundersökning av studenters motivation och kombinerat den med kvalitativa 

samtalsintervjuer med lärare.  

Fördelen med enkätundersökningen är att man relativt snabbt kan få svar från många 

respondenter. Även om antalet svarspersoner i min studie inte var särskilt stort har jag valt att 

använda enkäter för att få så många svar som möjligt och därmed kunna uttala mig om 

eventuella skillnader i mäns och kvinnors motivation inom den utvalda populationen. 

Nackdelen med denna metod är att den inte är flexibel i den bemärkelsen att forskaren inte 

kan ställa följdfrågor och på så sätt få mer utvecklade svar. Möjligheten att intervjua studenter 

övervägdes, men jag ansåg att min ryska bakgrund kunde påverka intervjupersoners svar, i 

synnerhet när det gäller frågor om attityder till ryssar och Ryssland (se även avsnitt 2.1.). 

Därför finner jag att en kvantitativ metod var bäst lämpad för att få ett större empiriskt 

underlag för analysen. Enkäten innehåller dock en rad öppna frågor och har alltså ett 

kvalitativt inslag (se avsnitt 4.2.). 

4.3. Enkätens utformning 

Frågeformuläret (se Bilaga C) är uppdelat efter tre teman: bakgrund (del 1), motivation (del 2) 

och attityder (del 3). Den inledande delen består av tio frågor och syftar till att få relevant 

bakgrundsfakta (kön och ålder, etnicitet), respondenternas tidigare språkkunskaper samt 

intresse för andra språk och andra universitetsämnen.  

Nästa del innehåller tjugo frågor som handlar om motivation till att läsa ryska. Majoriteten av 

frågorna (från #1 till #17) formulerades med utgångspunkten i Attitude/Motivation test battery 

(AMTB).   

AMTB utvecklades av Gardner (2004) och hans kollegor och är avsedd för skolelever. Jag har 

valt att utgå från AMTB eftersom det testades i olika internationella kontexter och är erkänt 

av andra forskare (Della Chiesa, Scott, & Hinton, 2012, s. 63). Att använda ett pålitligt 

mätverktyg var viktigt för att säkerställa studiens validitet och reliabilitet (Esaiassonet al, 

2007, s. 272). Men eftersom AMTB i första hand var avsedd för barn och ungdomar (skol- 
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och gymnasieelever) har jag valt ut bara de frågor som passar för vuxna inlärare och 

kompletterat dem genom att inkludera vissa element från SDT. Att anpassa frågeformuläret 

efter ålder var nödvändigt då ålder är en viktig faktor som påverkar motivationen att studera 

ett språk: 

Motivational factors for adults include professional elements and/or personal ones 

(being married to a native speaker of that language, for instance), lifestyle, 

connectedness with a specific culture or society, or learning for the joy of learning. 

[...] Children are usually required to learn a non-native language by their parents or 

schools. (Della Chiesa, Scott, & Hinton, 2012, s. 41). 

Eftersom studien är begränsad till initial motivation har jag valt bort undervisningsrelaterade 

frågor (exempelvis attityder till lärare, undervisningen, gruppens inflytande osv) som 

traditionellt ingår i AMTB.  

Del 2 testar således följande variabler: integrativ (frågor 5, 8, 9, 10, 11) och instrumentell (2, 

6, 7, 12, 13) motivationsorienteringar, inre (1, 4, 14) och yttre (3, 15, 16) motivation samt 

avsaknad av motivation (17).  

De första 17 frågor i andra delen av enkäten har fasta svarsalternativ där studenter fick 

värdera ett påstående på en femgradig skala. Som jag redan varit inne på finns det inte någon 

universell teori som täcker in alla tänkbara motiv bakom språkval, därför har jag valt att i 

anslutning till förhandsdefinierade påståenden med fasta svarsalternativ lägga till öppna 

frågor (Bilaga C, del 2, frågor #18 - #20). Fördelen med denna kombination av olika 

frågetyper var att respondenter inte begränsades med bestämda teoretiska referensramar och 

min egen förförståelse av ämnet (se t ex Esaiasson et al, 2007, s. 330). Studenter fick alltså 

både en lista med olika tänkbara motiv som grundas på tidigare forskning och möjlighet att ge 

alternativa svar om vad som faktiskt påverkat deras val. Nackdelen med den valda 

utformningen är att förhandsformulerade påståenden kommer först och kan tänkas influera 

respondenternas fria svar. 

Den sista delen av enkäten innehåller frågor om studenters attityder till målspråket och 

målspråkets samhälle. Under arbetet på denna del stötte jag på ett dilemma. Ryska är ett 

officiellt språk i Ryssland men det talas fortfarande i många andra forna Sovjetstater. Det är 

därför inte korrekt att ställa frågor om bara Ryssland om man vill undersöka attityder till 

målspråkets kultur. Å andra sidan är det inte heller rätt att fråga om alla länder där ryska talas 

då man kan tänka sig att skillnaderna i attityder gentemot Lettland, Ryssland eller Kazakstan 

(för att nämna några) kan vara stora. Därför har jag valt att enbart ställa frågor om Ryssland 

och inte göra enkäten alltför lång och komplicerad, trots att detta beslut inte är helt 

invändningsfritt. 

Även denna del av enkäten (del 3) innehåller både slutna och öppna frågor. Påståendena 

från 2 till 5 bygger på historiska studier om relationer mellan Ryssland och Sverige. 

Exempelvis syftar påståendesats #3 på den historiska ryssrädslan som beskrivs av Sverker 

Oredsson (2002, 2003). Fråga #2 kan tolkas på olika sätt då adjektivet ”exotiskt” omfattar 

både länder som befinner sig i fjärran, men också något som är främmande, ovanligt och 

sällsamt (Nationalencyklopedi, 2013). Oavsett tolkningen kan positiva svar på detta påstående 
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länkas till begreppet ”covert prestige” som traditionellt associeras med maskuliniteten (Piller 

& Pavlenko, 2007, s. 502).  

Den femte frågan som handlar om landets betydelse på den internationella arenan, syftar 

främst på maktdimensionen och omfattar både politisk och ekonomisk makt. Eftersom 

frågorna #12 och #13 i andra delen av enkäten redan tar upp respondenters intresse för politik 

och ekonomi har jag har i det här fallet formulerat en mer allmän fråga. Avslutningsvis har jag 

inkluderat en negativ fråga som tyder på avsaknad av intresse för målspråkets land och 

därmed låg grad av integrativ motivation11.  

Enkätens sista två frågor handlar om studenters uppfattningar om ryssar och ryska språket. 

Enligt Gardners teori stärker positiva attityder gentemot målspråket och dess talare inlärares 

motivation (Gardner, 1985, s. 8) och därför var det viktigt att inkludera dessa variabler i 

undersökningen. Båda frågorna är öppna och saknar några svarsalternativ. Jag har medvetet 

valt att inte ge fler än två exempel på vanligaste adjektiv för att inte påverka resultaten. 

För att testa enkäten bad jag två av mina bekanta att fylla i den, vilket föranledde små 

justeringar vad gäller frågeformulärets utformning: ett par frågor som kändes överflödiga togs 

bort och några påståendesatser omformulerades. Den slutliga versionen innehåller 

sammanlagt 38 frågor varav 9 halvöppna (del 1) och 6 öppna (del 2 och 3). De öppna frågorna 

syftar direkt på undersökningens frågeställningar och därför är av högsta betydelse för 

resultaten. Ett stort antal halvöppna och öppna frågor gör att den framtagna enkäten har en 

mer kvalitativ karaktär och risken att dra felaktiga slutsatser på grund av att man inte 

inkluderat alla möjliga variabler bedöms inte som stor. En annan fördel med öppna frågor är 

att man kan få värdefulla och ofta oväntade svar (Trost, 2012, s. 72) som dessutom är mer 

citatvänliga. Nackdelen med öppna frågor är att de tar mer tid att bearbeta då svaren kan bli 

svårlästa och svårtolkade. Man bör även ha i åtanke att inte alla människor är särskilt 

skrivglada, vilket kan ha negativ inverkan på både svarsfrekvensen och svarens kvalitet 

(Esaiasson et al, 2007, s. 277-278). Trots det har jag inkluderat frågor utan svarsalternativ då 

de inte var många till antalet och inte krävde alltför långa och utvecklade svar. 

4.4. Intervjuguide 

Eftersom motivation är ett mångfacetterat fenomen räcker det ofta inte att använda en 

undersökningsmetod. Dörney och Ushioda (2011, s. 194) betonar att en kombination av 

kvalitativa och kvantitativa metoder kan ge mer fruktbara resultat och vore därför att föredra. 

Då den framtagna enkäten både har kvantitativa och kvalitativa inslag (se avsitt 4.2.) och med 

tanke på den eventuella intervjuareffekten har jag valt att inte intervjua studenter och inte 

upprepa frågor som de på något sätt redan besvarat. I stället har jag tagit med 

lärarperspektivet för att genom kvalitativa samtalsintervjuer fånga in lärares syn på 

motivationsfaktorer och studenters attityder till Ryssland och rysktalande människor. 

Målet med intervjuerna var alltså att få en övergripande bild av det undersökta fenomenet 

genom att sätta studenters svar i en större kontext. För att genomföra intervjuer har jag 

                                                             
11 Detta utesluter dock inte intresse för andra länder där ryska talas.   
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förberedd en intervjuguide som i stort sett motsvarar enkätens huvudteman (se Intervjuguiden 

i bilaga A). Intervjufrågor omfattar lärarnas bakgrund och yrkeserfarenhet samt deras 

uppfattningar om studenters motivation till att läsa ryska och attityder till Ryssland.  

Jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågornas 

ordningsföljd anpassades efter situationen. Fördelen med denna intervjuform var att jag kunde 

ställa följdfrågor och på så sätt få en mer utvecklad och värdefull information.  

4.5. Urval 

Det föreliggande examensarbetet är en fallstudie som är begränsad till Uppsala universitet. 

Anledningen till att jag valde att genomföra en fallstudie med en kombination av kvantitativ 

och kvalitativ ansats var att jag ville få en djupare förståelse av det undersökta fenomenet. 

Uppsala universitet valdes på grund av att jag hade tillgång till och en god förförståelse av 

det. Av tidsmässiga och ekonomiska skäl var det orimligt att genomföra en större 

undersökning som skulle omfatta flera universitet och högskolor. Statistiken på riksnivå (se 

tabell 2 i avsnitt 3.1.) visar dock att fallet inte är unikt och återspeglar generella tendenser 

gällande könsfördelningen. Dessutom analyseras resultaten i ljuset av tidigare forskning och 

motivationsteorier, vilket ökar undersökningens validitet och generaliserbarhet (Esaiasson et 

al, 2007, s. 272). 

När det gäller respondenter har jag gjort stratifierat urval. Då min studie är begränsad till 

initial motivation (se avsnitt 1.4.) har jag valt att dela ut enkäten till de studenter som kan 

karaktäriseras som nybörjare. Den utvalda populationen består alltså av samtliga studenter på 

Uppsala universitet som läser introduktionskurser i ryska. Hit hör baskursen ”Ryska A” som 

ges på dagtid och hel fart samt ”Ryska i tal och skrift” - en grundkurs på halvfart (för en mer 

detaljerad beskrivning se även avsnitt 5.1.). Värt att notera att inte alla studenter som är 

registrerade på dessa kurser ingick i den utvalda populationen, utan endast ”aktiva” studenter 

som regelbundet närvarar vid undervisningstillfällen och inte läser delar av B-kursen.  

Intervjupersoner valdes efter två variabler: erfarenhet över 10 år samt undervisning på 

nybörjarkurser i ryska. Att välja informanter med så pass lång erfarenhet var nödvändigt, 

eftersom syftet med intervjuer var att utifrån lärarperspektivet få en mer generell bild av 

studenters motiv till att läsa ryska. På så sätt valdes två lärare som motsvarade mina kriterier.   

4.6. Studiens genomförande 

4.6.1. Etiska aspekter 

Under arbetets gång har jag tagit i beaktning de fyra forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, sammanställda av Vetenskapsrådet (2013). 

Samtliga deltagarna informerades om studiens syfte både muntligt (vid intervjuerna och i 

samband med enkätutdelningen) och via missivbrevet (se Bilaga B) som bifogades till varje 

frågeformulär. Missivbrevet innehåller dessutom information om att deltagande är frivilligt 

samt att informationen behandlas konfidentiellt och endast i forskningssyftet.  
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När det gäller konfidentialitetskravet har jag valt att ange studenternas kön när jag refererar 

till deras kommentarer på grund av genusperspektivets centrala betydelse för min 

undersökning. Detta gör dock inte möjligt att koppla kommentarerna till svarspersoner. 

Däremot har jag valt att inte uppge lärarnas kön för att stärka deras konfidentialitet, med tanke 

på att det inte finns många lärare som undervisar i ryska på Uppsala universitet.  Jag använder 

mig därför av pronomen hen när jag sammanfattar och analyserar intervjuerna.  

Det bör påpekas att jag kände båda lärarna sedan tidigare, men upplever inte att det påverkade 

deras svar nämnvärt, då studiens ämne inte bedömdes som känsligt och handlar främst om 

studenter. 

4.6.2. Enkätundersökning 

Enkäten delades ut vid tre tillfällen under lektionstiden, vilket bestämdes i förväg i samråd 

med de berörda lärarna. Jag valde att närvara vid de första två tillfällena för att kunna berätta 

om studien och svara på eventuella frågor. 

Alla deltagarna var positivt inställda till undersökningen och var villiga att fylla i enkäten. Vid 

första tillfället (den 11:e april) deltog 8 personer som läser ryska A och som närvarade vid 

enkätutdelningen. Vid andra tillfälle (den 15:e april) närvarade 9 av 10 registrerade studenter 

från kursen "Ryska i tal och skrift" och samtliga av dem deltog i undersökningen. För de 

flesta respondenter tog det cirka 15 minuter att fylla i enkäten. 

Eftersom antalet frånvarande studenter vid första tillfället var stort bad jag en lärare att 

distribuera enkäten till resten av gruppen. Jag kunde inte närvara vid sista svarstillfället (den 

17:e april), men deltagarna informerades om studiens syfte genom missivbrevet (se Bilaga B) 

som var häftat ihop med varje enkät (se avsnitt 4.5.1.). Huruvida olika sätt att samla in data 

påverkade resultatet är dock svårt att avgöra, men jag upplever inte att de fyra enkäter som 

besvarades i min frånvaro avviker från majoriteten. Det enda jag har noterat att en respondent 

svarade betydligt mer utförigt än de flesta, vilket kan bero på att denne fick mer tid att 

reflektera över sina svar, men man kan lika gärna anta att just denna person vara mer 

skrivglad än andra. 

Sammanlagt svarade 21 personer på enkäten, varav 12 (57 %) män och 9 (42 %) kvinnor, 

vilket återspeglar statistiken gällande könsfördelningen på kurserna och bedöms därför som 

representativ för den utvalda populationen. Bortfallet bestod av 5 personer (13 %) och 

berodde på att dessa studenter inte närvarade när frågeformulären delades ut.  

Internt bortfall av olika karaktär har också förekommit. Till exempel svarade inte en 79-årig 

respondent på frågan om språkets betydelse för framtida jobb (se Bilaga C, del 2, fråga #2), 

vilket jag tolkar som att frågan kändes irrelevant på grund av åldern. En annan respondent 

svarade inte på frågan angående associationer till ordet Ryssland (se Bilaga B, del 3, fråga 

#1). Eftersom det totala antalet frågor som inte besvarades var väldigt litet (3) anser jag att 

internt bortfall inte påverkade resultaten nämnvärt.  
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4.6.3. Bearbetning av enkäter 

Den insamlade data matades in i SPSS.21 och analyserades med hjälp av deskriptiv statistik 

och korstabeller. Svar på de öppna frågorna bearbetades manuellt.  

För att jämföra medelvärden för olika påståenden och signifikanstesta eventuella skillnader i 

motivationsgraden mellan könen har jag använt mig av Independent-Samples T test. P-värde 

över 0,05 ansågs som signifikant vid samtliga jämförelser.  

Medelvärden bedömdes efter följande skala (i samstämmighet med enkätens skalor): 

- mellan 4 och 5 - mycket höga,  

- mellan 3 och 4 - ganska höga,  

- mellan 2 och 3 - ganska låga,  

- under 2 - låga.  

 

De kvantitativa resultaten finns i form av tabeller som presenteras i texten samt i bilagan D.  

4.6.4. Intervjuer 

De utvalda lärarna kontaktades i förväg - en via e-post och en vid ett personligt möte - med 

förfrågan att delta i undersökningen. Båda lärarna tackade ja och bestämde själva tid och plats 

för intervju samt vilket språk de ville intervjuas på. I båda fall hölls intervjuerna på svenska, 

vilket gav mig möjlighet att så exakt som möjligt återge vad informanterna berättade.  

Lärarna intervjuades var för sig i deras arbetsrum vid två tillfällen: torsdagen den 11 april 

samt måndagen den 15 april. Intervjutiden varierade mellan 20 och 37 minuter. Intervjuerna 

spelades in efter informanternas medgivande och därefter transkriberades. 

Innan intervjuerna påbörjades informerade jag än en gång om studiens syfte, att deltagande är 

frivilligt samt att informationen skulle behandlas konfidentiellt. Eftersom jag kände båda 

lärarna sedan tidigare var stämningen avslappnad och själva intervjuerna var av 

samtalskaraktär. Jag upplever att detta en positiv inverkan på intervjuernas kvalitet, då lärarna 

kände sig trygga och gav utvecklade svar på mina frågor.   
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras undersökningens resultat efter teman och inte efter 

datainsamlingsmetoden. Då min ambition var att få en överskådlig bild av fenomenet ansåg 

jag att detta upplägg var bäst lämpat. Av tidsmässiga skäl diskuterar jag inte alla resultat i 

detalj och lyfter fram enbart det som enligt min uppfattning är mest betydelsefullt i relation 

till studiens syften. Presentationen av resultaten är sammanvävd med analysen för att 

underlätta för läsarna att följa mina resonemang. 

Kapitlet inleds med en kort bakgrundsinformation om ryska språkets ställning på Uppsala 

universitet. Därefter presenteras deltagarnas bakgrund, deras motiv till att läsa ryska samt 

attityder till Ryssland, ryssar och ryska språket utifrån kvantitativ och kvalitativ data. Kapitlet 

avslutas med en analys av skillnader i mäns och kvinnors motivation till att läsa ryska. 

5.1. Ryska på Uppsala Universitet 

Institutionen för moderna språk informerar på sin hemsida12 att ryska som främmande språk 

har undervisats på Uppsala universitet sedan 1883 (se även avsnitt 1.2.). Ämnet växte under 

1900-talet och idag erbjuder institutionen för moderna språk utbildningar i ryska på olika 

nivåer – från introduktionskurser på grundnivå till forskarutbildning i slaviska språk där ryska 

är en av inriktningarna. Ryska är alltså ett ämne som leder till examen. Lärare A menar att 

ryska har en ganska hög ställning på institutionen och i dagsläget är fjärde största språk efter 

franska, spanska och tyska. 

Det finns ett ganska stort utbud av kurser i ryska med olika inriktningar, men jag har endast 

valt introduktionskurser för närmre belysning, då de är mest relevanta för denna studie med 

tanke på att den är begränsad till initial motivation. Kursen ”Ryska A” syftar till att ge 

grundläggande kunskaper i språket, teoretisk grammatik och fonetik samt god orientering i 

landets kultur och historia. ”Ryska i tal och skrift” har som mål att ge studenter elementära 

kunskaper i språket och viss orientering i realia och kultur. Kurserna är alltså olika intensiva 

och har delvis olika innehåll. 

Ryska utmärker sig bland institutionens andra språk i det avseendet att klassrummen ofta 

domineras av manliga studenter. Med hjälp av institutionens statistisk, som jag fick tag på 

tack vare informant A, kan man jämföra könsfördelningen inom olika språk. Figur 3 nedan 

visar andelar registrerade studenter under perioden 1998-2008 (det vill säga före Bologna-

reformen13) efter språk och kön.  

 

                                                             
12 http://moderna.uu.se/slaviska/ 
13 Bolognareformen är en utbildningsreform som trädde i kraft från och med höstterminen 2007. För mer 
information om Bolognaprocessens genomförande på Uppsala universitet se till exempel rapporten The 
Bologna Process as Part of Strategic of Educational Development at Uppsala University (2008) som finns 
tillgänlig på  http://www.uu.se/digitalAssets/69/69066_Bologna_report_Eng.pdf  

http://www.uu.se/digitalAssets/69/69066_Bologna_report_Eng.pdf


21 
 

Figur 3. Andelar registrerade studenter på Uppsala universitet under perioden 1998-2008, uppdelat 
på språk och kön 

 

Det bör noteras att institutionen samarbetar med försvarsmaktens tolkskola och enligt lärare A 

har det funnits år då tolkskolans studenter var registrerade på kurser i ryska, vilket också har 

påverkat statistiken. 

Informant B upplever att efter Bolognareformen, när kurser i ryska blivit mycket hårdare och 

intensivare, har manlig dominans faktiskt blivit ännu mer utpräglad. Statistiken visar att 

andelen manliga studenter som söker sig till introduktionskurser i ryska har under de senaste 

tre åren varit högre jämfört med kvinnor med undantag för två terminer (figur 4): 

Figur 4. Andelar registrerade studenter på Ryska A under perioden 2009-2013, uppdelat på kön 

Av diagrammet ovan (figur 4) framgår att könsfördelningen varierar något beroende av vilken 

årstid kursen startas på. På höstterminerna (till exempel år 2012, 2011, 2012) är antalet 

manliga studenter lika med eller även lägre än antalet kvinnor. Däremot utgör män en klar 

majoritet på vårterminerna (till exempel 2009, 2011, 2013). I ett icke-officiellt samtal 

berättade ena informanten om en manlig student som sade att han valde ryska eftersom det var 

det enda språket på Uppsala universitet som man kan börja läsa mitt i ett läsår. Huruvida 
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denna ramfaktor påverkar situationen i stort är dock svårt att säga utan en mer djupgående 

analys. 

5.3. Vem läser ryska? 

Det förefaller viktigt att beskriva studenters bakgrund, då kön är endast en nyckelfaktor som 

knappast kan analyseras utan hänsyn till andra sociala och individuella faktorer. Exempelvis 

skiljer sig föreställningar om maskuliniteter beroende av sådana sociala kategorier som ålder, 

klass och etnicitet (Ehrlich, 1997; Court, 2002; Carr & Pauwels, 2006; Piller & Pavlenko, 

2007). I enkäten ingick därför frågor som berör deltagarnas kön, ålder, etnisk bakgrund samt 

språk- och utbildningskapital (se Bilaga C, del 1). Figur 5 nedan ger en sammanställning av 

deltagarnas bakgrund. 

Figur 5. Sammanställning av deltagarnas bakgrund. 

 Ryska A Ryska i tal och skrift Totalt 

N 12 9 21 

Kön Män 6 6 12 

Kvinnor 6 3 9 

Medianålder Män 24 26,5 25 

Kvinnor 25 26 25 

Antal studenter som läser ett 

annat ämne parallellt 

Män 1 3 4 

Kvinnor 2 3 5 

Antal studenter som hade 

förkunskaper i ryska 

Män 1 3 4 

Kvinnor 4 2 6 

Antal studenter vars 

släktingar kan ryska 

Män 0 2 2 

Kvinnor 2 0 2 

 

Respondenternas ålder varierade från 20 till 79 år, men medianålder på båda kurserna var 25 

för både kvinnor och män. Angående medelåldern vill jag dock notera att enligt statistiken för 

Ryska A har medelålder för kvinnor varit högre jämfört med män, åtminstone under senaste 

tiden (figur 6):  
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Figur 6. Studenternas medelålder under perioden 2009-2013. "Ryska A", uppdelat på termin och kön 

 
Detta är också något som avviker från statistiken för andra moderna språk som spanska, 

franska och tyska, där kvinnors medelålder i genomsnitt är lägre än mäns (se figur 7 nedan):  

Figur 7. Studenternas medelålder under perioden 2009-2012, uppdelat på språk och kön 

 

Man kan anta att det finns någon slags samvariation mellan ålder och genus å ena sidan och 

språkval å andra, men det krävs ett mer omfattande empiriskt underlag för att kunna dra några 

slutsatser om det. 

19 av 21 personer som deltog i studien var svenskar14, men det fanns även de som hade 

blandade etniska bakgrunder. Till exempel har två respondenter ryska släktingar och en 

student har en finsktalande förälder. 

                                                             
14 Denna slutsats grundar sig endast på studenternas svar angående deras och deras föräldrars modersmål (se 
Bilaga C, del 1, frågor #5 och #6). 
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De flesta studenter läser ryska som en fristående kurs, två respondenter läser det inom ramen 

för språkvetarprogrammet respektive lärarprogrammet. 3 av 12 respondenter från A-kursen 

och hälften från kvällskursen studerar språket vid sidan av andra universitetsstudier. Bland de 

ämnen som läses samtidigt med ryska återkommer juridik, ekonomi och statskunskap på olika 

nivåer.  

Lärarna berättar att studenters intresseområden är mycket varierande: det har funnits studenter 

som hade medicin, biologi, kulturantropologi eller företagsekonomi som sitt huvudämne och 

ville komplettera sin utbildning med kunskaper i ryska. Detta bekräftar Börjesson och 

Bertilssons (2010, s. 37) slutsats om att främmande språk ofta läses som ett komplement till 

andra studier.  

Bland de som läser ryska finns alltså både äldre människor som redan har ett yrke och de som 

kommer direkt efter gymnasiet. 20 av 21 har flera främmande språk i bagaget. De flesta kan 

minst ett språk utöver engelska, men det finns även de som kan fem och sju språk.  

Det finns också stora skillnader i studenters förkunskaper i ryska. 10 av studiens deltagare 

meddelade att de hade förkunskaper i språket när de började läsa det på universitetet. Dessa 

förkunskaper är av olika karaktär: två respondenter har ryska som sitt andraspråk och deras 

kunskaper i ryska kan jämföras med modersmålstalarnas, en har bott i Ryssland under flera år, 

några har studerat språket på olika kurser och en har läst det under två år på gymnasiet. Detta 

innebär att deltagarnas motivation till att läsa ryska skiljer sig, då de befinner sig på olika 

stadier av motivationsutveckling (se Dörnyei & Ushioda, 2011, s. 65-66).  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är en väldigt heterogen grupp studenter som 

läser ryska på Uppsala universitet. Det finns både rena nybörjare som kom till universitetet 

direkt efter gymnasiet och utan några som helst kunskaper i ryska, men det finns även mer 

erfarna studenter vad gäller språket och universitetsstudier.  

5.4. Varför ryska? 

Eftersom studenter som läser ryska utgör en mycket blandad grupp (se avsnitt 5.2.) kan man 

anta att det finns en stor variation av de motiv som står bakom deras val av språkutbildningen. 

Kvalitativ data som jag fick genom intervjuer med lärarna bekräftar det. Båda informanterna 

brukar fråga sina studenter varför dessa valt att läsa ryska och svaren de får är väldigt olika: 

Det varierar ju förstås mycket, men oftast får man höra av killar att det coolt, det är 

coolt att läsa ryska och att kunna ryska. Sedan förekommer det att man vill 

kombinera det med sina yrkesstudier kan man säga, alltså ett program som ger ett 

tydligt yrke efter. […] Den här terminen har vi faktiskt […] en person som är 

sjuksköterska, men hon vill komplettera det med ryska då hon vill åka till 

Kaukasus, Tjetjenien, och jobba där […]. (Informant B). 

Informant A tror att de yngre studenterna tänker mer på att kunskaper i ryska öppnar nya 

möjligheter för deras framtida karriär eller andra studier. De äldre studenterna är enligt 

lärarens uppfattning däremot ofta mer intresserade av kulturen och behöver språket för att 

exempelvis kunna läsa något i original. Informanten poängterar att det naturligtvis är svårt att 
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kategorisera, men överlag upplever hen att det är intresse för ett annorlunda språk som lockar 

nybörjarstudenter:  

Oftast är det något intresse för annorlunda språk som de inte hade kunnat läsa i 

skolan […]. De kanske har någon kompis att prata med eller så. Det är lite olika. 

Men jag tror att det är ett generellt intresse för språk, och ett annorlunda språk. 

(Informant A). 

Båda lärarna upplever att studenter som läser ryska ofta är ambitiösa, intresserade och 

nyfikna. Kvantitativ data visar också på en hög motivationsgrad hos både kvinnor och män på 

båda kurserna. Tabell 1 i bilaga D redovisar medelvärden för olika påståenden som motsvarar 

enkätens frågor #1 till #14 i del 2 (se Bilaga C). Man kan utläsa att de flesta påståenden 

värderades av respondenterna inom intervallen 2.92 och 4.67 (av 5 möjliga) med 

medianvärden 4.11 för kvinnor och 3.83 för män, vilket jag bedömer som mycket höga 

respektive ganska höga värden (se avsnitt 4.5.3.).  

Påståendet med vilket de allra flesta respondenter av båda könen instämde (medelvärdet 4.67) 

handlar om deras vilja att resa till Ryssland (se Bilaga C, del 2, fråga #7), vilket syftar på 

instrumentell motivationsorientering. Samtidigt uppvisade de flesta respondenter ett stort 

allmänt intresse för landet (4.33) och önskan att umgås med rysktalande människor (4.17 för 

män respektive 4.67 för kvinnor), vilket ger uttryck för integrativ orientering. Även 

kommentarerna innehåller utsagor som tyder på en hög integrativ motivation, till exempel: 

- Jag anser att lära sig ett språk öppnar upp till kunskapen om hela kulturen, 

historien, tänkandet hos modermålstalarna, som berikar ens egen syn på 

världen, skapar en större förståelse för konflikter etc.15 

Det förefaller svårt att avgöra vilken typ av motivationsorientering som hade större inverkan 

på deltagarnas val. Studenternas kommentarer om huvudsakliga skäl till att läsa ryska antyder 

dock att instrumentell inriktning dominerar. Många anser att kunskaper i ryska är en stor 

konkurrensfördel på arbetsmarknaden och nästan alla tänker använda språket i framtida jobb. 

Det kan vara arbete i eller mot Ryssland och rysktalande länder eller som språklärare och 

översättare i Sverige. En återkommande åsikt är att språket ger möjligheten att resa, studera 

eller bo i landet, men också att läsa böcker och vetenskapliga artiklar på originalspråket, 

lyssna på rysk musik, vilket också syftar på instrumentell orientering.  

Deltagarna uppvisar även en hög grad av inre motivation (se figur 8 nedan): 

Figur 8.  Resultat av Independent Samples T - Test gällande inre motivation 
 

 
Kön N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

F Sig. 

Att läsa ryska var en 

utmaning för mig 

Man 12 4.33 .888 .256 .084 .775 

Kvinna 9 4.33 1.000 .333 

                                                             
15 Samtliga citat från deltagarnas skriftliga svar återges i originalform, inklusive stavning och förkortningar. 
Citaten från studenternas svar är kursiverade. 
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Jag är duktig på språk 
Man 12 3.33 .888 .256 .397 .536 

Kvinna 9 4.11 .782 .261 

Jag ville läsa ett ovanligt 

språk 

Man 12 2.92 1.084 .313 3.317 .084 

Kvinna 9 3.33 1.658 .553 

 

Av tabellen ovan framgår att respondenterna ser studier i ryska som en utmaning 

(medelvärdet 4.33 för båda könen) som de vill ta. Läraren A säger att det står i annonseringen 

att kursen är krävande och därför tror hen att studenter som söker sig till kursen ser det som 

en slags intellektuell utmaning. 90.5 % av respondenterna instämmer helt eller delvis med 

motsvarande påståendet i enkäten (se Bilaga C, del 2, fråga #1), vilket innebär att det finns ett 

stort inre intresse för aktiviteten i sig, det vill säga inre motivation. 

Kvantitativ data visar att språket inte uppfattas som ”ovanligt”. Medelvärdet för motsvarande 

påstående (se Bilaga C, del 2, fråga #14) är 2.92 för män respektive 3.33 för kvinnor (se 

figur 8 ovan), vilket går emot lärarens A uppfattning om studenters generella intresse för ett 

annorlunda språk, som diskuterades ovan. Samtidigt har flera deltagare kommenterat att de 

läser ryska just på grund av att språket inte är vanligt: 

- Ett stort och välkänt språk. Något ovanligare än spa, ita, ty, vilket är intressant. 

- Det är roligt att kunna något som inte många kan. 

Det är därför svårt att dra några slutsatser angående detta påstående utan att ta hänsyn till 

respondenternas kommentarer till denna och andra öppna frågor, som antyder att någon form 

av elittänkande när man läser ett svårt och ovanligt språk var en viktig motivationsfaktor för 

några deltagare (jfr Oxford & Shearin, 1994). Jag återkommer till denna diskussion i avsnitt 

5.4.3. 

Yttre motivation refererar till externa faktorer som på något sätt påverkar val av handling. 

Man kan till exempel välja att läsa ett språk på grund av det är många som talar det (se 

Bilaga C, del 1, fråga #3) eller till följd av en implicit eller explicit påverkan från föräldrar 

eller kompisar (se Bilaga C, del 1, frågor #15 och #16).  

Figur 9. Resultat av Independent Samples T - Test gällande yttre motivation 
 

 
Kön N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

F Sig. 

Ryskan är viktig för det 

är många som talar det 

Man 12 3.33 .778 .225 .505 .486 

Kvinna 9 3.89 1.054 .351 

Kvinna 9 3.78 1.093 .364 

Min familj påverkade 

mitt val av språk 

Man 12 1.33 .888 .256 6.632 .019 

Kvinna 9 2.22 1.716 .572 

Några av mina 

kompisar kan ryska 

Man 12 2.25 1.422 .411 .001 .975 

Kvinna 9 3.44 1.509 .503 
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Enligt enkätundersökningen har 9 respondenter rysktalande kompisar och tänker använda sina 

språkkunskaper för att samtala med dem. Dock har endast en deltagare angett att kompisarna 

påverkade valet av utbildningen:  

- När jag gjorde värnplikten var det några kompisar som läste ryska i sin tjänst och fick 

mig intresserad av språket.  

 

Likaså har endast en person svarat positivt på frågan om familjens inflytande vid språkvalet 

(se Bilaga C, del 2, fråga #16). Detta innebär att yttre motivationsfaktorer har spelat en 

obetydlig roll för de flesta deltagarna.  

När det kommer till huvudskälen till att läsa språket har andra personliga motiv förekommit i 

enkäten. Exempelvis skrev en respondent att han började läsa ryska för att han ville förstå sin 

partners modersmål, vilket jag också tolkar som ett slags yttre motivation. Av intervjun med 

lärare B framgår att det inte är ovanligt att språkvalet styrs av liknande motiv.  

61.9 % av deltagarna uppgav att de kommer att fortsätta läsa ryska under nästkommande 

termin (se kortabellen nedan samt fördelning efter kurs i tabell 4, Bilaga D):  

Figur 10. Deltagarnas fördelning på variabeln ”viljan att fortsätta studier i ryska”, uppdelat på kön 

 Kommer du att fortsätta läsa ryska? Total 

ja nej vet ej/ ej svar 

Kön 

Man 
Count 6 3 3 12 

% within Kön 50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 

Kvinna 
Count 7 2 0 9 

% within Kön 77.8% 22.2% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 13 5 3 21 

% within Kön 61.9% 23.8% 14.3% 100.0% 

 

De flesta respondenter vill fördjupa sina kunskaper i språket men anledningarna till det är 

olika: 

- För att säkra min utbildning. 

- Vill vara flytande i tal och skrift. 

- Vill lära mig språket på en nivå som gör att jag kan använda det. 

- Att bara läsa en termin känns något onödigt.  

- För att jag planerar att skriva kandidatuppsats i ryska, samt att jag vill få en stabil 

kunskap. 

Bland de som svarat negativt finns flera som kommer att fortsätta läsa språket senare eller vid 

ett annat lärosäte. Majoriteten av de som inte kommer att fortsätta sina studier i ryska uppgav 

att de inte hinner kombinera språkkursen med andra ämnen. 14.3 % respondenter har av olika 

skäl inte bestämt sig. Till exempel förklarade en respondent sin tvekan på följande sätt:  
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- Är osäker då jag kanske snarare behöver något som mer direkt leder till 

inkomstmöjligheter. 

  

Detta innebär att språkutbildningen i sig värderas av respondenten ganska lågt och inte 

associeras med väl betalat arbete (mer om detta se i avsnitt 5.5.). 

5.4.1. Sammanfattning  

När det gäller studenters motivation till att läsa ryska har min studie visat att det finns en rad 

olika faktorer som står bakom studenternas val av språk: 

 Integrativa motiv: intresse för landet och dess kultur, viljan att umgås med rysktalande 

människor. 

 Instrumentella motiv: för att skaffa ett bra jobb, för att säkra sin utbildning, resa till 

landet, studera och bo där, för att läsa böcker och vetenskapliga artiklar och titta på 

filmer på originalspråk, lyssna på rysk musik.  

 Inre (kognitiva) faktorer: intellektuell stimulering, utmaning, känsla av 

språkkompetens. 

 Yttre faktorer: omgivningens inflytande (rysktalande släktingar, partner och/eller 

kompisar). Dessutom har jag identifierat en ramfaktor (vilken termin kursen startar på) 

som också kan tolkas som en extern faktor, vars betydelse är dock svårt att bedöma 

utan att genomföra en mer djupgående undersökning. 

Det insamlade materilaet ger inte tillräcklig grund för att kunna avgöra vilken typ av 

motivation som dominerar, då både integrativa och instrumentella orienteringar samt inre 

motivation fick ganska höga medelvärden. Yttre motivation i form av påverkan från 

svarspersonernas släktingar och kompisar var däremot inte särskilt stor. 

Det har också visat sig att ett slags elittänkande som bottnar sig på ryska språkets svårighet 

och ”annorlundahet” också är en av motivationskällorna.  

5.4.  Attityder  

5.4.1.  Attityder till Ryssland 

Föreställningar om målspråkets samhälle och attityder till det är en annan väsentlig faktor som 

enligt Gardner (1985) påverkar motivationen till att läsa främmande språk. Men som sagt 

påverkas attityder av den aktuella sociala kontexten.  

Av intervju med lärare A framgår att studenters intresse för Ryssland skiftar beroende på 

vilken bild av landet som representeras i svenska massmedier. Informanten upplever att man 

på 80-90- talet intresserade sig för Sovjetunionens kultur, litteratur, musik, balett och så 

vidare. Efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps riktades uppmärksamheten främst 

på politiska förändringar i Östeuropa. Landets politiska utveckling har varit i fokus ganska 

länge, vilket enligt informanten har återspeglats på ett större intresse för studier i ryska:  
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Och det höll i sig ganska länge tills kanske för några år sedan när det har 

stabiliserats på något sätt. Det är liksom… det har blivit lugnare och då 

återgick vi från den här höga siffran till mer eller mindre normala 

antagningssiffror. (Informant A). 

Lärare B uttrycker ett liknande tanke angående förändringar i attityder till landet, men lägger 

dessutom fokus på ekonomiska aspekter: 

Då jag började jobba, fanns det många som var intresserade av vänster och 

då var de intresserade av Sovjetunionen och de hade en mer idealiserad blid 

av Ryssland och Sovjetunionen. Men jag tror att det har förändrats nu med 

tiden.   

Sen blev det intresse för ekonomi och det var många som ville komplettera 

med ryska för att kanske göra affärer med rysk business. […] Vi har en 

blandad kurs med folk som både fortafarande är präglade av den här 

rysskräcken och folk som kanske idealiserar lite grand. Och det gäller att 

göra en balans av det hela. (Informant B). 

Lärarna menar att studenters motivation till att läsa ryska och attityder gentemot landet i hög 

grad påverkas av yttre faktorer av sådan karaktär. Vidare säger informant A att det har visats 

alldeles för negativ bild av Ryssland i svenska massmedier: kriminalitet, maffiaverksamhet, 

fattigdom och så vidare. Å andra sidan vet studenter inte så mycket om landet, trots att det 

geografiskt ligger nära Sverige. Lärare B menar att det i första hand är nyfikenhet som 

stimulerar studenters intresse för landet och språket:  

Man kan inte säga att det är positiv eller negativ inställning, det är 

nyfikenhet de har och de vet sällan egentligen något om Ryssland. 

(Informant B). 

Enkätundersökningen bekräftar lärarnas tankar, då flera deltagare anger att man i Sverige inte 

känner till Ryssland: 

- Tycker att man i Sverige och jag själv är lite för ovetande om Ryssland med tanke på 

att det nästan är ett grannland. 

- Det ligger nära men är relativt okänt för oss. 

- Att man i Sverige inte känner till så mycket eller ens bryr sig om Ryssland på samma 

sätt som t ex Tyskland eller Italien. 

- Ett intressant land som man inte vet så mycket om. 

Att det fortfarande finns ett stort intresse för landets historia och politik framgår av 

studenternas kommentarer angående deras associationer med Ryssland (se Bilaga C, del 3, 

fråga #1). De flesta deltagarna nämnde historiska och politiska kopplingar i samband med 

denna fråga: stormakt, tsar Peter den Store och Poltava slaget, kommunism, Lenin, Stalin och 

Putin. Landet associeras alltså i första hand med män och makt. Andra återkommande svar 

var ”pragmatism”, ”realism” och ”ishockey”. Enligt min uppfattning innebär det att ordet 

Ryssland väcker associationer som kopplas till maskulina kvaliteter, såsom makt, krig och 

politik (jfr med associationer med Tyskland som framkom i Williams et al 2002, s. 520 samt 

Edlert & Bergseth, 2003, s. 36). Bland andra egenskaper som nämndes i samband med denna 
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fråga var endast två som kan tolkas som feminina - ”blommiga sjalar” och ”rysk mat”. Båda 

svaren kom från kvinnliga respondenter och var inte typiska. Därför drar jag slutsatsen att 

maskulina associationer dominerar, vilket kan delvis förklara varför själva språket uppfattas 

som ”maskulint” och tilltalar manliga studenter (jfr Carr & Pauwels, 2006). 

Figur 11 nedan redovisar medelvärden angående deltagarnas attityder till Ryssland.  

Figur 11. Resultat av Independent Samples T-Test gällande attityder till Ryssland  
 

 
Kön N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

F Sig. 

Jag tycker att Ryssland är ett 

exotiskt land 

Man 12 3.17 .835 .241 
  

Kvinna 9 3.67 .866 .289 .071 .792 

Jag tycker att Ryssland är 

Sveriges potentiella fiende 

Man 12 1.83 .718 .207 2.238 .151 

Kvinna 9 2.00 1.118 .373 

Min inställning til Ryssland är i 

huvudsak positiv 

Man 12 3.83 .718 .207 .552 .467 

Kvinna 9 4.33 .500 .167 

Jag tycker att Ryssland spelar 

en viktig roll på den 

internationella arenan 

Man 12 4.00 .739 .213 .001 .972 

Kvinna 
9 4.56 .527 .176 

Jag intresserar min inte för 

Ryssland 

Man 12 1.00 .000
a
 .000 

Kvinna 9 1.00 .000
a
 .000 

 

Enligt tabellen ovan har studenterna en övervägande positiv inställning till landet. Dessutom 

instämmer både kvinnor och män med påståendet om Rysslands viktiga roll på den 

internationella arenan (Bilaga C, del 3, fråga #5; medelvärden 4.00 för män respektive 4.56 

för kvinnor), vilket återigen syftar på maktdimensionen. Medelhöga värden (3.17 och 3.67) 

fick påståendet om att Ryssland är ett exotiskt land. Detta stämmer överens med en deltagares 

förklaring till varför han valde att läsa ryska: ”Ryssland kändes lagom exotiskt, det ligger 

nära men är relativt okänt för oss i Sverige”. Uttrycket ”lagom exotiskt” exemplifierar alltså 

ett lämpligt sätt att tolka det kvantitativa resultatet på. 

Angående ryssrädslan tror informant A att den framför allt finns hos personer från icke 

akademiska miljöer samt hos äldre människor: 

Kanske inte samma rädsla som de hade då före kriget, efter kriget sådär, 

men ändå… jag tror att äldre människor […] har otroligt respekt och rädsla 

för Ryssland och ryssar. Men det är ju en annan generation. (Informant A). 

Lärare B menar dock att den i viss utsträckning fortfarande finns kvar även bland studenter: 

De matas hela tiden av en negativ bild i media, då blir de ju lite 

skräckslagna. (Informant B). 

Enligt enkätundersökningen (se figur 11 ovan) har 8 respondenter tagit helt avstånd från 

påståendet att Ryssland är Sveriges potentiella fiende (Bilaga C, del 3, fråga #3; medelvärden 
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1.83 för manliga studenter och 2.00 för kvinnor). Samtidigt kan man hävda att en viss misstro 

lever kvar även om den är ganska obetydlig: 8 studenter tog delvis avstånd, tre värderade 

påståendet med ”3” och en med ”4”. Intressant att notera att 2 (av 4) respondenter som inte 

tog avstånd eller till och med delvis instämde med påståendet började intressera sig för ryska i 

militära sammanhang. En annan respondent som varken instämde med eller tog avstånd från 

påståendet tillhör den äldre generationen. Med andra ord verkar det som att det inte är en 

slump att just dessa svarspersoner upplever Ryssland som potentiellt farligt för Sverige.  

Någon samvariation mellan kön och graden av rädslan har emellertid inte upptäckts. 

5.4.2. Attityder till ryssar 

Attityder till målspråkstalarna går hand i hand med attityder till landet. Generellt sett förhåller 

sig studenterna positivt till rysktalande människor. Många deltagare har nämnt sådana 

egenskaper hos ryssar som öppenhet, vänlighet, gästfrihet samt stort ”humöromfång”. En 

annan återkommande drag som tillskrivs ryssar är nationalism och patriotism: 

- De känner stor ära för sin härkomst. 

- Tål ej kritik om Ryssland eller om sig själva. 

- Älskar sin nation. 

Överlag kan man säga att föreställningar om ryssar är ganska varierande. Till exempel anser 

en respondent att ryssar är ”fåordiga”, samtidigt som en annan säger att de är ”pratglada”.  

Det råder alltså ingen enighet om attityder till rysktalande människor, vilket är fullt förståeligt 

med tanke på att en del studenter utgår från egna erfarenheter, medan andra saknar sådan och 

därför i större utsträckning påverkas av olika stereotyper (se avsnitt 5.2.). Inte konstigt att en 

positiv och nästan idealiserad bild av ryssar samexisterar med kvarhängande fördomar. 

Flertalet manliga respondenter påpekade emellertid att det är svårt att generalisera attityder till 

ryssar samt att deras attityd endast gäller de rysktalande människor som de tidigare mött: 

- Svårt att se människor på det sättet. […], väldigt varierat med alla typer av 

människor. 

- Aldrig tänkt på det. 

- Jag har inte mött så många ryssar men de jag har mött har varit vänliga och positiva 

till att träffa någon som kan ryska. 

- De ryssar som jag träffat har varit vänliga, generösa med sig själva, lite ”bullriga”. 

Ingen kvinna har kommenterat svårigheten att generalisera. Dessutom hade kvinnliga 

respondenter lättare att lyfta fram negativa egenskaper hos ryssar: 

- Dricker mycket vodka. Har svårt för det egna språket. 

- Pratar dålig engelska.  

En annan intressant iakttagelse är att ryssar och Ryssland inte sällan beskrivs av män i 

jämförelse med andra nationer och i synnerhet med Sverige: 
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- Spännande land med rik kultur och historia, lite mer vilt och levande än Sverige. 

- Ärliga, fåordiga – lite som finnar; olika svenskar, oamerikanska.  

Genom sådana jämförelser framställs både landet och människor som annorlunda, som på 

något sätt skiljer sig från normen, vilket i detta fall är Sverige och svenskar. Med detta i 

åtanke verkar det rimligt att fråga sig: Är det kanske just ”annorlundahet” och intresse för 

något man inte känner till som lockar studenter - och i synnerhet män - att läsa språket? 

 5.4.3. Uppfattningar om ryska språket 

Русский язык очень красивый. Еще, мало трудно16. 

(En av respondenterna). 

 

Ryska språket uppfattas av de flesta respondenter som vackert men komplicerat från olika 

aspekter – grammatik, lexikon och fonetik: 

- Grammatiken är ganska svår även för en som kan ryska. 

- Svårt, mycket grammatik, många synonymer. 

- Svårt med stavningen och betoningen. ”jävligt” svårt med aspekterna. 

- Komplicerat, svårtuttalat. 

I linje med det uppgav både kvinnor och män att språket är utmanande, respektgivande och 

utvecklande. Flera manliga respondenter menar dessutom att ryska är ”annorlunda”, medan 

endast en kvinna nämnde att språket är ”unikt”. Detta bekräftar lärarens A uppfattning om 

studenters generella intresse för ett annorlunda språk, som jag redan varit inne på (se 

avsnitt 5.3.). Intressant att notera att det är just manliga studenter som ofta tänker på språket i 

sådana termer.  

I studenternas beskrivningar av ryska återfinns jämförelser med svenska språket: 

- Det går att säga så mycket på ryska än t.ex. på svenska. 

- Ganska svårt att läsa för en svensk. 

- Lätt struktur men ofta väldigt omvänt med svenskan som gör det klurigt. 

Precis som Ryssland beskrivs genom jämförelsen med andra länder, blir beskrivning av ryska 

språket meningsfull genom jämförelser med svenska.  

Enkätundersökningen visar att det finns nästan motsatta uppfattningar om ryska språket. Som 

jag redan nämnt, tycker de flesta respondenter att det är svårt, samtidigt som två män anser att 

ryska är ganska lätt och roligt. Dessutom karaktäriseras ryska som både hårt och mjukt. Att 

det finns sådana motsägelsefulla uppfattningar om språket kan, enligt min mening, bero på 

olika faktorer. Dels beror det på deltagarnas olika förkunskaper i ryska (se avsnitt 5.2.) och 

deras subjektiva uppfattningar om det. Dels kan det bero på att undersökningen genomfördes i 

mitten av terminen, vilket innebär att studenterna redan har läst språket under några månader 

och deras attityder har influerats av undervisningen.  

                                                             
16 ”Ryska språket är vackert. Också, lite svårt” [Bokstavlig översättning är min – T.M.].  
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Läraren B har till exempel berättat att nybörjarstudenter ofta är övertygade om att ryska är 

grovt och därför uttalar de olika ljud överdrivet hårt. Med tiden börjar många av dem tycka att 

det faktiskt är mjukt och fint. Följande citat från en manlig student illustrerar denna 

förändring: 

- Jag har börjat tycka att det låter vackert.  

Citatet exemplifierar motivationens dynamiska karaktär, som påpekades av Dörnyei och 

Ushioda (2011). Deltagarnas attityder såväl till språket som till landet är således i mer eller 

mindre utsträckning påverkade av en rad utomstående faktorer, men vid undersökningens 

tidpunkt var undervisning bland de främsta av dessa faktorer.  

5.4.4.  Sammafattning 

Attityder gentemot ett objekt eller en företeelse bygger på individens föreställningar om dem 

(Gardner, 1985, s. 9) som i sin tur konstrueras av olika sociokulturella faktorer. Av studien 

framgår att studenternas attityder till Ryssland varierar beroende av sociopolitiska och 

ekonomiska förändringar i landet samt av den bild av Ryssland som representeras i svenska 

massmedier.  

Man kan påstå att undersökningens deltagare i huvudsak är positivt inställda till både 

målspråkssamhället och rysktalande människor. Både enkätundersökningen och intervjuerna 

har visat att många studenter inte vet så mycket om Ryssland, trots ländernas geografiska 

närhet. Av enkätundersökningen framgår att det finns ett stort intresse för Rysslands historia, 

kultur och politik. Landet uppfattas som ”lagom exotiskt” och endast ett fåtal respondenter ser 

det som Sveriges potentiella fiende. Dock kan man inte säga att den historiska ryssrädslan är 

helt borta, även inom den unga generationen. 

Deltagarnas associationer med Ryssland tyder på att landet i första hand kopplas med 

”maskulina” kvaliteter såsom makt, krig och politik, vilket också kan bidra till att själva 

språket uppfattas som maskulint och lockar fler män. 

Det råder ingen enighet bland studenterna angående de egenskaper som kännetecknar ryssar. I 

stort sett har deltagarna nämnt positiva egenskaper, vilket innebär att attityder till ryssar kan 

karaktäriseras som övervägande positiva. Det har också uppmärksammats att män generellt 

hade svårare att besvara den motsvarande frågan i enkäten (se Bilaga C, del 3, fråga #7).  

Såväl ryssar som det ryska språket fick nästan motsatta beskrivningar (pratglada kontra 

fåordiga, lätt kontra svårt, hårt kontra mjukt), vilket kan bero på respondenternas olika 

uppfattningar, men också av deras olika förkunskaper i språket och bekantskap med 

rysktalande människor. En annan viktig faktor som påverkar attityderna till både landet och 

språket är undervisning, något som framkom av deltagarnas kommentarer.    

5.5.     Motivation till att läsa ryska utifrån genusperspektiv 

Enkätundersökningen har visat att både kvinnor och män är högmotiverade och har en 

övervägande positiv attityd gentemot Ryssland och språket. Det kan noteras att kvinnor 
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uppvisade lite högre grad av samtliga typer av motivation och upplevde större 

språkkompetens (medelvärden 4.11 jämfört med 3.33 för män), vilket stämmer väl överens 

med tidigare forskning. Till exempel konstaterar Williams (et al, 2002) att flickor generellt är 

mer motiverade att läsa främmandes språk och har större självförtroende jämfört med pojkar 

(se figur 12 nedan samt resultatet av T test i tabell 5, bilaga D):  

Figur 12. Deltagarnas fördelning på variabeln ”självförtroende”, uppdelat på kön 

 Jag är duktig på språk Total 

stämmer 

ganska dåligt 

stämmer 

varken bra 

eller dåligt 

stämmer 

ganska bra 

stämmer 

mycket bra 

Kön 

Man 
Count 2 5 4 1 12 

% within Kön 16.7% 41.7% 33.3% 8.3% 100.0% 

Kvinna 
Count 0 2 4 3 9 

% within Kön 0.0% 22.2% 44.4% 33.3% 100.0% 

Total 
Count 2 7 8 4 21 

% within Kön 9.5% 33.3% 38.1% 19.0% 100.0% 

 

Tidigare forskningens slutsats om att kvinnor ofta känner sig mer språkbegåvade än män 

(Carr & Pauwels, 2006; Daif-Allah, 2012; Kissau, 2006) verkar alltså gälla oavsett 

åldersgrupp och vilket språk det handlar om. Samtidigt är killarnas lägre självförtroende något 

oroväckande, eftersom det är en av de främsta motivationssänkande faktorerna (Dörnyei & 

Uschioda, 2011, s.148) som kan orsaka avhopp från språkstudier (Court, 2002). 

Enligt resultatet av Independents-Samples T test (se Bilaga D) är dock skillnader i männens 

och kvinnornas motivations inte signifikanta (p-värdet>0,05). Däremot har testet visat på en 

signifikant skillnad mellan könen gällande avsaknad av motivation (p=0,000), då endast män 

upplevde detta (se figur 13 nedan samt korstabell 6 i bilaga D): 

Figur 13. Deltagarnas fördelning på variabeln ”avsaknad av motivation”, uppdelat på kön  

 Ärligt talat vet jag inte varför jag har valt att läsa ryska Total 

stämmer inte 

alls 

stämmer 

ganska dåligt 

stämmer 

varken bra 

eller dåligt 

stämmer 

ganska bra 

Kön 

Man 
Count 6 2 3 1 12 

% within Kön 50.0% 16.7% 25.0% 8.3% 100.0% 

Kvinna 
Count 9 0 0 0 9 

% within Kön 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 15 2 3 1 21 

% within Kön 71.4% 9.5% 14.3% 4.8% 100.0% 
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Samtliga kvinnor har alltså tagit avstånd från motsvarande påstående i enkäten (se bilaga C, 

del 2, fråga #17), medan 5 män angett att de inte riktigt vet varför de läser ryska. Detta 

resultat kan tolkas på olika sätt. Bristande motivation kan till exempel bero på den ramfaktor 

som jag diskuterat i avsnitt 5.1. Studien genomfördes i mitten av vårterminen och man kan 

alltså tänka sig att några studenters val av språkutbildningen var förhållandevis slumpmässigt. 

Samtidigt behöver det inte innebära att de män som delvis instämde med ovan nämnda 

påståendet är helt omotiverade. Positiva svar kan också förklaras med att manliga 

respondenter läser ryska för själva språkets skull (se nedan) och därför har svårt att formulera 

motiv.  

Lärare A upplever att manliga studenter ofta är mer instrumentellt orienterade och ser praktisk 

nytta med kunskaper i ryska: 

Jag tror att killarna kanske är lite mer målmedvetna på det sättet att de ser någon 

slags nytta med det här i sitt kommande jobb. Det finns mycket målmedvetna tjejer, 

men jag har en känsla av att tjejerna ofta väljer med hjärtat och har det som sitt 

intresse.  

Studiens resultat visar att de kvinnor som deltog i undersökningen faktiskt ser större nytta 

med språket, medan långt ifrån alla män delade uppfattningen om att kunskaper i ryska är 

meriterande för framtida jobb (se tabell 2 i bilaga D). Exempelvis uppgav en manlig 

respondent att han är osäker om han kommer att fortsätta läsa ryska då det enligt hans mening 

behövs något ”som mer direkt leder till inkomstmöjligheter”. Att manliga elever och 

studenter inte alltid kopplar språkkunskaper med välavlönade jobb framkommer även i Courts 

(2002) artikel som går ut på att undersöka föreställningar om maskuliniteter samt orsaker till 

pojkarnas avhopp från studier i moderna språk: ”If boys are carving out a ‘breadwinner’ role 

for themselves, […], they may not be able to associate the study of foreign languages with a 

well-paid career” (Court, 2002, s. 9). 

En annan manlig respondent uppgav följande anledning till att läsa ryska:  

- Eventuellt en konkurrensfördel men framför allt tyckte jag att det var roligt.  

Orden ”roligt” och ”häftigt” återfinns i mäns svar även på andra öppna frågor, vilket tyder på 

att ryska studeras av ett flertal män för språkets egen skull. Detta hänger ihop med lärarnas 

intryck:  

Jag upplever det som att killar är mer tävlingsinriktade och de tycker att det är 

en utmaning att läsa ryska, det är tufft och det är coolt, och det är svårt att 

behärska det här. (Informant B). 

Även några kvinnor använder orden ”spännande” och ”utmanande” när de beskriver ryska 

språket, men inte alls lika ofta som män. Angående huvudsakliga skäl till att läsa ryska (se 

Bilaga B, del 2, fråga #18) uppgav nästan alla kvinnor att de på något sätt är intresserade av 

landet: 

- Har ett stort intresse för Ryssland. 

- Jag har alltid varit fascinerad av Ryssland […]. 
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- Några av mina kompisar talar ryska, jag är fascinerad av landet och skulle vara 

intresserad av at bo / arbeta där.  

- Ryssland – intressant land, kan tänka mig att bo och jobba där.  

- Jag valde att läsa ryska för att jag pluggar ekonomi och tycker att Ryssland är ett 

intressant land som ja kan tänka mig att bo och jobba i när jag har pluggat klart.  

Manliga studenter visar däremot ett stort intresse för själva språket och hälften av dem 

nämner språk i frågan om främsta anledningen till att läsa ryska: 

- Spännande språk, låter häftigt[…]. 

- Jag gillar språk. 

- Intresserad av både rysk kultur och språket. 

- Ett stort och välkänt språk. Något ovanligare än spa, ita, ty, vilket är intressant. 

- Jag var intresserad av att lära mig ett nytt språk. 

- Det är roligt att kunna något som inte många kan. 

Det är alltså olika fokus i mäns och kvinnors motivation. Som lärare B uttrycker det är det ”en 

annan framtoning i tjejernas svar”. Det finns naturligtvis kvinnliga studenter som tycker att 

ryska är ett unikt och spännande språk, likaså finns det män som anger att de läser språket av 

allmänt intresse för Ryssland. Men tendensen förefaller ändå ganska tydlig: kvinnor som läser 

ryska vill snarare identifiera sig med landet och dess kultur, medan män vill identifiera sig 

med själva språket. Båda dessa motiv kan tolkas som integrativ orientering, även om det är 

delvis olika fokus i den. Att kvinnor är mer intresserade av målspråkets samhälle och kultur 

jämfört med män är emellertid ingen överraskning, då flertalet tidigare studier har kommit till 

denna slutsats (se t ex Williams et al, 2002). 

Man kan påstå att de män som deltog i undersökningen i hög grad styrdes av inre motivation 

vid valet av språkutbildningen. 91,7% av manliga respondenter uppfattar ryska som ett 

intellektuellt stimulerande och utmanande språk. Även kvinnor (88,9%) anser att ryska är ett 

utmanande språk, men ingen av dem nämnde det som huvudmotiv till studierna. Det verkar 

också viktigt för män hur språket låter samt hur ”annorlunda” det är. Resultaten av 

enkätundersökning pekar dessutom på att killarna i högre utsträckning är präglade av ett slags 

elittänkande, då en återkommande tanke i deras svar är att ryska är ett språk som majoriteten i 

Sverige inte kan (se avsnitt 5.3.).  

I detta avseende är det intressant att analysera svar på en av enkätens inledande frågor 

angående andra främmande som respondenter skulle vilja studera i framtiden (se Bilaga C, del 

1, fråga #8). Kvinnor anger italienska, franska, spanska, tyska, norska, ukrainska, grekiska 

och latin, det vill säga europeiska och klassiska språk. Japanska är det enda ”ovanliga” 

språket som endast förekommer en gång. En nästan spegelvänd bild uppstår i männens svar 

där flera asiatiska språk figurerar – mongolska, persiska, kinesiska, arabiska. Av europeiska 

språk är tyska mest populär bland män (nämns 3 gånger), medan italienska och franska får 

liten uppmärksamhet (båda nämns 1 gång). Med andra ord skiljer sig mäns och kvinnors 

språkpreferenser ganska väsentligt. Detta leder tankarna till Carr och Pauwels (2006) 

undersökning som bland annat framhåller manliga elevers intresse för asiatiska språk, vars 
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svårighetsgrad likställs med naturvetenskapliga ämnen. Dessa språk är dessutom inte lika 

vanliga i skolan och kan därför ses som språk med dolt prestige, vilket traditionellt förknippas 

med maskuliniteten (Piller & Pavlenko, 2007, s. 502).  

Min studie visar alltså att manliga studenter som läser ryska på Uppsala universitet också 

föredrar asiatiska språk framför europeiska. Som jag redan nämnt, använder de orden ”roligt” 

och ”häftigt” när de beskriver ryska språket, vilket återigen påminner om Carr och Pauwels 

(2006) studie, där pojkar pratade i liknande termer om svåra och ovanliga språk. 

5.5.1. Sammanfattning 

Kvantitativ data har visat att kvinnor har högre grad av samtliga typer av motivation. Enligt 

T-testet är dock skillnader i motivationsgraden mellan kvinnor och män inte signifikanta, med 

undantag för en variabel – avsaknad av motivation, då samtliga kvinnor och endast hälften av 

män har tagit helt avstånd från enkätens motsvarande påstående.  

Av respondenternas kommentarer framgår att både kvinnor och män är integrativt orienterade, 

men det är olika framtoning i deras motivation: kvinnliga studenter är mer intresserade av 

landet, medan manliga av själva språket. 

Till sist har väsentliga skillnader i språkpreferenser mellan könen uppmärksammats. Kvinnor 

föredrar europeiska och klassiska språk, medan män är mer fascinerade av asiatiska språk. 

6. DISKUSSION 

I uppsatsens avslutande kapitel diskuterar jag studiens resultat i relation till syfte och 

frågeställningar samt i ljuset av tidigare forskning. Därefter diskuteras studiens validitet och 

reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet innehåller även en kort metoddiskussion och 

förslag till vidare forskning. 

6.1. Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att undersöka studenters motivation till att läsa ryska samt 

deras attityder till Ryssland, ryska språket och rysktalande människor. Dessutom har min 

ambition varit att tolka resultaten ur ett genusperspektiv. Genom en kombination av 

kvantitativa och kvalitativa metoder har jag samlat in nödvändig empirisk data, som användes 

för att besvara undersökningens frågeställningar. Jag har identifierat och analyserat en rad 

individuella och sociala faktorer som påverkar studenternas val av språk.  

Av undersökningen framgår att studenterna är högmotiverade samt att majoriteten kombinerar 

språkutbildningen med andra universitetsstudier (jfr Börjesson och Bertilsson, 2010). Både 

kvinnor och män är integrativt orienterade (även om de lägger fokus på olika aspekter) och 

styrs snarare av inre motiv. Enligt teorierna borde detta ha positiv inverkan på lärandets 

resultat (Gardner, 1985; Ryan & Deci, 2000). Huruvida detta stämmer är dock omöjligt att 
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säga, eftersom det låg utanför studiens ramar att underöka studenternas motivationsgrad i 

relation till deras prestationer. 

Ryska uppfattas som ett mycket svårt språk, något som påpekades av T. Petterson (1981). Min 

studie har visat att de flesta studenterna tycker att ryska språket är utmanande, vilket dock inte 

ses som ett hinder. Tvärtom nämndes intellektuell stimulering bland de främsta anledningarna 

till att läsa ryska i synnerhet av språkintresserade män. Som framgår av Carr och Pauwels 

(2006, s. 97) studie likställs svåra språk med naturvetenskapliga ämnen, som tradtionellt 

domineras av manliga elever. Därför kan man påstå att ryska språkets svårighet snarare har en 

positiv inverkan på männens motivation. 

Enligt enkätundersökningen har studenterna av båda könen en övervägande positiv attityd 

gentemot Ryssland och rysktalande människor, vilket enligt Gardner (1985) är en nyckel till 

en framgångsrik språkinlärning. Samtidigt har det framkommit i både studenternas 

kommentarer och lärarnas utsagor att man i Sverige inte vet så mycket om Ryssland trots att 

länderna ligger nära varandra. Detta kan enligt min mening ligga till grund för den 

förståelseklyftan mellan svenskar och ryssar som Poignant (2012) talar om (se avsnitt 1.2). 

Attityder till landet har dock aldrig varit konstanta, utan varierar i linje med de 

socioekonomiska och politiska förändringar som sker i Ryssland. Dessutom påverkas dem av 

svenska massmedier, som enligt informanterna ofta visar en alldeles för negativ bild av 

landet. Av enkäterna framgår att den historiska ryssrädslan inte är helt borta utan i viss mån 

fortfarande lever kvar främst hos äldre människor och i militära miljöer.  

Att Ryssland i första hand förknippas med mäktiga män (från Peter den Store till Putin) och 

historisk-politiska händelser betyder enligt min uppfattning att landet väcker ”maskulina” 

associationer, vilket också kan återspeglas på föreställningar om själva språket (jfr Carr & 

Pauwels, 2006, s. 101). Är det kanske därför ryskan uppfattas som maskulint? 

När det gäller skillnader mellan mäns och kvinnors motivation till att läsa ryska har 

huvudsakligen två väsentliga aspekter uppmärksammats. För det första upplever manliga 

respondenter en lägre grad av språkkompetens (se figur 12 i avsnitt 5.5. samt tabell 5, 

Bilaga D,), samtidigt som bara män (närmare bestämt 50 % av dem) delvis instämde med 

påståendet gällande brist på motivation (se figur 13 i avsnitt 5.5.). Enkätundersökningen 

förklarar dock inte varför det är så, men jag menar att det är nödvändigt att identifiera 

demotiverande faktorer, då de kan leda till avhopp från studierna (se t ex Court, 2002).    

Vidare har det påpekats att kvinnor ser mer praktisk nytta med kunskaper i ryska, vilket 

stämmer väl överens med de flesta tidigare undersökningar kring motivation till språkstudier 

(t ex Court, 2002; Daif-Allah, 2012; Kissau, 2006; Williams et al, 2008). Min studie har visat 

att män i första hand drivs av inre motiv, då de vill ta den utmaning som ryska språket 

erbjuder. Av enkätundersökningen framgår att hälften av manliga studenter läser ryska för 

språkets egen skull, därför att de upplever det som roligt, häftigt och intellektuellt 

stimulerande. Detta bekräftar lärarnas uppfattning om de faktorer som tilltalar män till att läsa 

ryska. Det är svårt att veta vad det är som gör språket ”roligt” i männens ögon, men utifrån 
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kommentarerna antar jag att det har att göra med ett slags elittänkande (jfr Oxford & Shearin, 

1994): ”Det är roligt att kunna något som inte många kan”.  

6.2. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I denna studie har två datainsamlingsmetoder använts, varav största vikten lades på enkäten. 

Motivationen har studerats med hjälp av AMTB, anpassat för vuxna språkinlärare och med 

fokus på initial motivation. AMTB är ett beprövat mätverktyg som erkändes av andra 

forskare, vilket stärker min studies validitet (se t ex Esaiasson et al, 2007, s. 272). 

Intervjuguiden motsvarar i stort sett enkätens utformning och lyfter fram samma 

ämnesområden.  

Det bör poängteras att resultaten bygger på självrapporteringar, vilket försvårar möjligheten 

att bedöma validiteten, då man aldrig kan vara säker på att personer svarar som de verkligen 

tror och känner (se avsnitt 2.1.). För att ändå stärka validiteten har jag signifikanstestat 

resultaten med hjälp av T-test, jämfört svar på slutna och öppna frågor samt tagit flera 

perspektiv (studenters och lärares) i beaktning när jag analyserade och tolkade materialet.  

All insamlad data finns dokumenterad i form av studenterna skriftliga svar och transkriberade 

intervjuer med lärarna. Läsarna ges dessutom möjlighet att bedöma min tolkning av resultaten 

i och med stor mängd av citat från både enkäter och intervjuer De kvantitativa resultaten finns 

tillgängliga i texten samt i bilaga D. Jag anser att detta säkerställer undersökningens 

reliabilitet. 

Eftersom detta är en fallstudie gäller mina slutsatser endast Uppsala universitet och de 

studenter som deltog i enkätundersökningen. Jag kan alltså inte uttala mig om hur situationen 

ser ut på andra universitet och högskolor i Sverige. Trots att statistiken från Högskoleverket 

indikerar att Uppsala universitet inte är unikt när det gäller könsfördelningen på kurser i ryska 

är det svårt att veta vad som driver studenter till att läsa språket på andra lärosäten samt om 

det finns skillnader i mäns och kvinnors motivation.  

6.3. Metoddiskussion 

Som jag redan nämnt är användandet av enkäter inte en flexibel metod och har sina 

begränsningar, eftersom det inte ger svar på varför folk känner och uppfattar olika fenomen 

som de gör. Det hade exempelvis varit intressant att ta reda på varför män bedömer sin 

språkkompetens lägre än kvinnor eller varför så många manliga respondenter föredrar 

asiatiska språk framför europeiska. För att besvara sådana frågor lämpar sig kvalitativa 

samtalsintervjuer bäst. Denna datainsamlingsmetod var dock inte möjlig att använda, eftersom 

jag ansåg att intervjuareffekten skulle vara hög på grund av mitt ryska ursprung (se även 

avsnitt 4.1). Samtidigt kan jag inte utesluta att respondenterna tenderade att svara positivt om 

sina föreställningar om Ryssland och rysktalande människor just på grund av min etniska 

bakgrund. Jag kan också tänka mig att lärarnas närvaro kan ha påverkat resultaten, men det 

förefaller omöjligt att avgöra till vilken grad studenternas svar blev färgade av sådana 

faktorer. Eftersom enkäten besvarades anonymt tror jag dock inte att inverkan var särskilt 
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stor. Å andra sidan är det inte särskilt sannolikt att man medvetet väljer att studera ett 

främmande språk på universitetsnivå, ifall man är negativt inställd mot målspråkets samhälle, 

kultur och målspråkstalarna. 

När det gäller själva enkäten finner jag att den måste utvecklas. Till exempel kan det vara 

problematiskt att värdera påståendet #16 (Bilaga C, del 2): ”Några av mina kompisar kan 

ryska”. Även fråga #20 (Bilaga C, del 2) behöver omformuleras, eftersom meningen med den 

var att undersöka om svarspersoner tänker fortsätta sina studier i framtiden och inte 

nödvändigtvis under ”nästa termin”. Respondenter hade dock möjlighet att kommentera 

frågan och jag tog hänsyn till kommentarerna när jag analyserade enkäten. Därför anser jag att 

formuleringen inte har påverkat resultaten, men ändå behöver övervägas för eventuella 

framtida studier. 

Det hade också varit bra att inkludera fler frågor om Ryssland samt ha en fråga om ryska 

språket med fasta svarsalternativ. Exempelvis hade det varit intressant att föreslå ett antal par 

av motsatser (t ex hårt - mjukt, maskulint – feminint) och be respondenter att sätta ett kryss 

närmare det ordet som bäst motsvarar deras uppfattningar om ryska. På så sätt hade jag fått 

svar om ryska språket uppfattas som maskulint eller feminint, vilket enligt tidigare forskning 

(se kapitel 3) inverkar på motivationen. 

Eftersom undersökningen genomfördes i mitten terminen har studenternas initiala motivation 

redan börjat påverkas av undervisningen, vilket jag diskuterar i avsnitt 5.4.3. Därför hade det 

kanske varit nyttigt att inkludera undervisningsrelaterade frågor, till exempel huruvida 

studenters uppfattningar om språket och attityder till Ryssland har förändrats efter kursens 

start.  

Jag anser att den viktigaste fördelen med enkätens utformning var det relativt stora antalet 

öppna frågor, som kompletterar den traditionella AMTB. Utan dessa frågor skulle det 

exempelvis vara omöjligt att dra några slutsatser om de främsta anledningarna till att läsa 

ryska samt att identifiera motivationsskillnader mellan könen.  

6.3. Förslag till framtida studier  

I och med att denna studie är begränsad i flera avseenden (se avsnitt 1.4.) finns det många 

möjligheter att utveckla den både på djupet och på bredden. Exempelvis kan man genomföra 

en kvalitativ undersökning med satsning på intervjuer med studenter. Vidare kan studien 

omfatta studenter från olika nivåer för att se huruvida motivationen varierar beroende av det. 

Till sist kan man studera relationer mellan studenters motivations och prestationer samt 

undervisningens inverkan på det. En sådan studie kan dessutom ha en didaktisk nytta då man 

kan identifiera motivationssänkande faktorer genom att intervjua de studenter som hoppar av 

studier i ryska. Det kan också vara meningsfullt att analysera avhopp från språkstudier med 

hänsyn till genusaspekten. 

En annan möjlig inriktning för vidare forskning är av mer kvantitativ karaktär. Till exempel 

skulle det vara intressant att genomföra en liknande undersökning på flera lärosäten och 
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därigenom få en mer representativ bild av studenters motivation till att läsa ryska. Det skulle 

också ge en stadigare grund för jämförelser mellan könen.    

Slutligen kan man genomföra en komparativ analys genom att jämföra motivation till att läsa 

ryska med andra språk, företrädevis med småspråk. På så sätt kan man kanske urskilja de 

faktorer som särskilt tilltalar manliga studenter och använda det för att förebygga bristen på 

män inom språkutbildningar, som så ofta diskuteras av språklärare och forskare.   
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Bilaga A. Intervjuguide  

 

1. Bakgrundsfrågor: 

- Hur länge har du undervisat i ryska? 

- Vilka kurser undervisar du på? 

 

2. Studenters motivation: 

- Brukar du fråga dina studenter varför de läser ryska? Vad får du för svar? 

- Finns det några skillnader i kvinnors och mäns motivation? Vilka? Vad beror de på, 

tror du?  

- Har könsfördelningen alltid varit så på kursen i ryska vid UU? Vad beror det på, tror 

du? (Vad är det som lockar män att läsa ryska, tror du?) 

- Varför är det viktigt att känna till studenters motivation? 

- Anpassar ni kursens innehåll/ kursutbudet efter studenters intressen? På vilket sätt? 

 

3. Attityder till språket, talare och samhälle 

- Vilken status har ryska språket inom högre utbildning i Sverige/på UU, tycker du? 

- Vilken inställning till det ryska språket har studenter i Sverige/ på UU?   

- Vilka föreställningar om Ryssland och/ eller Sovjetunionen finns det? 

 

4. Har du undervisat på andra utbildningsinstitutioner i Sverige? I andra språk? Ser du några 

skillnader i studenternas motivation? 

 

5. Vill du tillägga något? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga B. Missivbrev 

 

Enkätundersökning om språkval 

Hej! 

Mitt namn är Tatiana Mikhaylova och jag studerar pedagogik vid Uppsala Universitet. Jag 

läser nu min sista termin på utbildningen och ska skriva ett examensarbete om studenters 

motiv till att läsa ryska på universitet. Syftet med min undersökning är att få veta varför 

studenter väljer att läsa ryska och hur inställningen till ryska språket och Ryssland ser ut. Som 

en del i arbetet behöver jag genomföra en enkätundersökning. 

Det är naturligtvis helt frivilligt att delta i undersökningen, men det är betydelsefullt för 

studiens genomförande att enkäten besvaras.  

Du besvarar enkäten konfidentiellt, det betyder att svaren inte kommer att kopplas till dig som 

person. Dina svar kommer endast att användas i forskningssyfte som underlag i mitt 

examensarbete. 

Undersökningen beräknas ta ca 15 minuter. Du kan avbryta ditt deltagande när du vill. 

 

Har du frågor eller synpunkter på enkäten är du välkommen att e-posta till mig eller min 

handledare. 

 

Tack på förhand för att du tar tid att besvara frågorna! 

 

Uppsala, mars 2013 
Tatiana Mikhaylova 

E-post: xxxxx 

 

Handledare: Guadalupe Francia 

E-post: xxxxx 

mailto:mrs.tatmi@gmail.com


 
 

Bilaga C. Enkät 

Del 1 

Vem är du? 
Här kommer några frågor om dig och din bakgrund 

 

1. Kön:  Kvinna  Man  

2. Ålder: ____________ 

3. Studerar du ryska som fristående kurs?  Ja  Nej  

Om du svarat Nej ange program: ________________________________________________ 

Annat: _____________________________________________________________________ 

4. Läser du andra kurser parallellt?  Ja  Nej  

Om du svarat Ja ange vilka kurser du läser parallellt med ryska: _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Vad är ditt modersmål? _____________________________________________________ 

6.  Vad är dina föräldrars modersmål?  

Mamma: ______________________________ 

Pappa: ________________________________ 

7. Vilka andra språk kan du? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Vilka andra främmande språk skulle du vilja läsa? ________________________________ 

9. Hade du förkunskaper i ryska när du började läsa det på universitetet? Ja  Nej  

Kommentera om du svarat ”Ja”:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Kan någon av dina släktingar ryska?  Ja   Nej   

Om du svarat ”Ja” ange vem: __________________________________________________ 



 
 

Del 2 

Motivation till språkval 

 
Stämmer följande påståenden på dig? 

För varje fråga finns det 5 svarsalternativ på en skala från 1 till 5. Om du väljer 1 betyder det 
att du tar avstånd från påståendet och 5 innebär att det stämmer mycket bra på dig.  

Sätt ett kryss för varje påstående! 
 
  
              Stämmer         Stämmer  

          inte alls     mycket bra  
 1 2 3 4 5 
 

1. Att läsa ryska var/är en utmaning för mig.       

2. Det är meriterande att kunna ryska för att        

skaffa ett bra jobb. 
   

3. Ryskan är viktig för det är många         

som talar det. 
 

4. Jag är duktig på språk.         

5. Jag har ett stort intresse för Ryssland.        
 

6. Jag vill studera i Ryssland i framtiden.       

 

7. Jag vill resa till Ryssland.          

8. Jag vill umgås med rysktalande människor.      

9. Jag vill veta hur man lever i Ryssland.       

10. Jag har ett stort intresse för den ryska       

 kulturen.  
 

11. Jag har ett stort intresse för Rysslands        

historia. 
 

12. Jag har ett stort intresse för Rysslands politik.      
 

13. Jag har ett stort intresse för Rysslands ekonomi.      

14. Jag ville läsa ett ovanligt språk.        

15. Min familj påverkade mitt val av språk.       

16. Några av mina kompisar kan ryska.       

17. Ärligt talat vet jag inte varför jag har valt       
att läsa ryska 



 
 

Vänligen besvara nedanstående frågor så utförligt som möjligt! Tack! 
 

18. Vad är ditt huvudsakliga skäl till att läsa ryska? 

Du får välja bland påståenden på sidan 3 eller ange eget/ egna alternativ. 
 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

19. Hur tror du att du kommer att använda dina kunskaper i ryska? 

 

____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 
20. Kommer du att fortsätta läsa ryska nästa termin? Ja  Nej  

Varför?/ Varför inte?___________________________________________________________ _____ 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
 

 

Del 3 

Attityder till Ryssland och det ryska språket 
 

1. Vad är det första du tänker på när du hör ordet Ryssland? 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 
 

Stämmer följande påståenden på dig? 

 
För varje fråga finns det 5 svarsalternativ på en skala från 1 till 5. Om du väljer 1 betyder det 

att du tar avstånd från påståendet och 5 innebär att det stämmer mycket bra på dig.  

Sätt ett kryss för varje påstående! 

 
        Stämmer         Stämmer  
         inte alls     mycket bra  
 

       1 2 3 4 5 

2. Jag tycker att Ryssland är ett exotiskt land.      

3. Jag tycker att Ryssland är Sveriges  

potentiella fiende.          
 

4. Min inställning till Ryssland är i huvudsak  

positiv.           
 

5. Jag tycker att Ryssland spelar en viktig roll  

på den internationella arenan.        

 

6. Jag intresserar mig inte för  Ryssland.        
 

 

7. Vad har du för uppfattning om ryssar?   
Nämn minst tre egenskaper som enligt din mening kännetecknar ryssar.  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Vad tycker du om ryska språket? 

Skriv minst 3 adjektiv (till exempel ”lätt”, ”svårt” osv). 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan!



 
 

Bilaga D. Tabeller 

 

Tabell 1. Resultat av Independent Samples Test gällande samtliga motiv till att läsa 

ryska (se bilaga C, del 2, fråga 1-14)17.  

 
Kön N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error Mean F Sig. 

Att läsa ryska var 

en utmaning för 

mig 

Man 12 4.33 .888 .256 .084 .775 

Kvinna 
9 4.33 1.000 .333 

Det är meriterande 

att kunna ryska för 

att skaffa ett bra 

jobb 

Man 11 3.36 .809 .244 .007 .933 

Kvinna 

9 4.00 1.000 .333 

Ryskan är viktig 

för det är många 

som talar det 

Man 12 3.33 .778 .225 .505 .486 

Kvinna 
9 3.89 1.054 .351 

Jag är duktig på 

språk 

Man 12 3.33 .888 .256 .397 .536 

Kvinna 9 4.11 .782 .261 

Jag har ett stort 

intresse för 

Ryssland 

Man 12 4.33 .888 .256 1.491 .237 

Kvinna 
9 4.33 .707 .236 

Jag vill studera i 

Ryssland i 

framtiden 

Man 12 3.50 1.243 .359 .338 .568 

Kvinna 
9 3.78 1.481 .494 

Jag vill resa till 

Ryssland 

Man 12 4.67 .651 .188 .160 .694 

Kvinna 9 4.67 .500 .167 

Jag vill umgås 

med rysktalande 

människor 

Man 12 4.17 .835 .241 .874 .362 

Kvinna 
9 4.67 .707 .236 

Jag vill veta hur 

man lever i 

Ryssland 

Man 12 3.67 .778 .225 1.143 .298 

Kvinna 
9 4.00 1.118 .373 

Jag har ett stort 

intresse för den 

ryska kulturen 

Man 12 4.00 1.206 .348 2.986 .100 

Kvinna 
9 4.44 .726 .242 

Jag har ett stort 

intresse för 

Rysslands historia 

Man 12 3.83 1.115 .322 1.707 .207 

Kvinna 
9 4.33 .707 .236 

                                                             
17 Medelvärden för påståenden #15-17 redovisas separat i själva texten (figur 9 i avsnitt 5.3.) samt i tabell 6, 
bilaga D.  



 
 

Jag har ett stort 

intresse för 

Rysslands politik 

Man 12 3.83 .937 .271 1.119 .303 

Kvinna 
9 4.11 .928 .309 

Jag har ett stort 

intresse för 

Rysslands 

ekonomi 

Man 12 3.25 1.357 .392 .615 

 
 

.443 

Kvinna 

9 3.78 1.093 .364 

Jag ville läsa ett 

ovanligt språk 

Man 
12 2.92 1.084 .313 3.317 .084 

Kvinna 9 3.33 1.658 .553 

 

 

Tabell 2. Resultat av Independent Samples T-Test gällande instrumentell 

motivationsorientering.    

 

 

Tabell 3. Resultat av Independent Samples T-Test gällande integrativ 

motivationsorientering.   

 
Kön N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

F Sig. 

Jag har ett stort intresse 

för Ryssland 

Man 12 4.33 .888 .256 
  

Kvinna 9 4.33 .707 .236 1.491 .237 

Jag vill umgås med 

rysktalande människor 

Man 12 4.17 .835 .241   

Kvinna 9 4.67 .707 .236 .874 .362 

Jag vill veta hur man lever 

i Ryssland 

Man 12 3.67 .778 .225   

Kvinna 9 4.00 1.118 .373 1.143 .298 

 
Kön N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

F Sig. 

Det är meriterande att 

kunna ryska för att skaffa 

ett bra jobb 

Man 11 3.36 .809 .244 .007 .933 

Kvinna 
9 4.00 1.000 .333 

Jag vill studera i 

Ryssland i framtiden 

Man 12 3.50 1.243 .359 .338 .568 

Kvinna 9 3.78 1.481 .494 

Jag vill resa till Ryssland 
Man 12 4.67 .651 .188 .160 .694 

Kvinna 9 4.67 .500 .167 

Jag har ett stort intresse 

för Rysslands politik 

Man 12 3.83 .937 .271 1.119 .303 

Kvinna 9 4.11 .928 .309 

Jag har ett stort intresse 

för Rysslands ekonomi 

Man 12 3.25 1.357 .392 .615 .443 

Kvinna 9 3.78 1.093 .364 



 
 

Jag har ett stort intresse 

för den ryska kulturen 

Man 12 4.00 1.206 .348   

Kvinna 9 4.44 .726 .242 2.986 .100 

Jag har ett stort intresse 

för Rysslands historia 

Man 12 3.83 1.115 .322   

Kvinna 9 4.33 .707 .236 1.707 .207 

 

 

Tabell 4. Deltagarnas fördelning på frågan ”Kommer du att fortsätta läsa ryska?”, 

uppdelad efter kurs. 

 

 Kommer du att fortsätta läsa ryska? Total 

ja nej vet ej/ ej svar 

Kurs 

ryska A 
Count 8 1 3 12 

% within Kurs 66.7% 8.3% 25.0% 100.0% 

Ryska i tal och skrift 
Count 5 4 0 9 

% within Kurs 55.6% 44.4% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 13 5 3 21 

% within Kurs 61.9% 23.8% 14.3% 100.0% 

 

 

 

Tabell 5. Resultat av Independent Samples T test gällande självförtroende (känsla av 

språkkompetens) 

 
Kön N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

F Sig. 

Jag är duktig på 

språk 

Man 12 3.33 .888 .256 .397 .536 

Kvinna 9 4.11 .782 .261 

 

 

Tabell 6. Resultat av Independent Samples T test gällande avsaknad av motivation 

 
Kön N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

F Sig. 

Ärligt talat vet jag inte 

varför jag har valt att 

läsa ryska 

Man 12 1.92 1.084 .313 28.979 .000 

Kvinna 9 1.00 .000 .000 



 
 

 


