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Sammanfattning

Studien fokuserar på elevers val av tyska på gymnasiet, deras tillgångar och investeringar

samt attityder till Tyskland och det tyska språket. Utgångspunkt för studien är Bourdieus 

utbildningssociologi. Som grund till studien ligger en enkätundersökning där sammanlagt 132 

elever från sex gymnasieskolor i Västerås deltog. Resultatet visar att det främst handlar om 

elever, vars föräldrar har en hög utbildningsnivå och social klasstillhörighet. Det finns även 

en myckenhet av ärvt språkkapital i hemmet, vilket blir tydligt genom att det förutom de stora 

europeiska språken även talas 30 olika språk i denna grupp, antingen av eleverna själva eller 

minst en av föräldrarna. Eleverna äger själva en mängd av transnationellt kapital, vilket visar 

sig genom att 98,5 % har genomfört minst en resa utomlands under sin uppväxttid. Några har 

även bott utomlands. Som de främsta orsakerna till att läsa tyska på gymnasiet anger eleverna 

att det är ett nyttigt språk att kunna för framtida arbeten och resor, att de kan få bra betyg i 

tyska och plocka meritpoäng samt att det är intressant och kul. Attityden till Tyskland och det 

tyska språket visar sig vara huvudsakligen positiv, dock är intresset inte så stort att tyska i 

någon form förekommer frekvent i vardagen. Studien påvisar att dessa elever har goda 

chanser på arbetsmarknaden, då det är en målmedveten och resursstark grupp som kan ett 

språk som kommer att bli en bristvara om språkkrisen inte vänder. 

Nyckelord: Språkkapital, Utbildningskapital, Investeringar, Strategi, Attityder,

Gymnasieskolan, Tyska.
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1. Bakgrund

Sedan några år tillbaka talas det om en språkkris inom den svenska skolan och högskolan.1

Intresset bland elever att välja språkkurser har minskat betydligt, trots att Sverige aldrig har 

varit mer internationaliserat. Sverige är en naturlig del av Europa och EU, vilket för med sig 

att världen utanför blir mer självklar. Vår tid präglas av ökade internationella kontakter, 

intensifierat politiskt, kulturellt, ekonomiskt och vetenskapligt samarbete över språk- och 

kulturgränser. 

     Sverige är dock inte det enda landet där man har registrerat ett dalande intresse för studier i 

främmande språk – en negativtrend i hela Europa under en lång period kan faktiskt noteras.

Redan för tretton år sedan såg man dessa problem och för att öppna upp för den språkliga 

mångfalden utnämndes år 2001 till Det Europeiska Språkåret av EU och Europarådet.2 Senare 

bestämdes i EU-kommissionens handlingsplan för språklig mångfald dessutom att alla 

medborgare behöver kunna modersmålet och två språk till.3

     Dessa idéer verkar inte ha fått framgång i Sverige, eftersom utvecklingen snarare går åt 

andra hållet, nämligen mot färre språk, menar Maria Lannvik Duregård i Lärarnas Nyheter.4

Den stora satsningen på moderna språkens ställning i grundskolan under 1990-talet ledde 

visserligen till att antalet undervisningstimmar ökade och eleverna redan började med sitt B-

språk i årskurs 6, men en stor hake var att det inte blev obligatoriskt. Följden var att eleverna 

kunde hoppa av när de inte klarade av språkstudierna längre och istället valde att läsa stöd i 

svenska och engelska.5

     Elevernas ökade valfrihet att utforma sin egen utbildning har även påverkat Sveriges 

gymnasieskolor under de senaste två decennierna, påpekar Mikael Börjesson och Emil 

Bertilsson i artikeln ”Språkens numerärer. Elever och studenter på språkutbildningar i 

Sverige, 1960-2010”.6 Engelskan har en stark ställning, då det är kärnämne och ett 

obligatorium, medan studier i övriga språk sker på valfri basis och är beroende av elevens 

gymnasieprogram. För att väcka intresset, minska avhoppen och belöna de elever som 

investerar i språket infördes å ena sidan en stegindelad språkstruktur, å andra sidan ett 

meritpoängsystem där språkstudier ger extra poäng inför sökande till högskolestudier.     

Börjesson och Bertilsson sammanfattar utvecklingen med att konstatera att Sverige under 

                                                
1 Börjesson & Bertilsson (2010), s. 15.
2 Thorson, Molander Beyer & Dentler (2003), s. 5.
3 Europeiska kommissionen (2003), www.europa.eu (2014-04-21).
4 Maria Lannvik Dunegård (2010), www.lararnasnyheter.se (2014-04-23).
5 Ibid.
6 Börjesson & Bertilsson (2010), s. 18 f.
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tiden har fått en varierad språkflora, vilket innebär att nya språk har tillkommit och

kompletterat de tidigare dominerande språken engelska, franska och tyska. Den mest drastiska 

förändringen sedd från grundskolan över gymnasieskolor till högskola är inte ett minskat 

intresse att läsa språk, utan en ny fördelning i vilka språk som läses.7

   Medan spanskan har ökat kraftigt, och idag är det vanligaste B-språk i grundskolan och 

gymnasiet, har tyskan tappat mycket mark. Antalet elever som läste tyska i grundskolan 

minskade från runt 27 000 år 1987 till 15 000 femton år senare, vilket med andra ord betyder 

nästan en halvering. Tappet för tyska i grundskolan får konsekvenser för tyskans ställning på 

högre nivåer, då även där antalet elever som läser tyska har minskat.8

     Samtidigt som intresset för tyska faller ökar alltså behovet. Samarbetet med Tyskland, som 

är en av världens ledande industriländer, är mycket betydelsefullt för Sverige. Många svenska 

företag efterfrågar därför alltmer kunskap i det tyska språket. I en undersökning, som 

genomfördes av Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop i 

september 2011, intervjuades 200 personalchefer och personalansvariga i svenska företag om 

språkets betydelse. Ett av huvudresultaten var att det tyska språket är det viktigaste moderna 

språket och flest antal företag vill lyfta fram tyska som en prioritet. Dessutom anser 37 % av 

det totala antalet företag som jobbar globalt att tyska bör främjas i skolan. Undersökningen 

understryker att det tyska språkets status genomlider en kris just nu och att den svenska 

skolan måste satsa mer på just tyska.9

     Trots denna negativa trend finns det elever som gör språkinvesteringar på gymnasiet och

som aktivt väljer att läsa tyska på gymnasiet. Vilka är dessa elever? Vilka skäl har dagens 

elever att, trots ”krisen”, lära sig språket tyska och vilken attityd finns bland eleverna till 

landet och språket?

     När ett språk hamnar i kris – i detta fall i form av att intresset för det moderna språket 

tyska i skolan minskar – blir det ur en utbildningssociologisk utgångspunkt av intresse att 

undersöka vilka faktorer som ligger bakom valet av ämnet tyska på gymnasiet, samt vilka 

attityder som finns till Tyskland och det tyska språket. Genom en enkätundersökning är 

ambitionen i föreliggande studie att utreda vilka elever som väljer att börja eller fortsätta med 

tyska på gymnasiet, deras attityder till landet och språket, samt vad som motiverat dem att 

börja eller fortsätta med tyska på gymnasiet.   

                                                
7 Ibid., s. 34.
8 Ibid., s. 35.
9 Fjelkner & Krantz (2011), www.svensktnaringsliv.se (2014-02-01).
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2. Litteraturöversikt

Detta avsnitt är uppdelat i huvuddelarna tidigare forskning, annan litteratur och teoretiska 

perspektiv. Inledningsvis presenteras forskningslitteratur där jag har för avsikt att ta upp 

empiriska forskningsstudier som är relevanta för mitt tema. Därefter följer ett avsnitt som 

baserar sig på annan litteratur, som inte är forskningsbaserad och till exempel ställer 

skribenternas egna erfarenheter och åsikter i centrum. Det kan vara relevant och av intresse 

för mitt arbete, eftersom även denna sorts litteratur bidrar till att ge en helhetsbild av vad som 

har skrivits om ämnet. Under avsnittet teoretiska perspektiv kommer jag slutligen att redogöra 

för de teoretiska utgångspunkterna ur vilka mitt syfte och mina frågeställningar kan betraktas 

och förklaras.

2.1 Tidigare forskning

När jag orienterat mig inom den befintliga litteraturen på området upptäcker jag att det hittills 

inte har skrivits mycket om valet av moderna språk, och i synnerhet inte om ämnet tyska på 

gymnasieskolan. På samma sätt förhåller det sig med attitydundersökningar om Tyskland och 

det tyska språket. Det finns några studentuppsatser och annan litteratur som tar upp elevers 

inställning till moderna språk på grundskolan, men dessa ska först tas upp senare under 

avsnittet annan litteratur.   

På sistone har forskningen främst inriktat sig på studier kring pojkars och flickors 

presterande i skolan och elevers val av olika gymnasieskolor och program. Sociala faktorer 

som etnisk tillhörighet, bakgrund, kön och elevens skolresultat har inom forskningen

dessutom fått alltmer betydelse. Dessutom har man undersökt elever avbrott och byten av 

språkval och då huvudsakligen på grundskolenivå.10 Min studie ska fokusera på motsatsen, 

där jag sätter elever i fokus, som väljer att börja eller fortsätta med ämnet tyska på gymnasiet. 

Därmed hoppas jag att kunna lämna ett bidrag till detta hittills ganska outforskade ämne.

I följande text presenteras tidigare forskning kring språk och språkstudier i skolan på både 

grundskole- och gymnasienivå i allmänhet, för att därefter ge en inblick i det som har skrivits 

om val av språk, elevernas motivation att lära sig ett språk samt attityder till språk.

2.1.1 Språk och språkstudier i skolan 

”Det som särskiljer språken från andra ämnen i grundskolan, och till viss del även i 

gymnasieskolan trots nya antagningsförfaranden till högre studier, är att de är just valbara, 

                                                
10 Krigh (2013), s. 9.
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och därmed möjliga att välja bort.”11 När man betraktar valhandlingar som elever gör på 

gymnasiet kan man konstatera att dessa utförs med hänsyn till skilda nationaliteter, andra för 

eleven viktiga personer samt gentemot den strukturerande gymnasiemarknaden. Kurser väljs 

för att stärka studiernas orientering mot yrkeslivet eller vidare studier, men även mot 

bakgrund av tidigare skolframgångar. Elever med goda resurser och betyg samt kunskap om 

hur systemet fungerar kan välja fritt.12   

     Inger Enkvist ger i boken Trängd mellan politik och pedagogik en överblick av 

förändringar inom svensk språkutbildning efter 1990 och visar på ett beroendeförhållande 

mellan de olika instanserna inom skolväsendet och högre utbildningen.13 Hon poängterar att 

valmöjligheten eleverna har angående språk i grundskolan inte utnyttjas tillräckligt utan att de 

moderna språken istället fungerar som en sorts ”räddning”. Går det dåligt med studierna 

hoppar eleverna av. Författaren kallar de moderna språken därför för ”frånvalsämnen” istället 

för ”tillvalsämnen”.14 Att elever hoppar av har således även konsekvenser för 

språkundervisningen. Lärarna känner sig pressade och sänker kunskapsnivån- och kraven för 

att behålla eleverna. Annars skulle de få kritik för att vara för krävande eller saknar 

kompetens att lägga upp en intressant undervisning. Detta medför samtidigt kvalitetsproblem, 

då elever inte når kunskapsmålen. 

     På gymnasieskolan börjar många elever studera ett nytt språk och fortsätter inte med 

språket de har läst i grundskolan. Enkvist menar att det första året med ett nytt språk anses av 

många vara lättast och detta leder till ett bättre betyg. Detta anses av författaren som 

problematiskt, då eleverna på så sätt inte får några djupare kunskaper inom andra språk 

förutom i engelska.15 Därmed minskas samtidigt betydelsen av språkstudier, eftersom 

eleverna inte får en riktig inblick i något språk. 

     Flertal konstateranden som görs av Enkvist återfinner man även i Börjessons och 

Bertilssons artikel om svenska elevers och studenters språkutbildning mellan 1960-2010. 

Skribenterna undersöker här språkens positioner i utbildningssystemet under det senaste 

halvseklet, med fokus på de senaste två, tre decennierna, för att få en förståelse för språkens 

situation samt för att styrka tesen om en eventuell språkkris. I artikeln analyseras dessutom de 

skiftande konjunkturerna angående elevers och studenters val av språkkurser i skolan och 

                                                
11 Krigh (2013), s. 12.
12 Ibid., s. 10.
13 Enkvist (2005).
14 Ibid., s. 38.
15 Ibid., s. 42 f.
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högskolan.16

     Undersökningsresultaten är inte entydiga och pekar i olika riktningar. Över tiden har 

språkens ställning i grundskolan stärks och elever läser mer språk idag än tidigare. 

Språkundervisning i B-språket börjar i årskurs sex, elever läser fler timmar och har dessutom

ett större utbud av språk. Det är dock inte samma situation på gymnasienivå, där det finns en 

trend till att elever under 2000-talet i mindre omfång har valt att läsa ett språk. Här är 

språkens situation mer komplex och utfallet beror huvudsakligen på elevernas individuella 

val.17

     Avslutningsvis diskuteras temat språkkris och det görs tydligt att det finns underlag för tal 

om kris, då situationen för de stora traditionella språken, och därmed även tyska, är 

problematisk på alla nivåer i utbildningssystemet. Minskande popularitet i grundskolan har 

effekt på gymnasiet, som i sin tur påverkar språkinstitutionerna på universitetet och 

högskolan.18

2.1.2 Val av språket

Ett arbete som ligger nära mitt tema och därmed är intressant för min egen studie är Josefine 

Krighs ”Överinvesterarna. En studie av avancerade språkelever i gymnasieskolan”. 

Undersökningen fokuserar på de avancerade språkeleverna i gymnasieskolan ur en 

sociologisk synvinkel.19 Krigh kallar dessa elever för överinvesterare, eftersom de inte har 

något att vinna i fråga om meritpoäng på att fortsätta med sina språkstudier. I studien 

undersöks elevers olika typer av tillgångar samt deras åsikter kring användandet och studiet 

av språk. Dessutom kartläggas utbildningsutbudet av avancerade språkkurser. 

     Studien inleds med en nationell översikt över de elever som läser moderna språk på 

avancerad nivå, där det blir tydligt att det är främst de stora moderna språken tyska, franska 

och spanska som läses på avancerad nivå.20 På en nationell nivå domineras språken av flickor, 

endast i tyska finns det en mer könsjämn fördelning. Det påpekas även att de mest avancerade 

kurserna läses av en liten selekterad elevgrupp, som har varit stabil över tiden samt har en 

nedärvt utbildningskapital21 i bagaget. Antalet elever som läser steg 5 fortsätter till och med 

att växa. Språksatsningar görs främst av elever som går på det naturvetenskapliga eller 

                                                
16 Börjesson & Bertilsson (2010), s. 17.
17 Ibid., s. 33 f.
18 Ibid., s. 37.
19 Krigh (2013), s. 7 f.
20 Ibid., s. 71.
21 Med nedärvt utbildningskapital menas här tillgångar som medförts från föräldrahemmet, till exempel föräldrarnas
     utbildningsnivå, utbildningar och erfarenheter utomlands och även språkkunskaper.
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samhällsvetenskapliga programmet. Intressant är även att det finns ett klart samband mellan 

elevers tendens att läsa mer avancerade språkkurser och föräldrarnas utbildningsnivå. En stor 

andel av de elever som läser avancerade kurser i språk har föräldrar som har genomgått någon 

form av utbildning efter gymnasiet.

     Krighs enkätstudie bekräftar att det är en mindre, socialt och meritokratiskt särskild grupp 

som läser de avancerade kurserna i moderna språk. ”Det rör sig huvudsakligen om elever från 

synnerligen resursstarka hem sett till förälders utbildningsnivå och föräldrars sociala klass 

efter den föräldern med den högsta yrkespositionen”, skriver hon vidare.22 Nittio procent av 

eleverna har sin härkomst i ett medelklasshem. Eleverna besitter mycket språkligt och nedärvt 

transnationellt kapital, vilket visar sig i att varannan elev angav att minst en förälder har 

utlandserfarenhet. Det egna förvärvade utbildningskapital är också stort. Goda betygsresultat i 

språk från grundskolan är en indikator för en hög förvärvad språkkapital. ”Överinvesterarna”

är dessutom en berest grupp, som anser sig själva vara duktiga på språk och som har planer att 

studera vidare på högskolan och universitetet. Två av tre elever kan även tänka sig studier 

utomlands. Avslutningsvis sammanfattar Krigh resultaten med att konstatera att elevernas 

kapital kan fungera på olika sätt på olika marknader – både arbete där språk står i fokus kan 

vara en möjlighet för dessa elever att satsa på, men även andra karriärvägar kan öppnas 

genom deras språkkunskaper.      

     En vetenskaplig artikel som pekar i samma riktning är ”Avancerade språkstudier som 

konkurrensfördel. Fallet engelska i gymnasieskolan”. Utgångspunkten i artikeln är inträdet av 

meritpoängen och därmed en förändring inom utbildningssystemet, som bland annat innebär 

nya antagningsregler för högskolor och universitetet, där meritpoäng och jämförelsetal 

beräknas på elevernas slutbetyg.23 Skribenterna utgår också ifrån ett utbildningssociologiskt 

perspektiv och vill i undersökningen ta reda på vilka elevgrupper som drar nytta av det nya 

systemet och dess utbildningsmöjligheter.24

     Med hjälp av den nationella statistiken påpekas först att antalet elever som läser Engelska 

C har stigit de senaste åren. I likhet med Krighs studie konstateras att det finns en ojämn 

fördelning över gymnasieprogrammen, där det naturvetenskapliga och det 

samhällsvetenskapliga programmet dominerar. Vidare blir det tydligt att flickor dominerar

språkstudierna, dock kan man se en förändring som tyder på att fler pojkar än tidigare väljer 

denna avancerade språkkurs. 

                                                
22 Ibid., s. 72 f.
23 Krigh & Lidegran (2010), s. 43 f.
24 Ibid., s. 42.
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Den genomförda enkätstudien visar att de flesta eleverna inte har något medvetet strategi 

när de väljer Engelska C och att meritpoängen inte står i fokus, utan att de istället anger nyttan 

i vardagen, intresse för språk och resor, samt framtida studie- och yrkesval som 

huvudanledningarna.25 Skribenterna är dock övertygade om att det måste finnas en koppling 

mellan den uppenbara ökningen av andelen elever som väljer att läsa Engelska C och 

införandet av meritpoängen. Med utgångspunkt i Bourdieus teorier anser de att eleverna 

använder sig av en omedveten strategi.26 En annan möjlighet skulle kunna vara att eleverna 

inte nämner meritpoängen som en förklaring för valet av Engelska C, eftersom det är en sorts 

självklarhet för dem. 

Enkätstudien gör även tydligt att eleverna tillhör en särskild grupp, som har en trygg social 

och utbildningsmässig bakgrund, då till exempel föräldrarna själva har genomgått en högre 

utbildning. Artikelns slutsats är att satsningen på engelska genom meritpoängen stärker denna 

sociala grupps höga position i konkurrenskampen om de mest populära platserna på 

högskolan och universitetet.27

Rapporten Språklig enfald eller mångfald…? En studie av gymnasieelevers och 

språklärares uppfattning om elevers val av moderna språk. visar resultat från ett

tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Göteborg universitetet. Projektet har sin bakgrund i de 

moderna språkens ställning i allmänhet och i gymnasieelevers tydligt minskade intresse för att 

läsa moderna språk i synnerhet.28 Syftet är att belägga orsaker till varför elever väljer bort de

moderna språken på gymnasiet, vilket görs med hjälp av elevers egna uttalanden. Vidare 

undersöker Thorson m.fl. elevers och lärares inställningar och attityder till moderna språk, de 

moderna språkens status på gymnasiet samt individens och samhällets behov av moderna 

språk.

Rapporten skrevs år 2003, vilket ger möjlighet till att se förändringar och utvecklingar 

mellan början av 2000-talet och nu. Under denna tid var enligt studien det tyska språket 

exempelvis fortfarande det vanligaste tillvalsspråket i grundskolan i Göteborg, men spanskan 

var redan på frammarsch i regionen och även i övriga landet.29

Redan då var avhoppen i moderna språk stora och de orsakerna som framförallt anförs av 

elever är relaterade till undervisningens utformning (situationen i klassrummet, lärare) och till 

elevernas motivation samt studiesituation. Språkstudier tar för mycket tid gentemot de resultat 

                                                
25 Krigh & Lidegran (2010), s. 49 f.
26 Ibid., s. 51.
27 Ibid.
28 Thorson, Molander Beyer & Dentler (2003), s. 7.
29 Ibid., s. 16.
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man presterar, tycker många elever. Både elever och lärare ser engelskan som det viktigaste 

främmande språk, medan nyttoaspekten skiftar när det gäller de moderna språken. En 

intressant aspekt för mitt arbete är att eleverna vill lära sig språk efter skolan, antingen genom 

att studera språk på universitetsnivå eller gärna i målspråkslandet.30 I min egen enkät finns 

också frågor kring eftergymnasiala språkstudier och det blir spännande att iaktta möjliga 

likheter eller skillnader i resultatet.

En slutsats av undersökningen är att ”det moderna språket inte är sig själv nog som ämne i 

skolan, det är något mer och större: som medium för kontakt, för relationer, för direkta och 

kulturella erfarenheter.”31 Generellt finns intresset för språk hos eleverna och de flesta inser att 

det är viktiga kunskaper. Samtidigt krävs det även en professionell språklärare med goda 

ämneskunskaper, som kan variera undervisningen och skapa entusiasm bland eleverna.

Möjliga åtgärder för att utveckla eller förändra situationen på gymnasiet är enligt skribenterna 

bland annat att fokusera mindre på form och grammatik och mer på den lustfyllda 

kommunikationen i undervisningen, få statsmakten att tydligt hävda språken som viktiga 

ämnen samt visa att det lönar sig att satsa på språk.

2.1.3 Elevernas motivation och attityder 

”Begreppet motivation som det används i det följande avser s.k. sekundär motivation (till 

skillnad mot primär, livsuppehållande motivation) och står som sammanfattande psykologisk 

term för de känslomässiga och kognitiva processer som sätter igång, upprätthåller och riktar 

beteenden”, skriver Thorson m.fl. i sin rapport.32 Begreppen attityd/inställning är nära 

förknippat med motivationsbegreppet och innebär en värderande hållning gentemot ett objekt/ 

en företeelse, på grund av slutsatser som dras av ett komplex av övertygelser.

     Begreppen har huvudsakligen undersökts inom socialpsykologin under 70-talet. Senare har 

dem även fått en central roll inom språkinlärningsforskningen, där man är övertygad om att 

det är motivation och attityden hos personen som lär sig ett språk, vid sidan av biologiska och 

lingvistisk-kognitiva egenskaper, som bestämmer takten och slutnivån på 

språkinlärningsprocessen – och därmed även om personen väljer att fortsätta eller avbryta sina 

språkstudier.33

                                                
30 Ibid., s. 18 f.
31 Ibid., s. 36 f.
32 Ibid., s. 41.
33 Ibid., s. 39.
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   Motivation är en viktig faktor vid all inlärning, visar tidigare forskning.34 Det skulle dock 

vara lite för enkelt att påstå att alla elever som är motiverade lyckas med sina språkstudier. 

Därför föreslår Moira Linnarud sex olika faktorer som kan tänkas ligga bakom motivationen 

att lära sig ett nytt språk: Kunskapsbehovet, behovet av att upptäcka det okända, behovet att 

manipulera omvärlden och ge upphov till förändringar, behovet att vara fysiskt och psykiskt 

aktiv, behovet att bli inspirerad av omvärlden, människors tankar och idéer samt behovet att 

vara populär.35

     I Språkforskning för språklärare ingår ett kapitel om attityder, där det förtydligas att 

elevernas uppfattning av målspråket, landet och dess invånare är en viktig faktor för deras val 

av språk i skolan och själva språkinlärningen. En positiv inställning till ett lands kultur ger 

samtidigt bra resultat i inlärningssituationen, visar bland annat en studie av finska elever.36

Dessutom kan framgången i språkinlärningen påverka elevernas inställningar. Det är mycket 

roligare att lära sig ett språk när man har en känsla av att lyckas. Även lärare, föräldrar och 

kompisar kan ha inflytande på elevens attityder och prestationer. Läraren ska uppmuntra och 

berömma elever och det ska finnas en positiv stämning i klassrummet, menar Linnarud. Det är 

önskvärt att också föräldrarna är stöttande samt har en positiv inställning till det språk eleven 

väljer, eftersom elever ofta tar över föräldrars attityder när de är osäkra. Kompisgänget eller 

klasskamrater påverkar utgången av inlärningen såtillvida att de bestämmer vad som är 

populär. Alla i gruppen påverkas om någonting inte är accepterat.  

2.1.4 Annan litteratur

Trots att forskningen hittills enbart i mindre utsträckning har uppmärksammat minskningen 

av elevernas intresse för det tyska språket har temat dock diskuterats flitigt i medierna de 

senaste åren.37 Framförallt grundskoleelevers inställning till tyska har stått i fokus och varit 

även innehåll för mindre undersökningar. En tidigare studie inom ramen för 

lärarexamensarbete studerar bakomliggande faktorer till valet av modernt språk i 

grundskolan, samt av attityder till det tyska språket. Den huvudsakliga anledningen till att 

elever väljer ett visst språk är att språket verkar vara roligt och intressant samt det kan vara 

                                                
34 Linnarud (1993), s. 89.
35 Ibid., s. 90.
36 Ibid., s. 92 f.
37 http://www.dn.se/debatt/vi-maste-satsa-pa-tyska-och-kinesiska-i-skolan/
    http://www.expressen.se/nyheter/dokument/darfor-sager-eleverna-nein-till-tyskan/
    http://www.skolvarlden.se/artiklar/tyska-spraket-ar-pa-dekis
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nyttig för framtida resor.38 Attityden till Tyskland och det tyska språket var huvudsakligen 

positiv bland elever från alla grupper, men endast 22 % av eleverna i undersökningen menar 

att tyska är bra att kunna inför det framtida arbetet. Den vanligaste anledningen till att elever 

inte valde tyska som modernt språk var inte en negativ bild av Tyskland utan snarare en mer 

attraktiv bild av det valda språket.

    Detta går emot resultatet som en annan undersökning inom ramen för lärarexamensarbete

om ungdomars språkval i grundskolan och det tyska språkets popularitet i jämförelse med 

andra moderna språk har visat. Här ansåg en stor andel elever som inte hade valt tyska att det

är ett fult språk, som låter för bestämt och hårt samt är för likt svenska. Dessutom förknippas 

språket och landet fortfarande med andra världskriget och Hitler.39 Attityden mot tyska har 

förändrats och elever anser inte längre att tyska är viktigt att kunna. Svenska och engelska har 

en högre status och många elever tycker idag att det räcker med att kunna engelska. 

Skolverkets kvalitativa attitydundersökning om språkstudier i grundskolan och 

gymnasieskolan påpekar samma problem. Även i denna studie har eleverna på både 

grundskole- och gymnasienivå en del negativa kommentarer om det tyska språket, till 

exempel att det låter enformigt och att Tyskland som land är ointressant. Anledningen till att 

man har valt tyska är framförallt på grund av att föräldrarna också har läst tyska och att de kan 

få läxhjälp.40 Språkval beror till stor del på föräldrarnas inflytande. Samtidigt nämns det i 

studien att eleverna i allmänhet gillar det eller de språk som de läser.     

     Vidare belyser Skolverkets attitydundersökning situationen i gymnasieskolan, där man 

åtskiljer två elevgrupper.41 Första gruppen är de elever som valde ett nytt språk som 

nybörjarspråk inför gymnasiet, då de inte trivdes med det gamla språket eller för att det var 

för svårt. Lärarsituationen nämndes som ytterligare ett skäl att byta språk. Den andra 

elevgruppen utgör de elever som fortsatte med språket på gymnasieskolan. På grund av 

betygstaktiska skäl funderade hälften av denna grupp på att byta språk eller börja ett annat 

individuellt val inför gymnasiet, eftersom de ”betalar ett högt pris för att läsa språket på 

fortsättningsnivå”.42 Övriga i gruppen är främst språkintresserade elever som har lätt för 

språk.

     Intressant är dessutom attitydförändringen hos eleverna under de senaste 10-15 åren, som 

beskrivs av många lärare och föräldrar. Eleverna tröttnar snabbare på ett språk samt är mindre 

                                                
38 Larsson Karlsson (2011), s. 28 f.
39 Jackson (2005), s. 22 f.
40 Lund & Co AB (2003), s. 78.
41 Ibid., s. 81 f.
42 Ibid., s. 79.



15

motiverad att utsätta sig för ansträngningar i skolarbetet. Allt färre elever känner 

tillfredsställelse i att uppnå ett mål de har kämpat emot. Det talas om större otålighet och 

kortsiktigare planering hos eleverna i jämförelse med tidigare generationer. Eleverna i studien 

är själva medvetna om betydelsen av att vara motiverat. Många hoppar av när de inte är 

tillräckligt motiverade att lära sig ett språk.43

2.2 Teoretiska utgångspunkter

Utgångspunkten för min studie är Pierre Bourdieus utbildningssociologi, vilket kort sagt 

innebär ett analyserande av sociala och samhälleliga förhållanden. Med utbildningssociologi 

menas i detta sammanhang samhällsvetenskapliga undersökningar av utbildning, där bland 

annat Émile Durkheim var en känd representant.44 Bland pedagoger är den franska kultur- och 

utbildningssociologen Bourdieu väl känd för sina olika arbeten, där han tydliggjorde hur 

samhällets högre klasser drar nytta av utbildningssystemet för att stärka sin egen position. 

Han har bland annat introducerat termerna kapital och strategi, som kommer att vara centrala 

begrepp i min studie och därför belysas kort i avsnitten nedan.

2.2.1 Kapitalbegreppet

Enligt Donald Broady kan begreppet kapital översättas till ”värden, tillgångar eller 

resurser”.45 Man skiljer vanligtvis mellan symboliskt och ekonomiskt kapital. Bourdieu 

fokuserar huvudsakligen på symboliskt kapital, som innebär ”det som av sociala grupper 

igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde”.46 Det symboliska kapitalet anses dock vara 

ett rationellt begrepp och inget kapital i sig utan snarare ett tillstånd hos de andra 

kapitalformerna, till exempel socialt kapital, kulturellt kapital och ekonomiskt kapital. Det 

symboliska kapitalet används till exempel för att påvisa vad olika grupper är positivt eller 

negativt inställda mot. Tillhörighet i grupp visas genom likadana materiella saker, klädstil, 

intressen och annat. Dessutom kan även sociala erfarenheter, gemensamma minnen och ett 

visst beteendemönster beskrivas som resultat av det symboliska kapitalet.

     I sina studier arbetar Bourdieu med specifika typer av symboliskt kapital, till exempel 

utbildningskapital och språkligt kapital. Dessa två arter är båda underarter till det kulturella 

                                                
43 Ibid.
44 Broady (1998), s. 3f.
45Ibid., s. 6.
46 Ibid.
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kapitalet och därför från stort intresse för min studie. Utbildningskapitalet innebär således de 

tillgångar som är anknutna till utbildningssystemet, till exempel examina och betyg, elevens 

meritvärde eller en avslutad utbildning.47 I tidigare forskning har språkligt kapital räknas till 

de specifika transnationella tillgångarna, eftersom språkkunskaper är en förutsättning för 

studier i en annan nationell kontext.48 Det finns dock stora skillnader i hur man tillägnar sig 

dessa specifika språkliga kunskaper: Antingen lär sig individen ett språk i den naturliga

omgivningen i ett annat land genom resor eller studier eller, som de flesta av eleverna i min 

studie, tillägnar sig språket genom det svenska utbildningssystemet. 

     För att försöka få en förståelse för elevernas språkliga tillgångar angående det 

transnationella kapitalet inkluderar enkäten frågor kring resvanor, utlandsstudier på 

gymnasietiden, intresse för målspråket på fritiden samt frågor om elevernas synsätt kring 

framtida språkstudier och arbete utomlands. Språk kan dock inte enbart förvärvas i skolan 

utan även i hemmet och genom bosättning utomlands. Några frågor i enkäten fokuserar därför 

på språklig förståelse i hemmets kontext.

     Enligt Krigh och Lidegran är avancerade språkkunskaper och förmågan att kunna uttrycka 

sig utan större svårigheter ett annat sorts språkligt kapital.49 Här är även Bourdieus teorier 

kring nedärvt och förvärvat kapital av intresse, som innebär de tillgångar som individen tar 

med sig hemifrån och sådana som eleven har samlat in på egen hand. För att närma mig dessa 

perspektiv kommer jag i studien till exempel ställa frågor om elevernas åsikter om vad som är 

viktigt att kunna samt vilka språk som förekommer i elevens hem.      

2.2.2 Strategibegreppet

I Bourdieus mening är strategi en människans eller grupps medvetna eller omedvetna försök 

att bevara eller förbättra sin position i samhället.50 Med tanke på den följande studien kan 

utbildningsstrategier förstås som elevers valhandlingar och i synnerhet i elevers investeringar 

i det svenska utbildningsväsendet. Utifrån tidigare forskning kan man idag urskilja två 

elevgrupper som läser tyska i gymnasieskolan. Den ena gruppen börjar med tyska som ett nytt 

språk, medan den andra fortsätter och därmed tillskriver studier i ämnet tyska ett högre värde.

     Min hypotes är att för de flesta elever i den första gruppen är tyska ett språkobligatorium 

de inte kan undfly. Det är förmodligen inte intresset som styr valet utan programmets 

kursstruktur och kravet att läsa ett modernt språk. Dessa elever läser därför endast de poäng 

                                                
47 Ibid., s. 8 f.
48 Ibid., s.16.
49 Ibid.
50 Broady (1998), s. 18.
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som krävs. De elever som tillhör den andra gruppen och som fortsätter med tyska på steg 3 

gör detta genom kursen individuella val och använder sig därmed av en medveten strategi. 

Dessa elever ser ämnet tyska möjligtvis som ”verktyg” för att få meritpoäng. Dessa elever har

antagligen endast ambitionen att läsa de steg i tyska som ger just meritpoäng. I denna andra 

grupp kan det dock finnas några elever som är mer språkintresserade elever och som aktivt 

väljer avancerade språkkurser, eller fler språk än det obligatoriska språkvalet. Med Bourdieus 

begrepp i bagaget kommer det blir intressant att undersöka dessa grupper och deras 

inställning till Tyskland och det tyska språket.

3. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är således att, ur ett utbildningssociologiskt perspektiv, kartlägga vilka 

olika typer av tillgångar elever som läser tyska på gymnasieskolan besitter, vilka faktorer som 

styr valet av att läsa tyska, samt elevernas attityder till Tyskland och det tyska språket. Mitt 

arbete utgår ifrån följande frågeställningar: 

- Vilka elevgrupper väljer att börja/ fortsätta med tyska på gymnasiet med avseende på 

tillgångar och investeringar?

- Vilka faktorer styr valet av ämnet tyska på gymnasieskolor i Västerås? 

- Vilken inställning har elever som lär sig tyska på gymnasiet till Tyskland och det tyska 

språket? 

4. Metod

4.1. Metod för datainsamling

För att få en uppfattning om elevernas olika typer av kapital samt för att få en inblick i hur 

eleverna som lär sig tyska på gymnasieskolan resonerar kring det tyska språket och Tyskland

valde jag att genomföra en kvantitativ studie med gruppenkät som metod. Varken tid eller 

ekonomi tillät ett bredare upplägg med intervjuer och observationer. Enligt Jan Trost innebär 

en kvantitativ undersökning att man vill få reda på hur och vad ett visst antal procent av 

befolkningen tycker, det vill säga att man vill ”uppskatta befolkningsparameter”.51 Denna 

beskrivning stämmer väl överens med det jag hade tänkt genomföra. 

                                                
51 Trost (2012), s. 23.
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     Användningen av gruppenkät som metod medförde att flera elever var samlade på en gång 

och på så sätt lätt nåddes med ett frågeformulär. Vid fyra av sex skolor närvarade jag när 

gymnasieeleverna svarade på enkätfrågorna för att kunna ge en kort introduktion samt svara 

på frågor om det behövdes, vilket förespråkas av Trost.52 Min närvaro skulle även bidra till att 

minska det externa bortfallet. Enkät som undersökningsmetod valdes dessutom för att den 

tillät möjligheten att tillfråga ett större antal elever om deras språkstudier och attityd till språk.

    Jag är medveten om att intervjumetoden också skulle ha varit en möjlig metod att 

genomföra med tanke på mitt syfte och mina frågeställningar. Denna metod skulle

förmodligen resulterat i mer utförliga svar, men mitt mål var främst att skapa generaliserbara 

resultat.

4.2 Urval och begränsningar för enkätundersökningen

Enkätundersökningen genomfördes på sammanlagt sex gymnasieskolor i Västerås stad. Att 

avgränsa studien till staden Västerås hade flera olika skäl. För det första genomförde jag 

studien själv, vilket betyder att omfånget av mitt arbete var begränsat. Jag skulle ha velat 

inkludera flera städer men detta skulle ha blivit för tidskrävande. För det andra är Västerås 

intressant för undersökningen, då staden innehar en viss särställning. Med ABB och 

Bombardier har två stora arbetsplatser nära knutna till Tyskland sitt fäste i Västerås. Min 

hypotes var därför att det kanske finns någon koppling till elevernas motivation att lära sig 

tyska på gymnasiet för framtiden. 

Det som försvårade genomförandet av min enkätstudie var att det inte fanns några uppgifter 

tillgängliga om hur många elever som läser tyska på gymnasiet i Västerås. Siffror finns endast 

offentliga på riksnivån. Därför upprättade jag med hjälp av Västerås stads hemsida en lista 

med kontaktuppgifter till alla gymnasieskolor. Därefter försökte jag få information via 

skolornas hemsidor om det möjligen erbjuds tyska som språkval och antecknade 

kontaktuppgifter till lärare eller skolans reception. Till slut hade jag en avgränsat lista med

elva skolor, som jag började kontakta telefonledes under mitten av aprilmånaden. Efter två 

negativa svar och några obesvarade telefonsamtal bytte jag dock strategi och skickade e-post 

istället för på det sättet få reda på hur många elever som lär sig tyska och samtidigt be om 

tillåtelse att få genomföra undersökningen med just deras elever. Bifogat fanns även 

information om föreliggande studie. Det visade sig vara rätt beslut att ändra taktik, då jag 

inom några dagar fick svar från de flesta skolorna. 

                                                
52 Ibid., s. 10.
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     Sammantaget rör det sig om 132 enkäter. Ambitionen var från början att nå samtliga elever 

som läste det moderna språket tyska på gymnasiet i Västerås. Utfallet blev slutligen att sex

skolor deltog i studien, där cirka 229 elever läser det tyska språket. Jag hade en svarsfrekvens

av 57,6 %, det vill säga att över hälften av samtliga elever som lär sig tyska på dessa skolor

har svarat på enkäten. Den största anledningen till att jag inte kunde nå fler elever var 

tidsbristen. De två veckorna som jag hade planerat in för genomförandet av undersökningen 

krockade hos några lärare exempelvis med deras förberedelse inför nationella proven. Från 

fyra skolor fick jag ingen respons överhuvudtaget. 

4.3 Utformning av frågeformuläret 

I enlighet med Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud har 

jag vid utformning av enkäten tagit hänsyn till frågeformulärens estetiska tilltalande.53 Jag 

försökte utforma formuläret på ett enkelt sätt med en tydlig struktur. Enkäten bestod av 24

frågor och inledes med frågor kring kön, ålder, skolan eleven går på samt vilket program och 

inriktning denne har valt samt vilken årskurs eleven går på. Därefter var enkäten uppdelad i 

fem tematiskt organiserade delar och berör elevens egna studier, inställning till det tyska 

språket och Tyskland, användning av språket på fritiden, frågor om familjen samt frågor kring

den egna framtiden. De undersökta aspekterna har valts utifrån tidigare forskning. 

     Innan enkäten distribuerades till elever som läser tyska på gymnasieskolor i Västerås 

genomfördes en mindre pilotstudie med två elever som läser tyska på gymnasiet i Uppsala för 

att utesluta oklarheter i frågeformuleringar och att enkäten korrekt undersökte det den 

åsyftade att göra. Vidare ville jag kontrollera om frågorna förstods eller om jag möjligen 

behöver omformulera eller komplettera med mer information. Jag har dessutom strävat efter 

att anpassa mitt språk så att det blir begripligt genom att bland annat använda mig av 

specifika, korta och tydliga frågor.54 Elevenkäten består av frågor med övervägande fasta 

svarsalternativ, eftersom de ger möjlighet till en mer direkt tolkning i jämförelse med öppna 

frågor, som man i efterhand behöver klassificera. 

4.4 Genomförande

Kontakt togs via e-post direkt med de berörda lärarna som undervisade i tyska. Med var och 

en av lärarna som hade tackat ja till deltagandet bestämdes ett datum där jag skulle komma 

och genomföra undersökningen. Endast en av lärarna önskade att kunna genomföra 

                                                
53 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2007), s. 271.
54 Trost (2012), s. 81.
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undersökningen utan min närvaro, eftersom hon endast hade sex elever i tyska, som sällan alla 

var närvarande vid lektionerna. Här lämnade jag in de upptryckta och förnumrerade enkäterna

till henne när hon var i skolan. För att deltagandet inte skulle orsaka denna lärare extra 

kostnader medföljde ett förfrankerat svarskuvert, så att hon skulle kunna posta enkäterna efter 

genomförandet av undersökningen. En annan lärare insjuknade dagen där jag skulle komma 

och besöket blev inställd. När hon hade frisknat till kom vi överens om att hon skulle 

genomföra enkätundersökningen på egen hand på grund av tidsbrist. Jag mejlade henne 

enkäten och hämtade de besvarade frågeformulären i slutet av veckan. 

     I de andra skolorna distribuerades enkäterna på lektioner i tyska och det tog cirka tjugo 

minuter för eleverna att besvara frågorna. Att vara närvarande när eleverna fyllde i enkäterna 

visade sig vara ett bra beslut, då jag kunde gå igenom vissa av frågorna innan de började 

svara. Eleverna kunde dessutom fråga mig direkt medan de fyllde i enkäterna. Det visade sig 

att många inte kom ihåg sitt meritvärde från grundskolan och även frågor kring föräldrarnas 

yrke och utbildning var inte lätta att svara på. Här hjälpte jag så gott jag kunde. I några fall 

kan detta möjligen inte betraktas som helt tillförlitligt då föräldrarna kanske har en 

universitetsutbildning, men arbetar med något som inte kräver en sådan utbildning. Studien 

bedöms ändå ha en god reliabilitet eftersom de flesta elever har kryssat i på ett korrekt sätt.

Elevsvaren bearbetades därefter och resultaten sammanställdes.

4.5 Forskningsetiska reflektioner

Jag behövde inte ta kontakt med föräldrarna för att få tillåtelse att genomföra enkätstudien 

med eleverna, eftersom alla elever var minst 16år. Däremot fick eleverna i brevform 

information om studien, hur denna skulle användas samt hur deras uppgifter skulle hanteras. 

Deltagandet skedde självfallet frivilligt och genom att eleven fyllde i enkäten samtyckte hen 

till deltagandet i studien. Vidare skedde genomförandet av enkäten anonymt, så att ingen elev 

skulle kunna bli sammankopplat med det hen hade fyllt i. Insamlad data hanteras så att ingen 

oberättigad person fick tillgång till dem. Genom detta tillvägagångssätt tog jag hänsyn till de 

fyra forskningsetiska kraven inom den humanistiska – samhällsvetenskapliga 

forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet samt nyttjandekravet.55  

                                                
55 Vetenskapsrådet (1990), www.vr.se (2014-02-10).
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5. Resultat och Analys

I detta kapitel redovisas resultatet utav enkätundersökningen. Inledningsvis presenteras dock

grundläggande data för att ge en överskådlig bild av de elever som läser tyska på 

gymnasieskolor i Västerås och som har deltagit i min studie. Därefter redovisas enkätens 

resultat. Enkätresultatet presenteras i tre olika delar. Först redovisas vilka elevgrupper som 

börjar eller fortsätter med tyska på gymnasieskola med avseende på tillgångar och 

investeringar. I del 2 redovisas vilka faktorer som inverkat på valet av ämnet tyska. Den tredje 

delen fokuserar på elevernas attityder till Tyskland och det tyska språket.  

5.1 Bakgrundsdata

Enkäten delades ut till 132 elever som läste tyska steg 1-5 i sex gymnasieskolor i Västerås.

Undersökningen har en svarsfrekvens från 57,6 % av de elever som läste tyska vid skolorna. 

Av dessa 57,6 % svarade 83,3 % på enkäten. Detta innebär ett bortfall på 16,7 %. Eleverna

kunde inte svara på enkäten, eftersom de av olika skäl inte var närvarande vid 

lektionstillfället. Av de elever som svarade på enkäten var 84 tjejer och 48 killar. Detta 

innebär att 63,6 % av de som fyllt i enkäten är tjejer och 36,4 % är killar. Följaktligen kan 

man här konstatera att det är flickor som dominerar språkstudier i tyska, då andelen är

väsentligt högre än andelen pojkar.56

     Av tabell 1 nedan framgår att det inte är en lika stor marginell skillnad mellan antalet

flickor och pojkar i steg 1-3. Skillnaden blir istället mer markant i steg 4 och 5, det vill säga i 

de högre nivåerna i tyska. 

     Tabellen visar att av totalt 31 % elever som läser tyska på steg 4 är det endast 6,8 % pojkar

som har valt att läsa tyska, medan 24,2 % flickor fortsätter att läsa språket.

Tabell 1. Elevers nuvarande steg i tyska. Andelar.

     

Genom denna tabell blir det även tydligt att det är ytterst få elever som satsar på de mer 

avancerade kurserna, då det endast är fyra elever i studien, tre flickor och en pojke, som läser

                                                
56 Tidigare forskning visar att språkstudier i allmänhet är kvinnligt kodade. Tyska är egentligen det språket där andelarna 
flickor och pojkar är jämnare fördelat i jämförelse med de andra moderna språken, vilket även Skolverkets översikt över 
betyg-och studieresultat i ämnet tyska på svenska gymnasieskolor 2012/13 uppvisar.   

Kön Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Total

Pojkar 9,1 8,3 11,4 6,8 0,8 36,4 

Flickor 9.9 12,9 14,4 24,2 2,3 63,6 

Total 19,0 21,2 25,8 31,0 3,0 100,0
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steg 5.57 Av de sex skolor jag besökte var det inga elever som läste steg 6 eller 7 i tyska. Att

antalet elever minskar vid de avancerade kurserna i tyska i staden Västerås är inte unik utan

stämmer väl överens med riksnivåns tendenser.58

Eleverna som deltog i studien läste på sex olika studieförberedande program: 

samhällsvetenskap (48,5 %), naturvetenskap (18,9 %), teknik (15,9 %), ekonomi (4,5 %) samt

de humanistiska (10,6 %) och estetiska (0,8 %) programmen. För en elev saknas uppgift om 

program men givet hans ålder och den skolan vid vilken han har läst kan slutsatsen dras att 

han antingen läst det naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga programmet. Deltagarna 

var mellan 15 och 20 år gamla.

     Med stöd i Skolverkets definition av utländsk bakgrund ”Elever med utländsk bakgrund är 

elever som är födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda 

utomlands”59 är 18,9 % av eleverna i studien av utländsk härkomst och 81,1 % av svensk 

härkomst. Med tanke på elevernas språkliga kapital är det därmed rimligt att anta att några av 

dessa elever har tillgång till ett extra språk naturligt i hemmet.    

5.2 Hemmet i fokus – elevers tillgångar

5.2.1 Hemmets utbildningsnivå och sociala klass

För att undersöka elevernas tillgångar är hemmets utbildningsnivå och sociala klass av

intresse. I enkäten tillfrågades därför eleverna om respektive föräldrarnas högsta avslutade 

utbildning. Tabellens kategorier är indelade i enlighet med Skolverkets offentliga statistik, 

dock har forskarutbildningen här särskiljas, som annars räknas till övriga längre 

eftergymnasiala utbildningar. I tabell två kan utläsas att av samtliga elever i studien har 46,2 

% minst en förälder som har genomgått en längre högskoleutbildning. Resultaten stämmer in i 

Skolverkets offentliga betygsstatistik, där föräldrarnas utbildningsnivå också domineras av de 

längre högskoleutbildningarna.60

     I Krighs studie om överinvesterarna framkommer bland annat att ”ju högre 

utbildningsnivån föräldrarna innehar, desto större benägenhet förefaller deras barn ha att välja 

att läsa de mest avancerade kurserna i språk.”61 Denna tendens kan även i föreliggande 

                                                
57 Börjesson & Bertilsson (2010), s. 20. Enligt skribenterna utgör steg 1-2 nybörjarspråk, steg 3-4 fortsättningsspråk och steg 
5-7 räknas som de avancerade språkkurserna.  
58 Skolverket (2012/2013). Betyg och studieresultat, s. 2.   
59 Ibid., s.5. Förklaringar och definitioner. 
60 Skolverket (2012/2013). Betyg och studieresultat, s. 1.
61 Krigh (2013), s. 48. Studien visar att 79 % av eleverna med betyg i steg 6 och 77 % av eleverna med betyg i steg 7 läsåret 
2011/12 hade minst en förälder med eftergymnasial utbildning varav 62 % respektive 63 % var längre utbildningar än tre år.
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undersökning understrykas, eftersom det framkommer att 75 % av de elever som läser steg 5 i 

tyska har minst en förälder som har genomgått en längre högskoleutbildning. 

Tabell 2. Hemmets, faderns och moderns högsta utbildningsnivå.

  

Två av enkätens frågor indikerar elevernas sociala klasstillhörighet. Först fick eleverna sätta 

ett kryss för föräldrarnas arbete i den yrkesklassificering i 32 grupper som används inom 

SEC, forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi. Därefter använde jag mig av en 

klassificeringstabell, där dessa 32 grupper delades in i fyra sociala grupper: övre medelklass, 

medelklass, lägre medelklass och arbetarklass.62 Dessa 32 sociala grupperna slås tillsammans 

med anledning av att det föreligger ett ganska begränsat material och att det därför blir för 

små grupper att analysera. Därmed är det att föredra en mer koncentrerad indelning av 

materialet i fyra sociala grupper.  

     Den andra frågan innebar att eleverna så specifikt som möjligt skulle ange föräldrarnas 

sysselsättning, så att det skulle vara möjligt att kontrollera svaren av båda frågor genom att 

ställa dessa mot varandra. Därefter skapades en variabel som visar hemmets sociala klass efter 

den föräldern med högst social klasstillhörighet. 

     Tabell tre visar att 37,1 % av eleverna som läser tyska på gymnasiet har en social bakgrund 

i medelklassen, medan nästan lika många elever, 34,8 %, kommer från ett hem ur den övre 

medelklassen.

     Av de fyra elever i studien som läser tyska på avancerad nivå (steg 5) kommer tre elever 

(75 %) från ett medelklasshem och en (25 %) ifrån övre medelklassen. I linje med tidigare 

forskning kan man se tendensen att det är en liten, men homogen grupp, som har ”mycket i 

bagaget”.63

     

                                                
62 Se klassificeringstabell i bilaga 3.
63 Krigh (2013), s. 13.

Utbildning i hemmet Hemmets 
högsta 
utbildningsnivå, 
antal

Hemmets 
högsta 

utbildningsnivå
%

Faderns 
högsta 

utbildning
%

Moderns 
högsta 
utbildning

%
Forskarutbildning 9 6,8 3,8 3,8
Längre högskoleutbildning – 3 år eller fler 61 46,2 31,8 38,6

Korta högskoleutbildning (under 3 år) 25 18,9 16,7 18,2

Gymnasium 25 18.9 29,5 26,5
Grundskolan 4 3,0 5,3 3,8
Vet ej 7 5,3 9,1 7,6
Missing 1 8,0 3,8 1,5
Total 132 100,0 100,0 100,0
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Tabell 3. Hemmets sociala klass efter den föräldern med högst social klasstillhörighet.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det till största delen handlar om resursstarka 

elever som läser tyska på gymnasiet med hänsyn till förälders utbildningsnivå och sociala 

klass. Detta gäller både elever med svensk och utländsk bakgrund, vilket jag konstaterade

med hjälp av en korstabell. Av de 25 elever som har utländsk bakgrund har sjutton elever, det 

vill säga 68 %, minst en förälder i den övre medelklassen eller medelklassen, medan 72, 9 % 

av eleverna med svensk bakgrund kan säga sig ha minst en förälder i en av klasserna.    

5.2.2 Förälders språkliga kapital

Med utgångspunkt i att en stor andel av elever som läser tyska kommer från resursstarka hem

ligger det nära att anta att föräldrarna, precis som sina barn, talar ett eller flera av de moderna 

språken. För att få kunskap om föräldrarnas språkliga kapital ingick därför en fråga i enkäten 

om eleverna och/ eller deras förälder kan tala något eller flera av de största moderna språken i

Europa, det vill säga engelska, tyska, spanska, franska, italienska och ryska. Eleverna kunde 

dessutom lägga till ytterligare språk på listan om andra språkkunskaper förekom i hemmet. 

Dessa var utformade som öppna svarsalternativ. Svårigheten består i att resultatet fullständigt

beror på elevernas skattningar av såväl den egna som föräldrarnas språkkunskaper och att det 

därmed finns risk för både över- och underskattningar.

     Tabell 4 sammanfattar hemmets språkliga kapital, det vill säga om någon av eller båda 

föräldrarna kan tala ett av de stora moderna språken. Mindre överraskande är att engelska 

talas av de flesta föräldrarna (87,2 %), följd av tyska (50,8 %), franska (21,3 %), spanska

(13,6 %), italienska (9,9 %) och ryska (5,4 %).

Hemmets sociala klass Hemmets 
sociala 
klass, 
antal

Hemmets 
sociala 
klass, 

%
Övre medelklass 46 34,8

Medelklass 49 37,1

Lägre medelklass 13 9,8

Arbetarklass 22 16,7

Missing 2 1,5

Total 132 100,0
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Tabell 4. Översikt över vilka av de fem stora moderna språk som talas av föräldrarna, andelar.

Att varannan elev angav att minst en utav föräldrarna kan tyska är inte heller förvånansvärd, 

då det var tyska och franska som dominerade den svenska skolan som B-språk innan spanska 

gjorde sitt inträde på nittiotalet.64

     Krigh resonerar på samma sätt i sitt arbete. Hon formulerar dessutom hypotesen att det inte 

är det mest betydelsefulla för elevens benägenhet att föräldrarna kan ett B-språk utan ” 

snarare det faktum att det i elevens närhet finns föräldrar, eller kanske andra släktingar, som 

talar eller förstår andra språk än det egna modersmålet, att språk av omgivningen på så vis ses 

som en eftersträvansvärd kunskap att besitta.”65    

     Intressant i detta sammanhang är även att av de elever som läser tyska på avancerad nivå i

studien har alla minst en förälder som, förutom engelska, talar tyska.

     Med tanke på att 18,9 % av eleverna i studien är av utländsk härkomst kan man förmoda 

att det finns ytterligare språk som några av eleverna eller föräldrarna förstår. Översikten 

nedan visar de svar som eleverna fyllde i enkäten angående övriga språk. Sammanlagt 30

olika språk (inklusive teckenspråk) talas antingen av eleverna själva eller minst en av 

föräldrarna, vilket följaktligen pekar på en stor språklig mångfald hemma. 

Tabell 5. Övriga språk som talas av eleven eller minst en av föräldrarna hemma.

I enkäten valdes det att ställa frågan huruvida språken talas av eleven eller någon av 

föräldrarna istället för att efterfråga behärskningen eller förståelse. Detta var möjligtvis ett 

litet klumpigt val, men skulle ställa den funktionella behärskningen av språk i fokus.

                                                
64 Bertilsson & Börjesson (2010), s. 21.
65 Krigh (2013), s. 53.

Engelska Tyska Spanska Franska Italienska Ryska

Förstår språket 87,2 50,8 13,6 21,3 9,9 5,4

Förstår inte språket 7,6 43,9 80,3 73,5 84,1 87,9

Missing 5,3 5.3 6,1 5,3 6,1 6,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total, antal 132 132 132 132 132 132

Albanska Georgiska Japanska Persiska Swahili
Arabiska Grekiska Kinesiska Portugisiska Syrianska
Bosniska Hebreiska Kroatiska Punjabi Teckenspråk

Danska Hindi Kurdiska Rumänska Tunisiska
Estniska Holländska Latin Serbiska Turkiska

Finska Isländska Norska Slovenska Ungerska
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Dessutom är det ett rätt så vanligt företeelse att ett barn talar ett annat språk än svenska 

hemma, men inte kan läsa eller skriva. Genom att använda ordet tala kunde jag ringa in dessa 

elever. Vid efterfrågan på själva genomförandet av enkätundersökningen gav jag exemplet att 

eleverna skulle tänka sig vara utomlands. De skulle sätta ett kryss om de känner att de

respektive föräldrarna kan kommunicera och tala med andra i utlandet på det språket.

5.2.3 Elevernas transnationella kapital i hemmet

För att få ett intryck av hemmets transnationella kapital ställdes frågan om någon av

föräldrarna antingen har arbetat eller/ och studerat utomlands. Tabell 6 fastställer föräldrarnas 

samlade erfarenheter, det vill säga om det i elevens hem förekommer minst en förälder som 

arbetat eller studerat utomlands samt om eventuellt båda typer av erfarenheter har gjorts.   

    Denna fråga visade sig vara ganska svår för eleverna att besvara, då en stor del inte hade 

någon kännedom om föräldrarna hade samlat några utlandserfarenheter tidigare. Endast drygt 

18,2 % av eleverna uppgav att minst en av föräldrarna har jobbat utomlands vid något tillfälle. 

Elevernas osäkerhet blir här tydligt genom att 20,5 % kryssade för rutan ”Vet ej”. Vid frågan 

om föräldrarnas studier utomlands visar resultatet att endast drygt 11,4 % av föräldrarna har 

studerat utanför Sveriges gränser. Även här kan 15,2 % av eleverna inte besvara frågan om 

föräldrarnas utlandsstudier. Resultaten kan tolkas som att det är mindre vanligt att det finns 

studier- eller arbetserfarenheter i hemmet.66

Tabell 6. Förälders arbete och studier utomlands. Andelar.

5.3 Eleven i fokus – egenförvärvat utbildningskapital

5.3.1 Betyg och meriter från grundskolan  

Efter att ha fått fram information kring elevernas tillgångar i hemmet är det bara naturligt att 

även undersöka elevers egenförvärvat kapital. I enkäten efterfrågades därför elevernas 

                                                
66 Eftersom det är svårt att dra slutsatser utifrån analyser av 4 personer ska här bara nämnas att bland de få elever som läser 
steg 5 i tyska är trenden likadan. Endast en elev har föräldrar som har studerat utomlands.

Förälders arbetserfarenheter utomlands Förälders utlandsstudier

Ja 18,2 11,4

Nej 59,8 71,2

Vet ej 20,5 15,2

Missing 1,5 2,3

Total 100,0 100,0
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meritvärde i avgångsbetyg i grundskolan. Meritvärden beräknas ur summan av elevers 16 

bästa betygen. Ett E (eller G) ger 10 poäng, ett C (VG) ger 15 poäng och ett A (MVG) ger 20 

poäng. 

Tabell 7. Elevers jämförelsetal i grundskolan. Antal och andelar.

Tabell sju visar en kategorisering av elevers meritvärden i fem olika kategorier. Grupp 5

innefattar de elever med de lägsta meritvärden, som har betyget godkänd i alla ämnen ner till 

fyra underkända betyg. Grupp 4 motsvarar betyget godkänd, där upp till hälften av betygen

kan vara väl godkända. Grupp 3 innebär att eleven har fått betyget väl godkänd i hälften av 

betygen upp till väl godkänd i snitt. För att komma upp i grupp 2 krävs att eleven har väl 

godkänd i snitt och upp till hälften av betygen ska vara mycket väl godkända. Grupp 1 utgör 

slutligen meritvärden 281-320, där eleven har övervägande mycket väl godkända betyg.  

     Utifrån mitt material kan det sägas att eleverna som läser tyska på gymnasieskolor i 

Västerås är synnerligen resursstarka. Mer än var fjärde elev (27,3 %) har angivit ett 

meritvärde mellan 281 och 320 som avgångsbetyg i grundskolan, vilket innebär övervägande 

betyg mycket väl godkänd. Detta innebär att fler än hälften har vad som kan anses vara höga 

betyg. En nästan lika stor andel finns i den andra gruppen (25 %). Sammanfattningsvis har 

mer än varannan elev som svarat på frågan en högre meritvärde än ett genomsnittligt VG, 

vilket även syns i genomsnittet som ligger på 253,5 poäng. Vad beträffar de fyra elever som 

läser tyska på avancerad nivå ligger deras meritvärden spridda mellan 200 och 320 och passar 

därmed in i snittet.

     Även denna fråga ansågs vara svår att besvara enligt några elever. Många elever kom inte 

ihåg sitt jämförelsetal eller tyckte det var krångligt att räkna ut jämförelsetalet och besvarade 

därför inte frågan. Efter de första reaktionerna från elevernas sida bad jag därför eleverna i 

början av undersökningen att i alla fall försöka gissa på ett ungefär. Instruktionen följdes 

därmed inte helt in i minsta detalj.   

    I studien blir det tydligt att man kan urskilja två grupper av elever som läser tyska på 

gymnasiet. Genom enkätfrågan om eleverna hade läst tyska i grundskolan visade sig att av de 

Gruppindelning Antal elever Andelar

Grupp 1 -   120 – 160 poäng 1 0,7

Grupp 2 -   161 – 200 poäng 18 13,6

Grupp 3 -   201 - 240 poäng 28 21,2

Grupp 4 -   241-280 poäng 33 25

Grupp 5 -  281 – 320 poäng 36 27,3

Missing 16 12,1

Total 132 100,0
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130 elever som svarade på frågan hade 53,8 % läst tyska förut medan 46,2 % av eleverna 

började med det tyska språket på gymnasieskolan. De elever som angett sig ha läst tyska 

tidigare har haft mycket bra studieresultat. Över hälften hade betyget MVG i tyska som 

avgångsbetyg i årskurs nio och hela 40 % betyget VG. Endast några få elever hade betyget G 

eller IG. Det är långt ifrån otänkbart att dessa positiva resultat har bidragit till att eleverna

valde att fortsätta med tyska efter grundskolan med sikt på till exempel meritpoäng och 

därmed skulle använda sig av en medveten strategi i Bourdieus anda.

     Antagandet att de elever som når de mest avancerade nivåerna i ett modernt språk också 

har läst detta språk med framgång i grundskolan67 kan styrkas genom denna studie. Eleverna 

som läser tyska steg 5 har alla haft tyska i grundskolan samt uppnått antigen betyget MVG 

eller VG.

5.3.2 Elevers språkliga kapital 

De flesta elever har fram till studiens genomförande endast läst ett modernt språk. Hypotesen 

att de övervägande fortsätter med sitt språkval från grundskolan68 kan bekräftas genom att 

65,9 % av eleverna angav i enkäten att de inte bytte till ett annat språk än det som lästes i 

grundskolan. Jämfört med studien som genomfördes av Thorson m.fl. kan konstateras att 

resultatet står i motsatsen till det som skribenterna har kommit fram till. Elever som läser 

tyska på gymnasiet följer inte landets trend i övrigt, då över sextio procent har läst tyska 

sedan grundskolan och valde att fortsätta med det.69       

     Eleverna som inte läste tyska i grundskolan har främst läst spanska eller franska. Några få 

elever har haft modersmålsundervisning i arabiska, bosniska, portugisiska och syrianska.

     Tabell 8 dokumenterar att det är främst elever som går på det humanistiska programmet 

(45,2 %) som lär sig ytterligare minst ett modernt språk till. Detta är mindre förvånansvärd, då 

språk är en viktig byggsten i programmet. Men även inom det samhällsvetenskapliga (38,7%), 

naturvetenskapliga (12,9 %) och estetiska programmet (3,2 %) tar elever möjligheten tillvara 

och läsa ett C-språk.70 Nästan var fjärde elev i studien (23,5 %) lär sig utöver B-språket tyska 

antingen spanska, italienska, franska eller bosniska. Spanska är mest populär i alla program 

förutom det humanistiska programmet, där flest elever läser franska (50 %).

                                                
67 Krigh (2013), s. 56.
68 Ibid., s. 57.
69 Thorson m.fl. (2003), s. 15 f.
70 Programförkortningarna SA, NA, HU och ES är tagna från förteckningen över förkortningar av gymnasieprogram i 
     gymnasieskolan och bifogat i bilaga 2.
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Endast en liten grupp av fem elever som går det humanistiska och samhällsvetenskapliga

programmet läser ytterligare ett språk inom den ovan nämnda språkgruppen och då är det 

antingen latin eller italienska som väljs.

Tabell 8.  Gymnasieelevers benägenhet att läsa C-språk efter gymnasieprogram, antal och andelar.

Av de 132 elever som fyllde i enkäten är det bara en elev som läser fler än fyra språk 

(inklusive engelska). 

     Anmärkningsvärt är att inte en enda elev som går på ekonomi- eller teknikprogrammet har 

valt att läsa ett C-språk. Anledningen till detta beror å ena sidan på att programmen fokuserar 

på annat innehåll, å andra sidan att eleverna inte väljer att genom individuella val läsa 

ytterligare ett språk. Vid gymnasieskolan där elever i studien går teknikprogrammet finns det 

endast möjlighet att fortsätta läsa det moderna språket som lästes i grundskolan.

5.3.3 Elevers transnationella tillgångar

I tidigare studier kring språkval anger elever som en viktig anledning till att lära sig ett språk 

att kunna använda språket på framtida resor.71 Ett tydligt intresse för resandet finns även hos 

elever i föreliggande undersökning. För att fånga in elevers transnationella tillgångar ombads 

eleverna först att sätta ett eller flera kryss om de någon gång har varit på semester eller resa 

utomlands i antingen Tyskland eller ett annat tysktalande land, ett engelsktalande land eller i 

andra länder. Denna kategorisering gjordes för att se om eleverna möjligtvis åker till länder 

där de kan använda sig av språken de lär sig samt för att förhindra en för stor spridning av 

svaren. Den andra frågan bestod i att kryssa i hur ofta de hade semestrat utomlands. 

     Vi kan förvisso prata om en mycket berest grupp elever som lär sig tyska på gymnasiet, då

endast två elever (1,5 %) av de 130 elever som svarat på frågan aldrig rest utomlands. Det 

innebär att nästan samtliga elever (98,5 %) har genomfört minst en resa utomlands. Vidare har 

majoriteten rest ganska frekvent, då 72 % har tillbringat fler än fem semesterresor utomlands, 

16, 7 % har rest till utlandet mellan 3 och 5 gånger och endast 9,8 % har genomfört mindre än 

tre resor utanför Sverige. Detta resultat går nästan hand i hand med resultatet av studien om 

                                                
71 Exempelvis: Karlsson Larsson (2013), s. 22.

Antal HU SA NA ES

C-språk 

Spanska
Franska 
Italienska 
Bosniska 
Total 

31

16
9
5
1

132

45,2

21,4
50,0
28,6
0,0

100,0

38,7

75,0
16,7
8,3
0,0

100,0

12,9

75,0
0,0
0,0

25,0
100,0

3,2

100,0
0,0
0,0
0,0

100,0
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elever som läser avancerad engelska i Uppsala, där 89,2 % minst en gång rest utanför 

Sveriges gränser. Följaktligen är elever som läser tyska på gymnasiet i Västerås ännu mer 

beresta än elever som läser avancerad engelska i Uppsala.72

     Men vilka semestermål har eleverna rest till? Det stora flertalet (89,4 %) har åkt till det 

som i enkäten kategoriseras som andra länder, det vill säga där varken tyska eller engelska är 

det officiella språket. Antagligen kan man här räkna in de typiska favoritresmål som Thailand, 

Gran Canaria och Turkiet. I ett engelsktalande land har 59,1 % vistas någon gång under 

uppväxten och varannan elev (51,5 %) har dessutom besökt Tyskland eller ett tysktalande 

land och haft möjlighet att använda språken i praktiken.73

     Med tanke på det språkliga kapitalet är det även av intresse att undersöka om några elever

under uppväxten har bott utomlands och upplevt en annan kultur samt kommunicerat på ett 

annat språk. Detta är fallet hos 17,4 % av samtliga elever som har fyllt i enkäten. Eleverna 

ombads även skriva i vilket land de bott samt hur lång tid. Spridningen är stor, vilket tabell 9 

visar. De flesta elever har dock bott i England (21,7 %), följd av länderna USA (13,0 %), 

Schweiz (13,0 %), Irak (8,7 %), Turkiet (8,7 %) och Tyskland (8,7 %). Nästan hälften av

dessa elever (43,5 %) har vistats i landet längre än fem år, följd av 39,1 % som bodde 

utomlands i två år.     

Tabell 9. Lista över utländska länder där elever har bott.

     

5.4 Varför tyska? Faktorer till elevers språkval

Vilka anledningar har elever som deltagit i föreliggande studie att börja eller fortsätta med 

tyska på gymnasiet? I enkäten försöktes fånga in faktorerna som inverkat på valet genom två 

frågor. Först skulle eleverna uppskatta hur väl de instämde med ett antal påståenden. Därefter 

skulle de med egna ord ange de viktigaste orsakerna till att välja tyska på gymnasiet. 

Inledningsvis måste det påpekas att det finns en stor spridning i svaren, vilket betyder att 

det finns skiftande åsikter kring vissa frågor. Fem frågor dominerades av svarsalternativet 

”varken eller”, vilket antingen skulle kunna tolkas som obestämdhet, osäkerhet eller 

                                                
72 Krigh (2013), s. 60.
73 Av de fyra elever som läser tyska på avancerad nivå har endast en av eleverna varit i Tyskland tidigare. 

Bosnien England Holland Kosovo Turkiet

Brasilien Frankrike Irak Schweiz Tyskland

Colombia Georgien Iran Tunisien USA
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likgiltighet. I tabell 10 presenteras nedan de tre påståenden där flest elever angivit som helt 

överensstämmande med dem själva och tabell 11 redogör för de påståenden där flest elever 

angivit att de inte alls stämmer in. Samtliga resultatredovisningar är bifogade i bilagan. 

Tabell 10. Faktorer som stämmer helt in i språkvalet, andelar.

Ur tabell 10 går att utläsa att de främsta orsakerna är att språket kan användas för framtida 

resor, att eleven kan uppnå ett bra betyg i tyska samt att det är nyttigt att kunna för framtida 

arbeten. Dessa anledningar är framtidsrelaterade och språket uppfyller en nyttoaspekt, då 

tyska ska vara ett instrument för att uppnå ett mål, dvs. antingen ett bra betyg eller att kunna 

kommunicera på resan och inom arbetet.

     De faktorer som minst stämmer in i språkvalet är att det finns släktingar i ett tysktalande 

land, att vänner också valde tyska samt att man har varit i Tyskland flera gånger. Detta kan 

tydas som att de flesta elever på egen hand har bestämt att läsa tyska utan något inflytande av 

föräldrar, släktingar eller vänner. 

Tabell 11. Faktorer som inte alls stämmer in i språkvalet. Andelar.

Faktorer Stämmer inte alls 

Jag har släktingar i ett tysktalande land 65,9 %

Mina vänner valde också tyska 50,0 %

Jag har varit i Tyskland flera gånger 48,5 %

Då eleverna fritt fick skriva upp varför de valt tyska finns det återigen en stor spridning i 

svaren. De främsta argumenten i studien är meritpoängen, därefter följer att det är bra att 

kunna i framtiden samt att språket är intressant och kul. De flesta elever som angav 

meritpoängen går just på steg 3 och 4 på gymnasiet och hälften är elever som går 

teknikprogrammet. En större elevgrupp uttryckte dessutom att de kände sig tvingande att läsa 

tyska, då det ingick i deras program. Några skriver i samma anda, att de måste välja ett språk 

och gillade inte de andra språken, därför blev det tyska till slut. Femton elever berättar att de 

ville fortsätta med tyska på gymnasiet och därmed fördjupar kunskaperna i språket. 

Faktorer Stämmer helt 

Tyska är bra att kunna för framtida resor 28,8 %

Jag tror att jag kan få bra betyg i tyska 25,0 %

Tyska är bra att kunna för framtida arbeten 23,5 %
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     Att svaren inte är entydiga uppvisar även svarsalternativen som angavs av eleverna som 

läser steg 5. Två av dessa anger meritpoängen som orsak för valet av tyska som moderna 

språk på gymnasiet, en elev uttrycker intresse genom att skriva ”Jag gillar språket.” och en 

elev var tvungen att läsa tyska då det ingår i programmet.

Summan av det hela är att det både är det personliga intresse för språket som lockar elever till 

att läsa tyska, men även meritpoängen. Att plocka meritpoäng verkar vara den största 

anledningen för fortsättningsgruppen att läsa tyska. I enlighet med Bourdieu kan man påstå att

dessa elever gör tydliga valhandlingar och investerar i tyska för att försöka komma vidare, 

förbättra kunskaper samt nå målen och därmed förbättra till exempel positionen i samhället.74

5.5 Attityden till Tyskland och det tyska språket

5.5.1 Elevers hållningar

Hur ser eleverna på sitt språkval och vilka attityder finns mot Tyskland? Med tanke på att det 

finns en blandning av elever, där de flesta har valt tyska på grund av intresset, planer i 

framtiden eller meritpoängen är det svårt att förutse hur elevers svar kommer att se ut kring 

attitydfrågan.

     Sammanställningen nedan visar att elevers attityder till Tyskland och det tyska språket är i 

hög grad positiv. För tydlighetens skull har det slagits ihop de två svarsalternativ som var 

positiva till en kategori som benämns med ”Stämmer”. Samma gjordes med de två negativa 

svarsalternativen, där kategorin betecknas med ”Stämmer inte”. Mittenalternativet benämns 

här ”Neutral”.   

Tabell 12. Elevers attityder till Tyskland och det tyska språket.

                                                
74 Broady (1998), s. 18.

Frågor Total, antal Stämmer Neutral Stämmer 
inte

Missing Total

Tyska är bra att kunna i framtiden
132 62,9 23,5 13,6 0,0 100,0

Min syn på det tyska språket är huvudsakligen positiv
132 65,1 20,5 12,8 1,5 100,0

Min syn på Tyskland är huvudsakligen positiv
132 60,6 29,5 9,1 0,8 100,0

Tyskland verkar vara ett intressant land
132 65,9 21,2 12,1 0,8 100,0

Huvudstaden Berlin verkar vara en intressant stad med 
mycket kultur

132 69,7 22,0 7,5 0,8 100,0

Jag tycker att Tyskland har stor betydelse för Sverige
132 31,8 40,9 26,5 0,8 100,0

Jag skulle kunna tänka mig att någon gång plugga / bo/ 
vara utbytesstudent i Tyskland

132 41,0 22,0 36,4 0,8 100,0
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I fem av sju frågor instämmer över sextio procent av eleverna i påståenden angående språket 

och landet. De har en positiv inställning till både Tyskland och det tyska språket och många 

menar att landet och huvudstaden Berlin verkar vara intressant. Nästan varannan elev (41 %) 

kan till och med tänka sig att någon gång i framtiden pluggar, bor, eller delta i utbytesstudier i 

Tyskland. Däremot förhåller sig nästan hälften av eleverna i studien (40,9 %) neutralt till 

påståendet att Tyskland har stor betydelse för Sverige. En möjlig förklaring skulle kunna vara 

att eleverna inte förstod frågan, då den är för bredd ställd och därmed saknar ett tydligt

sammanhang. 

5.5.2 Användning av språket på fritiden 

Att elever i studien är positiv inställda mot språket och landet styrker Skolverkets tes om att 

elever generellt gillar det eller de språk som de läser.75 Betyder detta samtidigt att eleverna är 

benägna att använda tyska på fritiden? Enligt en tidigare undersökning med samma 

frågeställning skulle detta innebära att den språkintresserade på egen hand måste ta kontakt 

med språket på olika sätt och vis.76 Med denna kunskap i åtanke skapades sex enkätfrågor om 

elevers användning av tyska i vardagen. 

     Det är främst genom musik, filmer och samtal med vänner som eleverna i studien kommer

i kontakt med tyska på fritiden. Detta sker dock inte på en regelbunden bas utan mestadels 

endast en gång i månaden. De allra flesta använder dock inte alls sitt B-språk i vardagen. Av 

de fyra elever som läser steg 5 i tyska är det hälften som uppger att de aldrig använder tyska 

på fritiden, medan den andra hälften använder sina språkkunskaper för att lyssna på tysk 

musik, kommunicera med familjen och vänner, spela dataspel, läsa tryckta medier eller titta

på filmer. Detta sker också frekvent, minst en gång i veckan upp till flera gånger i veckan. 

5.5.3 Och sedan? Elevers planer för framtida studier och jobb

Tidigare i studien har det framkommit att vi pratar om en berest grupp elever, som har mycket 

språkligt och socialt kapital i bagaget. Därför är det föga förvånansvärd att 38,6 % av eleverna 

kan tänka sig arbeta utomlands, medan 12,1 % skulle föredra studier utanför Sverige. Nästan 

var fjärde elev (28,8 %) skulle kunna tänka sig båda alternativ. Endast en liten grupp (6,8 %) 

elever kan inte alls tänka sig något jobb eller studier utomlands och 10,6 % verkar inte ha 

bestämt sig. 

                                                
75 Lund & Co. AB (2003), s. 36.
76 Krigh (2013), s. 66.
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     Men hur ser intresset ut från elevens sida att fortsätta med tyska någon gång efter 

gymnasietiden? På denna fråga svarar 30,3 % att de kan tänka sig vidare studier i tyska, varav 

25,8 % skulle kunna tänka sig fortsätta med språket på universitetet eller högskolan, medan 

4,5 % vill hålla igång tyska på annat sätt. Lika många elever har dock antingen svarat rakt av 

nej på den frågan (33,3 %) eller kryssat i svarsalternativet ”vet ej” (33,3 %). 

6. Sammanfattande slutsatser och diskussion av resultaten

Med utgångspunkt i Bourdieus utbildningssociologi var syftet med uppsatsen att undersöka de

tillgångar som elever som lär sig tyska på gymnasieskolan har. Jag ville dessutom få en 

uppfattning över vilka faktorer som styr språkvalet samt kartlägga elevernas inställning till 

Tyskland och det tyska språket. 

     Min hypotes var att undersökningen bekräftar tidigare studier som säger att det finns två 

grupper som satsar på olika sätt på tyska på gymnasiet. I den första gruppen är tyska ett 

obligatorium och det är i mindre utsträckning intresset för tyskan som styr valet utan skolans

och programmets krav och struktur, vilket resulterar i att eleverna endast läser de poäng som 

krävs. Den andra gruppen har läst tyska i grundskolan och läser vidare på gymnasiet för att få 

meritpoäng. I denna grupp kan det även finnas elever som väljer avancerade språkkurser.

6.1 Resursstarka elever som läser tyska

Sammanlagt 132 elever har svarat på enkäten, varav 63,6 % är av kvinnligt kön och 36,4 % av 

manligt. Eleverna kommer från sex olika skolor, går alla på studieförberedande program (SA, 

NA, TE, EK, HU och ES) och läser steg 1-5 i tyska. I steg 1-3 finns det en någorlunda jämn 

könsfördelning, medan steg 4 och 5 domineras tydligt av tjejer. Ytterst få elever satsar i 

studien på steg 5, sammanlagt endast fyra elever, vilket för med sig att det är synnerligen 

svårt att dra slutsatser utifrån en sådan liten grupp. 18,9 % av eleverna är av utländsk 

härkomst och 81,1 % har svensk bakgrund.  

     Studien började med att undersöka elevers tillgångar i hemmet, det vill säga hemmets 

utbildningsnivå och sociala klass. Det framkom att det rör sig om synnerligen resursstarka 

hem. Av de 132 elever som svarat på enkäten har varannan elev (46,2 %) minst en förälder 

som har gått en längre högskoleutbildning. Oberoende härkomst har majoriteten av eleverna 

en social bakgrund i övre medelklassen (37,1 %) och medelklassen (34,8 %).

Eleverna besitter även en myckenhet av språkligt kapital. Förutom engelska som talas av 

87,2 % av föräldrarna, talas även tyska i vartannat hem (50,8 %). Franska talas av 21,3 %, 
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spanska av 13,6 %, italienska av 9,9 % och ryska av 5,4 %. Imponerande är även att förutom 

dessa fem stora språk talas ytterligare 30 språk av antingen eleverna själva eller minst en av 

föräldrarna i hemmet.  

Det undersöktes vidare elevernas transnationella kapital i hemmet, vilket visade vara 

ganska lågt. Endast 18,2 % av eleverna angav att minst en av föräldrarna har arbetat 

utomlands och 11,4 % svarade att antingen mamma eller pappa har studerat i ett annat land än 

Sverige. Många elever (20,5 % respektive 15,2 %) visste helt enkelt inte om föräldrarna hade 

arbetat eller studerat utomlands.

6.2 Elevers egenförvärvat utbildningskapital 

Det egna förvärvade utbildningskapitalet är stort, vilket visar sig bland annat genom analysen 

av elevers meritvärde. Genomsnittet ligger här på 253,5 poäng. Mer än var fjärde elev (27,3 

%) hamnar i den högsta gruppen, grupp 5, det vill säga angav ett meritvärde mellan 281-320 

poäng. En nästan lika stor andel elever finns i grupp 4 (25 %). Studien visar sammanlagt ett 

mer än varannan elev har en högre meritvärde än ett genomsnittligt VG.

Studien bekräftar dessutom tidigare forskning om att det finns två elevgrupper på 

gymnasiet som läser tyska. 53,8 % av eleverna har läst tyska i grundskolan medan 46,2 % har 

börjat med språket på gymnasiet. Vidare kan elever som har läst tyska tidigare påvisa mycket 

bra studieresultat. Mer än hälften av dessa elever (52,1 %) anger det högsta betyget MVG 

som avgångsbetyg i årskurs 9 och 40,8 % har fått betyget VG.

Angående elevers egna förvärvade språkkapital så kan man konstatera att majoriteten har 

fram till undersökningen bara läst ett modernt språk. Det är få som har bytt språk i 

grundskolan och de som har läst ett annat språk valde antingen spanska och franska, men även 

modersmålsundervisning i arabiska, bosniska, portugisiska och syrianska förekommer. 

Det är även mindre vanligt att elever satsar på flera språk än B-språket tyska. Eleverna i 

studien som läser ytterligare ett eller flera språk tillhör främst det humanistiska (45,2 %) eller 

samhällsvetenskapliga (38,7 %) programmet. Intressant är även att inte en enda elev på 

ekonomi- och teknikprogrammet läser ett C-språk, vilket framförallt beror på programmets 

utformning, men även att dessa elever inte väljer att läsa ytterligare ett språk som individuellt 

val.

Vad det gäller det egna förvärvade transnationella kapitalet så kan det konstateras att det är 

en synnerligen berest grupp elever som läser tyska på gymnasiet. Nästan alla elever i studien

(98,5 %) angav att de under uppväxtåren gjort minst en utlandsresa till ett engelsktalande land 

(59,1 %), ett tysktalande land (59,1 %) eller ett annat land (89,4 %). 17,4 % av eleverna som 
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har fyllt i enkäten har även bott utomlands och där är spridningen stor. Eleverna har bott i 

sammanlagt 15 olika länder och oftast under en tidsperiod som var längre än fem år.

6.3 Faktorer som styr valet av tyska

De alternativ som eleverna anger som viktigaste orsakerna till att fördjupa sig i tyska var att 

språket är bra att kunna för framtida resor, lätt att få bra betyg i, samt att tyska är bra att kunna 

för framtida arbeten. Svaren kan tolkas som att eleverna är mycket framtidsorienterade och 

tyska anses vara ett verktyg för att lyckas uppfylla målen. Minst instämde påståenden om att 

det finns släktingar i ett tysktalande land, att vänner också valde att läsa tyska samt att man 

har varit i Tyskland flera gånger. 

     Eleverna själva anger meritpoängen som ett av huvudargumenten för att fortsätta med 

tyska på gymnasiet, men även att det är bra att kunna i framtiden och att språket är kul och 

intressant. De som anger meritpoängen som det främsta skälet läser i första hand steg 3 och 4. 

Hälften av dessa elever går på teknikprogrammet, vilket tyder på en målmedveten grupp där 

betygen står i fokus.

6.4 Elevers attityder till Tyskland och det tyska språket

Studien visar att majoriteten av eleverna har en positiv inställning till Tyskland och det tyska 

språket. 65,1 % anger själva att de har en huvudsakligen positiv syn på det tyska språket och 

60,6 % säger samma sak om Tyskland. Särskilt Berlin, som i övrigt har blivit ett populärt 

resmål för ungar och studenter, verkar locka eleverna. Hela 62,9 % är dessutom säkra på att 

tyska är bra att kunna i framtiden. Intresset för landet och språket visar sig även i att nästan 

varannan elev (41,0 %) kan till och med tänka sig att plugga, bo eller studera i Tyskland. Som 

tidigare forskning visar kan denna positiva inställning leder till bra resultat vid 

inlärningssituationen.77

     Detta betyder dock inte att eleverna också väljer att nyttja språket på fritiden. Majoriteten 

använder sig nämligen inte alls av tyska i vardagen. Endast 29,5 % tittar på tyska filmer, 21,2

% lyssnar på tysk musik och 19,7 % anger att de pratar språket med vänner. Användningen 

sker i de flesta fall inte regelbunden utan endast cirka en gång i månaden. 

                                                
77 Linnarud (1993), s. 92 f.



37

Tidigare forskning har visat att trenden har varit att många elever studerar språk efter 

gymnasiet och då helst på universitetet eller utomlands där målspråket talas.78 I föreliggande 

studie kan mer än var fjärde elev tänker sig (30,3 %) vidare studier i tyska i framtiden, varav 

det stora flertalet föredrar studier vid högskola och universitet. 4,5 % vill fortsätta med 

språket på annat sätt och 33,3 % har inga ambitioner att fortsätta med tyska efter gymnasiet. 

     Generellt finns det också ett intresse för arbete eller studier utomlands bland elever. Av

samtliga elever kan 38,6 % tänka sig ett arbete utomlands och 12,1 % skulle vilja studera

utanför Sverige. Var fjärde elev (28,8 %) kan tänka sig båda alternativen. Endast en liten 

grupp svarar rakt av nej (6,8 %). 

6.5 Slutkommentarer

Sammanfattningsvis kan konstateras att elevernas investeringar i tyska kan ses som viktiga 

tillgångar inför det framtida studie- och arbetslivet. Efterfrågan efter kompetent personal som 

kan språket tyska är stort i Sverige och kommer antagligen växer ännu mer framöver, vilket 

bland annat Fjelkner och Krantz artikel intygar.79 Majoriteten av eleverna i föreliggande 

studie har läst tyska sedan grundskolan och kan därmed uppvisa fördjupade kunskaper i 

språket, vilket kan öppna karriärvägar.

     Studiens resultat går emot det som Enkvist har konstaterat, nämligen att många börjar om 

med språket på gymnasieskolan då det är lättast och leder till bättre betyg.80 Tvärtemot skriver

några elever att de inte vill börja om med ett nytt språk på gymnasiet, då de kände att de redan 

har kommit så långt med tyskan. Man kunde likaväl fortsätta med det, menar dem.   

Eleverna verkar vara väl medvetna om möjligheterna på arbetsmarknaden, vilket kan 

tolkas genom att 28,8 % anger att tyska är bra att kunna för framtida resor och 23,5 % tycker 

att språket är bra att kunna för framtida arbeten. I likhet med tidigare forskning visar studien 

att eleverna både är intresserade av tyska samt inser vikten av att kunna ett modernt språk.81  

Man får intrycket av att det är en målmedveten, resursstark grupp med ”mycket i bagaget”, 

som ser tyska som verktyg för att uppnå höga betyg, meritpoäng och framtida planer. Här 

sticker särskilt elever från teknikprogrammet ut, då meritpoäng och framtida arbete nämns

som den främsta anledningen till att läsa tyska. Statens satsning på meritpoängssystemet 

                                                
78 Thorson, Molander Beyer & Dentler (2010), s. 19 f.
79 Fjelkner & Krantz (2011), www.svensktnaringsliv.se (2014-05-20).
80 Enkvist (2005), s. 42 f.
81 Thorson, Molander Beyer & Dentler (2010), s. 36 f.
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verkar ha burit frukt.82 Det som studien inte har efterfrågat men som kommit fram genom 

samtal med lärare och elever är att många elever på teknikprogrammet faktiskt har anknytning 

till de stora företag i Västerås genom att till exempel en eller båda föräldrar arbetar där och 

eleverna kan också tänka sig arbetar där i framtiden. Detta styrker min hypotes att det finns en 

koppling till elevers benägenhet att läsa tyska och ett framtida arbete i en av de stora 

företagen.

Föreliggande studie har ett ganska litet omfång och därför kan det inte dras några generella 

slutsatser om hur situationen ser ut i Sverige. Den ger istället stöd åt tidigare forskning och 

teorier och pekar på vissa tendenser. Det skulle vara spännande att vidareutveckla studien och 

tillämpa den i en större omfattning. Några frågor som nu inte har funnit sin plats i analysen på 

grund av felformuleringar och tidsbrist skulle kunna vara intressant att ta med i 

beräkningarna. Jag hade dessutom hoppats på att flera elever studerar tyska på avancerad nivå

för att kartlägga deras syn på tyska. Att det endast blev fyra elever som läste steg 5 gjorde att 

det var svårt att dra slutsatser. Detta är någonting som man möjligtvis skulle kunna fokusera

mer på i en framtida studie.

  

                                                
82 Bertilsson & Börjesson (2010), s. 19.
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Bilaga 1. Enkät

Enkät till elever som läser tyska på gymnasiet

Hej!

Mitt namn är Susanne Stephan och jag läser mitt sista år på lärarutbildningen vid Uppsala 
Universitet. Detta innebär att jag ska skriva ett examensarbete, ämnet för min uppsats är valet 
att läsa tyska på gymnasiet. Syftet med mitt examensarbete är att skaffa mer kunskap om 
elevers studieval på gymnasiet, förutsättningar och villkor samt deras syn på Tyskland och det 
tyska språket.  

Som en del i arbetet med uppsatsen behöver jag genomföra en enkätundersökning. Denna 
enkät är helt anonym. Ditt namn kommer inte att hamna i något register. Data kommer att 
hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 
personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) 
kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än 
forskning och presentationer av studiens resultat. 

För att få en så korrekt bild som möjligt av de områden enkäten omfattar ber jag dig att fylla i 
den så noga du kan. Avsikten är inte att undersöka enskilda studenters förhållanden, utan att 
jämföra grupper av studenter och deras studieval och attityder. Deltagande är frivilligt, i och 
med att du fyller i och lämnar in enkäten så samtycker du till att delta i studien. 

Tack på förhand för din medverkan! Om du undrar över något eller har synpunkter kontakta 
mig per e-post eller telefon. 

Susanne Stephan, lärarstuderande

Kontaktpersoner för enkätundersökningen:

Susanne Stephan 
E-post: Susanne.stephan.2528@student.uu.se 
Telefon 073-5769933

Handledare:
Josefine Krigh

Forskningsgruppen SEC, Uppsala universitet

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post Josefine.krigh@edu.uu.se

Telefon 018-471 7985



Enkätundersökning 

A. Frågor om dina studier

1a. Nuvarande steg i tyska _________________  

1b. Jag planerar att läsa följande steg i tyska:

Steg 4☐      Steg 5 ☐      Steg 6 ☐

2a. Läste du tyska i grundskolan? Ja ☐ Nej ☐

2b. Om ja, vilket var ditt betyg (i årskurs 9)? ____________________

3. Jag har läst/läser ett annat modernt språk/flera andra moderna språk (förutom engelska), 

nämligen: 

☐ i grundskolan ___________________________________

☐ i gymnasiet   ___________________________________ 

4a. Har du bytt till ett annat språk än det du läste i grundskolan?      Ja ☐    Nej ☐

4b. Om ja, varför?

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Vilket medelbetyg/meritvärde hade du som avgångsbetyg i grundskolan?  

Meritvärdet är summan av dina 16 bästa betygen i ditt betyg. Ett E (eller G) ger 10 poäng, ett C (eller 

VG) ger 15 poäng och ett A (eller MVG) ger 20 poäng. Inget betyg ger 0 poäng.
Exempel: Kalle har G i 10 ämnen och VG i 6 ämnen, 10 G 10*10=100 och 6 VG 15*6= 90. Kalles 
meritvärde från grundskolan blir därmed 190 (100+90)

Mitt meritvärde var ca. ________  (tal mellan 0 och 320).

Kille ☐  Tjej ☐

Födelseår:19_____

Skola:_____________________________________________

Program: __________________________________________

Inriktning:__________________________________________

Min årskurs: 1: an  ☐  2: an  ☐  3: an  ☐  



6. Om du går år 3 på gymnasiet, vad tror du ditt medelbetyg (jämförelsetal) blir när du 

avslutar gymnasiet?(Svara endast på denna fråga om du går år 3 på gymnasiet!)

(Jämförelsetal räknas ut genom att kursens antal poäng multipliceras med kursbetygets värde. Ett E 
ger 10 poäng, ett C 15 poäng ett A ger 20 poäng. Summera alla kurser och dela med det antal poäng 
du läst (normalt 2500 poäng). Eventuella meritpoäng räknas inte in i medelbetyget.) 

Mitt medelbetyg blir cirka _______ (tal mellan 0 och 20,0)

B. Inställning till det tyska språket och Tyskland

7. Jag behärskar språket:

Mycket bra ☐     Ganska bra  ☐     Bra  ☐     Ganska dåligt  ☐     Mycket dåligt  ☐  

8. Varför valde du att börja/ fortsätta med tyska på gymnasiet?

Stämmer helt   Stämmer inte alls

a) Jag har ett stort intresse för tyska ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

b) Jag tycker att tyska är enkelt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

c) Tyska verkade vara ett roligt språk. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

d) Mina vänner valde också tyska. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

e) Läraren spelade positivt in i valet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

f) Mina föräldrar ville att jag läsa tyska. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

g) En av mina föräldrar/ mina syskon kan språket. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

h) Jag har släktingar i ett tysktalande land. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

i) Jag har varit i Tyskland flera gånger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

j) Jag tror att jag kan få bra betyg i tyska. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

k) Jag tror att jag kommer att ha nytta av tyska i 

mina framtida studier

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

l) Tyska är bra att kunna för framtida arbete ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

m) Tyska är bra att kunna för framtida resor. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

9. De viktigaste orsakerna för mig att välja tyska på gymnasiet är:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



10. Markera med ett kryss det fältet som bäst motsvarar din åsikt.

Instämmer helt      Instämmer inte

     alls
a) Tyska är bra att kunna i framtiden. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
b) Min syn på det tyska språket är huvudsakligen positiv    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
c) Min syn på Tyskland är huvudsakligen positiv ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
d) Tyskland verkar vara ett intressant land ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
e) Huvudstaden Berlin verkar vara en intressant stad
    med mycket kultur.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

f) Jag tycker att Tyskland har stor betydelse för Sverige. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
g) Jag skulle kunna tänka mig att någon gång
    plugga/ bo/ vara utbytesstudent i Tyskland

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

C. Användning av språket på fritiden

11. Har du någon gång under din uppväxt bott utomlands? 

☐   Ja, i _____________________ (land) Antal år: _______

☐   Nej.

12. Var du under din uppväxttid på semester eller resa utomlands? Sätt ett eller flera kryss 

om det behövs.

☐   Ja, i Tyskland ☐ Ja, i ett annat tysktalande land

☐ Ja, i ett engelsktalande land ☐ Ja, i andra länder

☐ Nej.

13. Hur ofta har du semestrat utomlands?

☐ 1 gång ☐ fler än 5 gånger

☐ 2 gånger ☐ aldrig

☐ 3- 5 gånger



14. Använder du dig av tyska på din fritid? 

Flera 
gånger
/vecka

1 gång
/vecka

1gång
/månad

aldrig

a) Jag läser tidningar och böcker på tyska ☐ ☐ ☐ ☐
b) Jag ser på filmer på tyska ☐ ☐ ☐ ☐
c) Jag lyssnar på tysk musik. ☐ ☐ ☐ ☐
d) Jag spelar dataspel där det kommuniceras på 
tyska

☐ ☐ ☐ ☐

e) Jag talar språket hemma. ☐ ☐ ☐ ☐
f) Jag har vänner som jag pratar tyska med. ☐ ☐ ☐ ☐
g) Annat, 
nämligen:________________________

☐ ☐ ☐ ☐



D. Frågor om din familj

15. Vilka yrken utöver dina föräldrar? Markera med ett kryss för din far och ett kryss för din 
mor det yrke som bäst motsvarar deras yrken. Om du huvudsakligen vuxit upp med en eller 
två styvföräldrar, ange i så fall deras yrken. Har dina föräldrar haft flera jobb, ange det 
senaste.

Far Mor Yrke Far Mor Yrke

Tekniska yrken Vårdyrken

☐ ☐ Tekniker, ingenjör (ej civilingenjör) ☐ ☐ Skötare, biträde el. likn.

☐ ☐ Civilingenjör, arkitekt, lantmätare ☐ ☐ Sjuksköterska, 
sjukgymnast el. likn.

☐ ☐ Akademiskt utbildad naturvetare, el. 
liknande ☐ ☐ Läkare, veterinär, 

tandläkare

Pedagogiska yrken Arbetaryrken

☐ ☐ Förskollärare och fritidspedagog ☐ ☐ Industriarbetare (svetsare, 
maskinoperatör el. likn.)

☐ ☐ Klasslärare (årskurs 1-7) ☐ ☐ Byggarbetare (snickare, 
elektriker, rörmokare, el. 
el.likn.)

☐ ☐ Ämneslärare (årskurs 4-9) ☐ ☐ Transportarbetare 
(chaufför, el.likn.)

☐ ☐ Gymnasielärare ☐ ☐ Service (städare, 
renhållning)

☐ ☐ Universitetslärare / forskare ☐ ☐ Förman / arbetsledare

Religiösa yrken Yrken inom handel

☐ ☐ Präst (med teologiutbildning) ☐ ☐ Butiksföreståndare, 
butiksägare, el. likn.

☐ ☐ Andra religiösa arbeten ☐ ☐ Handelsanställda 
(butiksanställd, expedit, 
kassörska, el. likn.)

Yrken inom media och kultur Polisiära, militära 
arbeten

☐ ☐ Journalist, redaktör ☐ ☐ Polis

☐ ☐ Konstnärligt yrke (konstnär, författare, 
skådespelare, musiker) ☐ ☐ Officer

☐ ☐ Kulturförmedlande yrke (bibliotekarie, 
museitjänsteman etc) ☐ ☐ Annat militärt arbete (utom 

officer)

Administrativt yrke mm. Yrken inom jordbruk/ 
fiske

☐ ☐ Företagsledare för företag med minst 
10 anställda (t.ex direktör)

☐ ☐ Bonde, lantbrukare, fiskare

☐ ☐ Jurist, advokat ☐ ☐ Lantarbetare, 
skogsarbetare

☐ ☐ Högre tjänsteman (byråchef, 
personalchef etc.)

☐ ☐
Övrigt

☐ ☐Tj Tjänsteman på mellannivå 
(socialsekreterare, banktjänsteman el. 
likn.)

☐ ☐ Hemmavarande mor/far

☐ ☐ Kontorsanställd (sekreterare, kansliet)

☐ ☐ Politiker, avlönad befattning inom 
fackförening (ombudsman)



16. Skriv din fars och mors yrke nedan. Ange yrken noga. Skriv till exempel inte bara bank 
utan t.ex. bankdirektör, bankkassörska osv.

Far: _____________________________________________________________
Mor: _____________________________________________________________

17. Vilken är din fars/mors högsta utbildning? Sätt ett kryss per förälder!

Mor Far

Grundskola. ☐

☐Gymnasium.

☐ ☐

Kortare högskoleutbildning (kortare än 3 år). ☐ ☐

Längre högskoleutbildning (längre än 3 år). ☐

☐Forskarutbildning (fil., dr. och liknande) ☐

☐

Vet ej. ☐ ☐

18. Har någon av dina föräldrar arbetat eller studerat utomlands? Sätt ett eller flera kryss.

Mor Far

Arbetat utomlands. ☐ ☐

Studerat utomlands. ☐ ☐

Nej, varken arbetat eller studerat utomlands. ☐ ☐

Vet ej. ☐ ☐

19. Vart är du och dina föräldrar födda?

Sverige Annat land (ange vilket)

Du själv ☐ ☐   _________________

Far ☐ ☐ _________________

Mor ☐ ☐ _________________



20. Vilka språk talar du och din familj förutom svenska? Sätt ett eller flera kryss per person!

Du själv Mor Far

Engelska ☐ ☐ ☐

Tyska ☐ ☐ ☐

Spanska ☐ ☐ ☐

Franska ☐ ☐ ☐

Italienska ☐ ☐ ☐

Ryska ☐ ☐ ☐

Annat, nämligen _________________ ☐ ☐ ☐

Annat, nämligen _________________ ☐ ☐ ☐

Annat, nämligen _________________ ☐ ☐ ☐



E. Frågor om din framtid

21. Vilket arbete tänker du dig i framtiden?

___________________________________________________________________________

22. Kan du tänka dig vidare studier i tyska efter gymnasiet?

☐ Ja, vid högskolan eller universitetet

☐ Nej

☐ Ja, men inte vid högskolan eller universitetet

☐ Vet ej

24. Har du planer på att genomföra studier eller arbete utomlands? 

☐     Ja, jag kan tänka mig bosätta mig och arbeta utomlands för en längre period (mer än två år)

☐     Ja, jag kan tänka mig arbeta utomlands, men endast för en begränsad tid (max två år)

☐     Ja, jag kan tänka mig studera utomlands för en längre period (mer än två år).

☐     Ja, jag kan tänka mig att studera utomlands för en kortare period (max två år).

☐     Nej, men jag kan tänka mig ett jobb i Sverige som innebär många kortare resor utomlands.

☐     Nej.

☐     Vet ej.

25. Har du några synpunkter på enkäten eller har du något att tilläga om språkstudier och 
tyska?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tack för din medverkan och lycka till med dina språkstudier!

/Susanne



Bilaga 2. Programförkortningar och programstrukturer

Förteckning över förkortningar av gymnasieprogram i gymnasieskolan GY-11 

BF Barn- och fritidsprogrammet Yrkesprogram
BA Bygg- och anläggningsprogrammet Yrkesprogram
EK Ekonomiprogrammet Högskoleförberedande
EE El- och energiprogrammet Yrkesprogram
ES Estetiska programmet Högskoleförberedande
FT Fordons- och transportprogrammet Yrkesprogram
HA Handels- och administrationsprogrammet Yrkesprogram
HV Hantverksprogrammet  Yrkesprogram
HT Hotell- och turismprogrammet  Yrkesprogram
HU Humanistiska programmet Högskoleförberedande
IN Industritekniska programmet  Yrkesprogram
NA Naturvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande
NB Naturbruksprogrammet  Yrkesprogram
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet  Yrkesförberedande
VF VVS- och fastighetsprogrammet  Yrkesprogram
VO Vård- och omsorgsprogrammet  Yrkesprogram
SA Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande
TE Teknikprogrammet Högskoleförberedande



Bilaga 3. Klassificering av yrken och förälders sociala klass 

Social klass Sociala grupper, 32-nivå
Högre klass (1) Civilingenjör, arkitekt, lantmätare, akad. utb. naturvetare

Läkare, veterinär, tandläkare 

Gymnasielärare

Universitets- el. högskolelärare, forskare vid univ. el. högsk

Präst

Företagsledare

Officer

Jurist, advokat

Högre tjänsteman

Politiker, avlönad befattning inom facket

Medelklass (2) Tekniker, ingenjör, laboratorieass el. likn.

Klasslärare

Ämneslärare på högstadiet

Annat religiöst arbete

Journalist, redaktör

Konstnärligt arbete

Kulturförmedlande yrke

Sjuksköterska, sjukgymnast o. likn.

Tjänsteman på mellannivå

Polis

Annat militärt arbete

Lägre medelklass (3) Kontorsanställd

Butiksföreståndare, butiksägare, grossist o. likn

Anställd inom handel

Bonde, Lantbrukare, fiskare el. likn

Arbetarklass (4) Yrkesutbildad arbetare inom produktion

Yrkesutbildad arbetare i service

Förman, arbetsledare

Lantarbetare, skogsarbetare el. likn

Skötare,biträde o. likn. 

Icke yrkesutbildad arbetare i produktion

Icke yrkesutbildad arbetare i service



Bilaga 4. Kompletterande tabeller 

Tabell 13. Läst gymnasieprogram, antal och andelar.

Tabell 14. Elevers födelseår, antal och andelar.

Tabell 15. Nationell härkomst. Antal och andelar.

Program Antal %

Sam 64 48,5

Natur 25 18,9

Teknik 21 15,9

Humaniora 14 10,6

Estetik 6 4,5

Ekonomi 1 0,8

Total 132 100,0

Födelseår Antal %

1994 1 0,8

1995 31 23,5

1996 60 45,5

1997 36 27,3

1998 1 0,8

1999 2 1,5

Missing 1 0,8

Total 132 100,0

Nationalitet Antal %

              svensk
utländsk

              Total

107
25
132

81,1
18,9
100,0



Tabell 16. Hemmets sociala klass med hänsyn till nationell härkomst, andelar.

Tabell 17. Elever som har läst tyska på grundskolan. Antal och andelar.

Tabell 18. Elevers tendens att byta språk efter grundskolan. Antal och andelar.

Tabell 19. Översikt över de språken som lästes i grundskolan istället för tyska, andelar och 

antal.

Övre 
medelklass

Medelklass Lägre 
medelklass

Arbetarklass Missing Total

Svensk 28,8 30,3 8,3 12,9 0,8 81,0

Utländsk 6,1 6,8 1,5 3,8 0,8 19,0

Total 34,9 37,1 9,8 16,7 1,6 100,0

Antal %

Har läst tyska i grundskolan
Har ej läst tyska i grundskolan
Missing
Total

70
60
2

132

53,0
45,5
1,5

100,0

Antal %

Har bytt till ett annat språk 
Har inte bytt till ett annat språk
Total

45
87
132

34,1
65,9
100,0

Andra språk i grundskolan Antal %

Spanska 43 31,2

Franska 12 9,1

Bosniska 2 1,5

Arabiska 1 0,8

Portugisiska 1 0,8

Syrianska 1 0,8

Total 78 44,2



Tabell 20. Betyg i tyska i grundskolan, antal och andelar.

Tabell 21. Elevers benägenhet att läsa ett D-språk. Andelar.

Tabell 22. Elevers resande utomlands. Antal och andel.

Tabell 23. Elevers resande till olika länder. Andelar.

Betyg Antal %

MVG 37 28,0

VG 29 22,0

G 4 3,0

IG 1 0,8

Ej haft tyska i 
grundskolan

61 46,2

Total 132 100,0

Program Latin Italienska Inget D-språk Total

HU programmet
SA programmet

2,3 
0,0

0.8 
0,8 

96,9
99.2

100,0
100,0

Antal elever %

Fler än 5 gånger
3-5 gånger
2 gånger
1 gång
aldrig
Total

95
22
9
4
2

132

72,0
16,7 
6,8
3,0
1,5

100,0

Länder Har besökt Har inte besökt Total

Tyskland och andra tysktalande länder 51,5 48,5 100,0

Engelsktalande länder 59,1 40,9 100,0

Andra länder 89,4 10,6 100,0



Tabell 24. Elevers planer på framtida studier och arbete utomlands, antal och andelar.

Antal %

Kan tänka mig arbeta utomlands 51 38,6

Kan tänka mig studera utomlands 16 12,1

Kan tänka mig både och 38 28,8

Nej 9 6,8

Vet ej 14 10,6

Missing 4 3,1

Total 132 100,0

Tabell 25. Elevers planer på vidare studier i tyska efter gymnasiet, antal och andelar.

Antal %

Ja, vid högskolan eller universitetet 34 25,8

Ja, men inte vid högskolan eller universitetet 6 4,5

Nej 44 33,3

Vet ej 44 33,3

Missing 3 2,3

Total 132 100,0


