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Sammanfattning 

Denna studie har undersökt gymnasieelevers motivation i franska, med elevinterjuver som 

empiriskt material. Den grundläggande strukturen för dessa intervjuer har baserats på det aktuella 

forskningsläget, vilket främst utgjordes av verk som behandlade motivation inom ramen för 

andra- och tredjespråksinlärning. Från detta forskningsläge inhämtades även ett antal termer, 

vilka agerat utgångspunkter för jämförelse i den senare diskussionen, däribland lingvistiskt kapital, 

instrumental motivation, integrativ motivation samt situationsbunden ångest. Studiens syfte var att 

undersöka gymnasieelevers uppfattningar av språkinlärning i allmänhet och franskundervisning i 

synnerhet, vilket realiserades med ett fenomenografiskt perspektiv, där de analyserade utsagorna 

strukturerades i hierarkiserade beskrivningskategorier. Dessa beskrivningskategorier är även 

studiens primära resultat, alltså att de intervjuade respondenterna hade omfattande språkliga 

resurser, att de hade väldigt olika synsätt på språks funktion och värde samt högst varierande 

uppfattningar av Frankrike och fransmän. Överlag framkom även en relativt tydlig skiljelinje 

mellan eleverna som läste franska steg 2 och eleverna som läste franska steg 4 och 5, då elever i 

steg 2 jämförelsevis framstod som omotiverade. I övrigt betonade respondenterna vid flertalet 

tillfällen den centrala roll som sociala relationer spelar i undervisningen av moderna språk.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Moderna språk, fenomenografi, elevintervjuer, motivation. 
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Inledning 

Bakgrund 

Elevers motivation i moderna språk har sedan länge varit en uppmärksammad pedagogisk och 

utbildningspolitisk fråga. Samtidigt som vikten av språkkunskaper inte sällan lyfts fram som 

viktiga av politiska organisationer såsom Europarådet så visar många elever på en ovilja att 

tillägna sig ett tredjespråk.1 Denna ovilja är av naturliga skäl problematisk för undervisningen i 

moderna språk. Problematiken förstärks ytterliggare av det faktum att elever ofta väljer att 

avbryta sina studier i dessa ämnen och ersätter dem med studier i svenska, engelska, modersmål 

eller teckenspråk i och med detta bristande intresse.2 Enligt skolinspektionens rapport från 2010 

kring moderna språk så är dessa avhopp en utväg, en enkel lösning, för såväl lärare som elever, 

samtidigt som skolor sällan analyserar anledningarna till dessa avhopp.3 Mot denna bakgrund 

framstår det som intressant att undersöka elevers egna uppfattningar av undervisningen i ett av 

de moderna språken, franska, och analysera på vilket sätt detta speglar deras motivation i ämnet. 

Nödvändigheten att lära sig andra- samt tredjespråk är i dagens läge omfattande, bland annat i 

och med den globaliserade världsmarknaden där avsaknaden av kunskaper i främmande språk 

kan försvåra handelsutbyten. Dessutom framhålls inte sällan färdigheter i flera språk som 

nödvändiga för det europeiska demokratibygget. I detta resonemang handlar det om att skapa 

förutsättningar för att kunna motverka ultranationalistiska och xenofobiska krafter genom att 

möjliggöra interkulturella närmanden.4 Det går även att skönja nödvändigheten att lära sig andra- 

samt tredjespråk i svenska skolans politiska styrning i och med såväl gymnasiereformen 2011 som 

meritpoängssystemet, vilka båda uppmuntrar vidare språkstudier. Dessa reformer har även gjort 

moderna språk-studier till ett rent taktiskt studieval för vissa elever endast baserat på instrumental 

motivation.5 Reformerna tycks även ha fått ett visst genomslag då andelen elever som erhållit 

betyg i moderna språk steg 5 ökat från 3,2 till 5,8% mellan 2006/-07 till 2011/-12.6  

Av dessa anledningar kan det konstateras att elevers ovilja att tillägna sig ett andra- eller 

tredjespråk är problematisk. Detta uppmärksammas av bland annat Marion Williams som 

framhåller tredjespråksundervisningens impopularitet i engelskspråkiga länder samt engelskans 

särställning i icke-engelskspråkiga länder.7 Engelskans ställning som lingua franca är relevant då det 

                                                 

 
1 Skolverket, 2007: Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning, s. 4. 
2 Krigh 2013, s. 12. 
3 Skolinspektionen, Kvalitetsgranskning 2010:6; Moderna Språk, s. 6. 
4 Skolverket, 2007: Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning, s. 4. 
5 Se avsnittet ”Litteraturöversikt” för en beskrivning av termen ”instrumental motivation”. 
6 Krigh 2013, s. 26. 
7 Williams et. al 2002, s. 503-504. 
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har framkommit att engelskan kan ha en negativ inverkan på elevers självuppfattning som 

tredjespråkstalare. Eftersom eleverna jämför sin språkutvecklingen i de två språken, exempelvis 

engelska och franska, tenderar de att uppfatta sin utveckling som långsam i tredjespråket.8 

Engelskans särställning bör dock inte ses som den huvudsakliga anledningen till den omfattande 

andel elever som väljer att avbryta sina studier i moderna språk. Några av de mest frekvent 

angivna skälen till avhoppen i Sverige är att språkstudierna, enligt eleverna, tar mycket tid i 

anspråk, att det enligt dem är enklare att få höga betyg i andra ämnen, att undervisningen är 

monoton, eller helt enkelt att eleven är ointresserad.9 

Litteraturöversikt 

Det aktuella forskningsläget är rikt och omfattande, även om inget arbete har påträffats som 

specifikt behandlar uppfattningar av motivation inom franskämnet bland gymnasieelever i 

Sverige. Den använda litteraturen utgörs istället främst av verk kring motivation inom ramen för 

språkinlärning samt The Will to Learn av Martin V. Covington som behandlar inlärningsmotivation 

i allmänhet. Denna bistår främst med en översikt på motivationsteoriers utveckling från 1950-

talet och framåt. Författaren åberopar problematiken kring att definiera motivation, han 

konstaterar exempelvis att motivation är enklare att beskriva än att definiera, varpå 

tidigarenämnda teoretiska överblick görs nödvändig.10 Även Ellis åberopar problematiken med 

att definiera vad motivation är, varpå han menar att ”motivation involves the attitudes and 

affective states that influence the degree of effort that learners make to learn an L2.”11  

Flertalet verk behandlar mer specifikt motivation inom ramen för andra- eller tredjespråks 

inlärning, däribland The Psychology of Second Language Acquisition av Zoltán Dörnyei, L3 Motivation av 

Alastair Henry och Social Psychology and Second Language Learning av R.C. Gardner. Dörnyei bistår 

även med en överblick av hur forskningen kring andra- och tredjespråksinlärning växt fram – 

traditionellt sett har detta behandlats parallellt inom såväl lingvistik som psykologi, utan att 

endera disciplin tagit hänsyn till det andra fältets resultat. De två vetenskaperna har dock 

behandlat något olika aspekter av språkinlärning, medan lingvister främst studerat tal, eller 

språkproduktionsprocessen, så har psykologerna främst intresserat sig för de mentala processera 

varigenom människor förstår, producerar, kommer ihåg och lär sig språk (utan att ta hänsyn till 

lingvistiska mönster i någon större utsträckning).12 Detta har dock förändrats, numera finns det 

flertalet discipliner som i alla fall i viss mån samtliga intresserar sig för språkinlärning och som 

ofta tar hänsyn till både lingvistiska och psykologiska aspekter. Bland dessa discipliner finner vi 

                                                 

 
8 Henry 2012, s. 104 
9 Krigh 2013, s. 11-12. 
10 Covington 1998, s. 1, 13. 
11 Ellis 1997, s. 75. 
12 Dörnyei 2009, s. 2-3.  
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bland annat kognitiv lingvistik, psykolingvistik, neurolingvistik, kognitiv vetenskap och kognitiv 

neurovetenskap. Disciplinerna skiljer sig naturligtvis åt, bland annat vad gäller fokus på 

lingvistiska eller psykologiska aspekter.13 

Här är det även nödvändigt att särskilja olika former av språkinlärning då det finns markanta 

skillnader mellan första-, andra- och tredjespråksinlärning. Exempelvis bör det understrykas att 

motivation är ett grundläggande problem vid andra- och tredjespråksinlärning på ett annat sätt än 

detta är problematiskt vid inlärning av modersmålet. Vad gäller skillnaden mellan andra- och 

tredjespråksinlärning så bör det uppmärksammas att en individ som redan lärt sig ett andra språk 

ofta besitter metalingvistiska och metakognitiva strategier för språkinlärningen, vilket en 

enspråkig person, som försöker lära sig ett andraspråk, sannolikt inte gör.14 Andraspråket kan 

även ha en inverkan på inlärningen av tredjespråket då detta tycks kunna påverka individens 

självuppfattning i tredjespråket negativt, likt tidigare nämnt.15  

Som R.C. Gardner framhåller så finns det flertalet teoretiska modeller som syftar till att 

förklara andra- och tredjespråksinlärning. Flera av dessa är dock tämligen deskriptiva, öppna för 

tolkning eller intresserar sig endast för språkinlärningsprocessen samt språkbeteende och 

fokuserar inte på just motivation till förvärvandet av ett främmande språk.16 Inom samtliga av de 

sju teoretiska modeller som Gardner presenterar, vilka författaren menar utgör ett representativt 

urval för de modeller kring språkinlärning som finns, så menas dock motivation spela en definitiv 

och uppenbar roll.17 Inlärning av ett andra- eller tredjespråk menas även ha omfattande sociala 

konsekvenser i termer av inverkan på individens självuppfattning, syn på världen, värderingar, 

attityder, med mera enligt majoriteten av tidigarenämnda teoretiska modeller.18 Med 

utgångspunkt i empiri och delvis i ovan nämnda teorier kring språkinlärning utvecklar Gardner 

sedan sin sociologiska utbildningsmodell, vari motivation avser ”the effort, want (desire), and 

affect associated with learning a second language and is seen as important in determining how 

actively the individual works to acquire language material.”19 Utöver motivation framhålls tre till 

individuella skillnader som avgörande för språkinlärning: intelligens, fallenhet för språk och 

situationsbunden ångest. I modellen uppmärksammas även betydelsen av generella attityder till 

målspråket samt kulturen som är kopplad till detta språk, och språkinlärning i allmänhet, vilka 

utvecklas i hemmet och i omgivningen och som utgör grunden för individens  initiala motivation 

och förväntningar på en ny språkkurs. Denna motivation påverkas dock naturligtvis även av den 

aktuella undervisningen.20  

                                                 

 
13 Dörnyei 2009, s. 5-9. 
14 Dörnyei 2009, s. 22-24.  
15 Henry 2012, s. 104. 
16 Gardner 1985, s. 124, 132. 
17 Gardner 1985, s. 142.  
18 Gardner 1985, s. 143. 
19 Gardner 1985, s. 145-147; citat från Gardner 1985, s. 147. 
20 Gardner 1985, s. 147. 
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Enligt Lamberts socio-psykologiska modell, som i hög grad influerat Gardners sociologiska 

utbildningsmodell, är motivation ett resultat av attityder och förhållningssätt till språkinlärning.21 

Det finns enligt denna modell två principiella förhållningssätt till språkinlärning, integrative 

orientation och instrumental orientation. I korthet innebär den förstnämnda av dessa att individen är 

präglad av en uppriktig vilja och ett personligt intresse av målspråket och den tillhörande 

kulturen, medan den senare lägger vikten vid fördelarna av att lära sig ett nytt språk, alltså det 

praktiska värdet. Flertalet konstruktioner i den sociologiska utbildningsmodellen och den socio-

psykologiska är identiska, en av de större skillnaderna är dock att det menas finnas en direkt 

kausal länk mellan attityder samt förhållningssätt och färdighet i målspråket i Gardners modell, 

medan denna länk ses som beroende av motivation, vilken agerar förmedlare av attityder, i 

Lamberts modell.22  

Dessa två former av motivation kompletteras av Ellis med ytterligare två motivationsformer: 

resultative motivation och intrinsic motivation. Det som avses med den första av dessa termer är att 

inlärning inte nödvändigtvis är en följd av motivation, utan att motivation även kan vara ett 

resultat av inlärning, det vill säga att då en individ utvecklar sina kunskaper i ett språk kan detta 

resultera i en förhöjd motivation.23 Beträffande intrinsic motivation innebär denna term att själva 

undervisningen och de kognitiva utmaningar som denna innefattar kan vara motiverande i sig. I 

detta fall rör det sig alltså inte om ett intresse för målspråkslandet och dess tillhörande kultur eller 

en motivation baserad på målspråkets praktiska värde, utan snarare om en nyfikenhet och ett 

intresse för inlärningsaktiviteterna i sig. Vidare förklarar Ellis att dessa fyra termer, alltså integrative 

motivation, instrumental motivation, resultative motivation och intrinsic motivation, är kompletterande 

former av motivation vilka inte bör ses som ömsesidigt uteslutande.24 

Då studien i viss mån kommer att beröra elevernas initiala inställning till utbildning i allmänhet 

och språkinlärning i synnerhet, så framstår Bourdieus term kulturellt kapital som användbar för 

den senare diskussionen. Det som avses med denna term är, enkelt uttryckt, diverse symboliska 

tillgångar som en individ besitter, såsom ett kultiverat språkbruk och förtrogenhet med det som 

vanligen kallas ”finkultur” i Sverige.25 Även lingvistiska färdigheter inkluderas i termen, då 

symboliska resurser, såsom språkliga färdigheter och ett högt värderande därav, kan ge tillgång till 

sociala, materiella och utbildningsmässiga resurser.26 Bourdieu understryker att just lingvistiskt 

kapital, alltså språkliga färdigheter, utgör den mest avgörande faktorn i kopplingen mellan social 

bakgrund och skolframgång, även om detta beror på utbildningsform och -nivå.27 Besittandet av 

kulturellt kapital kan alltså konkretiseras genom att säga att om eleven och dennes föräldrar har 

                                                 

 
21 Gardner 1985, s. 150. 
22 Gardner 1985, s. 133, 150. 
23 Ellis 1997, s. 76. 
24 Ellis 1997, s. 76. 
25 Broady 1998, s 3. 
26 De Mejía 2002, s. 36. 
27 Bourdieu & Passeron 1970, s. 144.  
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högt kulturellt kapital, så kan de värdera de olika möjligheter som erbjuds av såväl 

utbildningsväsendet och yrkeslivet som den sociala världen. Kulturellt kapital är alltså inte något 

statiskt, utan kan förvärvas genom exempelvis studier eller utlandsvistelser.28 Det bör dock 

understrykas att detta inte är en utbildningssociologisk studie, Bourdieus kapital-term inlånas 

endast för att, i den sammanfattande diskussionen, beteckna de kunskaper, erfarenheter, tankesätt 

och varierande uppfattningar som respondenternas utsagor speglar, främst gällande värderandet 

av språk i allmänhet och franska i synnerhet. 

I övrigt, gällande moderna språkstudier så bör några allmänna tendenser påpekas, däribland att 

flertalet elever inte uppfattar undervisningen som särskilt rolig eller användbar, att flickor 

generellt sett är mer motiverade än pojkar och att de har en högre tilltro till språkundervisningen. 

Det bör även uppmärksammas att det finns ett visst socialt stigma kring pojkars uppskattning av 

språk i allmänhet och franska i synnerhet, då detta vanligtvis anses feminint. Slutligen har yngre 

elever överlag en mer positiv uppfattning av språkundervisningen och av sig själva som 

målspråkstalare, men denna positiva bild och höga motivation tenderar att avta över tid i och 

med språkkursernas ökande komplexitet.29 

Gällande vilka elever i Sverige som väljer att läsa moderna språk på avancerad  nivå, alltså steg 

5-7, och som i förlängningen kan antas vara tämligen motiverade i respektive ämne, visar Josefine 

Krigh på ett antal tydliga tendenser. Hon konstaterar bland annat att en relativt hög andel av 

dessa elever har utländsk bakgrund, högt kulturellt kapital och att de tenderar att vara 

studiemässigt högpresterande. Föräldrarnas inverkan på dessa ungdomars val framstår även som 

omfattande, dels menar Krigh att desto högre utbildningsnivå föräldrarna har, desto mer 

sannolikt tycks det vara att deras barn väljer att läsa avancerade språkkurser. Även  föräldrarnas 

lingvistiska kapital, inklusive deras värderande av språkliga kunskaper, ska på ett betydande sätt 

påverka elevens benägenhet att läsa språk på avancerad nivå. I övrigt är andelen flickor som läser 

de avancerade språkkurserna väsentligt högre än andelen pojkar, särskilt i franska och spanska.30 

Teori 

Ett fenomenografiskt perspektiv framstår som adekvat för denna studie då fenomenografi ämnar 

beskriva människors olika uppfattningar av ett givet fenomen i omvärlden. Fenomenografi 

lämpar sig väl för denna uppsats då denna teori tar utgångspunkt i ett andra ordningens 

perspektiv, alltså människors utsagor om upplevelser av ett givet ting, vanligtvis med intervjuer 

som empiriskt material.31 Utifrån det empiriska materialet etableras sedan ett antal 

beskrivningskategorier i syfte att strukturera studien och differentiera de varierande 

                                                 

 
28 Broady 1998, s. 8, 24. 
29 Williams et al. 2002, s. 514-517. 
30 Krigh 2013, s. 30-32, 47, 71-73. 
31 Larsson 2011, s. 13, 21-22, 26. 
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uppfattningarna som återges i intervjuerna. Målet är alltså inte att urskilja de gemensamma 

perspektiv som eleverna har på deras motivation i franskämnet, utan snarare att särskilja dessa 

perspektiv och understryka variationen däremellan.32 Dessa tidigarenämnda 

beskrivningskategorier bör alltså vara distinkta från varandra, samtidigt som det bör finnas en 

logisk koppling mellan dem.33 Det bör även understrykas att just etablerandet av 

beskrivningskategorier är det huvudsakliga resultatet i en fenomenografisk studie. 

Beskrivningskategorierna kan i ett andra skede organiseras på flertalet olika sätt: horisontellt, 

vertikalt eller hierarkiskt. Dessa olika system åskådliggör på vilket sätt beskrivningskategorierna 

förhåller sig till varandra. I ett horisontellt system är kategorierna jämlikt organiserade, det vill 

säga att kategorierna är innehållsmässigt särskiljda från varandra, men att dessa inte är under- eller 

överordnade varandra. I ett vertikalt system rangordnas kategorierna med utgångspunkt i en 

förändring över tid. Det aktuella systemet för denna studie är dock det hierarkiska systemet, där 

beskrivningskategorier rangordnas utifrån hur pass omfattande och specifika kategorierna är. 

Dessa är dock inte på förhand etablerade, utan tar utgångspunkt i det empiriska materialet.34 

I övrigt framstår det som relevant att särskilja två olika former av flerspråkighet, additiv 

flerspråkighet, respektive subtraktiv flerspråkighet. Additiv flerspråkighet innebär att 

språkinlärningen inte sker på modersmålets eller hemkulturens bekostnad och att förvärvandet av 

det nya språket därmed berikar individens språkregister. Denna form av språkinlärning har 

traditionellt sett varit förbehållen en ekonomisk eller akademisk elit och medför en upplevelse av 

framgång och positiva känslor. Det bör dock påpekas att inlärning av främmande språk i 

skandinaviska länder sedan länge har varit en nödvändighet snarare än en lyx, även för icke-

elitiska sociala grupper.35 Detta bör i vilket fall särskiljas från subtraktiv flerspråkighet, där 

förvärvandet av nya språkkunskaper snarare är en påtvingad nödvändighet för individens 

fortlevnad i en ny lingvistisk och kulturell miljö, vilket medför en negativ upplevelse av 

språkinlärningen.36  
  

                                                 

 
32 Marton 1997, s. 117, 121. 
33 Marton 1997, s. 125. 
34 Uljens 1989, s. 44-50. 
35 De Mejía 2002, s. 42. 
36 De Mejía 2002, s. 37, 40-41. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka gymnasieelevers uppfattningar av språkinlärning 

i allmänhet och franskundervisning i synnerhet. Avsikten är sedan att, genom en fenomenografisk 

analys av elevernas utsagor, kunna visa på den motivation i ämnet som utsagorna speglar. I och 

med detta syfte ställs följande fyra frågeställningar: 

- Vilka språkmässiga resurser speglas i elevernas utsagor? 

- I vilken grad speglas motivation baserad på ett intresse för Frankrike samt fransk kultur, 

respektive motivation baserad på språkets praktiska värde, i elevernas utsagor? 

- Vad anser respondenterna om den aktuella undervisningen samt deras lärare?  

- Går det att urskilja tendenser i elevernas utsagor beroende på vilket steg de läser? Om ja, 

på vilket sätt figurerar detta i utsagorna? 
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Metod 

För att kunna åskådliggöra tidigare nämnda faktorer kommer en halvstrukturerad 

respondentintervju att genomföras med 5 elever. Antalet respondenter är begränsat då ett alltför 

omfattande empiriskt material riskerar att göra analysen ytlig. Detta bör av naturliga skäl 

undvikas, då hela idén med att genomföra intervjuer är att erhålla mer djuplodande svar än som 

skulle vara möjligt vid till exempel en enkätundersökning.37 Utöver det faktum att en 

intervjumetod framstår som lämplig i och med behovet av djuplopande svar, är det högst 

fördelaktigt att kunna anpassa de frågor som ställs i enlighet med den aktuella situationen. 

Rimligen kommer inte alla av de intervjuade eleverna svara på ett tillfredställande sätt på samtliga 

frågor, varpå nödvändigheten att ställa följdfrågor gör sig gällande. I övrigt så svarar inte 

nödvändigtvis den intervjuade på den ställda frågan som intervjuaren avsett den, då den 

intervjuade endast kan svara på sin egen tolkning av frågan.38 I detta fall gör sig en omformulering 

av frågan nödvändig, i syfte att få ut det som intervjuaren söker. Det bör även understrykas att 

valet av metod i hög grad är betingat av studiens teoretiska perspektiv. Då fenomenografiska 

studier syftar till att undersöka individers uppfattningar av ett givet ting och traditionellt sett 

använder sig av respondentintervjuer som empiriskt material, så kommer denna studie att göra 

detsamma.  

Gällande metoden för datainsamling så kommer intervjuerna att spelas in, varpå det kommer 

göras en justerad transkribering av inspelningen. Vid genomförandet av intervjuerna finns det 

flertalet faktorer som bör beaktas, däribland val av tid och plats samt språkbruk och allmänt 

elevbemötande.39 Det finns dock få regler som intervjuaren måste hålla sig till, många 

förberedelser inför en kvalitativ intervju är snarare en smakfråga, där beaktandet av diverse 

potentiellt inflytelserika faktorer blir högst situationsbunden, eller till och med subjektivt 

betingat.40 Dock finns det ett antal etiska överväganden som nödvändigtvis bör uppmärksammas. 

Etiska överväganden 

Som vid varje humanistiskt-samhällsvetenskapligt arbete finns det ett antal forskningsetiska 

överväganden som bör göras i samband med denna studie. Bland de fyra forskningsetiska 

principer som vetenskapsrådet upprättat framstår informationskravet och samtyckeskravet som 

de mest centrala för detta arbete. Det är viktigt att jag som forskare informerar de elever som 

väljer att delta i studien om vad jag ämnar undersöka, att deltagande är frivilligt samt att de alltid 

har rätt att avbryta sin medverkan utan vidare konsekvenser. I och med vikten av att innefatta alla 

inslag som kan påverka individens vilja att medverka blir det även här viktigt att betona för 

                                                 

 
37 Larsson 2011, s. 30. 
38 Larsson 2011, s. 27. 
39 Trost 2010, s. 65, 78. 
40 Trost 2010, s. 53. 
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eleverna att det som de berättar inte kommer att återges till undervisande lärare eller någon annan 

obehörig. Detta minskar dessutom risken för förskönande utsagor i hopp om högre anseende hos 

denne lärare eller tvekan inför att framföra uppriktig kritik mot undervisningen. Även 

samtyckeskravet framstår som centralt, då det är nödvändigt att försäkra sig om att elevernas 

deltagande är frivilligt. Även konfidentialitetskravet framstår som relevant, vilket i korthet innebär 

att respondenterna skall förbli anonyma och särskilt att uppgifter av etiskt känslig karaktär inte 

kommer att vidareförmedlas. Slutligen så är nyttjandekravet väsentligt för denna studie, vilket 

betyder att informationen som insamlas under intervjuerna inte kommer att användas för icke-

vetenskapliga ändamål.41 

Intervjuguide 

I och med att intervjuerna, likt tidigare nämnt, kommer att vara halvstrukturerade framstår det 

som lämpligt att här presentera ett antal huvudteman, som kommer utgöra intervjuguidens 

ramverk, och som är avsedda ge respondentintervjun en viss grad av struktur. Dessa tar 

utgångspunkt i den övergripande frågeställningen för detta arbete, med stöd i ovanstående 

litteraturöversikt. Dessa huvudteman är: 1. Tankar om språk i allmänhet och franska i synnerhet 

samt nyttan därav, 2. Uppfattningar av Frankrike och fransk kultur, 3. Uppfattningar av den 

konkreta undervisningssituationen och lärare samt 4. Självuppfattning som fransktalare. Till 

vardera av dessa huvudteman finns även ett antal tillhörande frågeställningar, vilka preciseras i 

Bilaga 1: Intervjuguide.  

Resonemangen kring ovanstående huvudteman för den kvalitativa intervjun är i mångt och 

mycket baserade på det aktuella forskningsläget. Det första temat ämnar undersöka elevens 

uppfattningar av franskans praktiska värde samt värdet av språkkunskaper i allmänhet, vilket är 

kopplat till Lamberts term instrumental orientation. Detta är av vidare intresse då Gardner 

konstaterar att denna bild av språkinlärning, målspråket och kulturen som är kopplad till detta 

språk, vilken upprättas i hemmet och övrig omgivning, utgör grunden för individens inledande 

motivation i ämnet. Det andra temat ämnar undersöka elevens personliga intresse av målspråket 

och den tillhörande kulturen, vilket relateras till Lamberts term integrative orientation. Det tredje 

temat lägger större fokus vid den kontextbundna, faktiska undervisningen och de aspekter av 

denna som uppfattas som motivationshöjande eller motivationssänkande av eleverna. Slutligen 

rör det fjärde temat elevens självuppfattning som fransktalare i likhet med Alastair Henrys studie 

samt den situationsbundna ångest som påtalas av Gardner.42 

  

                                                 

 
41 Vetenskapsrådet 1990, s. 7-14. 
42 Se avsnittet ”Teori”. 
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Resultat och Analys 

De elevintervjuer som ligger till grund för denna studie genomfördes på en gymnasieskola i 

Stockholms län. Skolan erbjuder 11 olika gymnasieprogram och har överlag en mångkulturell 

elevgrupp. Eleverna som valde att delta i studien läser franska steg 2, 4 samt 5 och känner 

intervjuaren, i varierande utsträckning, sedan ca 1 år tillbaka. Detta avsnitt är strukturerat i 

enlighet med de etablerade beskrivningskategorierna, vilka har sin utgångspunkt i det empiriska 

materialet. Figurerna nedan är avsedda tydliggöra studiens resultat, då figur 1 syftar till att bidra 

med grundläggande bakgrundsinformation om respondenterna och figur 2 har som syfte att 

illustrera hierarkiseringen av beskrivningskategorierna.  

 

 

Respondent 1  Flicka Steg 2 

Respondent 2 Pojke Steg 4 

Respondent 3 Flicka Steg 2 

Respondent 4 Flicka Steg 4 

Respondent 5 Flicka Steg 5 

Tabell 1: Respondenternas kön och nivå 

 

 
Motivation 

K1: 

Omfattande 

språkliga 

resurser 

K2: Varierande synsätt 

på språks funktion och 

värde 

K3: Uppfattningar av 

Frankrike och fransmän 

K4: Uppfattningar av 

undervisning och lärare 

K2.1: 

Motivation 

baserad på ett 

intresse för 

målspråkslandet 

och tillhörande 

kultur 

K2.2: 

Motivation 

baserad på 

språkets 

praktiska 

värde 

K3.1: 

Positiva och 

neutrala 

uppfattningar 

av Frankrike 

och 

fransmän 

K3.2: 

Negativa 

uppfattningar 

av Frankrike 

och 

fransmän 

K4.1: 

Positiva 

uppfattningar 

av 

undervisning 

och lärare 

K.4.2: 

Negativa 

uppfattningar 

av 

undervisning 

och lärare 

K: 4.2.1 Upplevelser av att 

tala franska 

Figur 1: Hierarkisering av beskrivningskategorier 
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K1: Omfattande språkliga resurser 

Samtliga intervjuade elever besatt omfattande språkliga resurser43 i och med deras utlandsfödda 

föräldrar, vilket figurerade på något olika sätt i respondenternas utsagor. Respondent 1 hade 

relativt stora lingvistiska tillgångar hemifrån, då hennes mor kommer från Jordanien och hennes 

far kommer från Kuwait. Detta medförde att eleven hade arabiska som modersmål. Även 

föräldrarnas språkliga färdigheter framhölls som goda, då respondenten bl.a. menade att hennes 

mor nästintill talar svenska som om hon var född i landet och att hennes far pratar engelska 

mycket väl, vilket förklarades av det faktum att han har arbetat mycket utomlands. Därtill 

framhöll respondenten vid flera tillfällen sina egna goda kunskaper i engelska. Föräldrarna 

pratade dock i övrigt inte andra språk, med undantag för att modern hade läst någon enstaka kurs 

i franska.  

I likhet med ovanstående så hade respondent 2 omfattande språkliga resurser. Då elevens 

föräldrar kommer ifrån Marocko så talar eleven marockansk arabiska och har både släkt och 

föräldrar som pratar franska. Detta framhölls som den ursprungliga anledningen till varför 

respondenten valt att studera franska och tycktes även vara ett visst incitament för eleven att lära 

sig språket väl, då han reste till Marocko åtminstone vartannat år med familjen. Respondenten 

underströk även faktumet att hans far talar bättre svenska än hans mor, vilket lett till att han i 

något större utsträckning pratar arabiska med den förstnämnde. Eleven menade att de både talar 

svenska och arabiska i hemmet samt att kodbyte, alltså växling mellan de två språken, sker 

omedvetet.  

Även respondent 3 hade goda språkliga resurser i och med att hennes föräldrar ursprungligen 

kommer ifrån Somalia, vilket medfört att hon, utöver svenska och engelska, talar somaliska 

flytande. Eleven uppmärksammade här hur hon i tal med sina föräldrar inte sällan blandar 

svenska och somaliska, särskilt då vissa ord och uttryck inte går att översätta. Dessa språkliga 

resurser tycktes dock göra att eleven upplevde sin utveckling i franska som långsam och 

mödosam, då hon lärt sig svenska och somaliska utan någon större ansträngning. Respondenten 

menade att hon även lärt sig engelska någorlunda automatiskt i och med den konstanta kontakten 

med engelskspråkig kultur och media. Under intervjun med respondent 3 uppmärksammades 

även en upplevelse av att hennes färdigheter i somaliska försämras över tid, vilket bland annat 

förklarades av att hon inte längre går på hemspråksundervisning och att hon endast talar svenska 

med sina syskon. Enligt eleven var detta olyckligt, då hon exempelvis ville att hennes framtida 

barn skulle prata somaliska. Slutligen så bör det påpekas att språkkunskaper inte tycktes värderas 

alltför högt i hemmet, då respondenten menade att föräldrarna sannolikt inte ens visste om vilket 

språk hon studerade.  

                                                 

 
43 Det som här avses med språkliga resurser är kunskaper i olika språk, faktumet att en elev pratar flertalet 

språk väl innebär alltså att hen har omfattande språkliga resurser. 
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Den elev som tycktes ha störst språkliga tillgångar var dock respondent 4. Då elevens pappa 

ursprungligen kommer från Kuba och hennes mamma kommer ifrån Ukraina så talar eleven, 

utöver svenska och engelska, både spanska och ryska flytande. Hon framhöll även att det finns en 

utbredd flerspråkighet i den närmsta släkten och att hennes föräldrar talar om språkkunskaper 

som något väldigt viktigt i och med deras egna erfarenheter av de möjligheter som detta kan 

medföra. Dessutom har föräldrar själva omfattande språkliga resurser då de båda talar svenska, 

engelska, ryska och spanska, vilket de främst ska ha lärt sig genom utlandsvistelser samt, i viss 

mån, studier. Även gällande just valet av franska ska föräldrarna ha varit uppmuntrande och 

agerat stödjande. Då eleven skulle välja språk ska modern, som själv har läst en del franska, ha 

sagt ”nu ska vi lära oss igen tillsammans, när du har läxor så gör jag läxorna med dig, för jag vill 

så gärna lära mig.”44 Denna tillgång till studiehjälp och föräldrarnas positiva inställning till 

språkinlärning torde ha påverkat respondenten i väldigt hög utsträckning, vilket även bekräftas av 

eleven ”de tycker det (språk) är jätteviktigt, jag tycker också det. Jag har nog fått det av dem.”45 

Slutligen besatt även respondent 5 omfattande språkliga resurser då hennes föräldrar 

ursprunligen kommer ifrån Libanon. Eleven talade alltså svenska, engelska och arabiska flytande. 

Föräldrarnas ursprung ska även ha spelat en stor roll i elevens språkval, då de franska 

influenserna i libanesisk arabiska ska ha väckt en initialt intresse för just franska hos 

respondenten. Detta exemplifierades av flertalet franska ord samt kortare uttryck som används 

vardagligen i libanesisk arabiska såsom gateau, musée och ça va. Därtill ska förvärvandet av 

kunskaper i flera språk, enligt respondent 5, i allmänhet ha framhållits av hennes föräldrar som 

något viktigt och roligt. 

K2: Varierande synsätt på språks funktion och värde 

Genom tal om språkkunskapers värde framkom det att de olika respondenterna hade olika 

synsätt på språks funktion och nödvändighet i samhället, ibland radikalt olika synsätt. Som svar 

på frågan huruvida det är viktigt att lära sig språk i allmänhet gav respondent 1 och 3 någorlunda 

liknande svar. De menade båda att det är bra att kunna flertalet språk, men att det främst är 

engelskan som är nödvändig för att kunna klara sig i dagens värld, medan övriga språk snarare är 

”grädde på moset”, som det uttrycktes av respondent 3. 

Även respondent 2 betonade just engelskans centrala roll i dagens värld som lingua franca, men 

gick något längre i detta resonemang och tycktes ha en rent funktionalistisk språksyn. Detta 

framkommer sannolikt tydligast i följande utdrag från intervjun: 
  

                                                 

 
44 Elevintervju 4 – 26:21-26:30. 
45 Elevintervju 4 – 27:22-27:27. 
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I: Ah ok.. Men tycker du att det är viktigt att lära sig språk i allmänhet? 

R: Öhm.. Jaa faktiskt, till en viss del, jag vill att det ska va.. Det skulle helst bara finnas ett 
språk. Engelskan tycker jag är den bästa för att det är lättast att kommunicera. Den 
språket som det är lättast att kommunicera med och som är mest brett. Som är väldigt 
brett över hela världen. Ja det är viktigt med språk. Jag tycker inte man ska ha hur många 
språk som helst utan.. Så lite som möjligt. 

I: Så få språk som möjligt. 

R: Jaa. 

I: Varför då? 

R: För att det blir lättare då för allihopa att.. kunna kommunicera med varandra. 

I: Så för dig handlar kanske inte så mycket om ett språk är vackert, utan snarare om att 
kunna kommunicera? 

R: Ja, snabbare. Det är en fördel för mig, för jag är inte sådär.. Jag går ju naturvetenskaplig 
linje, så jag är mer för vetenskap och sånt, jag är inte mer för kultur eller hur det ska låta 

eller sånt.46 

Enligt denna respondent är det alltså språks kommunikativa funktion och effektivitet som är det 

centrala, medan kulturella värden eller skönhetsaspekter hos olika språk, alltså huruvida de 

uppfattas som vackra eller inte, framhålls som mindre viktigt. 

Detta kontrasterade väldigt tydligt från respondent 4:s syn på språks funktion och värde, som 

betonade att kunskaper i flera språk kan vara en otroligt viktig tillgång. Här framhölls bland annat 

att språkkunskaper medför en  möjlighet för individen att vara självständig i andra samhällen, att 

språkinlärning är en kognitiv utmaning som ”håller igång hjärnan” samt att språkfärdigheter gör 

att en person enklare kan relatera till andra människors synsätt och resonemang. Eleven gick så 

långt som att kalla flerspråkighet för allmänbildning, varpå hon förklarade att hon med detta 

avsåg att tillgången till flertalet språk ger individen färdigheten att se saker ur olika perspektiv och 

att detta förenklar interkulturella närmanden. Det framkom även att ett språks skönhet, snarare 

än dess praktiska nytta, är det centrala för denna respondent. Denna respondents värdering av 

språkkunskaper tar alltså, till skillnad från respondent 2, på ett tydligt sätt utgångspunkt i 

kulturella och kognitiva aspekter.  

Respondent 5 tycktes i viss mån dela respondent 4:s perspektiv på språkkunskapers värde och 

funktion då hon bland annat  menade att språkinlärning är en kognitiv utmaning som underlättar 

inlärningen av andra ting. Utöver detta poängterades språks kulturella värde och att 

språkkunskaper kan underlätta interkulturella närmanden. Denna respondent tycktes dock ha en 

                                                 

 
46 Elevintervju 2 – 01:22-02:30. 
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något mer nyanserad bild av språkkunskapers nytta, då hon, utöver att konstatera den 

samhörighet som ett gemensamt språk kan skapa mellan individer, även underströk språks 

kommunikativa funktion.  

K2.1: Motivation baserad på intresse för målspråkslandet och tillhörande kultur 

Samtliga respondenter uttryckte även en motivation att lära sig franska baserad på ett intresse för 

Frankrike och fransk kultur, om än i varierande utsträckning. Detta framstod bland annat som 

centralt för respondent 1. Som svar på frågan varför respondent 1 valde att läsa franska så angav 

hon det faktum att eleverna i steg 5 på skolan får möjlighet att resa till Paris. Respondents vilja att 

resa till Frankrike underströks senare, exempelvis då eleven betonade sin vilja att åka till landet 

för att få möjlighet att se Eiffeltornet och uppleva matkulturen, eller som hon själv uttryckte det, 

få äta croissanter, franskt bröd och franska ostar. Även ett visst intresse att resa till ett annat 

fransktalande land, Belgien, uttrycktes, i detta fall för att hon ville uppleva den belgiska 

chokladen.  

I övrigt framstod respondenten som motiverad av fransk kultur, då hon talade om sin 

förkärlek för franska filmer. Eleven framhöll att hon tittar på fransk film ungefär en gång i 

månaden och att hon då vanligtvis tittar på film väldigt uppmärksammat, exempelvis genom att 

pausa flertalet gånger och spola tillbaka då det var något som hon inte förstod i filmen. Det bör 

dock påpekas att respondenten menade sig vara en stor filmentusiast som kan titta på fem filmer 

under en helg och att konsumtionen av just franskspråkig film därmed, jämförelsevis, inte 

framstod som alltför omfattande. Elevens intresse för fransk musik i allmänhet framhölls inte 

som betydande, hon menade att det endast fanns enstaka låtar som hon hade lyssnat på under en 

längre period. I vilket fall så bör respondentens intresse för Frankrike och fransk kultur ses som 

omfattande. 

Till skillnad från respondent 1 så framstod respondent 2:s intresse för Frankrike och fransk 

kultur som högst begränsat. Respondent 2 framhöll förvisso en  uppskattning av franska action- 

och parkour-filmer samt franska filmers allmänna stil, men i övrigt tycktes han inte vara alltför 

intresserad av de kulturella aspekterna av Frankrike. Dock påpekade respondenten att Frankrike 

hade god teknologi inom vissa områden. Respondenten uttryckte även en viss vilja att resa till 

såväl Belgien som franskspråkiga Kanada, i syfte att få iaktta skillnader mellan franskspråkiga 

länder, men överlag bör dock respondentens intresse för Frankrike och fransk kultur ses som 

tämligen litet. 

Även respondent 3 påvisade ett tämligen litet intresse för Frankrike och fransk kultur. Hon 

framhöll att hon hade ett visst intresse för fransk musik och menade att hon främst lyssnat på ett 

fåtal låtar tills hon tröttnat på dem. Gällande fransk film framstod respondenten som ganska 

ointresserad då hon menade att det var ”lite väl mycket kärlek” i de få franska filmer som hon 

hade sett. Däremot påpekade eleven att hon gärna skulle resa till Frankrike på semester någon 



 

 18 

gång i framtiden, för att se om hennes uppfattningar av Frankrike och fransmän 

överrensstämmer med verkligheten.  

Respondent 4 uppvisade ett någorlunda stort intresse för Frankrike och fransk kultur, bland 

annat då hon menade sig uppskatta de få franska filmer hon sett eftersom de avvek från de 

amerikanska filmerna hon annars tittar på. Även en viss uppskattning av fransk musik och fransk 

matkultur framkom då eleven exempelvis uppmärksammade den franska frukosten som något 

hon skulle vilja uppleva. I allmänhet var det dock just respondentens vilja att utforska Frankrike, 

genom en längre vistelse i landet, som var något anmärkningsvärd. Detta uttrycktes dock i 

någorlunda generella termer, då eleven menade att hon ville uppleva så många kulturer som 

möjligt. Alltså bör detta i viss mån snarare ses som att eleven är allmänt intresserad av främmande 

kulturer och inte uteslutande intresserad av just Frankrike, även om respondentens intresse för 

målspråkslandet och dess tillhörande kulturen likväl är omfattande.  

Det som särskiljde respondent 5 från de övriga var att eleven nyligen hade varit i Frankrike 

vilket höjt hennes intresse för landet och dess kultur på ett markant sätt: 

R: Efter franska resan vi hade, alltså när vi var där, då kändes det som att man ville lära 
sig mycket mer. Och det kändes lite synd att man åkte dit i slutet för den där 
motivationen kanske behövdes i början. För när man väl var där och fick uppleva miljön 
och allt.. man ville ju bara flytta dit och vara kvar där för evigt för det var en så jävla 
underbar stad *småskrattar*. Och man ville verkligen kunna prata flytande, prata med 
dem och höra.. Man hörde ju så här småord som de sa, men man ville ju jättegärna förstå 

allt de sa.47 

Även innan denna resa verkade eleven ha ett någorlunda stort intresse för landet och dess kultur. 

Respondentens initiala intresse menade hon var baserat på det faktum att Disneyland ligger i 

Paris. Därtill uppmärksammade hon fransk matkultur som något av intresse samt att hon gärna 

lyssnade på fransk musik. I likhet med respondent 3 så uttrycktes detta i termer av att det fanns 

ett fåtal artister och låtar som eleven fastnat för, vilka hon sedan lyssnat på väldigt mycket. 

Gällande fransk film var hon dock något mer skeptisk efter att ha sett en fransk romantisk 

komedi under tidigarenämnda resa, vilken eleven snarast hade uppfattat som konstig. Överlag 

framstod dock respondenten som väldigt intresserad av Frankrike och fransk kultur. 

K2.2: Motivation baserad på språkets praktiska värde 

Respondenternas utsagor speglade även, i varierande utsträckning, en motivation som baserad på 

språkkunskapernas praktiska värde. Detta framkom på flertalet olika sätt under elevintervjuerna. 

Gällande den konkreta nyttan av hennes kunskaper i franska så framhöll respondent 1 att franska 

talas i ett antal arabisktalande länder, vilket hon menade ökade dessa språkkunskapers potentiella 

användbarhet. I övrigt påstod hon dock att, även om det är bra att kunna flera språk, så är det 

främst kunskaper i engelska som är nödvändiga för alla. Eleven menade att det kan vara väldigt 

                                                 

 
47 Elevintervju 5 – 05:07- 05:38. 
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praktiskt att tala flera språk om man jobbar som exempelvis flygvärdinna samt att hon själv, 

förhoppningsvis, skulle kunna ha nytta av sina franskkunskaper när hon reser, men att hon  

annars inte kommer ha användning av sina franska. Respondenten uppmärksammade inte heller 

språkkunskapernas meriterande potential vid t.ex. arbetsansökningar och bör överlag anses ha en 

relativt låg motivation baserad på språkets praktiska värde. 

Respondent 2 tycktes dock i högre utsträckning se den praktiska nyttan av hans kunskaper i 

franska. Eleven framhöll vid flera tillfällen konkreta fördelar med att studera franska, däribland de 

meritpoäng som de högre stegen i franska ger samt att det är gynnsamt att ha språkkunskaper 

utöver svenska och engelska på ett CV. Mer specifikt så menade respondenten att dessa 

kunskaper skulle kunna vara fördelaktiga då han ämnade utbilda sig till pilot och att 

språkkunskaper är av högt värde i ett så pass internationellt yrke. Det bör även framhållas att 

eleven i allmänhet tycktes ha ett någorlunda strategiskt tänk gällande hans studieval, då han, som 

svar på frågan varför han valt att läsa vidare franska, svarade att detta i stor utsträckning var 

baserat på att det var ett ämne som han hade lätt för och som han därmed enkelt kunde få ett 

högt betyg i.  

Till skillnad från ovanstående verkade respondent 3 se ett väldigt begränsat praktiskt värde av 

att kunna franska. Eleven uppmärksammade varken värdet av meritpoäng eller nyttan av att ha 

språkkunskaper i ett CV och påtalade inte någon konkret nytta som hennes språkkunskaper 

skulle kunna medföra utöver potentialen att använda sig av dem under semester i Frankrike. I 

allmänhet tycktes eleven inte se det som gynnsamt att studera moderna språk, då hon ifrågasatte 

hur hon skulle kunna få användning av hennes kunskaper i franska om hon inte reste till landet. 

Sammanfattningsvis menade eleven att franskämnet i sig är väldigt litet i jämförelse med andra 

ämnen samt att studierna i franska snarare är att betrakta som en hobby än en värdefull tillgång. 

Respondent 4 tycktes i ganska liten utsträckning vara motiverad av språkkunskapernas 

praktiska värde, exempelvis framhöll eleven att hon inte ens visste om att franska steg 4 gav 

meritpoäng innan hon sökte kursen. Dock nämnde eleven att kunskaperna i franska kan komma 

att bli fördelaktiga när hon söker arbete samt att hon redan fått en viss användning för 

språkkunskaper i samband hennes nuvarande arbete på ett café. Däremot bör det här 

understrykas att eleven ansåg sig väldigt, väldigt motiverad och framhöll franska som hennes 

”bästa ämne”. Faktumet att eleven i liten utsträckning var motiverad av språkets praktiska värde 

blev dock tydligt då hon konstaterade att hon hypotetiskt sett skulle kunna läsa klassisk grekiska 

om det var ett språk som hon ansåg var vackert, även om det inte är ett språk som talas i dagens 

värld.  

Respondent 5 tycktes ha en någorlunda hög motivation baserad på språkets praktiska värde då 

hon bland annat framhöll meritpoäng som en anledning till att hon läst franska steg 4 och 5. 

Därtill påpekades nyttan av att besitta språkkunskaper vid arbetsansökningar i allmänhet, hur 

detta kan stärka ett CV och hur just kunskaper i franska kan ge henne tillgång till en bredare 

arbetsmarknad. På ett mer konkret plan uppmärksammade respondenten ett universitetsprogram 
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i affärsjuridik, med så kallad europa-inriktning, som hon tänkt söka, där eleven skulle få en direkt 

nytta av sina språkkunskaper. Detta relaterades även till möjligheten att ”få in en fot” hos ett 

företag. Elevens instrumentala motivation bör alltså anses tämligen hög. Dock bör det påpekas 

att respondenten såg franska som ett marginellt ämne, som hon inte sällan nedprioriterade till 

fördel för andra ämnen. Detta baserades på idén om att franskkunskaper inte är oumbärliga i 

Sverige. Ämnet beskrevs istället, i likhet med respondent 3, som ett intresse eller en hobby. 

Respondenten menade att det är en god möjlighet som ges i skolan, möjligheten att tillägna sig ett 

tredjespråk, men att hon själv inte skulle skadas så mycket av att inte lära sig franska. Hon 

poängterade dock även att hon inte ångrar sina franskstudier och att hon uppmanar sin yngre 

syster att fortsätta läsa moderna språk.  

K3.1: Positiva och neutrala uppfattningar av Frankrike och fransmän 

Då flertalet av respondenternas uppfattningar kring Frankrike och fransmän framstod som något 

tudelade, eller till och med motsägelsefulla, under intervjuerna så särskiljs här de positiva och 

negativa uppfattningar som figurerade i elevernas utsagor. Även de uppfattningar som kan tolkas 

som neutrala inkluderas i detta avsnitt. 

Respondent 1 var en av de som tycktes ha en något splittrad bild av målspråkslandet samt dess 

invånare, även om det till övervägande del var negativa uppfattningar som eleven framhöll. De 

positiva uppfattningar av Frankrike och fransmän som eleven återgav var att fransmän enligt 

henne själv är kulturella och konstnärliga samt att Frankrike är vackret och romantiskt, enligt vad 

hon hört. 

Respondent 2 återgav en bild av den stereotypiska fransmannen, som enligt honom var en 

konstnär som målar Eiffeltornet. Eleven underströk dock att detta sannolikt i föga utsträckning 

överrensstämde med verkligheten och betonade att han såg mer likheter än skillnader mellan 

fransmän och svenskar. Detta baserades dels på det faktum att världen numera är så pass 

globaliserad enligt respondenten, samt det han själv erfarit under en kortare vistelse i Paris, på väg 

ned till Marocko med hans familj. I övrigt menade han att de fransmän som han stött på via 

internet varit trevliga och intresserade av att en svensk pratar franska.   

Även respondent 3, liksom respondent 1, tycktes ha en någorlunda tudelad bild av Frankrike 

och fransmän. Till en övervägande del var det negativa aspekter som uppmärksammades, men 

även ett fåtal postiva uppfattningar, såsom att fransmän är kärleksfulla och ”classy” framkom 

under intervjuns gång. Vid tal om vad respondenten skulle vilja göra under en hypotetisk resa till 

landet framhölls besök vid turistattraktioner i Paris som mest centralt, eleven påpekade därtill att 

då hon tänker på Frankrike, tänker hon uteslutande på Paris, eller som eleven själv uttryckte det 

”Ja men gud, när jag tänker Frankrike, då tänker jag bara Paris. Det känns som att det finns inga 

andra städer.”48  

                                                 

 
48 Elevintervju 3 – 10:18-10:26 



 

 21 

En av de respondenter som däremot inte hade en tudelad bild av Frankrike och fransmän var 

respondent 4. Hennes uppfattningar av landet och dess invånare var baserade på en kortare 

vistelse i Paris på väg ned till Spanien med hennes familj, vilket uppenbarligen gett elevens ett 

positivt intryck. Hon menade bland annat att fransmän är fint klädda och att de luktar gott. 

Respondenten var även snabb med att avfärda stereotypen om att fransmän ska vara otrevliga 

med utgångspunkt i en anekdot från en kortare vistelse i landet och konstaterande att fransmän är 

väldigt trevliga. I övrigt så associerade hon Frankrike med ett högt värderande av frihet, som en 

följd av arbete med franska revolutionen i skolan.  

I likhet med respondent 4 så uppmärksammade respondent 5 uteslutande positiva 

uppfattningar av Frankrike och fransmän vilka var baserade på en nyligen genomförd resa till 

Paris. Hon menade att den delen av Frankrike som de hade fått uppleva var underbar, att 

fransmännen är kärleksfulla och väldigt öppna med sin kärlek. Stereotypen om att fransmän ska 

vara otrevliga mot folk som inte pratar så bra franska avfärdades med utgångspunkt i upplevelser 

från resan. I jämförelse med svenskar menade respondenten att fransmän är mer öppna och 

tillmötesgående, bland annat i och med den mer frekventa användningen av artighetsfraser i 

Frankrike, vilket enligt henne var påtagligt så fort hon gick in i en affär. 

K3.2: Negativa uppfattningar av Frankrike och fransmän 

Då respondent 1 blev tillfrågad om de negativa sidorna av Franrike samt fransmän svarade 

respondenten tvekande att fransmän kanske kan vara lite fjolliga och uppmärksammade att den 

stereotypa fransmannen har basker och en tunn mustasch. Senare under intervjun framkom dock 

en annan aspekt av elevens bild av Frankrike – den tämligen nya lagstiftningen mot att bära 

heltäckande slöjor och förbudet mot att bära slöja i skolor, vilket på ett tydligt sätt påverkade 

respondentens uppfattningar om Frankrike negativt. Detta ledde respondenten till ett 

konstaterande att även om det sannolikt inte skulle vara något problem för henne att resa till 

Frankrike på semester, skulle hon inte skulle vilja bo där. Gällande respondent 2 framhöll denne 

elev endast en uppfattning som kan tolkas som negativ, nämligen att parisbor, i likhet med andra 

storstadsbor, framstod som stressade i hans ögon.  

Respondent 3 hade ett antal negativa uppfattningar av Frankrike och fransmän, däribland att 

de är ”högerklass” och något otrevliga, även om hon, i likhet med respondent 2, distanserade sig 

från sådana generaliseringar. Utöver detta framkom det att hennes uppfattningar om Frankrike 

och fransmän påverkats negativt av den tidigare nämnda lagstiftningen kring att bära slöja i 

Frankrike, i likhet med respondent 1. Detta gav eleven uppfattningen att landet är ganska 

främlingsfientligt och att det inte är lika öppet som i Sverige, vilket slutligen ledde eleven till 

konstaterandet att hon inte skulle vilja bo i Frankrike, men att det sannolikt inte skulle vara ett 

problem att åka dit på semester. Huruvida denna gemensamma uppfattning av landet är en följd 

av att dessa respondenter studerar tillsammans framkom dock inte. Varken respondent 4 eller 5 
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återgav några negativa uppfattningar av Frankrike eller fransmän under deras respektive 

intervjuer. 

K4.1: Positiva uppfattningar av undervisning och lärare 

Då samtliga respondenter tycktes se positiva samt negativa aspekter av den aktuella 

undervisningen som väldigt nära sammankopplade med den undervisande läraren förenas dessa i 

en kategori. I syfte att åskådliggöra de varierande uppfattningarna av undervisning och lärare 

särskiljs dessa i positiva respektive negativa uppfattningar av dessa. 

Vid tal om positiva erfarenheter av franskundervisningen framhöll respondent 1 särskilt en 

vikarie som höjt elevens motivation. Denna vikarie hade arbetat med olika former av lekar för att 

skapa intresse hos de annars föga motiverade eleverna, vilket skapat både tävlingslust och 

samarbetsvilja hos eleverna. Vikariens förlåtande, uppmuntrande och positiva lärarstil framhöll 

respondenten som motivationshöjande och menade denna arbetsform möjliggjorde ett närmande 

mellan elever och lärare som underlättade elevernas ångest inför att tala franska:  

R: Ah, men med henne [vikarien] i alla fall, det var som att vi kom henne väldigt nära 
också. Så att man ville typ, alltså man ville prata mer franska då man var med henne. Det 
var inte så här pinsamt längre. Man var van vid så här, du vet, att man skulle skämma ut 
sig eller någonting, typ säga någonting fel, eller sådär. Men med [lärare 1] så var det som 
att man inte fått det här bandet mellan varandra. Så det blev som att bara, jag ville inte typ 

så här skämma ut mig..49 

Här betonades alltså vikten av att etablera goda relationer mellan lärare och elev för att skapa ett 

gott klassrumsklimat där eleverna vågar kommunicera på målspråket. I övrigt gällande den 

konkreta undervisningen framhöll eleven särskilt arbete med film som positivt, då hon ansåg det 

högst fördelaktigt att få höra ett autentiskt franskt uttal. 

Det som framstod som intressant vid tal om den konkreta undervisningssituationen med 

respondent 2 var att han tycktes ha en radikalt annorlunda bild av samma lärare som respondent 

1 talat om.50 Här underströks lärarens goda struktur och planering, variationen i undervisningen 

och lärarens goda förmåga att förklara på olika sätt samt uppfatta kunskapsluckor hos 

elevgruppen. Respondent 2 påpekade även det potentiella värdet av repetition, att även om det 

kanske inte är det mest lustfyllda i undervisningen så kan det vara nyttigt. Det framstod dock som 

att den avgörande faktorn för huruvida undervisningen uppskattades eller inte av respondenten 

var förståelse. Då eleven kände att han förstod och ”hängde med” så var franskundervisningen 

lustfylld, medan de tillfällen då han hamnat efter hade medfört bristande motivation i ämnet. Det 

var även anmärkningsvärt att grammatik särskilt uppmärksammades av respondenten som en 

positiv aspekt av undervisningen, då han menade att detta var enkelt i och med logiken i 

grammatiska regler. 

                                                 

 
49 Elevintervju 1 – 20:16-20:39. 
50 Se avsnittet ”K4.2: Negativa uppfattningar av undervisning och lärare”. 
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Även respondent 3 uppmärksammade den vikarie som omnämdes av respondent 1, som med 

sin positiva attityd och något mer lättsamma lektionsmoment lyckats skapa ett mer lustfyllt 

lärande, vilket höjt elevernas motivation. Utöver detta framhölls en annan lärare som eleven haft, 

vars höga tilltro på elevernas förmåga att lära sig franska och uppmuntrande förhållningssätt höjt 

elevernas tilltro på sig själva i ämnet. 

Respondent 4 tycktes i stor utsträckning dela respondent 2:s uppfattning av 

franskundervisningen. Likt tidigare nämnt så var respondentens uppskattning för den aktuella 

undervisningen väldigt hög, hon menade exempelvis att hon uppskattade samtliga delmoment av 

undervisningen, däribland grammatikgenomgångar. Här uppmärksammades även den 

undervisande lärarens välstrukturerade planering och lyhördhet. Särskilt lärarens förmåga att 

uppfatta när det var något som elevgruppen inte riktigt förstått och anpassa sig därefter 

underströks av respondenten. Även undervisningens variation betonades som något positivt. I 

övrigt menade eleven att en god språklärare är strukturerad, flexibel, lyhörd och kunnig i sitt 

ämne. 

Gällande undervisning och lärare så framstod respondent 5 överlag som nöjd, bland annat i 

och med variationen i denna undervisning. Med detta sagt var det vissa moment av 

franskundervisningen som uppskattades mindre än andra, bland annat skriftligt arbete och 

hörförståelse. Lärarens roll framhölls här, vid flera tillfällen, som central för elevens motivation. 

Exempelvis uppmärksammades, i likhet med respondent 1 och 3, en lärare vars positiva energi 

och uppmuntrande lärarstil höjt elevens motivation i ämnet. Som svar på frågan i vilken 

utsträckning elevers motivation i franska beror den undervisande lärare så svarade respondenten 

”Oj, tio av tio. Allt är läraren.”51 

K4.2: Negativa uppfattningar av undervisning och lärare 

Majoriteten av de intervjuade eleverna hade dock även negativa aspekter av undervisning och 

lärare att poängtera. Det respondent 1 menade var mest problematiskt med den undervisning de 

haft, var att de under en längre tid haft väldigt traditionell och ensidig undervisning, eller som 

hon själv uttryckte det: ”boken, boken, boken, prov”52. Detta menade eleven hade medfört att 

undervisningen upplevdes som högst tråkig och att det material som studeras snabbt glömdes 

bort i och med bristande intresse. Hon menade i allmänhet att undervisningen måste vara 

lustfylld för att hon ska kunna lära sig. Utöver detta kritiserades den lärare som omnämndes av 

respondent 2 och 4 just för hennes rigida struktur och överdrivet noggranna planering. 

Respondent 2 framhöll till övervägande del positiva aspekter av undervisning och lärare, men 

även vissa negativa aspekter framkom under intervjuns gång. Då det centrala för en lyckad 

undervisning enligt denna elev var känslan av att förstå och ”hänga med” i undervisningen, så var 

                                                 

 
51 Elevintervju 5 – 35:10-35:15. 
52 Elevintervju 1 – 16:57-17.05. 
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det just de tillfällen som eleven hamnat efter som uppmärksammades som problematiska. Detta 

menade han hade inträffat vid flera tillfällen, vilket tillfälligt sänkt hans motivation i ämnet. I 

övrigt påpekade respondenten att muntlig produktion och interaktion var de svåraste och minst 

uppskattade delarna av undervisningen, då han menade att han då inte hade tillräckligt med tid 

för att formulera korrekta meningar.  

Gällande undervisning och lärare menade respondent 3, i likhet med respondent 1, att de 

under en längre tid haft en traditionell undervisning som sänkt hennes motivation: 

I: Hur var de [elevens två första lärare] då? 

R: De var väl bra... Nej men, med [lärare 1] var det.. Vi gjorde övningar i boken och så.. 
Det var inte så mycket mer än det. Det kändes lite mer att vi gjorde som man ska göra.. 

I: Som man ska göra? 

R: Ja men alltså, vi kom till lektionen och så hade vi ett kapitel, jobba med kapitlet, så fick 
vi glosor och sen nästan gång hade vi förhör och så började det om. Så det var lite så här.. 
Ja, det gamla vanliga. 

I: Ganska tydlig strukur.. mycket samma sak. Ok, men är det bra då? 

R: Nej, eller jag tycker inte det. Eller visst kan det vara det ibland. Men man vill ju.. Det är 

ju inget att se fram emot.53 

Det intressanta med detta utdrag är inte bara kritiken av ensidig undervisning samt dess rigida 

struktur, men särskilt att respondenten tycktes se detta som typiskt för franskundervisning, eller 

kanske till i och med typiskt för undervisningen i moderna språk i allmänhet, i och med uttryck 

såsom ”vi gjorde som man ska göra” samt ”det gamla vanliga”.  

Likt tidigare klargjort så var respondent 4 nästintill uteslutande positiv gällande den aktuella 

undervisningen samt hennes lärare. Dock uppmärksammades en negativ erfarenhet av 

undervisning och lärare från elevens högstadietid, då hon haft en lärare som hon bland annat 

beskrev som ”flummig”. Hon menade även att de med denne lärare hade gjort väldigt lite under 

lektionerna, att lärarens betygssättning var godtycklig samt att läraren hade undermåliga 

kunskaper i franska. Därtill uppärksammades denne högstadielärares ensidiga undervisning och 

bristande planering som motivationssänkande. I allmänhet kritiserade även respondent 4 det 

faktum att de numera, till övervägande del, studerar ”skolfranska” och väldigt sällan får ta del av 

mer familjärt språkbruk. 

På ett liknande sätt återgav respondent 5 en negativ upplevelse av franskundervisningen i 

högstadiet. Hon menade att de i klassen, under ett helt läsår, uteslutande hade tittat på en 

franskspråkig tv-serie, utan att komplettera detta med mer traditionella arbetsformer såsom prov. 

Detta hade medfört att eleven upplevde sin förkunskaper, då hon påbörjat sina studier i franska 

                                                 

 
53 Elevintervju 3 – 14:43-15:34. 
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steg 3, som väldigt undermåliga, vilket alltså blivit högst problematiskt vid övergången till mer 

avancerade språkstudier. Gällande den nuvarande undervisningen framstod dock respondenten 

överlag som nöjd, även om hon framhöll vissa delar, däribland hörförståelse, som mödosamt och 

föga lustfyllt. 

K4.2.1: Upplevelser av att tala målspråket 

Flertalet av respondenterna uppmärksammade även en ångest inför att tala målspråket med 

klasskamrater samt undervisande lärare, vilket figurerade på varierande sätt i elevernas utsagor. 

Respondent 1 var den elev som mest utförligt beskrev denna upplevelse, på följande sätt:  

I: Hur känner du inför att prata franska med din lärare och dina klasskamrater? 

R: *Ler och suckar* Jag vet inte.. Det är.. Alltså jag hatar muntliga tal överhuvudtaget.. 
Men ja... Nej men jag blir alltid så här, du vet, så nervös och när jag blir nervös så är det 
så här extremt. Det blir så här typ kramp i magen och som att jag vill spy.. Mår illa och så. 
Typ kan svimma när som helst. *småskrattar* Men liksom så fort jag varvar ner så går det 
över. Det är alltid det här precis innan. Du vet det är det som är värst. Det är att jag har så 

dålig bild av att prata överhuvudtaget.54 

Vad gäller respondent 1 är denna upplevda ångest alltså inget som är specifikt för just 

franskämnet, utan tycktes vara närvarande vid samtliga former av examinerad muntlig 

framställning. Med detta sagt är det i vilket fall anmärkningsvärt att eleven använder så pass starka 

uttryck, såsom att hon vill spy, för att beskriva känslan av att kommunicera på målspråket. Utöver 

denna generella beskrivning av upplevelsen att tala franska så påpekade dock eleven att läraren 

kan ha stor inverkan på denna känsla, då ett accepterande klassrumsklimat, där det finns goda 

relationer mellan lärare och elev, i stor utsträckning kan undanröja denna känsla. 

Respondent 2:s beskrivning av upplevelsen att tala franska kontrasterade på ett tydligt sätt mot 

ovanstående utsaga. Respondenten menade att det kändes väldigt bra att tala franska med 

klasskamrater, vilket förklarades med utgångspunkt i gruppsammansättningen, att samtliga elever 

i gruppen kände varandra och att alla  därmed kunde prata med varandra utan problem. Däremot 

underströks här en skillnad mellan att prata målspråket med andra elever och att prata det med 

läraren. Nervositeten inför att göra fel i och med språkets grammatiska komplexitet och bristande 

tid för reflektion vid muntligt tal, framlyftes alltså här som relativt stor vid tal med läraren, 

eftersom denna kontinuerligt examinerar eleven.  

I likhet med respondent 1 så framhöll respondent 3 erfarenheter av att tala franska med lärare 

och elever som negativa. Hon påpekade att det allmänt kändes dåligt och jobbigt att prata 

franska, främst i och med svårigheter med uttal och bristande ordförråd. Denna känsla hade 

enligt respondenten förstärkts över tid, då hon under franska steg 1 upplevde det som att alla var 

nybörjare, men att de andra utvecklades snabbare i ämnet och att hon därmed hamnat efter. 

                                                 

 
54 Elevintervju 1 – 21:46-22:24. 



 

 26 

Detta gjorde att det, enligt respondent 3, kändes sämre att prata franska för varje lektion som 

gick. Däremot påpekade respondenten att hon vid skriftligt arbete i ämnet inte upplevde samma 

bristande förmåga eller ångest. 

Även respondent 4 uttryckte en viss ångest inför att prata franska med klasskamrater och 

lärare. Detta var dock inte, i likhet med respondent 1, bundet till just franska som språk och 

framstod inte som den typiska rädslan inför att göra bort sig eller liknande. Det var snarare 

baserat på en frustration över att inte komma ihåg något som hon lärt sig: 

I: Hur känner du inför att prata franska med din lärare och med dina klasskamrater? 

R: Alltså jag tycker det är lite.. Jag har alltid tyckt att det har varit lite läskigt att prata 
främmande språk. Alltså, engelska framförallt och franska. Men det är någonting jag 
jobbar på. Men annars tycker jag inte det har varit något jobbigt så, utan det har bara varit 
för mig, mig själv.. 

I: Men hur är det läskigt? Vad är du rädd för liksom? 

R: Alltså jag är inte rädd för att säga fel! Det är jag inte rädd för, men jag är rädd för att 
liksom.. inte kunna.. Att jag liksom har gjort det hemma och "det här kan jag liksom!" och 
sen så bara glömmer jag när jag väl är framme och ska prata. Jag tror jag har lite för höga 
krav på mig själv ibland och då kan det bli lätt att jag så här.. glömmer helt.  

I: Men så du har inte den här rädslan för att säga fel och känna att du gör bort dig eller 
så? 

R: Nej.55 

Detta framstår alltså inte som samma typ av ångest som de tidigarenämnda respondenterna 

återgav under deras respektive intervjuer, då det här snarare rör sig om en ambitiös elev som har 

höga förväntningar på sig själv och inte en elev som är oroad inför att göra bort sig eller liknande. 

Faktumet att kommunikation på målspråket upplevts som välfungerande i övrigt kan även ha en 

viss koppling till den goda gruppdynamiken som omnämndes av respondent 2, då dessa elever 

läser tillsammans. 

Respondent 5 tycktes överlag ha en god erfarenhet av att tala franska. Detta förklarades med 

utgångspunkt i gruppsammansättningen, då samtliga sju elever som läser franska steg 5 i någon 

mån är vänner. Dock uppmärksammades att hon och hennes klasskamrater inte sällan gör sig till 

och talar målspråket på ett oseriöst sätt för att, ifall eleven sagt fel, kunna säga att detta var ett 

skämt. Likväl framstod respondentens ångest inför att tala målspråket överlag som marginell då 

hon menade att hon var bekväm med att tala franska i skolan och påstod att hon i allmänhet är 

en person som inte skäms särskilt enkelt vid muntliga framställningar. Däremot påpekades det att 

ifall det hade rört sig om en elevgrupp på cirka tjugo elever eller mer så hade sannolikt 

upplevelsen varit annorlunda. Sammanfattningsvis går det alltså att konstatera att majoriteten av 

                                                 

 
55 Elevintervju 4 – 18:57-20:01. 
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respondenterna relaterar upplevelsen till att tala franska med den aktuella 

gruppsammansättningen samt att flera av respondenterna relaterar detta till den undervisande 

läraren.  
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Sammanfattande diskussion 

Under denna studie har flertalet resultat påträffats som anknyter till den tidigare forskningen som 

skisserats i inledningsavsnittet. Den beskrivningskategori som figurerat mest konsekvent bland 

respondenterna var K1: Omfattande språkliga resurser. Samtliga respondenter besatt omfattande 

språkliga resurser, då de alla redan talade ett tredjespråk (arabiska, somaliska, spanska, etc.) 

flytande, som ett resultat av deras föräldrars utländska härkomst. Språkkunskaper tycktes även 

överlag vara högt värderat av respondenternas föräldrar. Denna beskrivningskategori är i högsta 

grad relaterbar till Bourdieus term lingvistiskt kapital56, då dessa symboliska resurser, främst i 

form av språkliga färdigheter, tycks ha lett flertalet respondenter till avancerade språkstudier, 

särskilt respondent 4 och 5.  

Det bör dock understrykas att det inte endast är de språkliga resurserna som inkluderas i 

kapital-termen, då det likväl fanns en omfattande variation gällande värderandet av 

språkkunskaper bland respondenterna, vilket kan ha sin förklaring i föräldrarnas värderande av 

språk. Det tydligaste exemplet på detta framkommer i en jämförelse mellan respondent 3 och 4, 

då respondent 3, vars föräldrar sannolikt inte ens visste vilket språk hon studerade enligt 

respondenten, framstod som tämligen omotiverad, med en relativt låg värdering av 

språkkunskaper. Under intervjun  med respondent 4 var däremot föräldrarnas höga värdering av 

språk påtaglig, vilket enligt respondenten själv sannolikt påverkat henne och hennes syn på 

språkkunskapers värde. Elevernas lingvistiska kapital framstår som ett centralt resultat för denna 

studie då Bourdieu, likt tidigare nämnt, menar att språkliga färdigheter utgör den mest avgörande 

faktorn i relationen mellan social bakgrund och skolframgång.57 

Tidigarenämnda värderande av språk behandlades mer ingående i beskrivningskategorin K2: 

Varierande synsätt på språks funktion och värde. I detta avsnitt framträdde omfattande olikheter i 

elevernas perspektiv på denna företeelse. Respondent 1 och 3 tycktes ha någorlunda liknande syn 

på språks funktion och värde, i korthet påstod de båda att det är bra att kunna flertalet språk, 

men att engelska är det enda språket som egentligen är nödvändigt för att en individ ska kunna 

klara sig i dagens värld. Respondent 2 och 4 presenterade dock radikalt olika perspektiv, vilka kan 

ses som ytterligheter gällande synsätt på språks funktion och värde. Respondent 2:s 

funktionalistiska språksyn framstod tydligt i hans påstående kring att det endast borde finnas ett 

språk i världen, i syfte att effektivisera kommunikationen mellan människor, medan respondent 4 

menade att språk är allmänbildning, att kunskaper i flertalet språk förenklar ett pluralistiskt 

tankesätt samt påstod, i likhet med Europarådets riktlinjer, att språkliga färdigheter kan 

                                                 

 
56 Se avsnittet ”Litteraturöversikt” för en förklaring av termen ”lingvistiskt kapital”. 
57 Bourdieu & Passeron 1970, s. 144.  
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möjliggöra interkulturella närmanden.58 Respondent 5 betonade främst liknande aspekter som 

respondent 4, men underströk samtidigt språks kommunikativa funktion, varpå hennes 

perspektiv bör ses som någorlunda moderat. Även denna beskrivningskategori är relaterbar till 

Bourdieus term lingvistiskt kapital, då värderandet av språkliga färdigheter är en symbolisk 

resurs.59 

Gällande beskrivningskategorierna K2.1: Motivation baserad på ett intresse för 

målspråkslandet och tillhörande kultur samt K2.2: Motivation baserad på språkets praktiska 

värde, så framstod K2.1 överlag som dominant i elevernas utsagor. Denna slutsats baseras bland 

annat på det faktum att respondenterna 1, 4 och 5 samtliga presenterade ett omfattande intresse 

och gillande av Frankrike samt fransk kultur. Detta framkom exempelvis i termer av en 

uppskattning av fransk film, musik och matkultur samt en vilja att resa till landet och ”uppleva 

allt”, som respondent 4 uttryckte det. Just respondent 4 utmärkte sig något dock i det avseendet 

att hon snarare gav uttryck för en allmän vilja att utforska främmande kulturer. Hennes intresse 

var alltså inte specifikt riktat mot Frankrike och fransk kultur. Slutsatsen att ett intresse för 

målspråkslandet och dess kultur i högre grad betingat elevernas motivation än språkets praktiska 

värde tar även utgångspunkt i att flertalet respondenter, däribland respondent 2 och 5, ifrågasatte 

huruvida kunskaperna i franska skulle vara användbara för dem i Sverige. Dock framkom även en 

viss motivation baserad på språkets praktiska värde hos ett antal respondenter, då de bland annat 

framhöll meritpoäng som en anledning till att de valt att läsa de avancerade kurserna i franska. 

Språkets praktiska värde framhölls särskilt av respondent 2, vilket framstår som högst logiskt i 

och med hans ovan beskrivda syn på språks funktion och värde. Det bör här påpekas att 

beskrivningskategorierna K2.1: Motivation baserad på ett intresse för målspråkslandet och 

tillhörande kultur och K2.2: Motivation baserad på språkets praktiska värde är relaterbara till 

Lamberts termer integrativ motivation respektive instrumental motivation.60  

Respondenternas uppfattningar om Frankrike och fransmän varierade kraftigt i deras 

respektive utsagor, även om positiva uppfattningar framhölls i något högre grad. Detta framstod 

som tydligast hos respondenterna som besökt landet, exempelvis då respondent 5 menade att 

hon, efter hennes vistelse i Paris, bara ville flytta dit och ”vara kvar där för evigt” eftersom hon 

tyckte om staden så mycket.61 Flertalet elever uppmärksammade dock även ett antal stereotyper 

kring fransmän, särskilt att de ska vara otrevliga gentemot folk som inte talar franska väl, men 

dessa stereotypiska uppfattningar avfärdades hastigt genom en distansiering från sådana 

generaliseringar. Respondent 2 och 4 menade sig i allmänna termer främst se likheter mellan 

svenskar och fransmän och inte se alltför många skillnader. En tydligt negativ uppfattning av 

landet, som påtalades av bägge eleverna i franska steg 2, alltså respondent 1 och 3, var dock den 

                                                 

 
58 Skolverket, 2007: Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning, s. 4. 
59 De Mejía 2002, s. 36. 
60 Gardner 1985, s. 133, 150. 
61 Elevintervju 5 – 05:07- 05:38. 
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relativt nyligen införda lagstiftningen mot att bära heltäckande slöja samt bära slöja i skolor i 

Frankrike. Detta ledde respondenterna till uppfattningen att landet sannolikt inte är lika öppet 

som Sverige, att det är något mer främlingsfientligt än Sverige samt slutsatsen att de, av dessa 

anledningar, inte skulle vilja bo där, även om det inte torde vara ett problem för dem att resa dit 

på semester. Sammantaget framstår alltså respondenternas uppfattningar om Frankrike och 

fransmän som högst varierade. Respondenterna som läser steg 2 återgav en något tudelad bild av 

Frankrike i form av såväl positiva som negativa uppfattningar. Respondenterna som läste steg 4 

samt 5 speglade dock mer ensidigt positiva uppfattningar av målspråkslandet samt dess 

tillhörande kultur, vilket kan ha sin förklaring i att dessa tre elever tidigare hade besökt landet.  

Vad gäller K4.1: Positiva uppfattningar av undervisning och lärare samt K4.2: Negativa 

uppfattningar av undervisning och lärare så framkom en tydlig skiljelinje mellan de elever som 

läser steg 2 och de som läser steg 4 och 5. Respondent 1 och 3 uppmärksammade att de länge 

haft en väldigt enformig och traditionell undervisning, eller som respondent 1 formulerade det 

”boken, boken, boken, prov”62, vilket sänkt deras motivation. Här kritiserades även den 

undervisande lärarens överdrivet rigida struktur. Det bör dock framhållas att respodent 3 vid två 

tillfällen återgav en mer generellt negativ upplevelse av språkinlärning. Eleven menade att hon 

upplevde sin utveckling i fransk som långsam, då hennes övriga språkkunskaper hade inlärts 

någorlunda automatiskt, vilket är relaterbart till Henrys resultat om engelskans potentiellt negativa 

inverkan på tredjespråksinlärning.63 Därtill uppmärksammade respondent 3 att hennes kunskaper 

i somaliska hade försämrats sedan hon slutat läsa hemspråk, vilket hon menade var olyckligt. 

Detta är i högsta grad relaterbart till det vi tidigare konstaterade kring subtraktiv språkinlärning.64 

De negativa upplevelser av undervisningen som respondent 1 och 3 återgav kontrasterades mot 

en vikarie som dessa elever hade haft, som med mer lättsamma undervisningsmoment i form av 

lekar och med en mer uppmuntrande lärarstil hade lyckats förstärka deras vilja att tillägna sig 

språket. 

Till skillnad från eleverna i steg 2 så framhöll respondent 2, 4 och 5 det faktum att 

undervisningen är välplanerad som något positivt. Här underströks även aspekter såsom 

undervisningens variation samt lärarens uppmärksamhet och lyhördhet gällande kunskapsluckor i 

elevgruppen som gynnsamma. Det anmärkningsvärda är inte endast att respondenterna tycks ha 

varierande uppfattningar av huruvida det är en fördel att undervisningen har en tydlig planering, 

men även faktumet att de presenterade väsensskilt olika synsätt på en och samma lärare. Vad 

detta beror på är något svårt att fastslå, men det framstår som att undervisningens skiftande grad 

av variation, beroende på elevernas språkliga nivå, här har spelat en central roll. I övrigt framhöll 

samtliga respondenter diverse delmoment av undervisningen som mödosamma eller lustfyllda. 

                                                 

 
62 Elevintervju 1 – 16:57-17.05 
63 Henry 2012, s. 103-105. 
64 De Mejía 2002, s. 37, 40-41. 
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Variationen bland dessa åsikter är dock för omfattande för att kunna skissera några allmänna 

tendenser. I elevernas utsagor framkom det även ett fåtal uppfattningar som kan tolkas som 

tecken på intrinsic motivation, nämligen då respondenterna 4 och 5 menade att språkundervisningen 

är en kognitiv utmaning, vilket framhölls som en positiv aspekt av undervisningen.65 Detta 

framstod dock på intet sätt som utmärkande för dessa elevers motivation, vilket är varför detta 

inte utgjort en separat beskrivningskategori. 

Skillnaden i upplevelser framstod på ett liknande sätt i beskrivningskategori K4.2.1: 

Upplevelser av att tala målspråket. Respondent 1 och 3 framhöll upplevelsen av att tala franska i 

undervisning som högst negativ. De menade bland annat att detta vid tillfällen hade medfört 

nervositet och illamående samt att det i allmänhet kändes dåligt och jobbigt. Detta resultat är i 

hög grad relaterbart till Gardners term situationsbunden ångest, vilket han menar spelar en 

central roll i språkinlärarens motivation.66  Gällande eleverna i steg 4 och 5, alltså respondent 2, 4 

och 5, tycktes detta dock inte vara fallet. Samtliga av dessa respondenter framhöll upplevelsen av 

att tala franska som oproblematisk eller positiv. Detta förklarades med utgångspunkt i den 

aktuella gruppsammansättningen, då dessa tre respondenter framhöll att samtliga elever i deras 

respektive grupper kände varandra tämligen väl, vilket medförde ett gott klassrumsklimat. I och 

med detta menade eleverna i steg 4 och 5 att de inte kände någon oro inför att göra bort sig då de 

skulle tala målspråket. Dock påpekade respondent 5 att situationen sannolikt hade varit 

annorlunda om elevgruppen hade varit större. Respondent 4 framhöll även en viss nervositet 

inför att tala främmande språk i allmänhet, vilket hon menade inte var baserat på en ångest inför 

att göra fel, utan grundades i hennes höga förväntningar på sig själv.  

                                                 

 
65 Ellis 1997, s. 76. 
66 Gardner 1985, s. 147. 
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Konklusion 

Det förefaller passande att uppmärksamma några av de mer anmärkningsvärda resultaten för 

denna studie. Samtliga respondenter framhöll, om än på varierande sätt, vikten av sociala 

relationer för undervisningen i moderna språk, exempelvis betonades värdet av goda relationer 

mellan lärare och elever för att mildra elevernas situationsbundna ångest inför att tala målspråket. 

Flertalet respondenter betonade även dynamiken i elevgruppen som central för en välfungerande 

undervisning. Eleverna tycktes i något högre grad vara präglade av motivation baserad på ett 

intresse för Frankrike och fransk kultur än motivation baserad på språkets praktiska värde. Deras 

uppfattningar av målspråkslandet samt dess tillhörande kultur kännetecknades av en hög grad av 

variation, även om dessa uppfattningar till övervägande del var positiva. En av de mer 

anmärkningsvärda negativa uppfattningarna som framkom rörde den relativt nyligen införda 

lagstiftningen mot att bära heltäckande slöja samt slöja i skolor i Frankrike. Denna lag ledde två 

respondenter till slutsatsen att de skulle kunna åka till Frankrike på semester, men att de inte 

skulle vilja bo där. Med detta sagt bör det understrykas att denna studies resultat är föga 

generaliserbara, dels eftersom det empiriska materialet är litet, dels då fyra av fem respondenter är 

flickor. Slutligen kan flertalet respondenters allmänna upplevelse av att lära sig franska 

sammanfattas med respondent 5:s konstaterande att det är ”jobbigt men kul”. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1. Tankar om språk i allmänhet och franska i synnerhet samt nyttan därav. 

- Hur kommer det sig att du valde att läsa franska? (sonderande) (följdfrågor om svaret är 

kort, föräldrarnas roll m.m.) 

- Pratar du några andra språk? (Om ja, hur har du lärt dig dem?) 

- Pratar dina föräldrar flera språk? Om ja, vilka och hur kommer det sig (studier, vistelse i 

landet, ursprung?)  

- Tycker du att det är viktigt att lära sig språk i allmänhet? Varför / varför inte? 

- Tycker du att det är viktigt att du får lära dig just franska? Varför / varför inte? 

- Tror du att du kommer få användning av dina kunskaper i franska? Hur skulle du vilja 

använda din kunskaper i franska? 

2. Uppfattningar av Frankrike och fransk kultur.  

- Vad har du för uppfattningar av Frankrike som land? 

- Vad har du för uppfattningar av fransmän? 

- Är du intresserad fransk kultur, alltså till exempel fransk film, musik, eller liknande? 

- Har du varit i Frankrike eller något fransktalande land? Skulle du vilja åka till Frankrike 

om du fick möjlighet? Om ja, varför (kulturen eller använda språket t.ex)? Var skulle du 

vilja åka? 

- Är du intresserad av något annat fransktalande land? Skulle du vilja åka dit? Om ja, 

varför? 

3. Uppfattningar av den konkreta undervisningssituationen. 

- Vad tycker du om att göra på franskan?  

- Vad tycker du inte om att göra på franskan?  

- Vad tycker du om din lärare? Rolig/tråkig, bra/dålig undervisning? Varför?  

- Är läraren bra på att uppmärksamma om något inte uppskattas i klassen? Är han/hon 

flexibel och anpassningsbar eller har han/hon en tydlig struktur?  

- Är undervisningen varierad eller ensidig? 

- Vad har tidigare och/eller nuvarande lärare gjort som höjt din motvation?  

4. Självuppfattning som fransktalare  

- Hur känner du inför att prata franska inför/med dina klasskamrater?  

- Hur har upplevelsen av att prata franska förändrats sedan du började läsa ämnet?  

- Märker du själv att du utvecklas som fransktalare? (Snabbt/långsamt?)  
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5. Sammanfattning 

- Hur skulle du sammanfatta din upplevelse av att lära dig franska? Vad skulle du säga om 

din motivation i ämnet? 
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