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Abstract 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilken motivationsorientering, integrativ 

eller instrumentell, som är den mest framträdande bland svenska som andraspråkselever samt 

vilken motivationsfaktor som är den mest avgörande för detta. Uppsatsen undersöker även 

vilka strategier lärarna använder sig av för att väcka och upprätthålla elevernas motivation. 

Studien är genomförd på en högstadieskola och baseras på både kvantitativ och kvalitativ 

metod där elevernas enkätssvar kompletteras med lärarintervjuer. I undersökningen användes 

även första- och andraspråksinlärningsteorier samt teorier om integrativ och instrumentell 

motivation vid andraspråkinlärning.   

Resultatet visar att eleverna drivs främst av den instrumentella motivationen och att betyget är 

den mest framträdande motivationsfaktorn. Studieresultatet tyder även på att lärarna är 

lyhörda och medvetna om motivationens betydelse för andraspråksinlärning eftersom 

undersökningen visar att deras elever anser sig nöjda med den grad utmaning och motivation 

som undervisningen erbjuder dem. 

Nyckelord: Motivation, svenska som andraspråk, andraspråksinlärning, integrativ motivation, 

instrumentell motivation, motivationsfaktor. 
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1 Inledning 

Motivation är en viktig aspekt av lärandet i klassrummet, den kan få elever att prioritera 

studier och lägga ner tid och ansträngning på att lära sig saker.  

Motivation är ofta ett skäl för antingen framgång eller misslyckande vid inlärning av ett nytt 

språk och för många lärare är det svårt att motivera sina elever. Med engagemang, 

ansträngning och frekvent exponering för ett språk har man stora möjligheter till en 

framgångsrik språkinlärning. Enligt Zoltán Dörnyei och Ema Ushioda (2011, s.105-106) 

undrar ofta lärare varför en inlärningsstrategi fungerar i en klass och inte alls i en annan. 

Dörnyei och Ushioda menar att många lärare är omedvetna om olika motivationsteorier och 

strategier. Det är viktigt att lärare känner till och bemästrar olika metoder för att kunna 

stimulera sina elever. Att skapa inlärningsintresse hos sina elever kan vara ett av de största 

problemen en ny lärare kan möta. För oss blivande lärare är det viktigt att få kunskap om 

olika motivationsteorier samt kunna tillämpa olika strategier som kan främja intresse till 

lärande hos våra elever. Vår avsikt med denna studie är att få en bättre förståelse för motiv 

och faktorer som driver svenska som andraspråkselever till att lära sig svenska.  

 Det finns väldigt många elever som nyligen har kommit till Sverige och läser svenska som 

andraspråk. Svenska är inte ett tillvalsspråk utan ett ordinarie skolämne. Dessa elever har inte 

möjlighet att välja bort svenska som andraspråk och dessutom är de tvungna att lära sig 

språket relativt snabbt för att kunna delta i skolundervisningen och inhämta kunskaper i de 

andra skolämnena. Vi har lagt märke till att vissa elever verkar lära sig det svenska språket 

snabbare av olika anledningar vilket har orsakat en del diskussioner mellan oss som har 

skrivit denna uppsats. 

De ovan nämnda diskussionerna har väckt vår nyfikenhet att ta reda på vad det är som 

motiverar och stimulerar mest när det gäller andraspråksinlärning. Den huvudsakliga idén 

med denna uppsats är att studera hur motiverade eleverna är att lära sig ett nytt språk, i detta 

fall svenska. Vi vill undersöka vilken typ av miljö som hjälper att motivera eleverna till 

andraspråksinlärning. I skolans styrdokument, Lgr 11, står det att skolans och därmed varje 

lärares uppdrag är att: ”främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper" (Skolverket, 2011). Vad kan en lärare göra för att eleven ska känna sig 

stimulerad? Vad tror eleverna att deras lärare kan göra för att motivera och göra 

andraspråksinlärningen mer intressant?  



2 
 

Vi vill försöka undersöka vilken motivationsorienteringar som är den mest förekommande 

bland svenska som andraspråkselever. Är det den instrumentella eller den integrativa? Vi vill 

också undersöka till vilken grad svenska som andraspråkslärarna motiverar elever att lära sig 

svenska språket och vilka strategier de använder för att motivera eleverna. 

 

1.1 Tillbakablick på skolämnet svenska som andraspråk 

I den svenska språklagen (SFS 2009:600) under rubriken: Den enskildes tillgång till språk, 14 

§, står det följande: "Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, 

utveckla och använda svenska." Lagen säger att varje enskild person ska kunna lära sig och 

utvecklas i landets huvudspråk, men har det alltid varit så? 

Trots att det existerade och talades fler språk än bara svenska ansågs Sverige fram till 1960-

talet vara ett enspråkigt land. Med den stora arbetskraftsinvandringen ökade behovet av 

andraspråkundervisningen i svenska. Det som en gång var undervisning i svenska som 

modersmål hade oväntat blivit svårt att tillämpa på människor med andra modersmål än 

svenska. För att kunna ge invandrare den grundläggande möjligheten till anpassning i det 

svenska samhället växte språkundervisning för invandrare fram. Från och med år 1970 hade 

Sverige i enlighet med Europarådets rekommendation från 1968 kunnat erbjuda minst 200 

timmars svenskundervisning till sina invandrare. Så småningom hade antalet 

undervisningstimmar utökats till 240 timmar år 1973 (Tingbjörn 2004, s.743).  

Det största problemet med svenska som andraspråksundervisning var att det inte fanns några 

kompetenta lärare i ämnet. För att kunna lösa problemet startades det på 1970-talet 

utbildningskurser för lärare i svenska för invandrare samt forskning inom 

andraspråksinlärning. Benämningen svenska som andraspråk började användas först 1982. År 

1987 hade svenska som andraspråk blivit ett eget ämne i lärarutbildningen och två år senare 

även ett eget ämne i gymnasieskolan. Grundskoleeleverna fick vänta fram till 1995 innan det 

blev även ett grundskoleämne. Under 1993 hade det utsetts speciella grupper för utarbetning 

av kursplaner i alla grundskoleämnen. Gruppens utarbetade kursplansförslag i svenska som 

andraspråk hade dessvärre förkastats av regeringen. Regeringen motiverade sitt beslut med 

två argument. För det första ansågs det att kursplanen inte följde det föreskrivna och övrigt 

tillämpade kursplanestrukturen, strävansmål och uppnåendemål. Det andra argumentet var att 

undervisningen i svenska var en stödundervisning vars syfte var att så snabbt som möjligt 
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förbereda eleverna för den ordinära undervisningen i svenska. För detta ansågs det inte vara 

nödvändigt med en kursplan. Beslutet ledde till att kursplanen i ämnet svenska fick en 

hänvisning till skollagens föreskrift om rätt till stödundervisning i svenska för dem som inte 

har svenska som modersmål (Ibid. 2004, s.744-750).   

Efter regimskiftet har statusen på ämnet svenska som andraspråk ändrats. Den nya 

skolministern som själv hade erfarenhet av att undervisa elever med ett annat modersmål än 

svenska tog initiativ och förändrade den bristfälliga verkligheten. Från och med 1 juli 1995 

hade svenska som andraspråk blivit eget ämne i hela det svenska utbildningsväsendet.  Denna 

statushöjning av ämnet ledde senare till bestämmelsen att ämnet svenska som andraspråk 

skulle vara behörighetsgivande för högskolestudier (Ibid. s.758-759).  

Hur ser det ut i dag då? Har alla dessa reformer gett oss ett ämne som är likvärdigt ämnet 

svenska? I Skolförordningen (2011:185) under rubriken Svenska som andraspråk, paragraf 15 

§, står att "Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska". Trots 

denna bestämmelse har det de senaste åren letts debatter mellan politiker och forskare om 

huruvida ämnet svenska som andraspråk bör avskaffas. Sedat Dogru, Moderata partiets 

riksdagsledamot, skriver i sin artikel "Slopa svenska som andraspråk" som finns publicerad på 

SvD Opinions hemsida följande: 

Genom lågt ställda krav och luddiga kursplaner upplever många elever att de inte får 

samma möjligheter som sina skolkamrater, som möter högre krav och ett snabbare 

tempo i den vanliga svenskundervisningen. Konsekvenserna ser vi årligen. En fjärdedel 

av alla elever med utländsk bakgrund har inte tillräckliga betyg för att söka in till 

gymnasiets nationella program. (Sedat Dogru, 2013) 

Dogru har även lämnat in en motion om förändring av den ovan nämnda paragrafen i 

skolförordningen eftersom han menar att svenska som andraspråk inte bör ses som en 

motsvarighet till ämnet svenska. Han tycker att eleverna ska få välja själva vilket av dessa två 

ämnen de ska läsa utan skolans godtyckliga placering.  

Svenska som andraspråk som skolämne har utvecklats och fått en egen kursplan. Trots 

ansträngningar av skolpolitikerna har svenska som andraspråk inte lyckats få någon högre 

status. Sverige har en skolförordning som säger att svenska som andraspråksundervisningen 

ska anordnas och bedrivas, däremot finns det inga klara direktiv om hur själva undervisningen 

ska organiseras. Det innebär att eleverna i svenska skolor inte får någon likvärdig 
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undervisning i svenska som andraspråk. Kritiken mot ämnet riktas även mot kraven på 

eleverna som anses vara för låga och otillräckligt utmanande. Konsekvenserna är dåliga betyg 

och låga meritpoäng till gymnasiestudier. 

 

1.2 Bakgrund och problemformulering 

Skolverkets PM (2014) "Slutbetyg i grundskolan, våren 2014" bekräftar den ovan nämnda 

kritiken. I den redogörelsen kan vi läsa att det är just i ämnet svenska som andraspråk som 

eleverna har sämst betyg. Det är 31,2 % av eleverna i åk 9 som inte har nått kunskapskraven, 

1/3 del har fått betyget E och mindre än 10 % av eleverna når upp till de två högsta betygen, 

A och B.  

Svenska som andraspråk är viktigt då det ger en bas i svenska för nybörjare och uppbyggande 

av svenska språket. Det är viktigt för de elever som läser det eftersom det ger dem den 

undervisningen de behöver för att utveckla sitt språk. Det svenska språket är ytterst viktigt för 

invandrarelever då de flesta skolämnen är på svenska samt att det öppnar upp dörren till 

framtiden. Om statusen på svenska som andraspråk är låg, hur ska lärare kunna motivera sina 

elever att lära sig det? Vad är det som driver svenska som andraspråkselever till inlärning av 

svenska? Ska vi satsa på den inre eller den yttre motivationen? Vad är det vi lärare kan göra 

för att motivera till bättre kunskaper i det svenska språket?  

Vi har en uppfattning om att eleverna är mer instrumentellt motiverade att lära sig svenska 

språket medan lärare arbetar utifrån föreställningen att eleverna är integrativt orienterade. Vi 

vill ställa elevernas syn på motivation gentemot det som lärarna anser är drivande för 

eleverna.  

Det finns en del publicerade uppsatser i vilka fenomenet motivation behandlas inom 

andraspråksinlärning. De flesta är inriktade på av hur motivationsfaktorer påverkar inlärning 

av svenska språket hos vuxna men vi har inte hittat mycket om motivationen hos 

grundskoleeleverna i Sverige. Eftersom vår utbildning ger behörighet att undervisa på både 

högstadiet och gymnasiet anser vi att denna undersökning kommer att ge oss kunskap som vi 

senare kan dra nytta av i vår kommande praktik vid undervisningsplaneringen och vidare i ett 

arbetsliv.   
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att försöka få insyn i vilken som är den mest framträdande 

motivationsorienteringen samt vilken motivationsfaktor som är den mest avgörande. Vi är 

intresserade av att utreda hur svenska som andraspråklärare arbetar och vilka strategier de 

använder sig av i sin undervisning för att motivera sina elever och väcka deras intresse för 

andraspråksinlärning. Slutligen kommer vi att titta på hur nöjda eleverna är med den svenska 

som andraspråksundervisning som bedrivs på deras skola.  

Arbetets tyngdpunkt kommer att ligga på elevernas motivation då vår undersökning ämnar 

analysera i vilken utsträckning eleverna känner sig motiverade/utmanade till en 

andraspråksinlärning. Vi kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 Vilken motivationsorientering, integrativ eller instrumentell, är den mest 

förekommande hos svenska som andraspråkseleverna vid inlärningen av svenska, samt 

vilken faktor får de att vara det? 

 Vad gör lärarna för att motivera sina elever och upprätthålla deras motivation? 

 Hur utvärderar eleverna sina lärares insatser i klassrummet? 

 

1.4 Några begrepp 

De viktiga elementen i andraspråksinlärningen är: förstaspråk, andraspråk samt 

andraspråksinlärning. Eftersom de används flitigt i andraspråkforskningssammanhang följer 

det en kort förklaring av dessa nyckelbegrepp här nedan.  

Förstaspråk (L1 - L står för language) är det språk vilket lärs in först genom att en individ 

exponeras för det från födelse av t.ex. föräldrar.  

Andraspråk (L2) står för det språk som individen tillägnar sig efter att förstaspråket har 

etablerats. Andraspråk brukar också betecknas med termer interimspråk eller målspråk vilken 

syftar på det språket som är mål för inlärningen.  

Andraspråksinlärning kan då förklaras som tillägnande i något språk utöver modersmålet. 

Niklas Abrahamsson förklarar att det finns en relevant skillnad mellan andraspråk och 

främmandespråk eftersom andraspråk lärs in i en miljö där målspråket talas medan 

främmandespråk lärs in i en miljö där språket inte används på ett naturligt sätt (Abrahamsson 

2009, s.13-14).  

SVA förkortning som används för svenska som andraspråk. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel följer en kort redovisning av den teoretiska forskningen som har relevans för 

vår studie. Först förklaras de allmänna förstaspråk- och andraspråksinlärningsteorierna, sedan 

redovisas motivationsteorierna och den tidigare forskningen om motivation och 

andraspråksinlärning. 

 

 

2.1 Kognitiva och behavioristiska teorier om språkinlärning 

Behavioristerna, vars främsta företrädare är pedagogen Ivan Pavlov och psykologen Burrhus 

Frederic Skinner, menar att språkinlärning skiljer sig inte av övrig inlärning och beskriver att 

den bygger på vanor. Social förstärkning, stimulans, imitation, övning och respons är väldigt 

viktiga för inlärning av språk (Abrahamsson 2009, s. 30). Behavioristerna menar att 

språkinlärningen kan ske på två sätt: barn lär sig först orden och sedan deras innebörd eller 

barn lär sig även ord genom att först se ett föremål, sedan hör ett ord och sammankopplar 

dem. Teorin avser att barns språkliga förmåga beror på stimulansen. Kritiker menar att barns 

språkutveckling inte kan förklaras enbart som resultat av miljön eftersom barn inte kan få 

respons på allt de säger.     

Språkforskare utgår från Jean Piagets kognitiva teori som utgår från barnets kognitiva 

utveckling (Svensson 2009, s. 29). Grundtanken i Piagets teori är att barnens kognitiva 

utveckling påverkar språkinlärningsförmågan. Den kognitiva utvecklingen ligger till grund till 

språkutvecklingen och till grund till den kognitiva inlärningen ligger de erfarenheter barnet 

gör under de första levnadsåren, genom sina olika sinnen och genom rörelser. Enligt Piagets 

teori leder den kognitiva utvecklingen till språkligt utveckling och språkligt samspel. Det 

språkliga samspelet utvecklar ytterligare kognitiv förmåga. Allt detta samverkar till en positiv 

uppåt gående spiral där kognitiv utveckling leder till språkutveckling och tvärt om. I allra 

första fasen har miljön mindre betydelse vad det gäller språkutvecklingen men miljön spelar 

stor roll för den kognitiva utvecklingen (Ibid. s. 30). 

Även psykologerna Lev Vigotsky och Jerome Bruner har forskat kring språkinlärning och 

deras teori kallas för social kognitivism. De betonar vikten av det sociala samspelet i 

språkinlärningsprocessen. Vigotskys teori betonar hur människans utveckling har nära 

samband med det sociala, historiska och kulturella sammanhanget. Språkutveckling är 

beroende av många andra faktorer så som biologiska och sociala. Han menar att barn ska delta 

i olika kulturella verksamheter under ledning av en mognare och mer kunnig person. Olika 
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sociala sammanhang hjälper barnet att öka tankeförmåga (Ibid. s. 33). Bruner hävdar också att 

språkinlärning, tanke och kunskap beror inte bara på hur individen lär sig eller tänker utan att 

det är ett resultat av interaktion i en social miljö. Socialt samspel medför att barn vill: 

kommunicera, tala, lär sig hur språk används, lär sig att producera tal samt lär sig språkregler 

(Ibid. s. 40). 

De nämnda teorierna ligger till grund hur språkforskare ser på inlärning av språk. Dessa 

teorier avser mest språkinlärning hos små barn eller inlärning av L1. Eftersom vårt arbete 

kommer att handla om andraspråksinlärning följer här nedan en mer ingående förklaring av 

hur den går till.   

 

 

2.2  Andraspråksinlärning 

Andraspråksinlärning är en väldigt komplex process och ser olika ut från inlärare till inlärare 

och det är andraspråklärarnas uppgift att hjälpa eleverna att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar och möjligheter. Hur väl en elev kommer att lyckas i sin inlärning beror på en 

rad faktorer. Några av dem är: ålder, social bakgrund, första språk, språkbegåvning, 

erfarenheter, utbildning, motivation, etc. 

Ann-Katrin Svensson (2009, s.191) liksom Abrahamsson (2009, s.53-54) nämner att 

andraspråksinlärningen följer i stort samma mönster och principer som förstaspråkinlärning. 

Men båda påpekar det att trots att de finns många likheter i inlärning av ett första och ett 

andra språk finns det också stora skillnader. En person som lär sig ytterligare ett språk brukar 

genomgå olika utvecklingsstadier på vägen till målspråket och dessa är gemensamma för alla 

inlärare. Dessutom tenderar talarna av samma modersmål att lära sig språkliga strukturer och 

regler i samma ordning.  

Abrahamsson (2009, s. 15-16) beskriver att det är väldigt svårt att definiera 

andraspråksinlärning. Han nämner, den amerikanska språkpedagogen och 

andraspråksforskaren, Stephen Krashen som gör en åtskillnaden mellan 

andraspråkstillägnande (eng. acquisition) och andraspråksinlärning (eng. learning). 

Tillägnandet avser att inläraren på ett naturligt sätt genom språkligt inflöde och samspel med 

målspråkstalare förvärvar språket. Medan inlärning avser en mer formell 

undervisningssituation i klassrumsmiljö.  
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Enligt Krashen är det andraspråkstillägnandet som är av primärt intresse eftersom, den ter sig 

mest naturlig för inläraren och kan resultera i en "äkta" andraspråksbehärskning. Acquisition 

(språkförvärv) är det sätt på vilket barn lär sig sitt förstaspråk (Tingbjörn 1994, s.97). Krashen 

menar, att exponering för målspråket i en äkta kommunikationssituation leder till en 

omedveten språkinlärning. I en sådan situation är språkinlärarna omedvetna om den enorma 

språkutbildningen de genomgår eftersom de använder sig av språket på ett naturligt sätt i 

interaktionen med sin omgivning. Learning i enlighet med Krashens terminologi innebär en 

medveten språkinlärningsprocess genom t.ex. traditionell skolundervisning. Denna 

inlärningsprocess planeras och kontrolleras av läraren och enligt Krashen leder den inte till en 

naturlig känsla för rätt och fel i språket, utan blir i stället regelkunskap. Stor del av den 

formella språkundervisningen ägnas åt att lära ut grammatiska regler. Lärarna lägger även ner 

mycket tid på korrektion, eftersom det råder en uppfattning om att de förklarade felen inte 

kommer att upprepas.  

Krashens omstridda uppfattning är att learning inte kan övergå i acquisition (Ibid. s. 98-99). 

Efter en del kritik mot hans inställning har Krashen backat och sagt att undervisningen visst 

kan leda till inlärning men i så fall måste den ge en input (ett inflöde) som leder till 

acquisition. Således framkommer det att Krashen kallar all verklig inlärning för acquisition, 

oavsett var och hur den sker, medan dålig undervisning och bristande inlärning hänförs till 

learning. Med andra ord betecknar learning det som inte är inlärning. 

Språkforskaren och lektor i svenska vid Göteborgs universitet Gunnar Tingbjörn kritiserar 

Krashens tanke och menar att acqusition inte utesluter learning, utan att andraspråksinlärning 

bäst sker vid samverkan mellan förvärv och formell undervisning. Viktigast vid 

språkundervisningen är att den ska ses som en meningsfull aktivitet. Den som anser den som 

meningsfull måste kunna motivera och utforma språkundervisningen på ett sådant sätt som 

möjliggör att learning blir till verklig språkinlärning oberoende av om den ska kallas för 

acquisition eller inte (Ibid., s.100). 

Av alla Krashens hypoteser om andraspråksinlärning är The Input Hypothesis 

(Inputshypotesen) den som är mest centrala eftersom han menar att den kan förklara hur 

acquisition går till. Denna hypotes påstår att inlärning uppkommer av sig själv under 

förutsättning att inläraren utsätts för "comprehensible input" (förståelig språklig stimulans) på 

rätt nivå. Den rätta nivån beskriver Krashen med formeln i+1, "input + ett steg", vilket kan 

förklaras med att uppgifterna ska ligga just ett snäpp över inlärarens egen aktuella nivå 
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(Tingbjörn 1994, s.103). Det är viktigt att inputen inte är för snäv utan att den håller sig en bit 

över den punkt som inläraren befinner sig på. Det är optimalt om den kombineras med en 

förståelig kontext samt ickeverbal kommunikation. Genom att undervisa på detta sätt skapar 

man förståelse så att inläraren kan tillägna sig språket och när tiden är mogen även en ny 

språkstruktur (Ibid. s.104). 

Tingbjörn (1994, s.104-105) är kritisk mot Krashens "förståeliga input" eftersom han anser att 

den inte räcker för att inlärningen ska ske. Enligt honom krävs också att inputen är intressant 

för inläraren inte bara språkligt och innehållsligt begripligt. Inputen bör väcka engagemang 

hos inläraren för att den ska ge något beständigt resultat istället för att resultera i ett 

inpluggande av det påbjudna fakta. 

Krashen är en av de mest framträdande inom andraspråksforskningen och på grund av detta 

har hans teorier valts till den teoretiska ramen i arbetet. Svenska som andraspråk lärs in 

genom språktillägnandet och den förståeliga inputen kan kopplas till motivationen vilket är 

det som vi ämnar undersöka.  

 

 

2.3 Motivation 

Begreppet motivation är kopplat till psykologi. Ordet motivation har funnits i många 

århundraden men det var först för några decennier sedan som den har blivit ett studerat 

fenomen. Ordet motivation härstammar från latinets "Movere" vilket betyder att röra sig. Det 

är motivationen som stimulerar någon att vilja lära sig något, att engagera sig, samt att vilja 

anstränga sig vid inlärning. 

Motivationen är det som får den enskilda individen att agera för att uppnå något och att 

producera ett målinriktat beteende. Motivet är då en drivkraft som leder till en handling. 

Begreppet motivation är associerat med vilja och intresse. Viljan att göra en insats och uppnå 

vissa mål. Motivation är en viktig faktor för skolengagemang och en elevs språkutveckling. 

Det är fundamentalt i allt lärande och den är särskilt viktig i andraspråksinlärning eftersom det 

är motivationen som avgör hur framgångsrik en student blir i sin andraspråksinlärning.   

Motivation kan delas upp i två faktorer, den yttre och den inre. Inre (intrinsic) motivation är 

den faktor som bidrar till att uppnå ett psykologiskt eller fysiologiskt behov, med andra ord 

det är ”målen som finns inom en människa i form av behov som skall tillfredsställas” 

(Stensmo 1997, s. 97). Inre motivation handlar om intresse och egen vilja att lära sig. Den 
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yttre (extrinsic) motivationen bidrar till uppfyllandet av en önskan eller ett mål i form av 

belöningar, som till exempel betyg. I skolmiljö verkar den inre motivationen som den 

drivande kraften att lära sig. I den yttre motivationen är inte bara moroten viktig utan även 

piskan, tvånget och kraven. Dörnyei och Ushioda anser att motivationen fokuserar på ”the 

inner working of the human mind that process information and shape behaviour … and the 

immediate cause of human behaviour is indeed motivation" (2011, s. 7). Motivation spelar en 

nyckelroll i lärandet. Det är en känsla, inre källa, anledning och syfte som flyttar en person till 

en särskild åtgärd. Motivationen kan ses då som orientering med avseende på målet att lära 

sig. 

Den sociopedagogiska modellen av Robert C. Gardner (1985) har varit den avgörande teorin 

om studiemotivering i andraspråksinlärning under några decennier och härstammar från 

tidigare studier av Lambert (Gardner & Lambert 1959, 1972). Grundtanken med denna 

modell är att den sociokulturella miljön påverkar elevernas attityder till målspråket, 

gemenskapen och kulturen, som i sin tur påverkar motivationen i andraspråksinlärning. 

Gardner identifierar i sin studie ett antal faktorer som påverkar individen när den ska lära sig 

ett andraspråk. Hann anser att motivationen beror på “combination of effort plus the desire to 

achieve the goal of learning the language plus favorable attitudes toward learning the 

language” (Gardner 1985, s.10). Enligt Gardner bestäms motivationen till inlärning av ett 

främmande språk av ett grundläggande anlag och personliga egenskaper hos den studerande 

samt dennes attityder till målspråket. I sin sociopedagogiska modell har Gardner identifierat 

ett antal faktorer som är sammankopplade vid andraspråksinlärning. Några av dessa faktorer 

är insats, lust och påverkan. Insats syftar på den tid det tar att studera språket för eleven. Lust 

anger hur mycket eleven vill bli kunnig i språket och påverkan visar elevens känslomässiga 

reaktioner för språkstudier (Gardner 2001, s.6).  

År 2005 förslog Dörnyei L2 Motivational Self System. Detta system har Dörnyei delat in i tre 

olika delar: Ideal L2 Self, Ought-to L2 Self och L2 Learning Experience. Han påstår att “If the 

person we would like to become speaks an L2, we can speak about an ideal L2 self, which is a 

powerful motivator to reduce the language gap between our actual and ideal self” (Hadfield & 

Dörnyei 2013, s. 3). Den Ideal L2 Self hänvisar till vad eleverna vill bli genom lärandet av ett 

annat språk. Han menar att om studenter har en inspiration av vad de vill bli, blir de 

motiverade att arbeta mot att uppnå det. Outgh-to L2 Self är vad språkstuderande tror att de 

ska bli eller undvika att bli genom att lära sig språket (misslyckas i prov m.m.). L2 Learning 

Experience gäller situationsspecifika motiv med anknytning till den omedelbara 
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inlärningsmiljön och erfarenhet (Ibid. s. 3). Empiriska studier (t.ex. Dickinson, 1995; 

Jacobovitz, 1970; Kelly, 1969; MacIntyre, MacMaster, & Baker, 2001; Noels, 1997, 2009) 

har funnit att komponenterna i L2 Motivatinal Self System korrelerar till den 

sociopedagogiska modellen.  I första hand kunde man dra likhet mellan Ideal L2 Self och 

integrativ och inre motivation, samt mellan Ought-to L2 Self och instrumentell och yttre 

motivation (Xie 2011, s. 4).  

Dörnyei och Hadfield skapade en ännu mer dynamisk modell för motivation under 2013 när 

de presenterade en ny teori om motivation centrerad kring begreppet ”Ideal Future Language 

Self". Modellen bygger på Dörnyeis tidigare motivationsmodell The L2 Motivational Self 

System (Hadfield & Dörnyei 2013, s. 2). Den nya modellen förklarar att om eleverna har en 

rik och inspirerande vision av sig själva som framgångsrika framtida språkstuderande och 

språkanvändare, kommer de bli motiverade att arbeta hårt för att aktualisera den visionen som 

de har av sig själva och bli den elev som de själva har framställt sig att vara i framtiden. 

Följaktligen kommer detta bildande av ett framtida jag motivera eleven både instrumentellt 

och integrativt att engagera sig i situationer som kommer att förbättra inlärningen, till 

exempel genom att delta i olika samtal med svensktalande. Motivation påverkas positivt på 

inlärningen vilket leder till en positiv inställning till språkinlärning. 

 Vissa har svårt att lära sig ett nytt språk medan vissa lär sig med lätthet. En av våra 

frågeställningar är formulerad: "Vilken är den mest förekommande motivationsorienteringar 

hos svenska som andraspråkseleverna vid inlärningen av svenska?” Att föra ett klart 

resonemang om motivation vid inlärning av ett nytt språk är problematiskt då varje elev kan 

påverkas olika och ha olika motivationsfaktorer. Teorier om instrumentell och integrativ 

motivation som används för att tydliggöra olika motivationsorienteringar för språkinlärning 

förklaras härnäst. 

 

 

2.4 Integrativ och instrumentell motivation 

Gardner och Lambert skriver i deras arbete Attitudes and Motivation in Second Language 

Learning (1972) att motivation är ett väldigt komplext begrepp att förklara och studera vilket 

har lett till att det finns relativt lite forskning inom detta område. Gardners och Lamberts 

socio-educational model är den som har haft störst inflytande vid studier av motivation i 

relation till andraspråksinlärning. Modellen skiljer mellan integrativ motivation och 

instrumental motivation (Gardner & Lambert 1972, s. 11).  
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Integrativ motivation är när studerande vill lära sig språket för att bli en del av en 

språkgemenskap (att integrera sig). Människor som har flyttat till ett nytt land är några 

exempel på människor som kanske vill identifiera sig med det nya samhället omkring dem 

genom att lära sig målspråket och på så viss bli en del av samhället och använda språket för 

social interaktion. Instrumental motivation är när den studerande vill lära sig språket för att 

uppnå framtida mål som att skaffa jobb, ta studenten, eller fortsatta högre akademiska studier. 

Elever med instrumental motivation vill lära sig språket på grund av praktiska skäl, såsom att 

få bra betyg eller framtida studieplaner. Många elever har en tydlig instrumental motivation 

för språkinlärning. De vill uppfylla kravet för vidare studier eller framtida arbete. Integrativt 

motiverade elever vill lära sig språket så att de kan förstå och lära känna de människor som 

talar ett språk och vara en del av samhället. Enligt Gardner kan individer mycket väl vilja lära 

sig ett språk av rent praktiska skäl och i den mån att denna orientering är relaterad till 

prestation är det rimligt att förvänta sig att relationen skulle förmedlas av motivation (Gardner 

2005, s. 8). 

I den tidiga forskningen av Gardner och Lambert sågs integrativ motivation vara av en större 

betydelse i inlärningsmiljön än den instrumentella motivationen (Ellis, 1997). Detta då 

Gardner och Lambert (1972) hävdade att den integrativa motivationen verkar vara överlägsen, 

den ger bättre styrka under den tid som krävs för att lära sig ett andraspråk. I senare studier 

har betydelsen av instrumentell motivation ökat även om integrativ motivation är den som 

påverkar mest. Vissa studier har funnit att instrumentell motivation var likvärdig eller ännu 

mer kraftfull i att förutsäga prestation (Chihara & Oller 1978; Lukamani 1972; Oller et a,l 

1977). Lukamani (1972) har kommit fram till att den instrumentella motivationen har större 

betydelse vid inlärning av språkliga färdigheter än den integrativa motivationen. Den 

instrumentella motivationen visar sig vara mer betydelseful än den integrativa motivationen 

för andraspråksinlärning (Xie 2011 s. 29-30).  

Studier, som nämns i avsnitten 2.3 och 2.4, tar upp frågor som identifierar faktorer som 

främjar motivation. De identifierar motivationers olika kontexter och sammanhang och visar 

vilka faktorer som motiverar eleverna för att lära sig svenska som andraspråk. 

Motivationsteorier omfattar ett stort område och då vi anser att de instrumentella och 

integrativa motivationerna är de mest betydelsefulla begränsar vi vår studie att omfatta dessa i 

ett försök att förstå motivationen inom svenska som andraspråk.  
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3 Metod 

Med utgångspunkten i våra forskningsfrågor har vi försökt att ta reda på vilka 

motivationsfaktorer som är de som gör svenska som andraspråkselever mest manade att lära 

sig svenska språket. 

Undersökningen har genomförts i form av en enkät (bilaga 2) på en population bestående av 

65 stycken svenska som andraspråkselever i årskurs 8 och 9 på en grundskola i södra Sverige. 

Denna skola bedriver svenska som andraspråksundervisning i mindre grupp separat från 

undervisningen i ämnet svenska. De eleverna som har deltagit i underökningen är fördelade i 

sex stycken grupper och tillhör olika arbetslag.   

Enkäten är utformad på det sätt att den ger en bild av elevers prestationer i ämnet svenska som 

andraspråk, deras språkförmåga och attityder till lärare. Tanken är att enkäten kommer att 

tydliggöra vilken av de två motivationsorienteringarna, integrativ eller instrumentell, som är 

den mest framträdande i andraspråksinlärningen. Elevenkäten kompletteras med intervjuer av 

tre svenska som andraspråkslärare från samma skola för att kunna ge en klarare bild och ställa 

de två parterna mot varandra i en diskussion med avseende om motivationsfaktorer och 

svenska som andraspråksinlärning. 

 

 

3.1 Etik 

Inför genomförandet av enkät- och intervjuundersökningen har både berörda rektorer och 

föräldrar kontaktats för godkännande. Både enkätsvaren och intervjuerna har genomförts i 

skolan. I enlighet med de etiska normerna vilka beskrivs av Silva-Corvalán (2001, s. 41) har 

vi, som det har förväntats av oss, säkerställt informanterna att all information som har erhållits 

kommer enbart att användas för en studie om motivation i andraspråksinlärning och vi 

respekterar deras anonymitet. Alla deltagare har informerats i förväg att deltagandet är 

frivilligt och att uppgifterna endast kommer att användas för denna studie. 

 

 

3.2 Urval 

Med tanke på studiens omfång har vi inte haft möjlighet till någon större undersökning. Detta 

har lett till att vi inte kunde undersöka alla svenska som andraspråkselever i kommunen utan 

har varit tvungna att använda oss av stickprov (Stukát 2011, s. 64). Informanterna har blivit 

icke slumpmässigt valda då bekvämlighetsfaktor har varit mest avgörande. Undersökningen 
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genomfördes på en närliggande högstadieskola där både eleverna och personalen har varit 

tillmötesgående och villiga att ställa upp i studien. Stickprovet utgörs av alla svenska som 

andraspråkseleverna i årskurs 8 och 9 på skolan samt deras undervisande lärare. Det är både 

pojkar och flickor som har deltagit i enkäten, men könsindelningen är inte väsentlig i vår 

undersökning. Problemet med stickprovsundersökningar är att det kan vara svårt att få en 

representativ bild av åsikterna i frågan (Ibid. s.65). Dessutom ger ett icke slumpmässigt urval 

inte utrymme för generaliserade slutsatser. 

 

 

3.3 Reliabilitet och validitet av mätinstrumentet  

Validitet innebär att undersökningen mäter eller observerar det som är relevant för den. 

Reliabiliteten handlar om resultaten blir det samma vid upprepade undersökningar. Validitet 

och reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet därför är det viktigt att sträva efter 

hög validitet och reliabilitet. 

För att ta reda på mätinstrumentets reliabilitet har vi gjort en pilotstudie med 12 elever och 

gjort re-test med ytterligare 10 elever som inte var inblandade i studien. Innan vi genomförde 

den slutgiltiga enkäten har vi varit tvungna att få ett godkännande från våra handledare på 

högskolan. Två punkter ändrades med hänsyn till deras synpunkter och förslag då de inte 

riktigt skulle vara relevanta för vår undersökning. Efter ändringen fick vi godkännande att 

använda enkäten. 

 

 

3.4 Datainsamling och genomförande 

Vi har valt att använda oss av både enkäter och intervjuer i denna studie för att få ett mer 

trovärdigt resultat av det studerade fenomenet. Intervjuerna har gjorts som komplement till 

enkäterna. 

I vår undersökning har vi använt oss av både kvantitativa samt kvalitativa metoder genom 

tillämpning av enkäter och intervjuer. Vi har valt att använda båda metoderna eftersom 

kvantitativ och den kvalitativ data tillsammans bör ger en bättre förståelse för 

forskningsproblemen än endast en av metoderna. Vi har valt båda metoderna eftersom bara en 

typ av forskning är inte tillräcklig för att ta itu med vårt forskningsproblem eller besvara våra 

forskningsfrågor. Nyström skriver att: ”vilken metod som används beror i viss mån på en 

studies syfte, men en enskild metod ger alltid en sämre bild av en komplex verklighet än en 

mångfald av metoder” (Nyström 2008, s.163). Att blanda metoder är praktiskt och ger fler 
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synpunkter vilket kan vara nödvändigt vid forskning om vissa fenomen, förklarar Nyström 

(Ibid. s. 163).  

Denna studie består av två delar. I den första delen av studien har enkätbladen med frågor 

delats ut till eleverna på plats i början av deras ordinarie svenska som andraspråkslektioner. 

Innan blanketterna har delats ut har undersökningens syfte förklarats för eleverna samt att det 

gjorts en kort genomgång av frågorna i fall det skulle finnas några otydligheter. Det har tagit 

ungefär 15 minuter att besvara frågorna och vi har befunnits i klassrummet under den tiden.  

I den andra delen av studien har tre svenska som andraspråkslärare intervjuats. Intervjuerna 

har spelats in för att svaren ska kunna transkriberas noggrant. Vid intervjutillfällena har vi 

informerat lärarna om varför vi har valt att göra dessa intervjuer samt vad vår studie har för 

syfte. Vi har också förtydligat vikten av att svara på frågorna så utförligt som möjligt då det 

hjälper oss att få en djupare bild av det vi avser att analysera. 

 

3.5 Mätinstrument 

Studien bygger i första hand på ett mätinstrument i form av en enkät som har distribuerats 

bland eleverna i årskurs 8 och 9 och deras 3 svenska som andraspråkslärare. 

På enkäten används Likertskalan som är en av de mest använda skalorna för att mäta attityder. 

Skalan har utformats av den amerikanska psykologen Rensis Likert. Metoden bygger på att 

informanternas svar på fråga/frågor beror på vilken inställning informanten har till 

frågeobjektet (Morales Vallejo 2006, s. 292). Attitydmätningen erhålls genom att summera 

svaren från informanterna där de olika enkätfrågorna fungerar som stimuli och mäter attityder 

mot studiens föremål med olika densitet. Med andra ord mäts vilken nivå av informantens 

godkännande eller förkastande varje enskild fråga frammanar. Lickertskalan brukar ha fem 

numeriska värden ”Starkt emot 1–2–3–4–5–Starkt för”. Det slutliga svaret erhålls genom att 

summera de värden som uttrycks av informanten i ett Excel program. Detta är också mycket 

användbart för att utvärdera informanternas åsikt. Poängen kan användas för att skapa ett 

diagram av fördelningen av yttranden bland den population som undersöks.  

Enkätens inledande frågor är av bakgrundskaraktär. De handlar om kursen, betyget och tiden 

som studenterna har läst svenska som andraspråk. Enkäten innehåller elva frågor. Sju frågor 

baseras på en 5-gradig Likertskala, två är svarsfrågor och två är öppna frågor. De tre 

motiverande komponenterna utarbetades enligt följande: integrativ, instrumentell och 

lärarens/skolans påverkan. Integrativa frågor har designats efter den sociokulturella modellen 
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(Gardner och Lambert 1972) som påpekar att eleverna som är integrativt motiverade vill lära 

sig språket för att de vill vara en del av det samhället som talar det språket. Ett exempel var 

svaret på frågan om varför det är viktigt att lära sig svenska, ”För att få umgås med andra”.  

Även frågor som berör instrumentell motivation har utformats efter Gardner och Lamberts 

modell. Som vi har nämnt tidigare, eleverna med instrumentell motivation vill lära sig ett nytt 

språk på grund av exempelvis ”betyg” eller ”framtids/studieplaner”. Frågor om 

lärarens/skolans påverkan på elevernas motivation designades med avsikt att veta hur eleverna 

känner sig motiverade av deras lärare, t.ex. ” Motiverar din lärare dig att öka dina kunskaper i 

svenska?” och ”Är du nöjd med hur din lärare arbetar när det gäller svenska som 

andraspråksundervisning?”. 

 

Vi har vid sammanställningen av enkätresultatet fått en del internbortfall i form av blanka 

svar eller svar som inte har kunnat tydas på grund av att otydlighet. Detta bortfall kommer 

inte att vara beräknat vid resultat analys och tolkning.  

 

Intervjuer med lärarna har genomförts för att få en mer komplett bild om hur lärarna arbetar 

för att motivera deras elever. Intervjufrågorna har designats utifrån en sammanställning av 

svaren och frågorna på elevenkäterna. Alla tre lärare vi har intervjuat är utbildade och 

behöriga att undervisa i ämnet svenska som andraspråk på högstadiet samt har varit 

verksamma i över tio år. Lärarna kommer att benämnas som lärare 1, lärare 2 och lärare 3 i 

fortsättningen.   

 

 

4 Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten från vår elevenkätsundersökning samt svaren från 

lärarintervjuerna. Enkätresultaten redovisas i tabell och diagramform, vilka vi kommer att 

diskutera utifrån nämnda teorier för att underlätta för läsarna att följa vårt resonemang.  

Först kommer lite bakgrundsinformation om de som har deltagit i vår studie såsom deras 

nuvarande betyg och hur länge de har studerat språket. Därefter presenteras deltagarnas motiv 

för att lära sig svenska som andraspråk i diagramform utifrån kvantitativ insamlad data. 

Efteråt presenterar vi lärarnas intervjusvar utifrån kvalitativt insamlad data. Vi kommer även 

att sätta elevernas svar i relation till lärarnas svar för att få en bredare översikt av resultatet. 

 



17 
 

4.1  Sammanställning av resultat 

Här nedan följer sammanställningen samt analysen av de resultaten som vi har samlat in i vår 

undersökning. De insamlade elevsvaren kommer att ställas mot lärarsvaren samt analyseras 

utifrån den teoretiska ramen från kapitel 2. Vid presentationen och analysen av insamlade data 

kommer en variabel-centrerad metod (Nyström 2007, s.154) att användas. Detta innebär att de 

enskilda frågorna i enkäten är utgångspunkt för analysen, för att sedan behandlas var för sig 

eller i grupp. 

 

Betyg Frekvens Procent 
Inget betyg 21 32,3 
F 3 4,6 
E 19 29,2 
D 15 23,1 
C 6 9,2 
B 1 1,5 
A 0 0 
Total 65 100,0 

Tabell 1. Elevernas betygsfördelning i ämnet svenska som andraspråk  

 

I tabellen ovan kan vi konstatera att elevernas betyg varierar väsentligt. I genomsnitt är det E 

som är det vanligaste betyget, följt av betygen D, C och B. 4,6 % har inte uppnått målet och 

har betyget F. En stor andel elever i vår undersökning saknar betyg. Förklaringen till detta kan 

enligt skolverket vara att: "betyg inte kunnat sättas på grund av att eleven varit frånvarande så 

sätts ett streck (-)" (Skolverket, 2014). 

 

 

Tid i Kursen Frekvens Procent 

Mindre än 1 år 9 13,8 
1 år 7 10,8 
2 år 14 21,5 
3år 24 36,9 
4 år 7 10,8 
5 år eller mer 4 6.2 

Total 65 100,0 

Tabell 2. Fördelningen av elevernas svar på frågan om hur länge de har läst svenska som andraspråk.  
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Elevernas svar på hur länge de har gått i svenska som andraspråk varierar från mindre än 1 till 

mer än 5 år. De flesta, 36,9%, har studerat ämnet i 3 år, följt av 21,5% elever som har läst 

svenska som andraspråk i 2 år, däremot kunde man märka att 13,8% har läste kursen i mindre 

än 1 år sammanlagt. 

 

 

Figur 1. Diagrammet presenterar fördelningen av svenska som andraspråkselevernas svar om deras 
favoritaktivitet inom SVA-undervisningen. Svarsalternativen utgörs av fem olika aktiviteter: läsa, skriva, 
grammatik, muntliga övningar samt lyssna. 

 

Den aktiviteten som majoriteten av eleverna föredrar är, att läsa (15 av 53), följd av att skriva 

(13 av 53). De två aktiviteterna som lika stor andel av eleverna uppskattar är muntliga 

övningar och att lyssna (12 av 53). Det undervisningsmoment som minst prefereras är 

grammatiska övningar (1 av 53).  

När vi har frågat lärarna vilken av de ovannämnda aktiviteterna deras elever föredrar har vi 

fått veta att deras uppfattning strider mot elevernas svar. De intervjuade lärarna tycker att 

eleverna mest gillar muntliga och hörövningar, dock en lite större del elever har svarat att de 

föredrar att läsa och skriva.    

På frågan om hur viktig grammatiken är har vi av lärare 2 fått följande svar "Grammatik 

kommer när det passar... Det tänker jag inte på varje lektion. Det går jag inte genom varje 
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lektion men de andra aktiviteterna händer varje lektion." Även lärare 3 säger att grammatiken 

inte förekommer så ofta i hens undervisning "Det kommer när det dyker upp."  

Vi ser att det finns ett samband mellan elevsvaren och det som lärare 2 och 3 säger. Att 

eleverna inte gillar grammatik kan bero på att de inte undervisas i den särskilt ofta. I 

läroplanen för svenska som andraspråk, Lgr 11, under ämnets syfte står det att "eleverna ska 

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga 

normer" (Skolverket, 2011).  Det står också att "undervisningen ska ge eleverna rika 

möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga 

krav på språklig korrekthet" (Ibid. 2011). Både lärare 2 och 3 nämner att de inte lägger större 

vikt på språklig korrekthet utan vill att eleverna ska få flyt i den muntliga kommunikationen, 

vilket även kursplanen förespråkar.   

 

 

Figur 2. Betygets betydelse som motivationsfaktor för svenska som andraspråkselever. Diagrammet presenterar 
fördelningen av svaren på frågan om bra kunskaper i svenska språket är viktiga för att få ett bra betyg. 

 

Diagrammet ovan visar att en stor andel av eleverna anser (30 av 64) att det stämmer helt att 

det är viktigt att lära sig en bra svenska för att få betyg. En liten andel (3 av 64) anser att det 

inte stämmer att man behöver lära sig en bra svenska för att få ett bra betyg.  
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Figur 3. Det sociala samspelets betydelse för inlärning av det svenska språket. Diagrammet visar hur eleverna 
har svarat på frågan om svenska språket är viktigt för umgänge utanför skolan. 

 

Enligt enkätundersökningen avser 20 av 64 elever att använda svenska språket för att umgås 

med andra och att använda sina språkkunskaper för att samtala. Dock har 7 respektive 4 av 64 

elever angett att umgänge med andra inte påverkar hur bra de lär sig svenska språket. 18 av 64 

elever har svarat i mitten av Likertskalan vilket kan tolkas som att de inte har någon 

uppfattning om hur umgänget har betydelse för att lära sig svenska.  

 

 

Figur 4. Diagrammet presenterar elevsvaren om huruvida en bra behärskning av det svenska språket är viktig 
för deras framtidsplaner. 
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Enkätsvaren visar att en stor majoritet av eleverna (44 av 65) håller med om påståendet att 

man har nytta av att kunna en bra svenska i framtiden. 

De tre frågorna i diagrammen ovan visar vikten av motivationsfaktorer för elevernas inlärning 

av svenska språket. Vi vill lyfta fram vilken motivationsorientering som har mest inverkan på 

elevernas svar, den instrumentella eller den integrativa motivationen. Instrumentell motivation 

betyder att motivationen har sin grund i ett visst mål som eleven vill uppnå, till exempel en 

akademisk högre utbildning för att få ett bra jobb och framtid. Integrativ motivation är 

orienterat att uppfylla individens sociala och emotionella faktorer. Syftet för att lära sig ett 

nytt språk kan vara individens vilja att interagera med andra och att bli en del i samhället eller 

en grupp där språket talas (Gardner och Lambert 1972 s. 11 -12).   

Sammanställning av resultaten ovan visar att en stor andel av eleverna anser att det är viktigt 

att lära sig bra svenska för deras framtidsplaner. Dessa faktorer ingår i instrumentell 

motivation enligt Garner och Lamberts motivationsmodell eftersom många elever anser att en 

bra kunskapskompetens i svenska språket är en stor fördel för framtiden med avseende på 

jobb och akademiska studier. Enligt de svaren eleverna har gett pekar det på att de drivs av 

instrumentell motivation. För att lyckas med framtidsplaner vill de få bra betyg i svenska. Å 

andra sidan visar även vår studie att en stor andel av eleverna som har svarat  vill åstadkomma 

en bra språkkompens i svenska på grund av viljan att umgås med svensktalande och anser att 

svenska kommer att vara användbar i framtiden. Dessa två faktorer kan tolkas som både 

integrativ och instrumentell orienterad motivation. Som helhet tolkar vi det som att den 

instrumentella motivationen är den mest framträdande.  
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Figur 5. Diagrammet visar hur nöjda eleverna är med den SVA - undervisningen som de får ta del av. 

 

På frågan om hur nöjda de är med sina lärares insatser i klassrummet, ser vi på diagrammet, 

att mer än hälften av eleverna har svarat att de antigen är nöjda (21 av 64) eller mycket nöjda 

(28 av 64). 10 av 64 elever har svarat vet ej. En liten del av elevsvaren finns på den missnöjda 

sidan då 3 av 64 elever har svarat att de inte är nöjda och bara 2 av 64 elever att de inte är alls 

nöjda med sin lärares undervisning.  

Vi har frågat eleverna om de har något förslag till förbättring av undervisningen. Svaren visar 

att eleverna efterlyser "Tydlighet", ”Att läraren förklarar bättre", "Mer gruppuppgifter" och 

"Förklara vad man kan förbättra." 

 

Uppfattning om att deras elever är nöjda med undervisningen har även lärarna vilket kan 

bekräftas med det som Lärare 2 har sagt.  "Mina elever tycker ofta att mina lektioner är 

roliga" säger läraren och tillägger att "Det är väldigt, det är väldigt sällan de tycker att det är 

... det kan vara något moment som är jobbigt och tufft." 
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Figur 6. Diagrammet presenterar fördelning av elevernas svar på frågan "Motiverar din lärare dig att öka dina 
kunskaper i svenska?"  

 

Diagrammet ovan visar att mer än hälften av informanterna känner sig motiverade av sin 

lärare. Majoriteten (25 av 65) håller helt med, vilket innebär att de finner deras lärare som en 

motiverande kraft i sin språkinlärning. En liten andel (8 respektive 1 av 65) har svarat att de 

inte känner sig motiverade av sin lärare för att öka sin språkkompetens. 

Enligt Dörnyei och Hadfield (2013, s.1) samt Stensmo (1997, s.103) är läraren den viktigaste 

faktorn vid inlärning av ett nytt språk och den som är ansvarig för att upprätthålla 

motivationen. 

När vi har frågat lärarna vilken strategi de använder sig av för att motivera eleverna har vi fått 

följande svar:   

   

”Man kan kanske koppla det man ska göra till nuet och till deras verklighet 

… Jag brukar köra fotbollsvarianten. För det är så många som spelar fotboll. 

Och hur gör ni när ni bli vara duktiga i fotboll? Ni måste träna. Ni kan inte 

bara sluta för att ni inte har vunnit en kupp eller vad det kan vara. På viket 

sätt är det svårast att göra ett mål? Jo, det är krysset. Då sätter vi ett A där... 

alltså man kopplar det till deras verklighet”. (Lärare 3) 

Även lärare 2 har svarat att "Man ska utgå från vad eleverna tycker och arbeta med det som 

finns nära de för att sedan flytta fokus lite längre ut." Stensmo (1997, s.103) förklarar att 

lärarna ska ta tillvara elevernas intresse för något för att stimulera elevernas engagemang och 
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ansträngning. Denna strategi verkar ge resultat eftersom majoriteten av eleverna känner sig 

motiverade av sina lärare. Lärare 2 påpekar även att "Det är viktigt att berömma de när de 

lyckats." 

 

 

Figur 7.  Elevernas svarsfördelning om hur väl uppgifterna i svenska som andraspråk motsvarar deras språknivå 
i svenska. 

 

På frågan om hur väl uppgifterna motsvarar deras språknivå i svenska har 25 av 62 elever 

svarat att de passar bra och 13 elever har svarat att de passar väldigt bra. De som anser 

tvärtom är få då 2 av 62 elever tycker att uppgifterna inte passar deras språknivå och inte en 

enda elev har svarat passar inte alls. 

Krashens som vi har nämnt ovan (punkt 2.2) menar att det är viktigt att inputen ska vara på 

rätt nivå så att inlärarna ska kunna tillägna sig språket. Han menar att uppgifterna varken får 

vara för lätta eller svåra utan att de ska ligga just ett snäpp över inlärarnas befintliga nivå. 

Inputen ska gärna vara kontextbunden samt förstärkas med hjälp av gester och kroppsspråk. 

Alla tre lärarnas åsikt om uppgifternas svårighetsgrad är liksom Krashens att de alltid ska vara 

en grad högre än elevernas kunskapsnivå för att kunna utmana dem till utveckling. 
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Figur 8. Elevernas svarsfödelning på frågan "Vad är det som motiverar dig bäst att lära dig svenska?". 
Svarsalternativen har varit följande: betyg, lärarens feedback och hjälp, familjen, kompisar, 
framtids/studieplaner, att lära sig ett nytt språk samt att få umgås med andra - gemenskap. Eleverna har fått 
välja enbart ett av de erbjudna alternativen. 

 

På frågan om vilken av motivationsfaktorerna som är den mest motiverande har flest elever 

(29 av 49) svarat att det är betyg, näst förekommande svaret är framtids/studieplaner (11 av 

49).  (3 av 49) har svarat att det är lärarens feedback och hjälp, lika många (3 av 49) har svarat 

familjen. 2 av 49 elever tycker att det som motiverar mest är klasskompisar medan enbart en 

elev har svarat att det är att lära sig ett nytt språk.  

Lärare 1 och 2 tror att det är familjen och elevernas bakgrundsförhållanden som är de mest 

motiverande faktorerna. Däremot har lärare 3 sagt följande "Jag skulle kunna säga att många 

drivs av betyg. Jag tror inte att de är så motiverade av framtiden, de flesta. Trots att de 

kanske säger det." Det är nämligen den tredje lärarens antagande som ligger närmast 

elevsvaren. 

Vi har observerat att det finns ett sammanband mellan elevsvaren och Lukamanis resonemang 

(se punkt 2.4). Han hävdar att den instrumentella motivationen är mer betydelsefull i 

språkinlärningen än den integrativa. Vi har kommit fram till samma slutsats då en stor andel 

av de eleverna som har deltagit i undersökningen har svarat att det är betyget som motiverar 

dem mest. Ett av lärarsvaren kan kopplas till elevernas i den avsikten att denna lärare tycker 

att elevernas motivationsdrift ligger i att få ett bra betyg. 
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Figur 9. Diagrammet presenterar elevsvaren på frågan om de anser att de skulle vara mer motiverade till 
inlärning av svenska språket om de skulle få sin undervisning med de andra eleverna från sin klass som läser 
ämnet svenska (ofta kallad för "vanlig" svenska) istället för SVA i liten grupp. 

 

På frågan om eleverna skulle känna sig mer motiverade att lära sig svenska om de hade haft 

sina lektioner tillsammans med den övriga klassen i ämnet svenska istället för att undervisas i 

SVA i liten grupp, visar elevsvaren en stor spridning. En liten majoritet (18 respektive 10 av 

62) har svarat att det stämmer eller stämmer helt. Lika många, 11 av 62 elever har svarat att 

det inte stämmer eller stämmer inte alls medan 12 av 62 har svarat att de vet ej om de skulle 

vara mer motiverade om de hade varit i samma klassrum som svenskfödda elever.  

Enligt vår kännedom bedrivs svenska som andraspråk olika i olika delar av Sverige, det 

förekommer dock stora avvikelser inom en och samma kommun. Det betyder att 

organisationen av SVA undervisningen ligger på lokalnivån och hos den vederbörande 

skolrektorn. Skolan på vilken vår studie är genomförd bedriver SVA undervisningen i mindre 

grupper på tio till femton elever. Lärare 3 säger följande om små grupper "Fördelen är att de 

vågar mycket mer, de försvinner inte i klassrummet, de vågar öppna sig och de vågar göra 

fel. Det vågar man inte i ett "vanligt" klassrum. Där ser man att de håller lägre profil eller 

blir gapiga och skrikiga och förstör".   

Våra intervjuade lärare menar att det finns inga klara direktiv och ingen forskning som påstår 

att det ena fungerar bättre än det andra. Alla tre lärare förklarar att även om eleverna skulle 

finnas i samma klassrum måste man planera och bedriva undervisningen utifrån två olika 
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kursplaner eftersom det handlar om två separata ämnen, ämnet svenska och ämnet svenska 

som andraspråk. Lärarna tillägger också att i så fall skulle det krävas omstrukturering av 

skolan samt att det bör finns minst två lärare i klassrummet. Läraren 1 och 2 har inte uttalat 

sig tydligt och tagit ställning när det gäller denna fråga. Lärare 2 berättar om ett studiebesök 

på en annan skola där det inte fanns så många elever som läste SVA. På den skolan var dessa 

elever inkluderade i den "vanlig" undervisning i ämnet svenska men att de bedömdes enligt 

kriterier för SVA. "De har typ två svenska som andraspråkselever och tjugo som läser 

svenska", och tillägger i slutet av vår intervju "Det funkar jättebra för de där". 

Den enda av de tre intervjuade lärarna som har varit konkret är lärare 3 med följande svar 

"Hade jag fått önska så hade jag velat integrera svenska och SVA lärare, två stycken, i 

klassrummet och helst en modersmålslärare men det fattar ni att det är tre stycken ... det går 

inte. Tyvärr..."  

 

 

4.2 Resultatsammanfattning 

Från vårt enkätundersökningsresultat framgår det att 21 av 65 av de undersökta eleverna har 

inget betyg i ämnet och att lite mer än 1/3 del av dem (25 av 65) har läst svenska som 

andraspråksämnet i ca 3 år.  

Den undervisningsaktivitet som de flesta elever gillar är att läsa och skriva. Grammatiken är 

den aktivitet som både utövas och uppskattats minst. Från lärarnas intervjusvar har vi fått veta 

att det inte läggs så mycket kraft på grammatiken då den inte ses som något viktigt moment i 

klassrumsundervisningen. Lärarna lägger hellre mer tid på muntliga övningar.  

Eleverna känner sig motiverade av deras lärare till inlärning av det svenska språket. De flesta 

är nöjda med den svenska som andraspråksundervisningen som bedrivs på skolan och även 

med svårighetsgraden på de uppgifterna de får. Några av eleverna har även kommit med egna 

förslag till förbättring av undervisningen. I förslagen önskar de mer tydlighet, fler uppgifter 

och tätare feedback. Lärarna samtycker att deras elever är nöjda men samtidigt hävdar de att 

det kan finnas moment som kan kännas svåra. I de fallen gäller det att stimulera elever genom 

att koppla undervisningen till deras fritidsintresse.  

En stor del av eleverna tycker att de skulle vara mer motiverade till inlärning av svenska 

språket om de skulle läsa ämnet svenska i hel klass istället för SVA i en liten grupp. Lärarna 

förklarar att eleverna flyttas över till den "vanliga" svenskundervisningen i hel klass när de 

har nått språkkompetens i ämnet och att det är precis vad de håller på att bygga upp just nu. 
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Utifrån resultatsammanställningen kan vi konstatera att betyg, umgänge och framtidsplaner 

har stor betydelse för eleverna. Undersökningen visar att de vill ha bra betyg för att lyckas i 

framtiden. Att skaffa sig en bra språkkompetens i svenska språket nämns också som viktig 

eftersom den underlättar umgänge med omgivningen.  

 

 

5 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera resultatet av vår enkätundersökning och de genomförda 

intervjuerna. Vi kommer att försöka koppla dem till studiens ursprungliga syfte och 

frågeföreställningar samt även komma med egna reflektioner. Diskussionen kommer att delas 

upp i två avsnitt där vi i första avsnittet kommer att diskutera vårt resultat och i det andra 

studiens utfall.   

 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka motivation till inlärning av svenska som 

andraspråk. Studien har varit riktad mot elevernas och lärarnas åsikter om motivation och 

svenska som andraspråksinlärning.  

Studien har visat att de eleverna som har deltagit i studien har låg nivå av inre motivation, 

dvs. de är mindre integrativt motiverade och var mer inriktade mot instrumentell motivation. 

När det gäller motivationsfaktorer är det huvudsakligen tre betydande aspekter som har 

uppmärksammats: betyg, umgänge och framtids/studie planer.  Undersökningsresultatet pekar 

på att majoriteten av studenterna är instrumentellt motiverade att lära sig svenska eftersom 

eleverna tycker att bra betyg och framtidsplaner är viktigt och att de har stor betydelse för att 

lyckas i det svenska samhället. Dessutom anser även lärarna att den yttre motivationsfaktorn, 

betyg, är den som driver eleverna mest att lära sig svenska. Lärarna menar att det är viktigt att 

eleverna ska ha ambitionen att fortsätta studera.  

Den tredje viktiga motivationsfaktorn till en lyckad andraspråksinlärning enligt eleverna är 

umgänge med svensktalande personer i deras omgivning. De som känner sig motiverade att 

lära sig språket för att kunna samtala med andra målspråkstalare har en integrativ 

motivationsinställning. Den i sin tur ökar studenternas intresse för att lära sig mer om 

målspråkstalarnas kultur och deras samhälle.  
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Den andra frågan i uppsatsens frågeställning lyder: "Vad är det som lärarna gör för att 

motivera sina elever och upprätthålla deras motivation?" Vår undersökning visar att det är 

betydelsefullt för lärarna att bevara en god lärmiljö för eleverna, att ge dem beröm och 

lämpliga mängder stimulerande klassaktiviteter för att de ska kunna uppleva framgång under 

hela processen för andraspråksinlärning. Det framgår att eleverna känner sig högmotiverade 

av sina lärare att lära sig svenska som andraspråk eftersom lärarna anpassar undervisningen 

till inlärningsmiljön och deras språkkompetensnivå. "Förståelig input" och aktiviteter som 

tilltalar är någonting som även Krashen anser betydande då han menar att inputen som är 

stimulerande leder till språk förvärv vilket är i hans mening den "riktiga" språkinlärningen.  

Det framkommer ur både elevernas och lärarnas svar att de klassrumsaktiviteter som föredras 

mest av eleverna är också de som lärarna lägger mest vikt på i undervisningen. Grammatiken, 

den minst omtyckta, är någonting som varken kursplanen eller lärarna anser som viktigt i den 

tidiga språkinlärningsprocessen. 

Vi kan konstatera att lärarna har en framträdande roll vid språkinlärningen eftersom de 

påpekar att det ingår i deras uppdrag att hitta ett lämpligt sätt att väcka intresset för 

inlärningen och sedan upprätthålla den. De intervjuade lärarnas främsta strategi är att försöka 

luska ut vad eleverna gillar för att sedan kunna använda sig av det. Lärarna liksom Dörnyei 

och Hadfield (2013) samt Stensmo (1997) betonar att kopplingen mellan 

klassrumsaktiviteterna och elevernas fritidsintresse och verklighet har en positiv inverkan på 

motivationen hos eleverna. 

Enkätsvaren som berör utvärderingen av lärarnas insatser antyder att eleverna är belåtna med 

den undervisningen som de deltar i. Under genomförandet av de kompletterande intervjuerna 

kunde vi se att lärarna känner sig säkra i sin lärarroll och att de även har bra koll på vilka 

åsikter deras elever har. Lärarna menar liksom deras elever att deras klassrumsinsatser 

uppfyller elevernas krav på undervisningskvalitet, vilket kan styrkas med de svaren som vi 

har fått från dem. De förslagen till förbättring vilka eleverna har gett innebär ingen förändring 

egentligen, utan riktar sig mer på tydlighet och uppgifternas omfång. 

 

Ämnet svenska som andraspråk har existerat i ungefär ett halvt sekel och har under den tiden 

genomgått en rad reformer men tyvärr har dess status som ämne inte blivit högre. Det finns 

delade åsikter om SVA som ämne och medan vissa politiker vill avskaffa det försöker 

forskarna och lärarna att försvara det. Kritiken mot ämnet anser att ämnets kursplan är oklar 

och själva undervisningen understimulerande eftersom den ofta utövas med få elever och 
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outbildade lärare. Vår undersökning bekräftar beskrivningen av undervisningen i små grupper 

men strider mot bilden om obehörig personal. Ingen av lärarna har sagt tydligt att de anser att 

integrering av svenska som andraspråkselever i ämnet svenska kan förväntas ge bättre 

motivation. En av lärarna har förklarat varför arbete med få elever är en fördel. Det ger 

möjlighet att tillgodo se deras behov samt att det gör att eleverna vågar mycket mer. Samma 

lärare har uttryckt önskan om den ideella andraspråksundervisningen med integrerade elever 

och samarbete mellan ordinarie-, modersmåls- och svenska som andraspråkslärare vilket med 

dagens resurser känns mer än omöjligt. Vi har kunnat utvärdera att eleverna är missnöjda med 

den befintliga grupperingen med en marginal av sex elever.   

      

 

5.2 Metoddiskussion 

I detta arbete har vi använt oss av både enkät och intervju som datainsamlingsmetod. Det 

måste påpekas att användning av enkäter har visat sig inte flexibel på grund av att vi inte kan 

veta hur informanterna har uppfattat frågorna samt att de inte har kunnat förmedla känslor 

genom att kryssa för svarsalternativet i enkätbladet, medan intervjuinsamlingsmetoden hade 

gett oss dessa fördelar. Vi försvarar val av enkätundersökning för att det skulle varit svårt att 

nå ut till lika många informanter och samla in lika många svar med intervjuer på grund av 

tidsbrist samt omöjligheten av få tag i så många elever som skulle vilja vara intervjuade. Vi 

anser inte att resultaten har blivit märkbart påverkade av detta eftersom enkäterna har varit 

anonymt besvarade och alla respondenter har kunnat svara precis som de tycker. Vi har 

intervjuat enbart de undervisande lärarna då det har varit lättare att få tag i dem och de har 

varit villiga att delta i vår undersökning. Vi finner denna metod som bäst för att den har gett 

oss möjligheten att få djupare svar vilket vi inte har kunnat uppnå med kvantitativa metoder. 

Intervjufrågor motsvarar enkätfrågornas formulering då de båda riktas mot samma 

undersökningsobjekt men utifrån två perspektiv, lärarnas och elevernas. 

Vi måste också anmärka att några formuleringar i vår enkät var problematiska för elever att 

förstå, som till exempel: "ringa in ditt svar" i frågorna med flersvarsalternativ. I frågorna 

”Vilken är din favorit aktivitet inom SVA undervisningen?” och ”Vad är det som motiverar 

dig bäst för att lära dig svenska?” har vi fått störst antal bortfall på grund av elevers svårighet 

att välja bara ett alternativ trots att det står på bladet, samt även har förtydligats av oss innan 

vi har delat ut enkätbladen. Dessa två frågor skulle kunna göras om till flersvarsfrågor för att 
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underlätta för eleverna att svara på dem. Vi anser dock att formuleringsproblemet och 

bortfallet inte har påverkat vårt studieresultat.  

När det gäller studiens validitet måste vi lyfta fram att det är svårt att vara säker på att man 

har uppmätt det som är avsett att uppmäta. Giltigheten av en fråga beror på sammanhanget 

och på den särskilda tillämpningen i en given situation. Det kan vara svårt att veta hur den 

individen som deltar i undersökningen känner sig vid undersökningstillfälle. Vi har jämfört 

svaren som vi har fått från både eleverna och lärarna i vår analys för att kunna stärka arbetets 

validitet.  

För att stärka reliabiliteten i vår studie har vi gjort re-testet av enkätfrågor för att kunna 

kontrollera och jämföra svaren från olika tillfällen innan vi delade ut enkäten till vår 

undersökningsgrupp. Eftersom vi har fått en hög svarsfrekvens på enkäten anser vi att 

mätningen i vår studie har stor tillförlitlighet. För att säkerställa reliabilitet i vårt studieresultat 

har vi spelat in och sedan transkriberat lärarintervjuerna. Både elevernas och lärarnas svar på 

frågorna i undersökningen presenteras skriftligt i kapitel 4.1. Även enkätbladet med frågorna 

finns bifogat i slutet av uppsatsen (bilaga 2).  

Med tanke på att vi har gjort undersökningen i bara en skola och använt oss av 

bekvämlighetsurval anser vi att det inte går att generalisera vårt resultat eftersom vi inte vet 

hur situationen ser ut i andra skolor i Sverige. Vi vill också lyfta fram att vår undersökning 

visar att organisation och arbetssätt av ämnet svenska som andraspråk varierar från skola till 

skola. Skolan där denna studie har genomförts arbetar med svenska som andraspråk i mindre 

grupper och undervisningen bedrivs av behöriga lärare. Hur de andra skolornas arbetspraktik 

ser ut har vi lite kunskap om och på grund av det kan vi inte uttala oss om vad det är som 

motiverar de andra eleverna runt om i Sverige att lära sig det svenska språket. 

 

 

6 Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att försöka få insyn i vilken som är den mest framträdande 

motivationsorienteringen bland svenska som andraspråkseleverna, samt att undersöka vilka 

motivationsstrategier deras lärare använder för att väcka motivationen och upprätthålla den. 

Vi har även varit nyfikna på hur nöjda eleverna känner sig och hur de ser på lärarnas insatser i 

klassrummet. 
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Vårt antagande har varit att eleverna är instrumentellt motiverade men att deras lärare planerar 

och bedriver undervisningen utifrån föreställningen att de har integrativ motivation. Med 

andra ord har vi trott att eleverna är mest koncentrerade på att lära sig för att få ett bra betyg 

medan lärarna försöker lägga upp undervisningen så att den ska beröra elevernas inre 

motivation, dvs. lust för att bli en del av det svenska samhället.  

Vårt resultat bekräftar vårt antagande att eleverna drivs av den instrumentella motivationen då 

de har angett betyg som den mest framträdande motivationsfaktorn. Lärarna skulle vilja att 

deras elevers motivation skulle komma inifrån men de är väl medvetna att de drivs mestadels 

av betyg och familjeförhållanden. Resultaten visar också att lärarna är lyhörda och medvetna 

om motivationens betydelse för inlärningen eftersom eleverna i undersökningen har visat sig 

nöjda med den grad av utmaning och motivation som undervisningen ger dem.  

Trots att majoriteten av eleverna har angett att de motiveras mest av betyget, har vi vid 

utvärderingen av enkätundersökningen blivit förvånade över att det finns många elever som 

har låga eller underkända betyg. Om det är betyget som motiverar bäst, varför har då så 

många elever låga betyg i ämnet? Det vore intressant att få veta vilken som är den 

bakomliggande orsaken. Avsikten med arbetet var inte relaterad till betygsresultat och av tids- 

och arbetsomfångsbegränsningar lämnar vi denna fråga till vidare forskning.   
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Bilaga 1 – Brev till föräldrarna 

Hej föräldrar! 

Våra namn är Kristina Djerdj och Maria Lydevik vi är studenter från Halmstad 

Högskolan. Vi läser vår sista termin på lärarutbildningen och just nu håller vi på 

att skriva vårt examensarbete.  

Temat för vårt arbete är motivation och språkinlärning och vi vill undersöka hur 

högstadieelever upplever just dessa två saker inom undervisningen på sin skola. 

För att vi ska kunna göra vår undersökning behöver vi genomföra en enkät med 

ett antal elever. Enkäten kommer att vara helt anonym så att varken namn på 

eleverna eller skolan kommer att användas i vårt arbete. 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på följande mejladresser: 

kridje09student.hh.se 

marass07student.hh.se 

 

Med vänliga hälsningar,  

Kristina och Maria 
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Bilaga 2 - Elevenkät 

Årskurs _________ 

Betyg __________ 

1. Hur länge har du gått i svenska som andraspråksgrupp? 

 _________________________________________________________ 

 

 

2. Vilken är din favorit aktivitet inom SVA undervisningen? (Ringa in ditt svar) 

 Läsa 

 Skriva 

 Grammatik 

 Muntliga övningar 

 Lyssna 

 

3. Varför det är viktigt att lära sig bra svenska? (Ringa in den siffra som 

representerar hur du känner) 

 

 För att få bra betyg 

 

Stämmer inte alls 1-----2-----3-----4-----5 Stämmer helt 

 

 För att få umgås med andra utanför skolan 

 

Stämmer inte alls 1-----2-----3-----4-----5 Stämmer helt 

 

 För att lära sig för framtiden (högskolan, arbete m.m.) 

 

Stämmer inte alls 1-----2-----3-----4-----5 Stämmer helt 

 

4. Är du nöjd med hur din lärare arbetar när det gäller svenska som 

andraspråksundervisning? (Ringa in den siffra som representerar hur du känner) 
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Inte alls nöjd 1-----2-----3-----4-----5 Väldigt nöjd 

 

Har du några förslag om hur din lärare skulle kunna göra för att det skulle bli 

bättre? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Motiverar din lärare dig att öka dina kunskaper i svenska? 

 

Håller inte alls med 1-----2-----3-----4-----5 Håller med 

 

 

6. Hur väl tycker du att uppgifterna i SVA passar din språknivå i svenska? (Ringa 

in den siffra som representerar hur du känner) 

 

Passar inte alls 1-----2-----3-----4-----5 Passar väldigt bra 

 

 

7. Vad är det din lärare kan göra för att du ska vara mer intresserad av att lära 

dig? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Vad är det som motiverar dig bäst för att lära dig svenska? (Ringa in ditt svar)  

 Betyg 

 Lärarens feedback och hjälp 

 Familjen 

 Klasskompisar 

 Framtids/studieplaner 

 Att lära sig nytt språk 

 Att få umgås med andra – gemenskap.  
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Annat ____________________________________________________ 

 

9. Tycker du att du skulle vara mer motiverad att lära dig svenska språket om du 

skulle få läsa "vanlig" svenska i helklass istället för svenska som andraspråk i 

liten grupp?  

 

 Stämmer inte alls 1-----2-----3-----4-----5 Stämmer helt 

 

 

Tack för din medverkan! 
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