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Abstract 
 
Syftet med denna studie var att få djupare insikt i var andraspråkselever möter det svenska språket, hur 
eleverna ser på sin förmåga att lära sig svenska och vad som motiverar eleverna till att lära sig svenska. 
Detta undersöktes genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med två andraspråkselever i en skola i 
norra Sverige, och analyserades med hjälp av den sociokulturella teorin och Self Determination Theory. 
Resultaten visade att hur ofta andraspråkseleverna möter det svenska språket kan ha en inverkan på deras 
språkinlärning. Resultatet visade också att elevernas syn på sin egen svenska språkförmåga är baserad på 
deras motivation till att lära sig svenska. Fallstudien visade även att, åtminstone i detta fall, fullständig 
intern motivation kan ha en negativ påverkan på språkinlärningen, då det inte finns någon yttre faktor som 
motiverar eleven att lära sig språket inom en begränsad tidsram. 
 
 

Pupil’s motivation: Cause and effect. A case study on second language learners in 
Sweden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Self Determination Theory, sociala förhållanden 
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1 Inledning 
Vi lever i ett alltmer globaliserat samhälle i Sverige, där allt fler människor har svenska 

som andraspråk (Statistiska Centralbyrån, 2015). Eleverna som kommer till skolorna 

behöver således lära sig svenska i skolan. Dessvärre berättar Skolinspektionen i sin 

rapport Språk- och kunskapsutveckling för barn med annat modersmål än svenska från 

2010 att en fjärdedel av alla elever med utländsk bakgrund inte klarar av att nå målen 

för att komma in på gymnasiet. Detta jämför de med en av tio elever med svensk 

bakgrund. Skolinspektionen menar att detta beror på att flerspråkiga elever får bristfällig 

undervisning i svenska. De menar också att denna brist delvis beror på att 

svenskundervisningen ofta är isolerad från resterande ämnen, då andra ämnen sällan 

övar den svenska språkförståelsen utan fokuserar på det ämnet försöker lära ut, men 

också för att lärarna saknar kunskap om elevernas bakgrund, nivå, intressen, 

erfarenheter och behov, vilket är viktigt för att kunna göra undervisningen meningsfull 

för eleverna (Gibbons, 2016). Skolinspektionen (2017) visade i sin årsrapport om 2016 

att detta fortfarande kunde vara ett problem i vissa skolor; andraspråksundervisningen 

utformas generellt för alla elever i skolan, utan att ta hänsyn till elevernas bakgrund. 

 

Däremot har elevernas villkor för andraspråksinlärning ändrats kraftigt de senaste åren, 

tack vare tillgången till internet och lättillgänglig mobil teknik (Jarvis & Krashen, 

2014). Eleverna är inte längre beroende av enbart skolan och människor runtomkring 

sig för att lära sig ett nytt språk; de har virtuellt tillgång till vem som helst i världen, 24 

timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Detta ger eleverna som använder sig av digital 

teknik fler möjligheter att möta det svenska språket. Men det betyder också att det finns 

fler faktorer som kan påverka elevens motivation att lära sig ett nytt språk, då de möter 

fler sociala situationer, och ju mer extern elevernas motivation är, desto större påverkan 

kan dessa olika faktorer ha på eleverna (Deci & Ryan, 1985). Dessutom påpekar Ryan 

& Connell (1989) att elevers motivation blir mer extern ju längre de går i skolan. 

Därmed blir det viktigt att ta reda på elevernas levnadsmiljöer; hur ser deras liv ut? Var 

träffar de på det svenska språket? Med vilka pratar de svenska och hur kan detta 

påverka deras inlärning? Alla dessa frågor kan hjälpa till att ge en grund för lärare att 

arbeta med, för att göra svenskundervisningen så meningsfull för eleven som möjligt. 
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Därför anser jag att det är viktigt att få en djupare insikt i vilka möjligheter eleverna har 

att möta det svenska språket, både i skolan och i andra sociala sammanhang, och hur de 

förhåller sig till dessa. Detta kan göra lärare mer medvetna om var eleverna möter det 

svenska språket och vad som gör eleverna motiverade, i skolan och andra sociala 

sammanhang, vilket gör att de kan ha en dialog om detta med eleverna; något som kan 

påverka eleverna positivt. Om man medvetandegör elevernas motivation för dem, så 

kan de även påverka den. Dessutom, genom att läraren är medveten om elevernas 

sociala situation och motivation, så kan läraren göra svenskundervisningen mer 

meningsfull för eleverna, något som Skolinspektionen (2010) menar att skulle kunna 

göra att fler elever klarar målen i skolan.  

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få en djupare insikt i var elever med ett annat modersmål 

än svenska möter det svenska språket, hur de förhåller sig till sin egen språkförmåga, 

samt vilka faktorer som kan påverka deras motivation till att lära sig svenska. 

 

1.2 Frågeställningar 

Genom semi-strukturerade, kvalitativa, intervjuer undersöks följande frågeställningar: 
 
1. I vilka olika sammanhang möter två olika andraspråkselever svenska?  

2. Vilken syn har eleverna på sin egen förmåga att lära sig svenska?  

3. Vad motiverar eleverna till att lära sig svenska? 
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2 Bakgrund 
I detta stycke så kommer jag ta upp en begreppsförklaring, hur elevers livsvärld ser ut, 

hur språkinlärning sker och hur språkundervisningen i skolan ser ut. 

 

2.1 Begreppsförklaring 

Andraspråk: Är ”språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt 

förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i 

naturlig kommunikation” (Nationalencyklopedin, 2017a).  

 

Andraspråkselev: En elev som studerar på sitt andraspråk. 

 

Främmandespråk: Ett språk som lärs in efter modersmålet har åtminstone delvis 

tillägnats, men som inte används i miljöns naturliga kommunikation. Exempelvis 

spanska som lärs in i ett klassrum i Sverige (Nationalencyklopedin, 2017b).  

 

Förberedelseklass: En klass där nyanlända elever får öva på att studera på sitt 

andraspråk till dess att de klarar av att delta i reguljär undervisning (Skolverket, 2017) 

 

Modersmål: ”det språk som barn lär sig först” (Nationalencyklopedin, 2017c). En 

person kan ha flera modersmål, om de har lärt sig dessa språk parallellt. Även kallat 

förstaspråk, hemspråk. 

 

Nyanländ: En elev som tidigare har varit bosatt utomlands och nu är bosatt i landet. 

Eleven ska ha påbörjat sina studier senare än höstterminen året de fyller 7 år och ska 

inte ha gått i svensk skola längre än fyra år (Skolverket, 2016). 

 

2.2 Elevernas livsvärld 

Elevernas livsvärld handlar om hur deras sociala förhållanden ser ut; var de möter det 

svenska språket, med vilka de pratar och hur dessa olika sociala förhållanden kan 

påverka elevernas syn på det svenska språket. Nedan nämns några av de stora grupperna 



8 

av sociala förhållanden eleverna kan ha, och hur de påverkar eleverna. Dessa är 

hemmet, vänner, skola och IT/teknik. 

 

2.2.1 Hemmet 

En av de största påverkansfaktorer som finns för språkinlärning, både första och 

andraspråk, är elevens familj (Harley, 2008; Jackendoff, 1994). Familjen är elevens 

första möte med språk, och således kan familjens attityd till att lära sig andraspråk ha en 

stor inverkan på hur eleven ser på sin andraspråksinlärning (Harley, 2008; Ryan & 

Connell, 1989). 

 

En annan sak som kan ha en inverkan på elevernas andraspråksinlärning är 

familjestorleken. En elev med syskon som också håller på att lära sig språket kan ha 

någon att öva språket med även om de inte skulle ha någon utomstående att träna med, 

medan en elev som är ensambarn är mer beroende av vårdnadshavarna och deras 

attityder till språket (Ryan & Connell, 1989) än en elev med syskon. Detta kan, speciellt 

i början, göra en skillnad för eleverna som kanske inte nödvändigtvis har hunnit få 

kontakter i landet än, då det hjälper språkutvecklingen att ha andra att kommunicera 

med (Jackendoff, 1994; Ingleson Ahlquist, 2011). Det betyder dock inte att en elev som 

är ensambarn har sämre möjligheter till språkträning. Förutsatt att elevens föräldrar är 

positivt inställda till andraspråksinlärningen så har ett ensambarn möjligheten att 

kommunicera ofta med sina föräldrar, vilket också hjälper med språkinlärningen 

(Ingleson Ahlquist, 2011). 

 

2.2.2 Vänner & Skola 

Jackendoff (1994) och Harley (2008) påpekar att barn och elever lär sig ett nytt språk 

bättre än sina föräldrar, och de menar att detta delvis beror på elevens möjligheter att 

kommunicera med andra barn. Harley menar att barn och elever som lär sig ett nytt 

språk tycker att det är extra viktigt att passa in språkmässigt med de medfödda talarna 

av språket, och att detta är en av orsakerna till att barn som får kommunicera med 

kamrater blir bättre på sitt andraspråk. Jang & Jiménes (2011) styrker detta i sin 

undersökning, då de menar att i ett positivt kamratklimat kan förstaspråkstalarna stötta 
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och stödja andraspråkseleverna genom att anpassa sitt eget språk och uppmuntra till 

kommunikation. 

 

Däremot menar Jang & Jiménes (2011) att kamraterna också kan påverka 

andraspråksinlärningen negativt. Liksom familjens attityd kan ha inverkan på elevens 

motivation till att lära sig ett nytt språk så kan elevernas vänner också ha det, och om 

elevens vänner inte har en positiv attityd till språkinlärning så kan detta påverka eleven 

på ett negativt sätt, speciellt om eleven är lättpåverkad av kamraternas åsikter (Ryan & 

Connell, 1989).  

 

Jang & Jiménes (2011) fortsätter att nämna att klasskamraternas syn på eleven kan 

påverka språkinlärningen, både för eleven och dem själva. De berättar i sin 

undersökning hur elever i en engelska för andraspråksklass kunde ha en stor påverkan 

på elevers motivation till språkinlärning. I undersökningen märkte Jang & Jiménes, att 

om någon elev lyftes fram som ett bra exempel så kunde klasskamraterna betrakta detta 

som orättvist, och ge igen genom att vara extra hårda i deras bedömning av elevens 

språkförmåga. Någonting som Jang & Jiménes märkte att snabbt försämrade elevens 

motivation, då eleven kände att det inte fanns någon poäng med att öva sina 

språkkunskaper då de andra i klassen kritiserade eleven oavsett vad eleven sade. 

 

Vännernas språk har också inverkan på en elevs andraspråksinlärning (Ryan & Deci, 

2000a); om eleven hittar många vänner som pratar samma förstaspråk som sig själv så 

kan det dels vara en bra sak, i det att ha vänner att kommunicera fritt med utan 

språkrestriktioner, vilket kan vara positivt för elevens självkänsla. Däremot kan det 

inverka på elevens motivation att lära sig språket; om eleven är externt motiverad (Ryan 

& Connell, 1989) och känner att de klarar av att kommunicera med sina vänner utan att 

lära sig sitt andraspråk, så därmed kan deras motivation att lära sig andraspråket minska. 

 

Gibbons (2016) och Shooshtari & Mir (2014) nämner den väldigt positiva effekt 

kombinationen av klasskamrater och lärare kan ha på andraspråksinlärning i ett bra 

klassrumsklimat. Både Gibbons och Shooshtari & Mir talar om hur kamrat-till-

kamratgrupper tillsammans med lärarledd undervisning både har en positiv inverkan på 
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elevers språkutveckling och klassrumsklimatet. Kamrat-till-kamratgrupper innebär att 

förstaspråkstalare, eller mer vana andraspråkstalare, arbetar tillsammans med mindre 

vana andraspråksanvändare i mindre grupper först, innan läraren håller i en lektion med 

samma ämne. Detta gör att de mindre vana andraspråksanvändarna får en 

kunskapsbakgrund för ämnet från kamrater som kan förklara ämnet på en enklare nivå 

innan läraren förklarar på en mer avancerad nivå, något som Shooshtari & Mir menar att 

gör att de mindre vana språkanvändarna kan ta till sig mer kunskap än vad de skulle ha 

kunnat göra med enbart lärare eller kamrater. 

 

2.2.3 IT & Teknik 

I och med intågandet av internet och lättåtkomlig teknik så har sättet hur barn och elever 

tillägnar sig språk och i vilka sammanhang de möter språket ändrats från hur det har sett 

ut förut (Nahachewsky, 2007; Jarvis & Krashen, 2014). I dagens samhälle kan du 

kommunicera med nästan vem du vill inom loppet av sekunder; det finns textchattar och 

videosamtal; det finns onlinespel där du kan prata med dina vänner medan ni spelar; det 

finns emojis som kan förtydliga det skrivna språket. Hur barn och elever kommunicerar 

har ändrats. Andraspråkselever, som förut inte skulle ha haft tillgång till sitt andraspråk 

på annan plats än skolan, eller möjligtvis bland kamrater, kan nu få tag i någon att prata 

och skriva med 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan (Nahachewsky, 2007). 

 

Enligt Jarvis & Krashen (2014) så märks det en attitydförändring bland elever och 

andraspråksinlärning. Jarvis & Krashen menar att eleverna är medvetna om att enkel 

tillgång till kommunikation hjälper dem i sin språkinlärning, genom den extra 

exponering för språket de har tillgång till. Dessutom har eleverna möjlighet att välja 

vilka de vill prata med i en större utsträckning än förut, vilket gör att de kan hitta fler att 

prata med som har liknande intressen och kan stötta och uppmuntra dem till att öva sitt 

andraspråk mer än vad de nödvändigtvis hade kunnat hitta bland personer i sin 

omgivning. Både Jarvis & Krashen och Nahachewsky (2007) menar att den omedvetna 

språkträningen eleverna får genom mer lättillgänglig kommunikation är bättre för 

språkinlärningen än medveten, men mer begränsad, undervisning. Detta innebär att 

eleverna har möjlighet till betydligt mer språkträning än vad de hade förut, förutsatt att 

de har tillgång till och viljan att använda den teknologin. 
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2.3 Språkinlärning 

Språkinlärning sker på olika sätt i olika faser. Enligt Bjar et al. (2006) och Harley 

(2008) så sker den optimala inlärningen av språk bland yngre barn. Under denna period 

så menar Bjar et al. och Harley att ett barn, i teorin, skulle kunna lära sig alla de språk 

som de exponeras för, så länge som det används aktivt i sin omgivning och när 

människor pratar till dem. Barnen skulle kunna lära sig dessa språk flytande, alltså på 

nivån av en inhemsk talare, utan större insats. De skulle inte behöva öva på 

grammatiken eller ordförrådet i språket, utan det skulle komma naturligt för dem, menar 

Bjar et al. och Harley. Detta stöds av Jackendoff (1994) som poängterar att även barn 

som inte har tillgång till skola kan lära sig flera språk; inte bara det som 

vårdnadshavarna pratar, utan alla språk som pratas till barnet. Detta tyder på att den 

sociala aspekten av språkanvändning är ytterst viktig för språkinlärning; Harley (2008) 

menar att utan en social kontext som relateras till barnet så är det osannolikt att barnet 

kommer kunna ta till sig språket på ett fullgott sätt. 

 

Om barnen har hunnit bli äldre och har börjat etablera ett förstaspråk innan de 

exponeras för ett andraspråk så blir det svårare att ta till sig fler språk (Harley, 2008; 

Jackendoff, 1994). Unga barn har fortfarande relativt lätt att lära sig det nya språket, 

men det kan då komma på bekostnad av barnets förstaspråk (Harley, 2008); om barnet 

då inte exponeras för sitt förstaspråk så menar Harley att de kan glömma det inom 

loppet av sex månader. Äldre barn och tonåringar menar Harley och Jackendoff att inte 

kommer att glömma bort sina förstaspråk nämnvärt, men att andraspråksinlärningen blir 

desto mer energikrävande. Harley och Jackendoff säger att barnen lär sig inte längre 

andraspråk utan att behöva tänka på det, utan de måste öva på andraspråket för att bli 

bra på det. Däremot menar de även att barn upp till tonårsåldern fortfarande kan bli 

flytande talare av sitt andraspråk, till den nivå att de dessutom låter som en inhemsk 

talare med tillräcklig träning. 

 

Vuxna som ska lära sig ett andraspråk blir nästan aldrig lika bra på det som ett barn eller 

en tonåring (Harley, 2008; Purves et al., 2012). De pratar ofta med en accent eller 
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tvekar, eller har ett mer monotont röstläge, på ett sätt som barn som lär sig andraspråk 

inte gör eller har (Harley, 2008; Svensson, 2009). De vuxna kan bli väldigt kompetenta 

på sitt andraspråk, men enligt Svensson så kan människor nästan alltid identifiera en 

person som har lärt sig språket i vuxen ålder. Detta kan bero på flera saker; Jackendoff 

(1994) och Svensson (2009) nämner att barn oftare har möjligheter att prata sitt 

andraspråk, då de lättare hittar vänner och andra sociala kontakter på sin fritid än vad 

vuxna gör. Detta gör också att barn ofta får ett större ordförråd än vad vuxna får, då de 

exponeras för mer språk, vilket gör att de kan använda t.ex. synonymer till en större 

utsträckning, vilket får dem att låta som mer flytande talare av språket, menar Harley 

(2008) och Svensson (2009). Svensson påpekar att det också kan finnas en kulturell 

aspekt; enligt Svensson är vuxna mer medvetna om språkets betydelse för identiteten än 

vad barn är, vilket kan göra dem mer oroliga för att försöka adaptera ett språk som låter 

som en inhemsk talare. Purves et al. (2012) påpekar att det också finns en rent 

neurologisk aspekt av språkinlärning, vilket är det faktum att små barns hjärnor är 

gjorda för att ta åt sig språk för att göra sig förstådda, vilket gör att de tar till sig alla 

språk de hör användas, medan en vuxen som redan har tillägnat sig ett förstaspråk inte 

har samma behov, vilket gör, enligt Purves et al. att hjärnan glömmer bort denna 

förmåga i senare åldrar, då det kräver neurologiska resurser att hålla igång en sådan 

språkinlärningsförmåga. 

 

2.4 Språkundervisning 

Språkundervisningen, både svensk- och hemspråksundervisning, har förändrats de 

senare åren. Medan svenskundervisningen traditionellt sett har haft stort fokus på 

läraren som förmedlare av kunskap och eleverna som mottagare (Gibbons, 2016) så har 

synsättet på senare tid skiftat till att läraren mer agerar som stöd i klassrummet för att 

främja kommunikation och elevernas intresse till att lära sig (Ingleson Ahlquist, 2011). 

Dessutom har de sociala faktorernas påverkan på elevers motivation och lärande fått 

mer uppmärksamhet; Ingleson Ahlquist påpekar hur fokus tidigare låg på eleven som 

individ och hur skolan inte tog i beaktande hur omgivningen kunde påverka elevens 

prestation, någonting som Ingleson Ahlquist menar har ändrats nu. Detta är någonting 

positivt, menar Gibbons och Jang & Jiménes (2011), då attityder som ”eleven lär sig 
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ingenting för att den är lat” eller dylik, försvinner i allt större grad. Lärarna tittar mer på 

eleven som en del i ett socialt samspel, där flera faktorer kan påverka eleven. 

 

Även svenska som andraspråksundervisningen har ändrat karaktär; medan det förut sågs 

som att andraspråkselever fick komma in i klassen ordentligt först när de behärskade 

svenska (Bjar et al., 2006) så har synsättet nuförtiden blivit mycket mer inkluderande. 

Nu är andraspråkseleven delaktig i klassrummet, och får stöd och stöttning för att klara 

sig i undervisningen tillsammans med svenska som förstaspråkseleverna (Gibbons, 

2016). Bland annat används tecken som stöd och bildstöd för att stötta 

andraspråkselevernas förståelse (Gibbons, 2016). Tack vare digitaliseringen av skolan 

finns nu andra metoder att lära ut på, som kan hjälpa alla elevers förståelse för ett ämne. 

Till exempel så används flippade klassrum mer och mer; flippade klassrum låter läraren 

spela in lektionsmaterialet (eventuellt med översättningar) så att eleverna kan få titta på 

detta hemma (Wikipedia.org, 2016). Detta gör att eleven dels kan repetera så ofta de 

vill, men det frigör även lektionstid till att förklara mer ingående eller låta eleverna 

arbeta i grupp o.s.v. 

 

Hemspråksundervisningen sker också på ett mer interagerat sätt idag. Medan 

hemspråksundervisningen förut skedde efter skolans slut, helt separat från resterande 

undervisning (K. Rudin. Personlig kommunikation, 09-04-2017) har eleverna idag 

möjlighet att få undervisningstillfällen i skolämnena på sitt hemspråk. De får också 

möjligheten till hemspråksundervisning på skoltid och att få tillgång till tolk för att 

stödja dem i deras undervisning. Detta kan underlätta elevernas förståelse (Svensson, 

2009) för ämnena, och således deras integration i klassen, då de inte behöver sitta 

separat för att få stöd på deras hemspråk. 

2.5 Teori 

I detta stycke beskrivs den teori som är grunden för detta arbete. Den sociokulturella 

teorin används som bas för metodupplägget och analysen av resultatet för 

forskningsfråga 1 (var eleverna möter det svenska språket), medan Self Determination 

Theory används som bas för intervjuerna och analysen av resultatet för forskningsfråga 
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2 och 3 (vilken syn eleverna har på sin egen förmåga att lära sig svenska och vad 

motiverar eleverna till att lära sig svenska). 

 

Jag valde dessa teorier då den sociokulturella teorin visar på vikten av elevens miljö för 

dess språkinlärning. Lgr 11 nämner vikten av en social och trygg miljö för främjandet 

av lärande hos elever, och Svensson (2009), Jang & Jiménes (2011) och Ingleson 

Ahlquist (2011) är några av de som har kunnat påvisa att den sociala miljön påverkar 

elevens språkinlärning, vilket är varför jag anser att det är en viktig aspekt att ta i 

beaktande när jag undersöker elevers sociala tillvaro och motivation.  

 

Self Determination Theory (Deci & Ryan, 1985) valdes då den skulle kunna hjälpa till 

att förklara det sociala samspelets vikt för elevernas motivation, och således lärande. 

Ryan & Connell (1989) visar på att de flesta elever motiveras av externa faktorer 

åtminstone delvis, så därför anser jag att det är av vikt att undersöka hur olika externa 

faktorer påverkar elevernas motivation. 

 

2.5.1 Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin, med sin högsta förespråkare Lev S. Vygotskij, säger att 

människors språkutveckling är beroende av sociala relationer och meningsfulla 

sammanhang och att språkinlärningen inte kan ske isolerat från dessa sammanhang 

(Svensson, 2009; Shooshtari & Mir, 2014; Säljö, 2014).  

 

Enligt Svensson (2009) och Säljö (2014) så säger den sociokulturella teorin att 

språkinlärningen måste observeras från flera olika perspektiv; det individuella, men 

även de kognitiva, sociala och kulturella perspektiven måste tas i beaktande. Den 

sociokulturella teorin betonar dock den sociala aspekten av språkinlärning; Vygotskij 

ansåg att det var viktigt för att förstå hur barn lär sig språk att titta på vilket socialt 

sammanhang barnet har; det räcker alltså inte att bara titta på individen, då den 

sociokulturella teorin menar att människor lär sig språk för att kunna kommunicera med 

andra (Shooshtari & Mir, 2014). Vygotskij menade också att själva inlärningen av språk 

sker när barnet får kommunicera inom en historiskt, socialt, eller kulturell kontext som 

de kan relatera till sig själva (Jäderström, 2007). Vygotskij menade också att även högre 
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kognitiva funktioner (såsom tänkande) var beroende av sociala interaktioner för att 

utvecklas, då de enligt Vygotskij kräver ett funktionellt språk för att kunna användas, 

och alltså inte var någonting som utvecklades av sig själv; utan sociala interaktioner, 

inget språk, och utan språk så försämras möjligheterna för högre kognitiva funktioner 

(Harley, 2008; Jang & Jiménes, 2011). 

 

2.5.2 Sociokulturell teori & lärande 

Den sociokulturella teorin påpekar också vikten av en meningsfull lärandemiljö; det 

räcker inte med att exponeras för språket som ska läras, det måste dels ha någon form av 

koppling till elevernas förkunskaper, kultur eller sociala sammanhang de är vana med, 

och dels måste det användas aktivt (Jäderström, 2007; Jang & Jiménes, 2011).  

 

Harley (2008) påpekar vikten av den aktiva användningen extra hårt; han jämför passiv 

inlärning, där eleven är mottagare av information utan social och kommunikativ kontext 

(läraren delger information till eleven som sitter tyst och lyssnar) med att sitta och titta 

på television på ett främmande språk utan undertexter; du kanske lär dig något ord, och 

hur språket låter, men du lär dig inte att använda språket själv. Harley poängterar att 

denna typ av undervisning fungerar, men bara om eleven redan har förkunskaper om 

språket och dess uppbyggnad. Detta betyder att en helt nyanländ elev inte skulle lära sig 

svenska på detta sätt; de måste få möjlighet att använda språket och kunna relatera det 

till sin egen erfarenhet (Jäderström, 2007; Shooshtari & Mir, 2014). 

 

Även Jackendoff (1994) nämner vikten av det sociala samspelet när det gäller 

språkinlärning; han hänvisar till hur unga barn som flyttar till ett nytt land ofta lär sig 

språket till en mycket högre grad än deras föräldrar. Detta menar Jackendoff att visar att 

det finns en viss aspekt av språk som inte går att lära sig av någon annan, utan måste 

plockas upp genom sociala interaktioner; om barnen lär sig någonting som föräldrarna 

inte kan så kan inte föräldrarna ha lärt dem det. Jackendoff går vidare och påpekar att 

språkinlärningen hos barnen inte ens nödvändigtvis är ett resultat av skolgång, då också 

barn som bor i områden utan tillgång till skola lär sig språken som finns runtomkring 

dem, även språk deras föräldrar inte pratar. Dock påpekar Jackendoff att föräldrars och 
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skolans roll kan vara viktig för barnens språkinlärning, men mer för ordförrådets skull 

än förståelsen för grammatik och att använda språket flytande. 

 

Bjar et al. (2006) kommenterar också sociala interaktioners roll för språkinlärning, när 

Bjar et al. nämner att en andraspråkselev som inte får komma i kontakt med sitt 

andraspråk riskerar att inte få en lika djup förståelse för språkets kvaliteter som en elev 

som möter språket oftare. 

 

Jang & Jiménes (2011) stödjer också idéen om betydelsen av det sociala sammanhanget 

i andraspråksinlärning. De menar att mycket av den traditionella språkundervisningen 

tittar på elevens individuella förutsättningar för språkinlärning, utan att ta hänsyn till 

elevernas sociala situation och kulturella bakgrund. Detta menar Jang & Jiménes är ett 

misstag, då det kan ge en felaktig bild av elevens kunskaper. De ger ett exempel i sin 

undersökning, där en grupp av andraspråkselever i engelska läser en text om en lärare 

som agerar orättvist mot en elev. I detta exempel så tillfrågades en elev om hon tyckte 

att läraren i texten hade fel, men eleven verkar osäker och svarar inte. Jang & Jiménes 

säger att här så ser det i första hand ut som att eleven inte hade förstått frågan, men i en 

senare intervju visade det sig att eleven visst förstått frågan, men att hon kom från en 

kultur där man inte fick prata illa om en lärare; inte ens en fiktiv lärare i en text. Detta 

menar Jang & Jiménes är en anledning varför lärare måste ta hänsyn till elevernas 

sociala situation och inte bara individen. 

 

2.5.3 Self Determination Theory 

Self Determination Theory (SDT) är ett motivationsteoretiskt ramverk som utvecklades 

av Deci & Ryan (1985). Denna teori utgår ifrån att en människa kan motiveras på olika 

sätt och nivåer; dessa kan vara externa eller interna faktorer, och kan göra att personer 

känner sig kontrollerade eller autonoma (självständiga).  

 

I SDT så finns det fyra typer av motivation (Ryan & Deci, 2000a). Dessa typer delas in i 

nivåer som heter external (extern), introjected (introjicerad), identified (identifierad) och 

intrinsic, där alla utom intrinsic påverkas av faktorer utanför eleven.  
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Den externa nivån är när en elev gör någonting helt på grund av yttre faktorer såsom 

risken för straff eller möjligheten till belöning; på denna nivå känner sig eleven väldigt 

kontrollerad av auktoriteter runtomkring hen, till exempel förälder eller lärare. De 

känner inte att de har några valmöjligheter (Ryan & Deci, 2000b). 

 

Ryan & Deci (2000a) menar att introjiceringsnivån är när en elev delvis har 

internaliserat yttre faktorer; de gör uppgifter för att de känner skam eller skuld om de 

inte gör det, och vill undvika den känslan. På denna nivå menar Ryan & Deci att 

eleverna är lite mer autonoma, i att de väljer att göra uppgifterna på grund av att de vill 

undvika skuldkänslor, men de är fortfarande i hög grad kontrollerade då det är yttre 

faktorer som gör att de känner skuld.  

 

På den identifierade nivån säger Ryan & Deci (2000a) att eleven har accepterat att de 

ska göra uppgifterna för att det stämmer överens med deras inre värdering; det är viktigt 

för dem att göra uppgiften, då det kan leda till ett utfall som är gynnsamt dem, till 

exempel bra betyg som kan leda till ett bra arbete. Här menar Ryan & Deci att eleven är 

mycket mer autonom än på de tidigare nivåerna, men att då de fortfarande gör uppgiften 

för att få ett positivt utfall så är de delvis kontrollerade av yttre faktorer. 

 

Intrinsic-nivån skiljer sig från de övriga nivåerna. Enligt Ryan & Deci (2000a) så är 

motivationen på denna nivå helt intern för eleven; de gör uppgifterna enbart för deras 

eget nöjes skull eller för att de vill lära sig mer, inte för att de måste eller för att det kan 

vara bra att göra. För att uppnå denna nivå så menar Ryan & Deci att det krävs tre saker; 

autonomitet/ självständighet, känsla av kompetens och att de kan relatera uppgiften. 

Autonomiteten får eleven genom att de känner att de har någon form av kontroll över 

situationen; till exempel om de får välja hur de vill gå tillväga för att lösa en uppgift. 

Känslan av kompetens är enligt Ryan & Deci när eleven känner sig förtrogen med 

ämnet inom vilket uppgiften ges. Elevens känsla att den kan relatera till uppgiften är när 

den känner att uppgiften är relevant för sig själv, till exempel när eleven känner att den 

har användning för uppgiften och förstår varför den ska göra den, men också om den på 

något sätt handlar om eleven eller dess intressen. Enligt SDT så är eleverna som mest 

motiverade och arbetar som bäst när de är på denna nivå (Deci & Ryan, 1985). 
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2.5.4 SDT & lärande 

Enligt Deci & Ryans (1985) Self Determination Theory (SDT) så påverkas elevers 

inlärning av deras motivation. SDT utgår ifrån att det finns olika typer av motivation, 

från helt extern (eleven väljer att göra någonting på grund av rädslan för straff) till helt 

intern (eleven gör något för att de själva tycker att det är roligt och intressant, oavsett 

vad omgivningen säger). Ryan & Deci (2000a) menar att ju större den interna 

motivationen är, desto troligare är det att eleven lär sig ämnet väl. Däremot menar Ryan 

& Deci att det också finns olika nivåer av motivation; en elev kanske motiveras 

jättemycket av beröm från läraren (extern motivation), medan en annan elev motiveras 

av att de själva tycker att någonting är värdefullt att veta (intern motivation). De kan ha 

lika hög nivå av motivation, men det är två helt olika typer av motivation (Ryan & Deci, 

2000a). Dessa elever skulle kanske lära sig ämnet lika snabbt, men skulle påverkas 

olika. Om den första eleven sedan inte får beröm från sin lärare så kommer hens 

motivation sjunka, och kanske blir ovillig att lära sig mer, medan den andra eleven inte 

blir påverkad av vad läraren tycker (Ryan & Deci, 2000a).  

 

Ryan & Deci (2000a) menar att vissa typer av extern motivation inte nödvändigtvis är 

dålig för eleven, det beror på hur det påverkar eleven. Ryan & Deci påpekar att 

motivation inte är svart eller vitt; du är inte bara antigen påverkad enbart av externa 

eller interna faktorer; det finns en skala där emellan. Ett exempel på detta är om en elev 

skulle lära sig nya färdigheter för att få ett bra jobb; denna elev är till största del internt 

motiverad (de skulle inte bli påverkade av vad t.ex. läraren tyckte om vad de gjorde) 

men är fortfarande delvis externt motiverad, då den försöker nå ett externt mål; att få ett 

bra jobb. Detta kan vara en bra nivå av extern motivation för eleven menar Ryan & 

Deci, då de vill lära sig färdigheterna väl (för att få jobbet och bli bra på det) men också 

inom en begränsad tidsram; eleven måste någon gång bli klar med sina studier för att 

kunna få jobbet.  

 

Extern motivation kan komma från olika håll; det kan vara personliga relationer, som 

lärare, föräldrar, vänner; det kan vara möjligheten till belöning, eller undvikandet av 

straff; eller så kan det vara mer abstrakta idéer som sociala normer och värderingar 
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(Ryan & Deci, 2000b). Alla dessa kan påverka en elev på olika sätt, positiva och 

negativa. En elevs motivation för ett visst ämne kan också påverkas av externa faktorer 

som inte nödvändigtvis kan kopplas direkt till det ämnet. Som Jang & Jiménes (2011) 

påpekade spelar sociala situationer och kulturella bakgrunder också roll. Exempelvis 

kan en elev som blir starkt motiverad av vad dess kamrater tycker bli positivt eller 

negativt motiverad till att göra en uppgift beroende på vad kamraterna tycker om 

uppgiften, oavsett vad eleven egentligen känner själv, eller vad t.ex. läraren säger. 

Dessutom menar Ryan & Connell (1989) att elevers motivation blir mer extern ju fler år 

de har gått i skolan, då fokus från skolan och lärarna blir mer inriktat mot betyg och 

prestation ju äldre eleverna blir; detta gör i sin tur att eleverna också blir mer fokuserade 

och motiverade av deras, och andras, betyg och prestationer. 

 

En sak som påverkar elevernas interna motivation är Deci & Ryans (1985) tre faktorer 

för intrinsic motivation. Intrinsic motivation är den mest interna typen av motivation, 

och kräver enligt Deci & Ryan att eleven har en känsla av autonomitet/ självständighet, 

känsla av kompetens och ”relatedness”, att de kan relatera till uppgiften de ska 

genomföra. Dessa tre faktorer kan dock ha sin grund i externa förhållanden. Känslan av 

autonomitet är beroende på vad personer med auktoritet över eleven (som föräldrar eller 

lärare) gör; de måste låta eleven göra sina egna val (inom rimliga gränser), förklara 

varför eleven ska göra någonting, ta hänsyn till elevens åsikter (speciellt när det gäller 

någonting som direkt påverkar eleven) o.s.v. Om eleven känner sig tvingad att göra 

någonting mot sin vilja, utan att förstå varför, eller känner sig hotad så kan den inte 

utveckla autonomitet (Deci & Ryan, 1985; Mageau, Ranger, Joussemet, Koestner, 

Moreau & Forest, 2015). Detta betyder inte att eleven inte ska/kan göra saker de inte 

känner för att göra, men eleven måste få förklarat varför det är viktigt att göra det. 

 

Den andra delen som krävs för intrinsic motivation, känsla av kompetens, är någonting 

som Ryan & Deci (2000a) också menar kan påverkas av externa faktorer. Känsla av 

kompetens får eleven när de känner sig förtrogna för ämnet inom vilket uppgiften ges; 

detta beror på tidigare erfarenheter, men även hur uppgiften läggs fram av läraren. Om 

läraren inte är tydlig i instruktionerna, eller inte klarar av att visa eleven att det går att 

koppla till elevens tidigare kunskap, så kommer eleven inte känna att de har 
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kompetensen som krävs för uppgiften (Ryan & Deci, 2000a: Ryan & Deci, 2000b). 

Däremot så kan känslan av kompetens också påverkas av elevens tidigare erfarenheter 

och motivation; var de redan internt motiverade för ämnet så kommer de inte att 

påverkas negativt av läraren inför den nya uppgiften (Ryan & Deci, 2000a). 

 

”Relatedness”, känslan av att kunna relatera till ämnet/uppgiften, kan påverkas av 

elevens kulturella, sociala och historiska bakgrund; om eleven får en uppgift de inte alls 

kan relatera till så kan de inte heller uppnå helt intrinsic motivation; de måste få den 

känslan av relatering någonstans ifrån, alltså av en extern faktor (Ryan & Deci, 2000b). 
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3 Metod 
I detta stycke går jag igenom metoden för arbetet. Delarna är urvalet, 

datainsamlingsmetod, genomförande av studien, analysmetod och forskningsetiska 

övervägandena. 

3.1 Urval 

Denna studies metodupplägg grundar sig i den sociokulturella teorin. Detta innebär att 

intervjufrågorna valdes utifrån de sociala sammanhang eleven skulle kunna möta det 

svenska språket, eller varifrån/ av vem de skulle kunna motiveras eller påverkas på olika 

sätt. Intervjufrågorna behandlade var eleverna träffar på språket, hur de beter sig i 

skolan och vilka aspirationer de har; det fanns även frågor om deras föräldrar, vänner 

och lärare, och hur dessa påverkar elevens val och motivation. Den sociokulturella 

aspekten behandlar alltså de sociala sammanhang eleven stöter på. Dessutom den del 

som behandlar elevernas möte med det svenska språket som analyserades utifrån den 

sociokulturella teorin. 

 

Self Determination Theory behandlar också dessa olika aspekter, men jag valde denna 

teori som grund för intervjufrågorna om motivation i sig; frågorna kan handla om saker 

som hur eleven tycker att läraren ser dem som individer, om föräldrarna tillät sina barn 

att välja själva eller kontrollerade dem, och så vidare. Om den sociokulturella teorin 

behandlade var eleverna träffade på språket, och vem eller vilka som påverkade dem, så 

handlar SDT om hur dessa faktorer påverkar elevernas motivation. Jag valde också SDT 

som basis för analysmetoden för intervjufrågorna som handlade om elevernas 

motivation, vilket kan läsas mer om i avsnittet om analysmetod. 

 

Jag besökte en skola i norra Sverige för att göra en fallstudie på två elever med annat 

modersmål än svenska. Flera skolor blev tillfrågade om de kunde tänkas ställa upp, och 

skolan valdes utifrån att de hade elever som passade med mina urvalskriterier. Eleverna 

valdes ut utifrån olika kriterier; bland annat skulle eleverna ha ett annat modersmål än 

svenska och inte ha exponerats för svenska innan de började skolan, för att vara säker på 

att det är ett nytt språks inlärning vi tittar på. Eleverna skulle helst ha varit ungefär lika 

länge i Sverige; inte mer än ett års skillnad mellan dem; detta för att det skulle bli en 
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rättvis mätning. De skulle helst vara från samma eller nästliggande årskurser för att 

undervisningsområdena i stort skulle se lika ut, då det skulle kunna vara svårt att 

jämföra en förskoleklasselev med en niondeklassare då de läser helt olika ämnen och på 

helt olika sätt. Eleverna fick gärna ha ett förstaspråk som jag själv kunde kommunicera 

på, eller en tolk, för att de skulle kunna svara djupgående på intervjufrågorna som 

ställdes och för att de skulle kunna förstå instruktionerna.  

 

Eleverna valdes med hjälp av en av skolans svenska som andraspråkslärare för att hitta 

två elever som passade till studien. Läraren kände alla andraspråkselever i skolan sedan 

tidigare, så hen visste vilka elever som passade kriterierna. Innan studien började 

informerades elevernas föräldrar om studien och dess syfte, och när både föräldrarna 

och eleverna hade godkänt deltagande så kunde studien påbörjas. 

 

De elever som valdes till studien utifrån dessa kriterier var en rumänsk elev som hade 

varit i Sverige i fem månader och som går i årskurs 5, och en somalisk elev som hade 

varit i Sverige i ett år och går i årskurs 6. Båda eleverna hade utöver sina respektive 

modersmål en förståelse för engelska sedan tidigare, och den somaliska eleven hade 

tillgång till en tolk. Båda eleverna hade gått samma förberedelseklass, men gick nu i 

olika klasser. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

I detta stycke så kommer metoderna för datainsamlingen att gås igenom. 

 

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Enligt Lantz (2013) är semistrukturerade intervjuer, intervjuer som följer ett öppnare 

mönster än en strukturerad intervju. Detta gjorde att jag kunde ställa vidareutvecklande 

frågor, eller hoppa över frågor jag kände under intervjun inte behövdes. Jag valde att 

använda mig av semistrukturerade intervjuer då jag kände att detta skulle ge mig mer 

information om hur eleverna faktiskt tänkte än en mer strukturerad intervju, då eleverna 

får svara med sina egna ord på öppnare frågor. Jag valde att basera mina 

semistrukturerade intervjuer på öppna frågor om elevernas livsvärld, men också på 
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frågeformulär utifrån Self Determination Theory. Dessa SDT-frågeformulär var mer 

strukturerade i sitt upplägg, men anpassades för att användas som mer öppna 

intervjufrågor. 

 

3.2.2 Ordförrådstest 

Ordförrådstestet kontrollerade elevernas ordförråd utifrån elevnära bilder som jag valde 

utifrån olika kategorier (se bilaga 2). Eleverna tittade på bilderna, och sade alla ord de 

kom på utifrån dem; både saker som fanns på bilderna och saker de kom på utifrån dem. 

När testet var gjort räknas alla ord ihop; varje enskilt ord räknades bara en gång. Så om 

eleverna säger samma ord flera gånger så räknades det fortfarande bara en gång.  

 

Enligt Bjar et al. (2006) så är ordförrådet en av de största indikationerna på en elevs 

språkförmåga. Jag valde att använda mig av detta ordförrådstest, då jag ansåg att i ett 

sådant här ordförrådstest får jag som intervjuare veta ganska mycket om elevernas 

ordförråd; inte nödvändigtvis hela ordförrådet, men om det är stort eller begränsat. Att 

sedan veta om eleven har stort eller begränsat ordförråd hjälpte då mig i min analys av 

forskningsfrågorna, då det gav mig något att jämföra elevens svar med.  

 

3.2.3 Språkproduktionstest 

Språkproduktionstestet gick ut på att eleverna fick cirka fem minuter på sig att prata om 

valfritt ämne. Det kunde vara allt från intressen till hur dagen har gått. Var de osäkra på 

vad de ska prata om så kunde jag ge exempel på vad eleven kunde prata om; det var 

dock upp till eleven att bestämma exakt vad de ville prata om. Om eleven inte kom på 

något mer att säga innan tiden var slut så hade de möjlighet att byta ämne att prata om; 

vitsen var att de pratade; om vad var inte lika viktigt.  

 

Här fick jag reda på väldigt mycket information på kort tid om elevens språkförmåga; 

allt från grammatik och flyt till uppfinningsrikedom och ordförståelse (Harley, 2008). 

Harley menar att ju större ordförråd och ju mer bekväm eleven är med språket, desto 

mer flyt talar eleven med. Medan ordförrådstestet bara kunde kontrollera ord på fysiska 

ting så kunde berättelsen använda sig av abstrakta ord som känslor. Således gav 

språkproduktionstestet en indikation på hur bekväm eleven var med språket. Jag valde 
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att ta med ett språkproduktionstest då det, liksom ordförrådstestet, kunde ge mig en idé 

om elevernas språkförmåga, och således fick jag någonting att jämföra och förhålla mig 

till elevernas intervjusvar med. 

 

3.2.4 Fallstudie 

En fallstudie är en undersökningstyp som tittar djupgående på ett begränsat område 

(Nationalencyklopedin, 2017d; Baxter & Jack, 2008). Detta innebär att studien inte kan 

säga någonting om ett ämne i stort, men då dessa studier är väldigt djupgående så är 

resultaten ofta väldigt reliabla gällande fallet de undersöker (Baxter & Jack, 2008). Jag 

valde denna typ av studie då jag ville få veta mer om elevernas andraspråksförmåga 

utifrån ett vidare och mer djupgående kontext; språkinlärning sker inte i isolation 

(Gibbons, 2016) utan det finns en mängd olika faktorer som skulle kunna påverka den. 

Jag ville undersöka vilka dessa faktorer var och hur de skulle kunna påverka eleverna, 

vilket var varför jag kände att en fallstudie skulle vara lämpligt. 

 

3.3 Genomförande 

Studien bestod av fyra semistrukturerade intervjuer per elev, där deras motivation 

undersöktes. Gemensamt för alla intervjuer var att det dels fanns ljudinspelning i alla 

intervjuer och dels att intervjufrågorna hade valts i förväg, och gick att anpassa enligt 

elevernas språkförmåga; det gick att svara ja/nej eller med ett eller få ord, men det gick 

också att ge mer utförliga svar. Om eleven valde att svara ja eller nej så kunde jag ställa 

vidareutvecklande frågor, som till exempel ”varför tänker du så?” eller ”kan du ge ett 

exempel?” för att få ett djupare svar. Dessa vidareutvecklingsfrågor var dock inte ett 

tvång om det inte kändes att de behövdes. Det fanns alltså intervjufrågor i grunden för 

intervjun (vilket är mer ovanligt för en semistrukturerad intervju) men dessa användes 

mer som grund för diskussion än som frågor. De kunde också användas mer flitigt om 

eleven inte pratade så mycket själv, men även detta var upp till intervjuaren. Vissa av 

intervjuerna var baserade i frågeformulär, vilket innebär att vid vissa tillfällen så följdes 

frågorna av påståenden som eleven skulle bestämma hur väl de passade in på eleven. 

Men även om det var mer struktur än vad som är vanligt för en semistrukturerad 
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intervju så anser jag att de fortfarande räknas som semistrukturerade, då påståendena 

ledde till mer öppna diskussioner med eleverna. 

 

De enskilda intervjuerna hade olika struktur och behandlade olika saker. Den första 

intervjun behandlade frågor om elevernas sociala samvaro, var de träffade på det 

svenska språket, hur ofta de gjorde det, samt vilka intressen och vilka ambitioner de 

hade. I denna intervju undersöktes även elevernas ordförråd. Eleverna fick se olika 

bilder med instruktionerna att nämna alla svenska ord de kan komma på utifrån dem; 

det behövde alltså inte nödvändigtvis vara någonting som de såg på bilden, det kunde 

också vara någonting bilden påminde dem om något. Bilderna hade valts i förväg och 

var elevnära; det kunde till exempel vara en bild på ett sovrum, vardagsrum eller kök; 

bilder på klassrum och skolgård; djurbilder, och så vidare. Se bilaga 2 för hela listan av 

bild-kategorier. Därefter räknades alla unika ord ihop. Unika ord betyder att enskilda 

ord endast räknas en gång, oavsett hur många gånger eleven sade ordet. Detta 

ordförrådstest genomfördes en gång till i den sista intervjun, för att se om det har blivit 

någon skillnad från första gången. 

 

Den andra intervjun handlade om elevernas syn på deras egen förmåga i svenskämnet 

och hur de kände att läraren gjorde för att stödja dem i deras utbildning. Den tredje 

intervjun bearbetade elevernas familj och hur denna påverkade deras motivation utifrån 

autonomitet och kontroll, samt hur de kände om samma sak i andra sociala 

sammanhang, såsom med vänner. Den fjärde intervjun var en kompletterande intervju, 

där frågor som hade uppkommit under de andra intervjuerna kunde tas upp. Dessutom 

så fick eleverna berätta kort (som mest fem minuter) om ett minne de hade i så stor 

detalj som möjligt; detta för att få en överblick om deras språkproduktion, alltså hur de 

klarar av att använda språket. Detta gav en bättre bild på hur t.ex. grammatik och dylikt 

används av eleverna. 

 

Vare sig ordförrådstestet eller språkproduktionstestet var till för att direkt besvara någon 

forskningsfråga, däremot så var de ett stort stöd i analysen, då det lät mig jämföra 

elevernas språkförmåga med varandra. 
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Efter det att alla intervjuer hade gjorts och spelats in så transkriberades de för 

lättöverskådlighet; alla frågor och svar skrevs ned, men inte saker som tvekan eller 

pauser. Dessa var inte nödvändiga för studien och hade gjort svaren mer svårlästa. Inte 

heller de gånger en elev valde att prata med sin tolk transkriberades; det var elevens 

svar på frågorna som var intressanta, inte huruvida de var tvungna att fråga tolken om 

hjälp när de hade glömt bort ett ord. Tolkens hjälp användes inte under 

språkproduktionstestet eller ordförrådstestet, då det var elevens prestation som var det 

intressanta i de delarna. Därefter analyserades intervjuerna utefter Deci & Ryans (1985) 

Self Determination Theory för intervjuerna som handlade om elevernas motivation, och 

den sociokulturella teorin för intervjun som behandlade var eleverna möter det svenska 

språket. 

 

3.4 Analysmetod 

Den första forskningsfrågan; Var eleverna träffar på det svenska språket, kommer att 

analyseras utifrån den sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorin (Svensson, 

2009) fokuserar på de sociala aspekterna av språkinlärning, vilket är orsaken till att det 

är viktigt att veta var eleverna träffar på det svenska språket. 

 

Forskningsfråga 2 och 3, vilka är; Vilken syn eleverna på sin egen förmåga att lära sig 

svenska och Vad som motiverar eleverna till att lära sig svenska, kommer att analyseras 

med hjälp av Ryan & Decis (2000a) Self Determination Theory (SDT). Intervjufrågorna 

som eleverna svarar på har anpassats efter flera frågeformulär gällande SDT (Ryan & 

Connell, 1989; Mageau., Ranger, Joussemet, Koestner, Moreau & Forest, 2015; Black 

& Deci, 2000). De olika frågorna och påståendena som dessa frågeformulär behandlar 

SDT på, gör att de kan kategoriseras i de olika typerna av motivation; extern, 

introjicerad, identifierad och intrinsic (Ryan & Deci, 2000a). Ju mer eleven håller med 

frågan eller påståendet desto mer motiveras de av de olika kategorierna. Dessa 

intervjufrågor behandlar även hur kontrollerade jämfört med autonoma de känner sig i 

olika sociala situationer; ju mer kontrollerade de känner sig, desto mer extern är deras 

motivation, då hög intern motivation kräver autonomitet (Deci & Ryan, 1985). 
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Nedan kommer en mer djupgående förklaring för hur analysmetoden ser ut för varje del. 

 

3.4.1 Ordförrådstest 

I ordförrådstestet räknades alla unika ord ihop; detta innebär att alla ord räknas endast 

en gång, oavsett hur många gånger eleven säger ordet. Då det finns en möjlighet att det 

blir ganska många ord totalt så räknas även medelvärdet per bild ut (totalt antal ord / 

antal bilder); detta kan ge en mer överskådlig insyn i skillnaderna mellan ordförrådstest 

1 och 2. Till exempel så kanske det inte ger så mycket information att en elev har gått 

från 200 ord till 220 ord mellan de två testen, men om eleven har gått från ett 

genomsnitt på tre ord per bild till fem ord per bild så är det lättare att se skillnaden. 

 

Ett exempel på hur ordförrådstestet skulle kunna gå tillväga är följande; eleven får se en 

bild på t.ex. ett vardagsrum. Eleven kan säga saker den ser (soffa, bord) men även andra 

ord den kommer på, exempelvis ord den associerar med vardagsrummet (bekvämt, 

mysigt), eller andra saker den kommer på (blå soffa, ny teve) o.s.v. 

 

Analysen sker i att observera eventuella skillnader i ordförråd; dels mellan test 1 och 2, 

men även skillnader mellan eleverna. Detta test kan ge en inblick i elevernas ordförråd, 

och således i deras språkförmåga. Bjar et al. (2006) menar att ju större ordförråd en elev 

har, desto större förståelse har eleven för språket, och att ordförrådsstorleken har en 

direkt påverkan för förståelsen för olika ämnen. Därför är det viktigt att undersöka 

elevernas ordförråd. 

 

3.4.2 Språkproduktionstest 

I språkproduktionstestet så fick eleverna prata om valfritt ämne i ungefär fem minuter. 

Det intressanta här är på vilket sätt eleverna använder språket, vilket kommer delas in i 

följande kategorier: 

 

- Tvekan eller flyt 

- Monoton eller inlevelse 

- Fastnar eller förklarar runt 

- Använder abstrakta ord och idéer 
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I kategorin tvekan eller flyt observeras om eleven tvekar innan/medan den talar, stakar 

sig eller pausar mycket. Om eleven talar med flyt så innebär det att eleven inte verkar 

tveka i sitt tal, inte behöver ta pauser eller stakar sig. Med stakning så menas här att de 

stannar upp i orden, medan tvekan betyder att de stannar upp mellan orden. Svensson 

(2009) menar att mer ovana användare av ett språk tvekar och pausar mer än en mer van 

talare. 

 

I kategorin monoton eller inlevelse så observeras hur eleven använder sin röst medan 

den pratar. Monoton innebär att eleven inte använder sig av varierande röstlägen/ 

prosodi (t.ex. trycker på ett ord som är viktigt i berättelsen) eller kroppsliga gester, 

medan inlevelse betyder att eleven använder sig av varierad prosodi och eventuellt 

gester när det passar i berättelsen. Enligt Harley (2008) så visar användningen av 

varierad prosodi en djupare förståelse för ett språks uppbyggnad. 

 

Om eleven inte kommer på ordet den vill säga, fastnar den utan att säga någonting alls, 

eller försöker den komma på något annat sätt att förklara sig på? Detta är vad den tredje 

kategorin observerar. Det krävs, enligt Svensson (2009) och Bjar et al. (2006), ett gott 

ordförråd och språklig förståelse för att kunna hitta synonymer eller ombeskrivningar 

när någon glömmer bort, eller inte kan, ett ord. 

 

Användningen av abstrakta ord och idéer kontrollerar om eleven använder sig av t.ex. 

beskrivningar av känslor eller andra abstrakta idéer, eller om den enbart använder sig av 

ord som är länkade till mer fysiska eller observerbara ting. Enligt Svensson (2009) så 

har en elev kommit längre i sin språkutveckling om den förmår att använda sig av 

abstrakta idéer. 

 

3.4.3 Möte med det svenska språket 

När det gäller mötet med det svenska språket så kategoriserades elevernas intervjusvar 

in i en tabell (se Figur 1). I tabellen så blir det lätt att se hur ofta eleven använder sig av 

svenska i de olika kategorierna. Enligt Svensson (2009) och Bjar et al. (2006) så är det 
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viktigt för andraspråksutvecklingen att få möjligheten att använda sitt andraspråk så ofta 

som möjligt, vilket är varför det är viktigt att se hur ofta eleven använder sig av språket. 

 

 

Kategori/prevalens Aldrig Ibland Ofta Alltid 

Hemma     

Skolan     

Fritid     

Digitala medier     

Figur 1. Mall, elevers möte med det svenska språket 

 

Kategorin digitala medier avser saker såsom television, sociala medier, datorspel och 

dylik. 

 

3.4.4 Elevernas syn på egen svensk språkförmåga 

Här kontrollerades elevernas syn på deras egen svenska språkförmåga, vad tycker de om 

den? Vilka saker är de bra på, och vilka saker tycker de att de kan förbättra? Denna 

kategori analyseras utifrån informationen som fås från ordförrådstestet och 

språkproduktionstestet. Frågorna som ställs är: 

 

- Hur tycker du att din svenska är just nu? 

- Finns det någonting som du tycker du är extra bra på i svenska? Finns det någonting 

du behöver jobba mer på? 

 

3.4.5 Elevernas motivation 

Elevernas motivation undersöktes utifrån flera olika aspekter, som belyses nedan. 

 

Vårdnadshavare 
Intervjufrågorna som behandlar elevernas vårdnadshavare, och elevens uppfattning av 

huruvida vårdnadshavarna kontrollerade dem respektive stöttade deras autonomitet, är 

baserade på ett frågeformulär som heter Precieved Parental Autonomy Support Scale 

(P-PASS) som är validerad av Mageau, Ranger, Joussemet, Koestner, Moreau & Forest 
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(2015). Detta frågeformulär grundar sig i Deci & Ryans (1985) Self Determination 

Theory och dess idé om vikten av autonomitet för intrinsic motivation. 

 

I detta frågeformulär så finns det frågor utifrån sex olika kategorier; tre som stöttar 

autonomitet, och tre som visar på psykologisk kontroll. Dessa kategorier är vad eleven 

känner att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna har gjort. 

 

De tre kategorier som stöttar autonomitet är: 

1. Offering choice within certain limits (ger valmöjligheter inom vissa gränser) 

2. Explaining the reasons behind demands, rules, and limits (förklarar orsaken 

bakom krav, regler, och gränser) 

3. Being aware of, accepting, and recognizing the child’s feelings (är medveten, 

accepterande och bekräftar igenkännande av barnets känslor) 

 

De tre kategorier som visar på psykologisk kontroll är: 

4. Threatening to punish the child (hotar att straffa barnet) 

5. Inducing guilt (orsakar skuldkänslor) 

6. Encouraging performance goals (uppmuntrar till prestationsmål) 

 

De olika frågorna som hör till dessa kategorier bedöms i en sjugradig skala, där 1 är 

aldrig och 7 är alltid. Därmed kan det observeras att ju högre upp på skalan eleven 

svarade på de olika frågorna, desto mer använde sig deras vårdnadshavare av en viss 

teknik. 

 

Intervjufrågorna för denna studie är baserade på detta frågeformulär. Medan 

frågeformuläret är uttryckt i påståendeform så är intervjun uttryckt i frågor. Men 

intervjufrågorna behandlar dessa samma påståenden och kategorier, vilket är varför 

svaren analyserades på samma sätt. 

 

Nedan syns en tabell (figur 2) där elevernas svar kommer att kategoriseras. Enbart 1 och 

7 beskrevs exakt vad de betydde. Då intervjun bestod av frågor så valde jag att lägga in 

vad resterande siffror betyder i ord, då eleverna kommer att svara i ord och inte siffror. 



31 

Varje kategori hade fyra frågor, och det är medelvärdet av dessa frågor som blir 

resultatet för varje kategori enligt Mageau, Ranger, Joussemet, Koestner, Moreau & 

Forest (2015). 

 

Kategori/prevalens 1 aldrig 2 nästan 
aldrig 

3 sällan 4 ibland 5 ofta 6 nästan 
alltid 

7 alltid 

Choice        

Explaining        

Child’s Feelings        

Threatening        

Guilt        

Performance        

Figur 2. Mall, elevers känsla av Autonomitet – Kontroll, vårdnadshavare 

 
 

Vänner 
Intervjufrågorna som behandlar elevernas vänskapsrelationer och hur dessa förhåller sig 

till elevens motivation är baserade på frågeformuläret Friendship Self-Regulation 

Questionnaire (F-SRQ) som är en anpassning av Ryan & Connells (1989) validerade 

frågeformulär Academic Self-Regulation Questionnaire och Prosocial Self-Regualtion 

Questionnaire. Detta frågeformulär följer samma form som Ryan & Connells 

frågeformulär, men i en annan kategori av frågor. 

 

I detta frågeformulär så utfrågas en persons beteende i vänskapsrelationer, och varför de 

beter sig så. Dessa svar kategoriseras sedan in i kategorierna extern, introjicerad, 

identifierad och intrinsic; alltså de fyra typerna av motivation. Detta frågeformulär 

använder sig av påståendeform, och ber användarna att svara utifrån en sjugradig skala, 

där 1 betyder ”not at all true (inte alls sant)”, och 7 ”very true (väldigt sant)”. Ju mer de 

tillfrågade håller med i ett påstående, desto mer passar de in i någon av de fyra 

motivationskategorierna. 

 

I intervjun så användes samma frågor och påståenden som i frågeformuläret, därför 

kommer svaren att analyseras på samma sätt som i frågeformuläret, se tabellen nedan 

(Figur 3). Varje kategori hade fem frågor och medelvärdet av dessa fem blev resultatet 

för den kategorin. 
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Kategori/prevalens 1 Inte 
sant 

2 3 4 Neutral 5 6 7 Väldigt 
sant 

Extern        

Introjicerad        

Identifierad        

Intrinsic        

Figur 3. Mall, elevers motvation vänskapsrelationer 

 

Eget beteende skolarbete 
Dessa intervjufrågor behandlar varför elever gör sitt skolarbete. Intervjufrågorna är 

baserade på Ryan & Connells (1989) validerade frågeformulär Academic Self-

Regulation Questionnaire (Academic-SRQ). 

 

I detta frågeformulär så utfrågas en orsakerna till att en elev gör sitt skolarbete. Dessa 

svar kategoriseras sedan in i de fyra motivationskategorierna extern, introjicerad, 

identifierad och intrinsic. Detta frågeformulär använder sig av påståendeform, och ber 

användarna att svara utifrån en fyrgradig skala, där 1 betyder ”aldrig” och 4 ”alltid”. Ju 

oftare eleverna menar att de gör det som står i ett påstående, desto mer passar de in i 

någon av de fyra motivationskategorierna. 

 

I intervjun användes samma frågor och påståenden som i frågeformuläret, vilket gör att 

svaren kan analyseras på samma sätt (se Figur 4.).  Då endast 1 och 4 var definierade i 

frågeformuläret så har jag valt att lägga in vad de andra siffrorna betyder i ord. De två 

första kategorierna hade nio frågor och de två sista hade sju frågor per kategori. 

Medelvärdet av dessa frågor blev resultatet för den kategorin. 

 

 

Kategori/Prevalens 1 Aldrig 2 Sällan 3 Ofta 4 Alltid 

Extern     

Introjicerad     

Identifierad     

Intrinsic     

Figur 4. Mall, elevers motivation eget beteende skolarbete 
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Lärare 
Intervjufrågorna som behandlar elevernas lärare, och elevens uppfattning av huruvida 

läraren kontrollerar dem respektive stöttar deras autonomitet, är baserade på ett 

frågeformulär kallat The Learning Climate Questionnaire (LCQ), som har använts av 

Black & Deci (2000). 

 

Detta frågeformulär använder sig av påståendeform, och ber användarna att svara 

utifrån en sjugradig skala, där 1 betyder ”Strongly Disagree”, 4 är neutral, och 7 betyder 

”Strongly Agree”. Strongly disagree kan tolkas som ”håller inte alls med” och strongly 

agree kan tolkas som ”håller starkt med”, men det finns inga direkta översättningar. 

Frågeformuläret använder sig av olika påståenden om hur eleven känner att läraren beter 

sig; ju mer eleven håller med påståendet desto mer autonomitet tillåts eleven, och ju 

mindre eleven håller med desto mer psykologisk kontroll används mot eleven. 

 

De olika frågekategorierna som ställs i frågeformuläret är huruvida eleven känner att: 

 

1. Läraren ger eleven valmöjligheter 

2. Läraren förstår eleven (som individ) 

3. Läraren visar att de har förtroende för elevens kunskaper 

4. Läraren uppmuntrar eleven att ställa frågor 

5. Läraren lyssnar på elevens önskemål 

6. Läraren försöker förstå hur eleven tänker 

 

Dessa frågor kan ställas upp i följande tabell (se Figur 5.). Det var kortformen som 

användes av detta frågeformulär, därför är svaren som eleven uppgav det som skrevs in 

som resultat. 

 

Kategori/medhåll 1 Håller 
inte med 
alls 

2  3 4 Neutral 5 6 7 Håller 
med helt 

Valmöjligheter        

Förståelse 
individ 

       

Förtroende        
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Uppmuntran        

Lyssnar 
önskemål 

       

Försöker förstå 
tänkande 

       

Figur 5. Mall, elevers känsla av Autonomitet – Kontroll, lärare 

 

Intervjufrågorna är baserade på dessa påståenden, men ställs i frågeform. Däremot så 

behandlar frågorna samma sak som påståendena, vilket gör att intervjun kan analyseras 

på samma sätt. 

 

3.4.6 Forskningsetiska överväganden 

Informationskravet: 

 

Eleverna och lärarna fick i förhand veta vad arbetet handlade om, då detta inte 

påverkade resultaten något; om någonting så hade det en positiv effekt på elevernas 

svar, då de fick veta att de gjorde ordförrådsuppgiften för att de hjälpte mig, inte för att 

det var ett prov. Alla berörda fick också veta att de själva kan bestämma om de vill vara 

med eller inte. 

 

Samtyckeskravet: 

 

Denna undersökning behandlade personliga åsikter och känslor, så det var av yttersta 

vikt att eleverna och deras föräldrar fick veta vad studien handlade om och hur deras 

information hanterades. All information de uppgav behandlades konfidentiellt och 

eleverna avidentifierades i uppsatsen. Då dessa elever var under 18 år så införskaffades 

samtycke från föräldrarna, men även från eleverna; de behövde inte delta om de inte 

ville. 

 

Konfidentialitetskravet: 

 

All information som samlades in under studien behandlades konfidentiellt; det fanns 

inget behov av någon information som skulle kunna identifiera eleverna eller lärarna, då 
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det inte hade någon påverkansfaktor på studien. Alla parter är avidentifierade i 

uppsatsen. 

 

Nyttjandekravet: 

 

Informationen som samlas in under studien användes till just denna studie; om 

deltagarna så önskade så kunde de meddelas när uppsatsen var klar. 
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4 Resultat & Analys 
I detta stycke presenteras resultatet och analyserna av intervjuerna. 

 

4.1 Möte med det svenska språket 

Den första intervjun med eleverna utgick ifrån den första forskningsfrågan; var träffar 

eleverna på det svenska språket? Här nedan beskrivs vardera elevs resultat och analys. 

 

Elev 1 
Elev 1 har varit i Sverige i ca. fem månader vid tiden för intervju. Eleven uppgav att den 

oftast pratade svenska i de flesta situationer, och gjorde ett aktivt försök att få 

möjligheten att prata så mycket svenska som möjligt. Vidare berättade eleven att den 

nästan enbart talade svenska hemma, då både eleven och dess vårdnadshavare ”alla [i 

familjen] vill bli bra på svenska, så vi tränar med varandra”. Eleven är noggrann med att 

påpeka att denne fortfarande pratar rumänska också, men att familjen försöker hålla det 

till speciella situationer, såsom när de kontaktar släkten som inte bor i Sverige. 

 

Utöver familjesituationen så uppger elev 1 att denne inte har några andra personer i sin 

omgivning som pratar elevens förstaspråk, rumänska. Eleven berättar att den också 

pratar engelska flytande, men att eleven försöker att bara använda engelska i situationer 

när eleven inte kan uttrycka sig på svenska tillräckligt tydligt för att bli förstådd, vilket 

elev 1 menar händer ganska sällan.  

 

I skolan, beskriver eleven att denne aldrig talar rumänska; eleven har tillgång till en tolk 

en gång i veckan som kan hjälpa eleven med läxor och dylik, men att denna tolk enbart 

pratar engelska och svenska, inte elevens förstaspråk. Eleven uppger även att de flesta 

av dennes vänner finns på skolan, och att eleven och dess kamrater också övar aktivt på 

att använda svenska som kommunikationsspråk, liksom eleven gjorde hemma. 

 

Eleven berättar att denne deltar i två aktiviteter utanför skoltid som totalt möts ca. två 

till tre gånger i veckan, och att eleven även ska börja i en sport till våren. I dessa 
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aktiviteter säger eleven att den enbart pratar svenska, då kamraterna i de grupperna inte 

pratar så mycket engelska. 

 

När eleven blir tillfrågad i vilka andra situationer eleven möter det svenska språket så 

berättar eleven att den väldigt ofta använder sig av datorspel och sociala medier för att 

öva på sin svenska medan eleven pratar med sina vänner. Eleven berättar också om hur 

denne brukar titta på svensk, eller svenskt undertextad, television och film. Eleven 

menar att den då brukar öva på att lyssna och härma hur det svenska språket låter, eller 

träna på att läsa snabbt. 

 

Elevens resultat, hur ofta eleven möter svenska, kan ställas upp i följande tabell (Figur 

1.1.) 

 

Kategori/prevalens Aldrig Ibland Ofta Alltid 

Hemma   X  

Skolan    X 

Fritid   X  

Digitala medier   X  

Figur 1.1. Elev 1:s möte med svenska språket 

 

Elev 2 
Elev 2 har varit i Sverige i lite mindre än ett år vid tiden för intervjuerna. Eleven 

berättar att denne pratade svenska och sitt förstaspråk, somaliska, ungefär lika mycket. 

Elev 2 uppgav att den ibland pratade svenska med dess syskon, men väldigt sällan med 

elevens vårdnadshavare. Eleven berättade att den nyligen hade börjat läsa böcker på 

svenska hemma, både för övning och eget intresses skull. 

 

Eleven berättade att denne pratade svenska ganska ofta utanför familjen, speciellt i 

skolan, där eleven menade att inga andra elever pratade somaliska. Däremot berättade 

eleven att den ibland pratade arabiska eller engelska med sina kamrater på skolan, 

någonting som intervjuaren observerade som sant, då eleven sågs göra detta i 

korridoren. Dock sade eleven att den alltid pratade svenska med lärarna och i 

klassrummet; det var enbart på rasterna eleven pratade något annat språk.  
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Eleven hade också tillgång till somalisktalande tolk vid varje intervjutillfälle. Eleven 

uppgav däremot att denne enbart hade tillgång till tolken vid de tider som intervjuerna 

var (då de var vid samma tid på samma veckodag) och inte vid någon annan tid i 

veckan. Liksom elev 1 så användes elev 2s tolk som stöd vid läxläsning och liknande 

aktiviteter.  

 

Utanför skolan så uppgav eleven att denne deltog i två lagsporter, som växlade per 

säsong. Dessa aktiviteter deltog eleven vid tre gånger i veckan. Eleven berättade att 

eleven väldigt ofta pratade somaliska vid dessa tillfällen, då det fanns flera somalier i 

laget. 

 

Utöver dessa situationer så beskrev eleven att den ofta kom i kontakt med svenska när 

denne använde sociala medier, såsom chattar och videosamtal. Eleven påpekade dock 

att den inte särskilt ofta använde sig av dessa medier, men när det väl hände så menade 

eleven att denne ofta försökte hålla sig till svenska. Även när eleven spelade mobilspel 

så var dessa ofta på svenska. Dessutom tittade eleven ofta på svensktalad television, 

däremot inte med undertexter särskilt ofta då eleven uppgav att den ”inte hinner med 

läsningen” men att det var därför eleven hade börjat läsa svenska böcker; för att få upp 

läshastigheten. Därtill uppgav eleven att den nyligen hade börjat räkna extra matematik 

med svenska kamrater då eleven älskar matematik. 

 

Elevens resultat, hur ofta eleven möter svenska, kan ställas upp i följande tabell (Figur 

1.2.) 

 

Kategori/prevalens Aldrig Ibland Ofta Alltid 

Hemma  X   

Skolan    X 

Fritid  X   

Digitala medier   X  

Figur 1.2. Elev 2:s möte med svenska språket 
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4.1.1 Analys, möte med det svenska språket 

Efter denna intervju så syns det, att trots eleverna går i samma skola och båda har 

intressen som låter dem träffa kamrater och människor utanför familjen och skolan, två 

till tre gånger i veckan, så har de utöver detta ganska olika mängd möten med det 

svenska språket. Medan elev 1 möter det svenska språket i nästan alla tillfrågade miljöer 

och väldigt sällan mötte sitt förstaspråk utanför familj och släkt så hade elev 2 

möjligheten att möta sitt hemspråk, eller något av de andra språken elev 2 talade i 

nästan alla dessa situationer, förutom klassrummet. 

 

Enligt den sociokulturella teorin så är språkinlärning beroende av sociala interaktioner 

för att språkförmågan ska utvecklas (Svensson, 2009). Detta menar Svensson att innebär 

att ju fler tillfällen, och med ju fler människor, eleven får möjlighet att kommunicera 

med på det språk de försöker lära sig, oavsett om det är digitalt eller ansikte mot 

ansikte, desto bättre lär eleverna sig språket. Detta gör att jag anser att det kan tolkas 

som att elev 2, som uppger att denne pratar sitt hemspråk lika mycket som svenska i 

nästan alla sociala situationer förutom i skolan, och sällan använder sig av digitala 

verktyg och medier, riskerar att inte få lika mycket träning i svenska som elev 1, som 

säger att den pratar svenska i nästan alla situationer och dessutom använder sig av 

digitala medier väldigt ofta. Denna tolkning blir extra prominent om även Bjar et al.s 

(2006) kommentar om att mindre kontakt med elevens andraspråk kan betyda kvalitativ 

skillnad i andraspråksförståelsen tas i beaktande; en elev som inte får möta sitt 

andraspråk lika ofta riskerar att inte få lika djupa kunskaper om språket som en elev 

som får använda det mer.  

 

4.2 Ordförrådstest 

I ordförrådstestet så fick eleverna se bilder på elevnära situationer (se bilaga 2) där de, 

utifrån bilderna fick säga alla de ord de kom på, oavsett om ordet fanns på bilden eller 

inte. Varje ord räknades endast en gång, oavsett hur många gånger eleven sade ordet. 

 



40 

Elev 1 
Testtillfälle 1: 212 unika ord på 36 bilder totalt, vilket är ett genomsnitt på (212/36) ca. 

5,89 ord per bild. 

 

Testtillfälle 2: 176 unika ord på 36 bilder totalt, vilket är ett genomsnitt på (176/36) ca. 

4,89 ord per bild. 

 

Elev 2 
Testtillfälle 1: 98 unika ord på 36 bilder totalt, vilket är ett genomsnitt på (98/36) ca. 

2,72 ord per bild. 

 

Testtillfälle 2: 114 unika ord på 36 bilder totalt, vilket är ett genomsnitt på (114/36) ca. 

3,17 ord per bild. 

 

4.2.1 Analys, ordförrådstest 

Skillnaden mellan elev 1 och elev 2s ordförråd syns här; elev 1 hade i genomsnitt 5,89 

ord per bild, medan elev 2 hade 2,72 ord per bild i det första ordförrådstestet. Detta 

tyder på att hur ofta eleven möter det svenska språket kan ha en påverkan på elevens 

utveckling av sitt andraspråk. Om det tas i beaktande i vilken utsträckning eleverna i 

denna undersökning möter det svenska språket så kan det tolkas som att orsaken till att 

elev 1s resultat är bättre i det första ordförrådstestet är för att elev 1 möter det svenska 

språket oftare än elev 2, någonting som styrks av Bjar et al.s (2006) kommentar om hur 

ofta en elev använder sitt andraspråk påverkar andraspråkets kvalitet; ju oftare 

andraspråket används desto högre kvalitet får språket. 

 

Däremot kan det även utrönas att elev 1:s resultat på ordförrådstestet minskade från test 

1 till test 2, medan Elev 2s resultat på ordförrådstestet ökade från test 1 till test 2. Även 

detta kan bero på exponering och användning av elevernas andraspråk. Veckan innan 

test 2 hade det varit ett skollov, och eleverna valde att spendera dessa på olika sätt. Elev 

1 var hemma mestadels av veckan, förutom ett biobesök, medan elev 2 hade flera 

matcher i sin sport med sitt lag och dessutom gick på två olika kulturevenemang där 

elev 2 mötte svenska kamrater. Detta innebär att medan elev 1:s exponering och 
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användning av det svenska språket gick ned veckan innan ordförrådstestet, så gick elev 

2:s upp, vilket kan vara orsaken till att elev 1:s resultat sjönk medan elev 2:s resultat 

steg. 

 

4.3 Språkproduktionstest 

I språkproduktionstestet fick eleverna välja ett ämne de skulle tala om i ungefär fem 

minuter utan utomstående hjälp. Om de fick slut saker att säga om ämnet så fick de 

byta, så länge som de fortsatte prata. 

 

Elev 1 
Elev 1 valde att prata om ett stundande musikframträdande. Eleven började att prata om 

nervositeten inför att stå framför publik, och hur ofta denna var tvungen att öva för att 

hinna lära sig allt i tid. Eleven berättade att hela nothäftet måste gås igenom, och att det 

var på nästan 50 sidor. Fortsättningsvis talade eleven om hur viktigt detta var för eleven 

och dennes familj, och hur eleven hoppades att elevens familj skulle bli så rörda att de 

börjar gråta. 

 

Eleven började tala nästan omgående efter instruktionerna gavs, och stannade inte 

förrän fem minuter hade gått. Eleven talade mycket animerat med både gester och 

användning av intonation för dramatisk effekt. Det var några gånger eleven sade vissa 

ord på engelska då eleven inte kunde komma på hur den skulle kunna beskriva eller 

säga ordet på svenska. 

 

Analysmetoden för språkproduktionstestet angav följande kategorier för observation av 

elevens språkproduktion:  

 

- Tvekan eller flyt 

- Monoton eller inlevelse 

- Fastnar eller förklarar runt 

- Använder abstrakta ord och idéer 
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Efter intervjun med elev 1 så kunde det observeras att eleven: 

 

‐ Pratar mer med flyt än tvekar 

‐ Pratar mer med inlevelse än i monoton (både i tal och kroppsspråk) 

‐ Vare sig fastnade eller talade runt när eleven inte kom på ett ord; eleven valde 

att använda engelska istället  

‐ Använde sig mycket av abstrakta ord, såsom känslor 

 

 

Elev 2 
Elev 2 valde att börja prata om sin bästa fotbollsmatch. Eleven började med att berätta 

resultatet, och hur eleven hade gjort två av målen själv. Därefter berättade eleven vilka 

elevens lag hade mött, och hur eleven kände sig nöjd och stolt efter matchen. 

 

Därefter bytte eleven till att prata om hur dagen hade gått. Eleven berättade att denne 

hade kommit fem minuter sent till första lektionen för att bussen hade varit sen, vilket 

hade gjort eleven nervös. Efter detta berättade eleven att den hade haft historia, om 

första världskriget, och svenska innan vår intervju. 

 

Elev 2 började berätta om fotbollen direkt efter att instruktionerna gavs, men avbröt 

detta efter ungefär två minuter för att eleven kände att denne inte hade något mer att 

säga om ämnet. Därefter tog det några sekunder innan eleven började berätta om 

skoldagen istället tills tiden var slut. Elev 2 pratade ganska långsamt med monoton ton 

och pausade efter nästan varje mening. Om eleven inte kom på något ord så blev eleven 

tyst och började så småningom på en annan mening istället. 

 

Analysmetoden för språkproduktionstestet angav följande kategorier för observation av 

elevens språkproduktion:  

 

-  Tvekan eller flyt 

- Monoton eller inlevelse 

- Fastnar eller förklarar runt 
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- Använder abstrakta ord och idéer 

 

Efter intervjun med elev 2 så kunde det observeras att eleven: 

 

‐ Tvekar/pausar ofta mellan meningarna, men stakar sig inte i orden 

‐ Pratar monotont 

‐ Fastnar när eleven inte kommer på ett ord, och istället byter mening helt och 

hållet  

‐ Använde sig av abstrakta ord såsom känslor 
 

4.3.1 Analys, språkproduktionstest 

Gemensamt för både elev 1 och elev 2 var förmågan att använda sig av abstrakta ord 

och idéer. Detta kan tolkas bero på att båda eleverna hade fullt utvecklade förstaspråk; 

koncepten om dessa känslor var inte nya för eleven, så när eleverna lärde sig dessa ord 

så kunde de koppla orden till sina tidigare erfarenheter, vilket är en viktig del av 

förståelsen för ett språk, enligt Svensson (2009). 

 

Elev 1 använde sig mycket mer av olika röstlägen i sitt berättande än elev 2, och elev 1 

använde sig av gester, vilket elev 2 inte gjorde i samma utsträckning. Däremot kan det 

poängteras att kroppsspråket möjligen kan bero på typerna av berättelse; medan elev 1 

pratade om någonting som eleven såg väldigt mycket fram emot så pratade elev 2 om 

skoldagen som hade varit. Elev 2 använde sig lite mer av gester medan eleven pratade 

om sin match, men fortfarande inte i samma utsträckning som elev 1. 

 

Förmågan att använda sig av olika röstlägen och intonation är ett tecken på 

bekvämlighet med språket enligt Harley (2008). Det syntes i min mening på eleverna; 

elev 2, som hade ett mer begränsat ordförråd än elev 1, var också mer benägen att prata 

monotont. 

 

Det mer begränsade ordförrådet kan också tolkas vara orsaken bakom elev 2:s fler 

pauser och tvekningar; ett större ordförråd gör att en person har lättare att hitta sätt att 
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beskriva det de vill även när de inte har det exakta ordet, vilket är något som styrks av 

Bjar et al. (2006). 

 

4.4 Elevernas motivation 

I detta stycke kommer resultatet från de olika intervjuerna om elevernas motivation att 

tas upp. 

 

4.4.1 Vårdnadshavare 

Här presenteras resultaten för elevernas syn på sina vårdnadshavare, och elevens 

uppfattning av huruvida vårdnadshavarna kontrollerade dem respektive stöttade deras 

autonomitet. 

 

Elev 1 
Nedan syns en tabell (figur 2.1.) där elevens svar kategoriserades. Varje kategori hade 

fyra intervjufrågor, och resultatet är ett medelvärde för svaren på de frågorna. 

 

Här kan vi se att elev 1 ofta fick stöttning för sin autonomitet av vårdnadshavaren, men 

att eleven ändå kände att vårdnadshavaren ofta uppmuntrade till performance-mål, 

vilket enligt Deci & Ryans (1985) SDT kan göra att eleven känner sig kontrollerad av 

vårdnadshavarna och något som kan påverka elevens motivation till att bli mer extern 

(Ryan & Deci, 2000a). Eleven berättade själv att den försöker få bra betyg åtminstone 

delvis för dess vårdnadshavares skull, inte bara för sin egen skull. Däremot syns det att 

vårdnadshavarna sällan eller nästan aldrig använder sig av hot eller skuldkänslor mot 

eleven, vilket gör att elev 1 känner sig övervägande stöttad i sin autonomitet. 

 

Kategori/prevalens 1 aldrig 2 nästan 
aldrig 

3 sällan 4 ibland 5 ofta 6 nästan 
alltid 

7 alltid 

Choice     X   

Explaining      X  

Child’s Feelings       X 

Threatening  X      

Guilt   X     

Performance     X   
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Figur 2.1. Elev 1:s svar känsla av Autonomitet – Kontroll, vårdnadshavare 

 

Elev 2 
Nedan syns en tabell (figur 2.2.) där elevens svar kategoriserades. Varje kategori hade 

fyra intervjufrågor, och resultatet är ett medelvärde för de fyra frågorna. 

 

I denna tabell syns det att elev 2 alltid eller nästan alltid känner att elevens 

vårdnadshavare stöttar elevens autonomitet, genom att ge eleven valmöjligheter, 

förklarar regler och tar elevens känslor i beaktande. Elev 2 menar också att dess 

vårdnadshavare nästan aldrig använder sig av hot eller skuldkänslor, och aldrig 

uppmuntrar eleven till prestationsmål. Detta gör, enligt Deci & Ryans (1985) Self 

Determination Theory att eleven uppmuntras till hög autonomitet, och således en mer 

intern motivation. 

 

Kategori/prevalens 1 aldrig 2 nästan 
aldrig 

3 sällan 4 ibland 5 ofta 6 nästan 
alltid 

7 alltid 

Choice       X 

Explaining       X 

Child’s Feelings      X  

Threatening  X      

Guilt  X      

Performance X       

Figur 2.2. Elev 2:s svar känsla av Autonomitet – Kontroll, vårdnadshavare 

 

4.4.2 Vänner 

Här presenteras resultatet för hur eleverna ser på sina vänskapsrelationer, och hur detta 

påverkar deras motivation utifrån de fyra motivationstyperna extern, introjicerad, 

identifierad och intrinsic. 

 

Elev 1 
Nedan syns en tabell (figur 3.1.) som sammanställer elev 1s motivation när det gäller 

vänskap. Varje kategori hade fem frågor och medelvärdet av dessa fem blev resultatet 

för den kategorin. 
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Här syns det att elev 1 känner att den är till stor del motiverad av egen intrinsic 

motivation när det gäller elevens vänner och vänskapsrelationer. Eleven känner inget 

tvång utifrån (vare sig av vänner eller andra) att bibehålla dess vänskapsrelationer, utan 

gör det för att eleven själv vill det. Eleven är inte heller motiverad av egennytta eller 

känsla av skuld i sina vänskapsrelationer. 

 

Kategori/prevalens 1 Inte 
sant 

2 3 4 Neutral 5 6 7 Väldigt 
sant 

Extern  X      

Introjicerad X       

Identifierad  X      

Intrinsic     X   

Figur 3.1. Elev 1:s motivation, vänskapsrelationer 

 

Elev 2 
Nedan syns en tabell (figur 3.2.) som sammanställer elev 2s motivation när det gäller 

vänskap. Varje kategori hade fem frågor och medelvärdet av dessa fem blev resultatet 

för den kategorin. 

 

Elev 2 är till största del motiverad i dess vänskapsrelationer av dess egen intrinsic 

motivation att vara vän med människor; eleven menar att den inte känner något tvång att 

behålla vänskapsrelationerna. Elev 2 känner inte heller att eleven bibehåller 

vänskapsrelationer p.g.a. skuldkänslor eller för att eleven tjänar något på 

vänskapsrelationerna; eleven bibehåller sina vänskapsrelationer för att eleven själv vill 

det. 

 

Kategori/prevalens 1 Inte 
sant 

2 3 4 Neutral 5 6 7 Väldigt 
sant 

Extern X       

Introjicerad X       

Identifierad  X      

Intrinsic      X  

Figur 3.2. Elev 2:s motivation, vänskapsrelationer 
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4.4.3 Eget beteende skolarbete 

I denna kategori gås elevernas egna beteende gällande skolarbete igenom, och vilken av 

de fyra motivationstyperna extern, introjicerad, identifierad eller intrinsic som de 

motiveras av. De två första kategorierna hade nio frågor och de två sista hade sju frågor 

per kategori. Medelvärdet av dessa frågor blev resultatet för den kategorin. 

 

Elev 1 
Nedan visas en tabell (Figur 4.1.) som visar elev 1s resultat. 

 

Resultatet visar att elev 1 till största del är motiverad av identifierad motivation, och till 

lite mindre del intrinsic motivation, gällande elevens egna beteende vid skolarbete. 

Detta innebär att eleven väljer att arbeta med sitt skolarbete för att eleven vill nå ett yttre 

mål, i detta fall ett bra arbete när eleven är vuxen, men sällan blir påverkad av andra 

externa faktorer (Ryan & Deci, 2000b).  

 

Det syns däremot att eleven sällan, men ibland, känner introjicerad motivation till sitt 

eget skolarbete, alltså att eleven väljer att göra skolarbetet på grund av skuldkänslor 

(Deci & Ryan, 1985) om eleven inte skulle göra dem.  

 

Kategori/Prevalens 1 Aldrig 2 Sällan 3 Ofta 4 Alltid 

Extern  X   

Introjicerad  X   

Identifierad    X 

Intrinsic   X  

Figur 4.1. Resultat elev 1, eget beteende skolarbete 

 

Elev 2 
Nedan visas en tabell (Figur 4.2.) som visar elev 2s resultat. 

 

Här syns det att elev 2 känner att den alltid är motiverad helt och hållet av intrinsic 

motivation, alltså helt av inre faktorer. Eleven menar att denne enbart för att eleven själv 

känner för det. Elev 2 uppgav att den aldrig skulle känna skuldkänslor eller känna sig 
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hotad om eleven inte gjorde sina skolarbetsuppgifter, men sade att eleven alltid gjorde 

dem i alla fall då den tyckte att det var roligt. 

 

Kategori/Prevalens 1 Aldrig 2 Sällan 3 Ofta 4 Alltid 

Extern X    

Introjicerad X    

Identifierad X    

Intrinsic    X 

Figur 4.2. Resultat elev 2:s, eget beteende skolarbete 

 

4.4.4 Lärare 

Intervjufrågorna behandlar elevernas lärare, och elevens uppfattning av huruvida läraren 

kontrollerar dem respektive stöttar deras autonomitet. Ju mer eleven höll med 

påståendet desto mer autonomitet tillåts eleven, och ju mindre eleven håller med desto 

mer psykologisk kontroll används mot eleven.  

 

Elev 1 
Tabellen nedan (Figur 5.1.) visar elev 1s resultat. 

 

Med detta resultat så syns det att eleven känner att läraren stöttar elevens autonomitet 

till en hög grad, då eleven känner att läraren ger eleven valmöjligheter och visar på 

förtroende till och förståelse för eleven. Däremot är eleven neutral gällande huruvida 

läraren lyssnar på elevens önskemål; detta berodde dock enligt eleven på att denne inte 

kunde komma på något tillfälle då en sådan situation skulle ha dykt upp.  

 

Kategori/medhåll 1 Håller 
inte med 
alls 

2  3 4 Neutral 5 6 7 Håller 
med helt 

Valmöjligheter     X   

Förståelse 
individ 

      X 

Förtroende       X 

Uppmuntran      X  

Lyssnar 
önskemål 

   X    

Försöker förstå 
tänkande 

    X   



49 

Figur 5.1. Resultat elev 1, känsla av Autonomitet – Kontroll, lärare 

 

Elev 2 
Tabellen nedan (Figur 5.2.) visar elev 2s resultat. 

 

Resultatet påvisar att elev 2 känner sig stöttad i dess autonomitet av elevens lärare till en 

mycket hög grad. Eleven uppgav att den kände att elevens lärare hade full förståelse för 

eleven som individ, var mycket uppmuntrande och verkligen försökte förstå hur eleven 

tänkte innan läraren började ge instruktioner. Elev 2 kände också att läraren gav den 

valmöjligheter, visade förtroende för elevens kunskaper och lyssnade på elevens 

önskemål gällande undervisningen. 

 

Kategori/medhåll 1 Håller 
inte med 
alls 

2  3 4 Neutral 5 6 7 Håller 
med helt 

Valmöjligheter     X   

Förståelse 
individ 

      X 

Förtroende      X  

Uppmuntran       X 

Lyssnar 
önskemål 

    X   

Försöker förstå 
tänkande 

      X 

Figur 5.2. Resultat elev 2, känsla av Autonomitet – Kontroll, lärare 

 

4.5 Analys, elevernas motivation 

Nedan kommer analysen på de olika aspekterna av elevernas motivation. 

 

4.5.1 Autonomitet – Kontroll 

Både elev 1 och 2 visade på hög autonomitet, då båda menar att både föräldrar och 

lärare ofta är bra på de saker som leder till autonomitet. Trots detta så visar elev 1s 

resultat att eleven blir mer psykologiskt kontrollerad av sina vårdnadshavare än elev 2. 

Detta stärks av elev 1s egna kommentar ”jag måste göra bra ifrån mig i skolan” då 

eleven menade att ena vårdnadshavaren kunde ”bli sur” om det inte gick bra.  
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Elev 2s resultat visar att eleven hade mycket lägre nivå av psykologisk kontroll från 

dess vårdnadshavare. Eleven menar att det ibland hände att dess vårdnadshavare 

försökte använda skuld eller hot om borttagande av privilegier, men ytterst sällan. 

Eleven påpekade att elevens vårdnadshavare ”bara vill att jag ska vara lycklig”. 

 

Dessa resultat tyder på att elev 2 är mer internt motiverad än elev 1, trots deras ganska 

lika uppfattning om deras lärare. Detta styrks av Deci & Ryan (1985) och Ryan & 

Connell (1989) då de menar att hög autonomitet och låg psykologisk kontroll en 

indikator på mycket intern motivation.  

 

4.5.2 Motivationstyp 

Det är olika motivationstyper som påverkar eleverna mest. Elev 2s resultat indikerar en 

helt intrinsic motivation när det gäller det egna skolarbetet, medan elev 1 visar på en 

mer identifierad motivation i samma kategori.  

 

Resultaten för vänskapsmotivationen tyder på att vare sig elev 1 eller elev 2 är särskilt 

externt motiverade, utan vänskapen är mestadels motiverad av inre faktorer. Detta kan 

tolkas som både positivt, men också eventuellt negativt, för elevernas språkinlärning. I 

och med att eleverna inte är externt motiverade så kommer inte elevernas vänner ha 

någon inverkan på elevernas motivation för att lära sig svenska. Detta är bra om 

vännerna har negativ inställning till språkinlärning eller skola, men kan vara en miss om 

vännerna har en väldigt positiv inställning, då detta skulle kunna stötta eleverna om 

deras egen motivation minskar (Ryan & Deci, 2000a). 

 

Dessa resultat är intressanta i förhållande till elevernas resultat i ordförrådstestet och 

språkproduktionstestet. Enligt Deci & Ryans (1985) Self Determination Theory så är 

mer intern motivation ett tecken på att ämnet kommer att läras väl. Trots detta så har 

elev 2, som resultaten visar helt intrinsic motivation i skolan sämre resultat än elev 1, 

som motiveras av identifierad motivation, trots att elev 2 har varit i Sverige längre. 

Detta kan dock ha sin förklaring i vad de olika typerna av motivation innebär enligt 

SDT. Intrinsic motivation är enligt Deci & Ryan (1985) motivation som enbart kommer 
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från interna faktorer; elevens egna lust att lära, medan identifierad motivation, som är 

mestadels intern, fortfarande styrs av externa faktorer. De som motiveras av identifierad 

motivation, enligt Deci & Ryan, är fortfarande ute efter ett slutligt bra resultat, vilket 

styrks av elev 1s egna påpekande ”jag vill lära mig [svenska] för att jag vill kunna få ett 

bra jobb med mycket pengar”. Orsaken till skillnaden mellan elevernas resultat på 

ordförrådstestet och språkproduktionstestet kan därmed tolkas som att det beror på att 

elev 2 inte har någon yttre press att lära sig språket, vilket elev 1 har. Detta kan göra att 

elev 1 försöker lära sig svenska fort för att få sitt bra resultat (jobbet) medan elev 2 som 

bara lär sig svenska för att den ”tycker det är roligt att lära [sig] saker” inte känner 

någon press att lära sig språket fort. Elev 2 vill bara lära sig. Denna tolkning styrks av 

resultaten på ordförråds- och språkproduktionstestet; elev 1 har varit i Sverige kortare 

tid än elev 2, men hade bättre resultat. Oavsett hur fort eleverna lär sig språket så är 

dock det faktum att både elev 1 och elev 2 har hög intern motivation ett tecken på att 

båda kommer lära sig svenska väl (Deci & Ryan, 1985).  

 

Språk kan ju däremot vara viktigt att lära sig med någon form av mål i åtanke. Om 

inlärningen endast sker för att eleven tycker att det är roligt så riskerar eleven att aldrig 

lära sig ”klart”; men om eleven har något mål, ens bara det att kunna prata med personer 

i sin omgivning så skulle det ha möjlighet att gå mycket fortare. 

 

Det kan också nämnas att hur autonomitet påverkar motivation syns ganska tydligt i 

detta fall; elev 2, som uppger fullständigt stöd för autonomitet från elevens 

vårdnadshavare och högt stöd för autonomitet från elevens lärare, är mer internt 

motiverad än elev 1 vars resultat visar på mer psykologisk kontroll från 

vårdnadshavarna har lite mer extern motivation. 

 

4.6 Elevernas syn på egen svensk språkförmåga 

För att ta reda på hur eleverna såg på sin egen språkförmåga så ställdes följande frågor: 

 

- Hur tycker du att din svenska är just nu? 
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- Finns det någonting som du tycker du är extra bra på i svenska? Finns det någonting 

du behöver jobba mer på? 

 

Både elev 1 och elev 2 ansåg sig vara väldigt bra på svenska, med tanke på hur länge de 

hade övat. Båda eleverna menade att deras svenska inte var lika bra som deras 

förstaspråk, men ingen av dem var på något sätt oroliga för att de inte skulle lära sig 

språket till en väldigt hög nivå. 

 

När det gällde vad eleverna tyckte de var extra bra på i svenska så svarade elev 1 ”jag 

tycker att jag är bra på det mesta på svenska, faktiskt”. Elev 2 hade ett litet annat svar, 

vilket var ”jag tycker om att lära mig svenska, jag vill [bli] bättre”. När eleverna 

utfrågades om vad de skulle kunna förbättra så svarade båda eleverna läsning; elev 2 

ville läsa mer än vad eleven gjorde för tillfället, medan elev 1 ville lära sig läsa lika 

snabbt som undertexterna på filmer och television. 

 

4.6.1 Analys, elevernas syn på egen svensk språkförmåga 

Resultatet här visar på att elevernas åsikter om sin egen språkförmåga är subjektiv. Båda 

eleverna ansåg att det gick bra för dem med svenskan, trots att elev 1 hade bättre 

resultat än elev 2, och elev 1 hade varit i Sverige kortare tid. Men bara för att det är 

subjektivt betyder inte att det är mindre viktigt. Elevernas syn på deras egen svenska är 

ett tecken på deras motivation, vilket märktes när eleverna fick sina resultat efter 

intervjuperiodens slut. Elev 1 var mycket stolt över sina resultat i ordförrådstestet, men 

följde snabbt upp med en fråga hur det relaterar till andra människor, medan elev 2 bara 

frågade ”blev jag bättre [än förut]?” 

 

Även om elevernas motivation är av olika typ så är deras syn på deras svenska ett 

tecken på att de är lika högt motiverade, bara av olika orsaker. Dock har båda mycket 

goda utsikter att lära sig språket väl, om än i olika takt enligt vad som kunde ses på 

resultaten för ordförrådstestet och språkproduktionstestet, på grund av deras 

motivationstyper. Det är på grund av det faktum att båda eleverna anser sig vara bra på 

svenska som det kommer att hjälpa dem att fortsätta lära sig svenska. Båda eleverna är 
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högt internt motiverade, vilket gör att deras syn på sig själva är viktigare för deras 

motivation än yttre omständigheter. 
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5 Diskussion 
Nedan kommer resultatdiskussionen och metoddiskussionen att presenteras.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Jag börjar med en kort sammanfattning av de olika forskningsfrågornas resultat, och 

därefter kommer mina egna reflektioner. 

 

5.1.1 I vilka olika sammanhang möter eleven svenska? 

Eleverna mötte det svenska språket i mycket olika utsträckning och i olika 

sammanhang. Det intressanta var dock att se hur stor inverkan detta verkligen verkar ha 

på elevernas språkinlärning. Som den sociokulturella teorin säger (Bjar et al., 2006; 

Svensson, 2009) så har både mängden och kvaliteten av andraspråkselevers möten med 

svenska en påverkan på kvaliteten på språket; elev 2 som möter svenska mer sällan och 

i färre sammanhang än elev 1, visade på en sämre språkförståelse än elev 1. 

 

5.1.2 Vilken syn har eleven på sin egen förmåga att lära sig svenska?  

Eleverna visade en lika stor tro på sin egen förmåga att lära sig svenska, trots olika 

resultat i ordförrådstestet och språkproduktionstestet. Detta kan bero på de olika 

elevernas motivation (Ryan & Deci, 2000a); då elev 1 är mer externt motiverad så var 

eleven mer intresserad av hur det gick för sina kamrater i skolan, och då eleven menade 

att den visste att den var bättre än sina klasskamrater i svenska så hade eleven stor tilltro 

till sin egen förmåga. Elev 2 däremot, som är helt internt motiverad, hade tilltro till sin 

egen svenska förmåga då eleven bara jämförde sig med sig själv och sina tidigare 

resultat; eleven var bättre nu än förut, därför känner eleven sig bra på svenska. 

 

5.1.3 Vad motiverar eleven till att lära sig svenska? 

Här märktes det att båda eleverna var högt internt motiverade, någonting Self 

Determination Theory (Deci & Ryan, 1985) menar är bra för inlärning. Däremot 

märktes det i detta fall att ha någon form av extern press kan vara bra för språkinlärning, 

åtminstone på kort sikt. Det ska inte glömmas att eleverna har varit i Sverige i mindre 
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än ett år båda två, men som resultaten såg ut nu så indikerar de att det kan ta längre tid 

att lära sig ett språk om eleven är helt internt motiverad utan någon form av mål med sitt 

lärande, då elev 2 hade varit i Sverige längre men hade sämre resultat på både 

ordförrådstestet och språkproduktionstestet. Om vi tittar på vad SDT säger så finns dock 

möjligheten att de båda eleverna kommer lära sig svenska väl, men då svenskan behövs 

för att kunna kommunicera och klara sig i skolan så kan det tolkas som ett problem att 

inte ha någon extern faktor som motiverar en att lära sig fort. 

 

5.1.4 Reflektioner 

Frågorna som skulle besvaras av denna fallstudie var i vilka sammanhang eleverna 

mötte det svenska språket, vilken syn eleverna hade på sin egen förmåga att lära sig 

svenska och vad som motiverar eleverna till att lära sig svenska.  

 

En intressant faktor i detta var hur olika miljöer eleverna faktiskt upplevde gällande 

möte med det svenska språket, och hur stor inverkan detta verkade kunna ha. Det kan 

vara viktigt för lärare att ta reda på hur en elevs språkliga miljö ser ut, för att veta om 

eleven faktiskt får tillräckligt varierade och många möten med språket. Ett klassrum är 

en ganska artificiell miljö, och det kan vara viktigt att ta i beaktande att bara för att 

eleven pratar svenska i klassrummet betyder det inte att den får möjligheten att göra det 

annars. 

 

Någonting som också var spännande var att se att båda eleverna, trots olika miljö, var 

internt motiverade, och således hade full tilltro till sin egen språkliga förmåga. Hade 

elevernas motivation varit mer extern så hade de kunnat påverkas helt annorlunda. Om 

till exempel elev 2, som till stor utsträckning träffade på sitt förstaspråk hade varit 

påverkad av externa faktorer så hade kanske inte eleven haft samma möjlighet att lära 

sig svenska som eleven nu har. Tänk om det finns en elev som sällan träffar på svenska 

utanför skolan, varför skulle då en externt motiverad elev bry sig om att lära sig svenska 

ordentligt över huvud taget? Men på grund av elev 2:s intrinsic motivation så har den 

fullgoda möjligheter att lära sig språket. Dessutom, om elev 2 hade blivit påverkad av 

andra elevers resultat, så hade det funnits en risk att tilltron till den egna förmågan hade 

minskat, vilket i sin tur hade kunnat minska elevens motivation.  
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En annan sak som hade varit intressant var om rollerna för var, och till vilken 

utsträckning, eleverna möter det svenska språket hade varit ombytta. Hade exempelvis 

elev 1 fortfarande klarat sig lika bra språkmässigt, då eleven åtminstone är delvist 

externt motiverad? Hade det haft någon påverkan på elev 2 alls, då elevens resultat visar 

på att eleven är helt internt motiverad? Har de sociala faktorerna större påverkan än vad 

det verkar? 

 

5.2 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras metoden; dess validitet och reliabilitet, och vad som hade kunnat 

göras annorlunda i studien. 

 

5.2.1 Validitet och reliabilitet 

Jag anser att denna undersökning har en ganska hög validitet, då intervjuerna var starkt 

baserade i tidigare forskning. Vissa intervjufrågor, som var eleven möter det svenska 

språket lämnade väldigt lite rum för tolkning, vilket stärker dess validitet. Frågorna 

gällande elevernas motivation var mer öppna för tolkning, men då de baserades i 

frågeformulär som antingen blivit validerade eller var baserade på dessa validerade 

frågeformulär så stärks validiteten ytterligare. Någonting som skulle kunna sänka 

validiteten något är att frågeformulären anpassades till intervjufrågor, men då dessa 

frågor behandlade exakt samma punkter som frågeformulären så sänks inte validiteten 

nämnvärt. Ytterligare en sak som skulle kunna sänka validiteten av frågorna något är att 

frågeformulären översattes till svenska, och det går inte helt säkert att veta att 

översättningen inte tappar några finare poänger. Däremot användes de engelska 

frågorna ganska ofta för att förtydliga, vilket hjälper validiteten något. 

 

Reliabiliteten är lite svårare att bedöma. Intervjufrågor som handlar om elevens 

personliga känslor blir automatiskt subjektiva, vilket kan påverka reliabiliteten. 

Samtidigt så är det just elevernas personliga känslor uppsatsen var ute efter, så det 

faktum att svaren är subjektiva borde inte ha en så stor påverkan. Dessutom går det inte 

att veta med säkerhet huruvida eleverna talade sanning; de kanske säger att de t.ex. inte 
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bryr sig om andra klasskamraters resultat, medan de egentligen gör det, vilket också kan 

påverka reliabiliteten. Detta går inte att göra så mycket åt, förutom att förklara för dem i 

instruktionerna vad som är poängen med studien och att de endast är till hjälp om de är 

ärliga, vilket jag gjorde. Dessutom kanske de inte är lika benägna att tala osanning om 

det påpekas att de är helt anonyma; då ingen vet vem som har svarat så kanske de 

slappnar av och är mer ärliga i sina svar. 

 

5.2.2 Vad kunde ha gjorts annorlunda? 

Om jag hade fått gjort något annorlunda i denna undersökning så skulle jag ha lagt in en 

observation i klassrummet, för att se om vad eleverna sade om sin egen insats i gällande 

skolarbete stämde. Tanken var att jag skulle ha haft med en sådan observation, men det 

gick inte på grund av oförutsedda omständigheter. Detta kunde ha varit viktig 

information, för om det visade sig att till exempel elev 2 visst bryr sig om hur det går 

för de andra eleverna och jämför sig med dem så skulle orsaken till elevens resultat vara 

en helt annan. Detta hade påverkat syftet och frågeställningarna, så med just de 

frågeställningar jag hade, som handlade om elevernas egna känslor, så gick det att vara 

utan observationen. Men det hade kunnat ge ytterligare en vinkel på situationen. 

 

Jag hade också pratat med tolken i förväg för intervjuerna. Det hände ofta att tolken 

hjälpte sin elev, eller avbröt eleven med en översättning när det var tydligt att eleven 

själv försökte lista ut vad den skulle säga, vilket gjorde att eleven förlitade sig mer på 

tolken än vad jag tror eleven behövde. Om jag hade talat med tolken om vad jag ville att 

den skulle göra så hade den situationen undvikits. 
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6 Slutsats 
Det går inte riktigt att dra en generell slutsats, då detta var en fallstudie.  

 

Däremot går det att se, i detta fall, att det inte verkar som att den faktiska språkförmågan 

har särskilt stor inverkan på elevernas syn på sin svenska språkförmåga; detta verkar ha 

mer att göra med vad som motiverar eleven. Dessutom så kunde det iakttas i denna 

studie att elevernas sociala relationer verkade ha en påverkan på deras språkinlärning; 

hade eleven fler möjligheter till att möta det svenska språket så hade de också en mer 

utvecklad språkförmåga. 

 

Dock var det intressant att se att medan Deci & Ryans (1985) Self Determination 

Theory menar att intrinsic motivation skulle vara bäst för inlärning så är det inte 

nödvändigt, åtminstone inte på kort sikt. Jag säger på kort sikt här då ingendera av 

eleverna hade varit i Sverige särskilt länge. Men språk är en sådan sak som behövs för 

att förstå och göra sig förstådd, och om en person lär sig det långsamt så kan det 

påverka denne negativt längre fram, då den får svårare att kommunicera med andra. 

Medan intern motivation är bra, så kan det vara viktigt att ha ett mål med sina studier, 

annars finns det en risk att man aldrig lär sig ”klart”. Därmed kan en slutsats dras att, i 

detta fall, så hade det hjälpt elev 2 att hitta någon form av, positiv, yttre motivation. 
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7 Vidare forskning 
Det finns ganska mycket forskning inom motivation och andraspråksinlärning. Vad som 

däremot skulle kunna vara intressant att veta mer om är vilka andra faktorer som kan 

spela in i en elevs motivation, till exempel en djupare analys av den fysiska 

omgivningens påverkan på motivation, inte bara den sociala. Det skulle också vara 

intressant att se om/ hur mycket den sociala omgivningen påverkar om eleverna är mer 

externt motiverade.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Brev till vårdnadshavare 
 
Hej! 
 
Jag heter Cindy, och jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete för 
grundskolelärarprogrammet F-3 på Umeå Universitet.  
 
Mitt examensarbete handlar om hur elever känner inför att lära sig svenska, vad som 
motiverar dem, varför de väljer att arbeta som de gör och hur detta ser ut över tid.  
 
Detta innebär att jag kommer att intervjua ditt barn en gång i veckan i ca en månad. Då 
dessa intervjuer behandlar ditt barns personliga åsikter och känslor så kommer 
naturligtvis all information som skulle kunna identifiera dem att behandlas strikt 
konfidentiellt; det kommer inte finnas något sätt att se vem som har blivit intervjuad i 
uppsatsen eller vilken skola de går på. Informationen som samlas in kommer bara att 
användas till detta examensarbete; ingenting annat. 
 
Som deltagare i studien så har man också rätt att få veta hur ens information har 
använts; om ni så önskar så kan jag vidarebefordra en länk till den slutgiltiga uppsatsen 
när den har publicerats. 
 
Det är helt frivilligt att delta i denna studie, och ditt barn kan när som helst avbryta sitt 
deltagande utan att behöva ge en orsak varför. 
 
Ditt barn kommer att ha deltagit i all denna information innan de påbörjar studien. 
 
Om ni har några frågor så får ni mer än gärna kontakta mig så kan jag förklara mer! 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Cindy Rudin 
xxxxxxxxx@xxxxx.com 
07x-xxxxxxx 
 
Hello! 
 
My name is Cindy, and I’m writing my final essay for the primary school teaching 
programme at Umeå University. 



 

 
This study will look at how pupils feel about learning Swedish, what motivates them, 
why they study the way they do and how these things look over time. 
 
This study means I will be interviewing your child once a week for about one month. 
Because these interviews deal with your child’s personal opinions and feeling, all 
information will naturally be dealt with in strictest confidentiality; there will be no way 
to identify the interviewee in the essay or which school they attend. Any and all 
information gathered will be used for this essay only. 
 
As a participant in this study one has the right to know how one’s information was used; 
if you so wish I will happily send you a link to the final essay once it’s been published. 
 
It is completely voluntary to participate in this study, and your child can withdraw from 
the study at any time without giving a reason why. 
 
Your child will have taken part of all this information before they start participating in 
this study. 
 
If you have any questions you are welcome to contact me and I will answer any 
questions you might have. 
 
 
Best regards, 
 
Cindy Rudin 
xxxxxxxxxx@xxxxxl.com 
07x-xxxxxxxx 
 
  



 

Bilaga 2.Ordförrådstest kategorier bilder 
 
Bilderna för ordförrådstestet utgår ifrån olika kategorier:  

Hemmet (bild på hus, vardagsrum, kök och sovrum), 4 bilder 

Skolan (skolmatsal, rastgård/skola utifrån, klassrum och korridor), 4 bilder 

Intressen (olika sporter, TV/ datorspel, musikinstrument), 11 bilder 

Utomhusmiljöer (vår, vinter, sommar, höst), 4 bilder 

Djur (svenska skogsdjur, farmdjur, husdjur, afrikanska djur & australiensiska djur), 5 

bilder 

Mat (snabbmat och kostcirkel som visar många olika sorters mat och ingredienser), 3 

bilder 

 

Totalt 36 bilder. 

 


