
Ht 2018 
Examensarbete, 15 hp 
Lärarutbildningen, Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning 15 hp 

 

”Varför ska jag jobba?” 
Om elevers motivation till lärande under 
språkvalslektionerna. 

 

 

Pernilla Enmark 
 

    

 



 

 
 

Sammanfattning 
 
Studien har tagit ansats ur Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) av moderna språk. I 
den framkom att elever, speciellt inom språkvalsinriktningarna svenska och engelska, var 
omotiverade till arbete under dessa lektioner. 

Studiens syfte är att utifrån olika språkvalsgrupper i åk 9 bidra med kunskap om vad 
som främjar elevers motivation till arbete och visa skillnader mellan språkvalsgrupperna. 

En kvalitativ forskningsmetod, med semistrukturerade intervjuer, har används för att 
söka svar på studiens syfte och frågeställningar. Intervjuer har gjorts med två elever ur 
språkvalsgrupperna tyska, franska, svenska och engelska, vilket ger totalt åtta intervjuer.  

En tematisk innehållsanalys har resulterat i beskrivningar av vad informanterna ser 
som främjande för motivationen under språkvalslektionerna. Utifrån den analys som har 
gjorts för att söka svar på studiens frågeställningar, har teman utkristalliserats och redovisas.  

Studiens resultat visade att det främst är uppgifterna, läraren, betyg och meritvärde 
samt att eleverna har ett intresse i något/tycker att något är roligt, som hade inverkan på deras 
motivation. Det framträdde skillnader mellan språkvalsgruppernas beskrivningar av vad som 
motiverar dem, speciellt vad gäller läraren och betyg. Tyskagruppen angav flest 
motivationsfaktorer. Vad dessa skillnader beror på diskuteras. 

Eftersom studien visar att elever i språkvalsinriktningarna svenska och engelska ser 
färre faktorer som främjar deras motivation, kanske framtida forskning kring språkvals-
inriktningarna svenska och engelska skulle ha fokus på statens intention med dessa språkval 
och utifrån det, få en beskrivning av vad verkligheten ger. 

 
 

Nyckelord: språkvalslektioner, motivationsfaktorer, lärare och betyg 
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1. Inledning 
 

”Varför ska jag jobba?” 

Citatet ovan, och studiens titel, är en fråga som en uppgiven och omotiverad nionde klassare 
ställde till mig under en språkvalslektion. Gruppen som eleven ingick i hade valt, eller blivit 
vägledd, att välja bort moderna språken tyska och franska. Denna grupp läste i stället svenska 
eller engelska. Under språkvalslektionerna var skolans intention att eleverna skulle arbete för 
att träna sina förmågor i ämnena, men min upplevelse av lektionerna var att det mest handlade 
om att få ett gäng omotiverade elever att komma på lektionen och eventuellt delta. Inte att 
träna förmågor. På gott och ont användes lektionerna ofta för att arbeta ikapp i ämnen där 
eleverna låg efter, att se film eller spela brädspel. Under dessa lektioner samtalade vi mycket 
om skolan, livet och varför man ska jobba på lektionerna. I samtalen med elever i gruppen, 
framkom det att eleverna var omotiverade till att arbeta på språkvalslektionerna. Samtidigt 
som det kändes sorligt att se dessa omotiverade elever, väcktes ett intresse och en nyfikenhet 
hos mig. Finns det skillnader i vad eleverna i de olika språkvalsinriktningarna anser motiverar 
dem till arbete och till följd av det även lärande?  

 Enligt den senaste läroplanen, Lgr 11, ska skolorna erbjuda fördjupning i antingen 
svenska eller engelska. Dessa ämnen ska dels vara ett sätt för eleverna att nå inte uppnådda 
betyg i svenska eller engelska och dels ett sätt för elever med betyg i ämnena att fördjupa sina 
kunskaper. I språkvalslektionerna tyska, franska, spanska, teckenspråk och modersmål 
erhåller eleverna betyg i moderna språk, medan eleverna som läser svenska och engelska inte 
får betyg. Svenska och engelska saknar kursplan och som en följd av det, ges inga betyg. 
Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning av moderna språk, det vill säga språkvals-
grupperna, ansåg många av elever i svenska- och engelskagrupperna att de inte hade någon 
anledning att arbeta eftersom de inte får betyg (2010:7).  

 Skolverkets diffusa regler och avsaknaden av kursplan, angående vad som gäller vid 
upplägget av inriktningarna svenska och engelska, gör att skolor har tolkat upplägget av 
inriktningarna olika. Denna otydlighet kan bli ett led i att elever inte får en likvärdig 
utbildning, trots att skollagen föreskriver att ”utbildningen inom varje skolform och inom 
fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas.” (Lgr 11 2017:8).  

Om vi återvänder till eleverna i språkvalsgruppen och deras låga motivation till 
arbete, föddes under arbetet med dessa elever en nyfikenhet hos mig som ny lärare; var det 
avsaknaden av betyg som ledde till elevernas låga motivation eller var det andra faktorer? 
Rakel Österberg (2008) skriver i sin doktorsavhandling i spanska vid Stockholms universitet, 
att elevers språkmotivation är viktigare än begåvning, vilket är intressant, men vad motiverar 
eleverna? I John Hatties stora undersökning Visible learning, som handlar om faktorer som 
påverkar elevers studieprestationer, visade det sig att det var läraren som var den viktigaste 
faktorn. Är det betyg eller är det läraren som motiverar elever till att arbeta på lektionerna? 

Min nyfikenhet ledde mig till att skriva min uppsats om just detta: Vad motiverar 
eleverna i de olika språkvalsgrupperna till arbete och syns skillnader mellan de olika 
språkvalsgrupperna?  
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1.2 Syfte  
 
Studiens syfte är att utifrån språkvalsgrupper i åk 9, bidra med kunskap om vad som främjar 
elevers motivation till arbete i de olika språkvalsgrupperna och visa skillnader mellan 
grupperna. 
  

 
 

1.3  Frågeställningar 
 

Studiens forskningsfrågor är: 

 

1. Vad berättar, med fokus på motivation, eleverna ur svenska- och engelskagrupperna? 
 

2. Vad beskriver eleverna i de olika språkvalsgrupperna som främjande för deras 
motivation? 
 

3. Vilka skillnader framträder mellan språkvalsgrupperna, sett till vad som främjar deras 
motivation? 
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2. Bakgrund  
 

Studien har tagit ansats ur Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) av moderna språk, 
vilken kort presenteras här. Vidare presenteras forskningsteorier inom motivation för att ge 
stöd åt uppsatsens resultat. 

 

2.1 Skolinspektionens kvalitetsgranskning 
 
Skolinspektionen gjorde 2010 en granskning av moderna språk. Granskningen gjordes i 
årskurs 9 på 40 skolor runt om i Sverige. Granskningen visade att 80 % av skolorna hade ett 
lågt elevdeltagande i tyska, franska och spanska. Granskningen bygger på intervjuer med 
rektorer, språklärare och elever, samt klassrumsobservationer. Enligt Skolinspektionens 
granskning (2010) är elevers motivation till lärande ofta lågt på språkvalslektionernas 
inriktningar svenska och engelska. Skolinspektionen skriver i sin granskning att dessa grupper 
har blivit allt större och att de ofta består av elever som är skoltrötta eller har behov av stöd. 
Vidare framkom det i granskningen att skolor sällan ger elever stöd under språkvals-
lektionerna, trots att eleverna har rätt till det (Skolinspektionen 2010:20). Elever som läser ett 
andra modernt språk, t.ex. tyska, har bättre motivation, enligt skolinspektionens granskning. 

Den ovannämnda kvalitetsgranskningen av moderna språk i den svenska skolan, 
gjordes 2010 av Skolinspektionen. Då utgick undervisningens centrala innehåll och 
kunskapskrav från Lpo 94. I Skolinspektionens kvalitetsrapport beskrivs rapportens fokus 
enligt följande: 

  
Det finns idag en tydlig ambition, både på nationell och på europeisk nivå att 
språkkunskaper generellt ska öka och vikten av kunskaper i språk betonas i allt fler 
sammanhang. Trots detta är studier i moderna språk frivilligt i skolan och nära hälften 
av alla elever i årskurs nio väljer bort språkstudier. Kvalitetsgranskningen av moderna 
språk har undersökt i vilken mån skolorna arbetar för att motivera elever till 
språkstudier (Skolinspektionen 2010:5). 

  
Skolinspektionens kvalitetsrapport (2010:9) visade att avhoppen från franska, tyska och 
spanska var många och att 20–25 procent av eleverna valde inriktningen svenska/engelska 
redan i årskurs sex. På vissa skolor var avhoppen 60 procent (2010:11,17). Cardelús 
(2016:26) skriver att ca 35 % av den totala elevkullen står utan studier i franska, spanska eller 
engelska.  

I granskning framkom att ”skolorna inte gör tillräckligt för att motivera och stödja 
elever som funderar på att hoppa av genom att ge dem reella förutsättningar att fortsätta sina 
studier. Stöd, respektive utmaningar, till de elever som behöver, ges i alltför begränsad 
omfattning.” (2010:7). Inom forskning av elevers lärande, har motivation visat sig ha en 
avgörande effekt på elevers lärande och studieframgångar. Hatties undersökning (Håkansson 
2011) och Österberg (2008) avhandling visar båda att motivation är en viktig drivkraft.  
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2.2 Styrdokument 
 
I det här avsnittet presenteras statens intention med moderna språk, språkvalslektionerna, samt 
moderna språk i gårdagens och dagens styrdokument.  
 
 
2.2.1 Moderna språks historik 
 
Staten har genom åren gjort en satsning på att svenska elever ska lära sig fler språk och på så 
vis förberedas för ett arbetsliv med internationellt samarbete. Moderna språk gjorde sitt 
inträde i den svenska skolan genom grundskoleläroplanen 1962. När Lgr 69 kom delades 
språkkurserna in i en allmän (lättare) och en särskild (svårare) kurs, vilket var ett steg i att ge 
alla elever möjlighet att lära sig ett främmande språk (Fatheddine 2010:10,17). Vetskapen att 
språkämnena var svåra gjorde att man genom detta hoppades att fler skulle klara språk-
kurserna (Malmberg 2000:10). Tanken på att erbjuda kurser i olika tempo, beroende på 
elevens intresse i ämnet, kom senare att ses som en stigmatiserande nivåindelning och 
plockades bort. 

Från och med Lgr 80 hamnade språkvalen i något som kallades tillvalsblock och 
fokus på att alla elever skulle lära sig ett främmande språk försvann. I tillvalsblocket fanns 
tyska och franska, men också ämnen såsom historia, teknik, bild och slöjd (Fatheddine 
2010:22). I och med Lgr 80:s valmöjligheter läste allt färre elever språk.  

I Lpo 94 genomfördes en förstärkning av grundskolans språkprogram. Motivet för 
språkförstärkningen var att det ökande internationella samarbetet skärper kraven på bredare 
och bättre språkkunskaper. De moderna språken tyska och franska hade tidigare samma 
kursplan som engelskan, men de fick nu en egen kursplan, dessutom tillkom spanskan. I och 
med Lpo 94 avsattes 25 % mer tid till studier i moderna språk och skolorna kunde nu välja att 
erbjuda språkval från årskurs 6 (Malmberg 2000:10). Elever som inte ville läsa ett modernt 
språk fick fördjupa sig i inriktningen svenska/engelska, vilken inte var en del av kursplanen. 

I moderna språks läroplanshistoria är det tydligt att en språksatsning har gjorts, 
därför skulle man förvänta sig att elever i den svenska skolan har goda kunskaper i språk, men 
enligt Skolinspektionens granskning (2010:23) är verkligheten en annan. 
 
 
 
2.2.2 Dagens styrdokument 
 
I Lgr 11 beskrivs moderna språk som en möjlighet för eleverna att lära sig språk. Vidare står 
det att språk är något eleverna behöver för att kunna delta i internationellt studie- och 
arbetsliv. Sammanfattningsvis kan man säga att syftet med moderna språk, enligt Lgr 11 
(2016:65), är att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden där 
språket används. Eleverna ska utveckla sin tilltro till sin förmåga att använda språket och ha 
en allsidig kommunikativ förmåga. De ska även kunna anpassa sitt språk till olika situationer, 
syfte och mottagare, samt förstå talat och skrivet språk.  

Moderna språk har en egen kursplan (Lgr 11 2016:65), men det finns inte en 
kursplan för varje specifikt språk, förutom kinesiska och modersmål, utan samma kursplan 
används för tyska, spanska och franska. Svenska och engelska omfattas inte av kursplanen för 
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moderna språk (Skolverket 2017). Trots att en stor andel av eleverna väljer att läsa 
inriktningarna svenska och engelska finns inga specifika kunskapskrav att sträva mot. 
Eftersom kursplan saknas ges heller inga betyg i de två språkvalsinriktningarna, vilket gör att 
de särskiljer sig från kinesiska, modersmål, tyska, spanska och franska. 

Eleverna får själva välja vilket språk de vill läsa i ämnet moderna språk. Det är en del 
av Lgr 11:s punkt Elevernas ansvar och inflytande. Det står: ”Elever ska ges inflytande över 
utbildningen.” (2017:15). 

Om man tittar på timplanen för grundskolan och jämför hur många undervisnings-
timmar olika ämne har under högstadietiden, kan man se att matematik har 295 och svenska 
har 290, medan engelskan har ungefär 32 procent färre undervisningstimmar, nämligen 200. 
Språkvalslektionerna har 272 undervisningstimmar under högstadietiden. De elever som 
väljer inriktningarna svenska och engelska jobbar under sin högstadietid 272 timmar med ett 
språk där de inte erhåller något betyg eller en notering att de har deltagit i undervisningen, 
medan de som har franska, tyska eller spanska får betyg och därmed högre meritpoäng. 
 
 
 
 
 

2.3 Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt lyfts begreppet motivation, samt att tidigare forskning inom elevers 
motivation presenteras. 
 
 
2.3.1 Motivation som term 
 
Om man söker på ordet motivation ger Nationalencyklopedin (2018) följande betydelse 
”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet åt 
olika håll”. Synonymer till ordet motivation är: drivkraft, viljeinriktning och lust. 

Blomgren (2016:55) skriver att ordet motivation kommer ur det latinska verbet 
movere som betyder att sätta i rörelse. Beskrivningen av ordet motivation är intressant att 
tolka. Blomgren menar att vi har motivationen för att sätta någonting i rörelse, mot ett mål 
som vi har. Det är målet som ger rörelsen, motivationen, movere. Blomgren (2016:58) skriver 
att utifrån den internationella och samtida forskningshorisonten kan definitionen av begreppet 
motivation ”anses innefatta personligt relevanta mål som kan vara såväl kortsiktiga som 
långsiktiga, som initieras och ingår i varaktiga processer, vilka ger individens handlingar i den 
sociala omgivningen både drivkraft och riktning.” 
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2.3.2 Motivation hos elever 
 
Skaalvik & Skaalvik (2016) menar att elevers avsaknad av motivation för arbete och lärande 
under lektionerna är en viktig nöt för skolan att knäcka. 
 

Bristande motivation är ett allvarligt problem i skolan eftersom motivationen främjar 
lärandet och de val som eleverna senare kommer att göra (Skaalvik & Skaalvik 2016:9). 

 
Det som motiverar är individuellt och förändras över tid. Giota (2002:22) skriver i sin artikel 
att det är ”[…] ett här-och- nu perspektiv som är själva komplexiteten hos de olika processer 
som möts.” Elevers motivation till lektionsarbete och lärande har ofta olika mål. Imsen 
(2006:226) menar att ”När vi talar om belöning som drivkraft för lärande måste vi därför ha 
klart för oss att belöningens attraktionskraft ligger i betraktarens öga.”. Det innebär att vi 
måste få kunskap om vad som motiverar elever till lärande under språkvalslektionerna, för att 
kunna ge eleverna möjlighet att utveckla sina språkkunskaper. 

Det finns flera exempel på studier där elevers motivation har studerats inom ett 
specifikt ämne, bland annat Österbergs (2008) studie om vad som motiverar gymnasielever 
som läser spanska och Cardelús (2015) studie om gymnasieelevers attityder och motivation 
till att lära sig moderna språk. Dessa studier visar att elevers motivation och attityder till 
skolarbetet påverkar studieresultaten. Blomgren (2016:31) skriver att dessa studier ger uttryck 
för att elevernas motivation är en kombination av att vara lärande- och prestations-
orienterande, vilka är delar av målorientering inom motivationsforskningen. 

John Hatties stora undersökning Visible Learning (Hattie 2012) undersöker vilka 
påverkansfaktorerna för lärande som elever upplever. Hatties erfarenheter genom samtal med 
elever gav att det som gjort skillnad i deras skoltid var lärare som hade en passion för sitt 
ämne och som skapade bra relationer till eleverna och engagerade sig i deras lärprocesser 
(Hattie 2012:35,38). I Håkanssons (2011:15) presentation av Hatties undersökning, skriver 
Håkansson: ”[…] tydliga mål, framgångskriterier och att göra lärandet synligt är nyckel-
komponenter för att få engagerade elever”. I detta ingår skolledning, lärares sätt att inspirera, 
samarbete och deras undervisningsstrategier, samt att läraren intresserar sig för eleven (Hattie 
2012:43, 52). 

En annan påverkansfaktor som har relativt stor betydelse, enligt Håkanssons 
presentation av Hatties studie (Håkansson 2011:15), är elevernas motivation. De tre viktigaste 
faktorerna som ligger bakom elevernas motivation är: intresse, uppmuntran och tydliga mål. 
Detta i sig, är kanske inget nytt, men det är viktigt att det lyfts fram eftersom skolan och 
läraren kan påverka dessa faktorer, genom att ge tydliga mål för lektionen, ge eleverna 
uppmuntran och kanske dra paralleller mellan elevers intresse och vad och hur man väljer att 
arbeta på lektionerna. 

Även Giota (2002:18) lyfter skoluppgifternas betydelse för vilken sorts motivation 
eleverna kommer att ha gentemot olika uppgifter, vilket blir en tydlig del av lärandemål. 
Giota (2002:18) refererar till Amnes undersökning om vad som motiverar elever. Där framgår 
det att det var viktigt att eleverna får veta varför de ska göra uppgifterna, det vill säga att 
eleverna i sitt lärande får kunskap om på vilket sätt uppgifterna utvecklar deras lärande eller 
hur de har nytta av den kunskap som uppgifterna ger, till exempel i framtida studier eller 
arbete. 
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I Skolinspektionens kvalitetsgranskning av moderna språk står det: ”Motivation är en 
framgångsfaktor för studier, så även för språkstudier. Motivation skapas bland annat genom 
delaktighet och en känsla av meningsfullhet.” (Skolverket 2010:9,10). Anser elever i de olika 
språkvalsgrupperna att de känner delaktighet i lektionerna och att arbetet de ska göra på 
lektionerna är meningsfullt? 
 

 

2.3.3 Motivationsteorier 
 
Motivation i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv leder till den tyske psykologen Wilhelm Wunt 
(1832-1920) som menade att psykiska fenomen som upplevelser och känslor, som till 
exempel motivation, bara kunde betraktas av individen själv. Det innebär, enligt Wunt, att 
individens viktigaste experimentella redskap var introspektion, det vill säga förmågan att rikta 
uppmärksamheten mot sitt inre och betrakta det som sker i det egna medvetandet (Hedegaard 
Hein 2012:22).  

Forskning har visat att motivation alltid är kopplat till någon form av målsättning och 
ger människors handlingar både drivkraft och riktning, en orientering. Professor Johan G. 
Nicholls, USA, formulerade målorienteringsteorin, achievement goal theory, med två 
huvudmotiv inom motivation hos elever. ”Denna teori utgår från att elever har olika orsaker 
till att arbeta eller inte arbeta med skolämnena, och till att anstränga sig mycket eller lite.” 
(Skaalvik & Skaalvik 2016:35). Huvudmotiven som Nicholls presenterade representerar två 
olika uppfattningar om varför elever tar sig an skolarbetet, lärandemål och prestationsmål.  

Elever med ett lärandemål vill utveckla den egna förmågan eller kompetensen enligt 
självuppsatta kriterier, de lär för sig själv och de lär för livet. Lärandemål är förknippat med 
uppgiften och att eleven ser ansträngningen i skolarbetet som en framgångsfaktor. Dessa 
elever ser återkoppling som ett sätt att utveckla sin kunskap och inte som ett misslyckande. 
Tidigare motivationsforskning har handlat mycket om inre och yttre motivation, vilket enligt 
Giota (2202:21) numera ses som delar av lärande- och prestationsmålen. Giota (2002:21) 
skriver ”[…] inre motivation är ett begrepp som inom dagens motivationsforskning uppfattas 
som analogt med strävan efter lärandemål”. Även Blomgren (2016:69) skriver om lärandemål 
och att arbetsglädje och känslan av att lyckas med en uppgift hör ihop med lärandemålen, 
vilket hör ihop med viljan att utveckla den egna förmågan. Lära för livet. 

Elever med prestationsmål vill visa för andra att de har förmågan. För dessa elever är 
det viktigt att de erhåller ett erkännande för att de har presterat bättre än andra elever, det kan 
till exempel vara höga betyg. Elever med prestationsmål tror att det är förmågan att prestera 
som leder till det önskvärda resultatet. Enligt Blomgren (2016:69) handlar prestationsmålen 
om att eleven ställer sig själv i centrum i stället för uppgiften, eftersom det är viktigt att 
prestera: ”Elevens hela uppmärksamhet riktas in på att uppnå eller överträffa normativa 
standarder på framgång, såsom att få högre betyg än andra.” (Blomgren 2016:69). Betyg är ett 
ofta diskuterat prestationsmål eftersom det ofta förknippas med stress, vilket Blomgren 
nämner. Giota (2002:20) vill poängtera att det finns positiva aspekter på prestationsmål och 
menar att prestationsmål med dess konkurrens kan ha en central roll för elever att motivera sig 
till arbete.  
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Imsen (2006:165) skriver att ”[…] betyg är det bästa motiveringsmedlet som lärarna har till 
sitt förfogande” men att den intressanta frågan är ”[…] om eleverna lär sig mer och blir mer 
motiverade av att få betyg eller om det är själva betygen som är målet för ansträngningen.” En 
intressant fråga utifrån Imsen konstaterande är: Lära för betyg eller lära för livet? Forskning 
har visat att det oftast är det en blandning av orsaker som ger eleven motivation. 
 

Målen kan var för sig, eller tillsammans, bilda ett sammansatt system av kognition, 
känslor och uppfattningar som bildar en typ av personlig målorientering. Målen kan 
också framträda i kombinationer av målorientering. (Blomgren 2016:61). 

 
Lärandemål och prestationsmål innebär att motivationens fokus beror på vad eleverna vill 
uppnå för mål. Elever kan sträva mot dessa två mål samtidigt, vilket Giota (2002:15) lyfter. 
Skaalvik & Skaalvik (2016:35) beskriver skillnaden mellan att vara lärande- eller 
prestationsinriktad: ”[…] skillnaden mellan att vilja utveckla sin kompetens och att vilja visa 
sin kompetens.”  

En annan motivationsteori som är lite mindre omskriven utvecklades av Eccles & 
Wigfield och handlar om förväntningar och värden, expectancy-value theory. Enligt Skaalvik 
& Skaalvik (2016:48) utgår teorin från att ett motiverat beteende är ett resultat av elevers 
förväntningar på att lyckas med bestämda skolämnen och det värde ett skolämne eller en 
aktivitet har för dem.  

Eccles & Wigfields (Skaalvik & Skaalvik 2016:49,51) menar att elevers insikt om 
värdet av skolämnet betyder mycket för motivation. Elevernas uppfattning om värdet av 
skolämnena kan delas in i fyra typer; inre värde, nyttovärde, personligt värde och kostnad. 
Två av dessa typer är intressanta här; inre värde och nyttovärde. Inre värde handlar om de 
positiva känslor en aktivitet framkallar hos elever. Det kan vara ett intresse som ligger till 
grund för det eller en glädje i aktiviteten.  

 
Både elever och vuxna tar fler initiativ, sätter upp personliga mål och styr i högre grad 
sitt eget arbete och sitt eget lärande när de upplever ett inre värde i det de gör. (Skaalvik 
& Skaalvik 2016:49) 

 
Nyttovärde är enligt Skaalvik & Skaalvik (2016:50) kopplat till att framtida utbildningar, 
arbete eller elevers intresse. Det innebär att eleverna inser att det de arbetar med på skolan är 
något som de kommer att ha nytta av i framtiden. Skaalvik & Skaalvik (2016:51) menar att 
det är viktigt för motivationen att inse nyttovärdet i de aktiviteter som inte är frivilliga.  
Genom att visa eleverna tydliga mål för uppgifter och lektioner och varför detta är ett mål kan 
eleverna känna ett värde av att göra uppgifterna för att utveckla sitt lärande. 
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3 Metod 
 
I följande avsnitt redovisas hur studien har utformats och genomförts metodologiskt. 
Semistrukturerade intervjuerna har gjorts med åtta elever ur fyra språkvalsgrupper, därefter 
har en tematisk analys genomförts. 
 
 

3.1 Procedur 
 
Den semistrukturerade intervjun har använts vid intervjusituationerna. Denna typ av intervju 
är varken ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär och den försöker få beskrivningar av 
intervjupersonernas verklighet (Kvale & Brinkmann 2009:43). En testintervju har gjorts med 
en elev som gick ut årskurs 9 i våras. Därefter justerades vissa frågeställningar och frågan om 
betydelsen av ordet motivation lades till i intervjuguiden.  

Elevintervjuerna har gjorts i ett grupprum på skolan där eleverna går. Grupprummet 
valdes för att intervjun skulle ta så lite tid som möjligt från elevernas lektionstid. Under 
intervjuerna har ingen stört oss, informanten har kunnat besvara frågorna i lugn och ro. Varje 
intervju tog ungefär 20 minuter. Intervjuerna har skett med en formant i taget. Intervjun utförs 
enligt den intervjuguide som finns i bilaga 2. 

 
 

3.2 Urval 
 

Eftersom studien utgår från olika språkvalsgrupper i åk 9, har datainsamlingen gjorts i 
språkvalsgrupper i årskurs 9, ett så kallat avsiktligt urval. Skolan där intervjuerna har gjorts 
ligger i Norrland. Av eleverna i årskurs 9, på skolan där denna studiens undersökning har 
gjorts, är det 47 % som inte studerar tyska eller franska och inte erhåller ett betyg i ämnet 
moderna språk. 
 
Tabell 1: Informanternas kön relaterat till språkvalsgruppstillhörighet.   
 

 
Språkvalsgrupp Tjej Kille 
      
Franska Fiona Frans 
      
Tyska Tilde, Tilly   
      
Engelska Ester Elton 
      
Svenska Sally Simon 

 
 



 

13 
 

Semistrukturerade intervjuer har gjorts med två elever ur varje av skolans språkvalsgrupper, 
vilket gör att totalt åtta elever har intervjuats. De fyra språkvalsgrupperna är: engelska, 
franska, svenska och tyska. Målsättningen var att informanterna skulle vara jämnfördelade 
mellan könen, men på grund av att alla tillfrågade elever inte ville delta i intervjun, blev 
utfallet ett annat. Totalt har fem tjejer och tre killar intervjuats (se tabell 1). 

Valet att intervjua lika många ur varje språkvalsgrupp, oavsett gruppens storlek, 
handlar om att få en rättvisande bild av alla gruppers elevers syn på vad som främjar deras 
motivation under dessa lektioner. 
 
 
 

3.3 Semistrukturerade intervjuer 
 
Semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod valdes för att det ger informanterna 
möjlighet att mera fritt beskriva sina upplevelser av och sin syn på vad som motiverar dem till 
arbete under språkvalslektionerna. Intervjuerna har utgått från frågeområden snarare än exakta 
frågor, detta för att kunna föra samtalet mera naturligt och därigenom få kunskap om elevens 
syn på sin verklighet. Kvale & Brinkmann (2009:43) skriver vidare att intervjun ”liknar ett 
vardagssamtal, men som professionell intervju har den ett syfte och inbegriper en specifik 
teknik; den är halvstrukturerad – den är varken ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär.” 

Intervjuguiden (se bilaga 2) innehöll först frågor om elevens syn på språkvals-
lektionerna och elevens berättelser om dessa lektioner. Andra frågeområdet innehöll frågor 
som var mer riktade mot motivation, till exempel: Kan du berätta vad du tycker gör att du är 
motiverad att arbeta under språkvalslektionerna? Inga hypotetiska frågor har används.  
 
 
 

3.4 Tematisk innehållsanalys 
 

Vid analysen av studiens data har en tematisk innehållsanalys använts. Den har används för 
att identifiera, analysera och presentera teman i data (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:65). 
Efter att intervjuerna och transkriberingen var gjorda, lästes texterna flera gånger. Därefter har 
meningsbärande enheter, såsom ord och meningar, valts ut. Dessa sorterades utifrån likheter 
och utifrån vilken språkvalsgrupp eleven som svarat tillhör. Kategorier av dessa ord och 
meningar med gemensamma drag har ordnats till teman, de olika temana har sedan legat till 
grund för att studera hur materialet svarar studiens syfte. Som tema räknas något som nämns 
och framträtt frekvent (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:63,65,67). Detta har lett till fyra 
teman; uppgifterna, läraren, betyg och meritvärde samt när lektionerna berörde något som 
eleverna hade intresse i/gillar. 
 
 

3.5 Etiska överväganden 
 

Studien utfördes i en årskurs 9, vilket innebär att eleverna är 14 eller 15 år gamla. Jag har 
därför valt att följa vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017), som säger att när barn 
under femton år deltar i en studie ska man ha samtycke från såväl målsman som informant.  
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Ett brev skickades till eleverna och deras målsmän innan intervjuerna gjordes (se bilaga 1). I 
brevet ingick ett godkännande om deltagande som både elev och målsman skulle skriva 
under. Jag har via mejl och samtal fått godkännande av rektorn på berörd skola att göra 
intervjuerna. Rektorn är informerad om studiens syfte, metod och att eleverna som deltar har 
fått godkänna deltagandet och att likaså har deras målsmän. 

I det informationsbrev som jag har delat ut till eleverna och deras målsmän framgår 
vad studien handlar om, vilket universitet som studien görs vid och annan fakta (se bilaga 1). 
Det framgår i brevet att deltagandet är frivilligt och att informanten när som helst har rätt att 
avbryta sin medverkan. Informanterna informeras att intervjuerna kommer att spelas in och att 
kodnyckel kommer att upprättas, d v s att namn och andra uppgifter i materialet som skulle 
kunna identifiera personer ersätts med kodnummer. Det innebär att intervjupersoner kommer 
att vara anonyma. 

Det konfidentskrav som följer med att utföra en studie med informanter innebär att 
informanterna inte ska kunna identifieras. Privat data som framkommer under intervjuerna 
kommer inte att avslöjas (Kvale & Brinkmann 2009:88).  

Nyttjandekravet innebär att insamlad data inte får överlåtas till någon eller utlånas till 
kommersiellt bruk. Informanterna fick veta detta innan intervju startade. Innan intervjuns start 
fick eleverna även möjlighet att ställa frågor. 
 

 

3.6 Metoddiskussion 
 

Genom ett kvalitativt val av metod har strävan varit att skapa en så tydlig beskrivning som 
möjlig av elevernas syn på deras motivation till arbete. Semistrukturerade intervjuer användes 
för att de är öppna och ger eleverna möjlighet att tala fritt utifrån sina erfarenheter och 
upplevelser, samtidigt som forskaren kan ställa följdfrågor för att få ännu större förståelse för 
vad det är eleverna beskriver. 

Trost (2005) menar att reliabilitet ibland är svårt att bedöma. Det är svårt att få 
samma resultat vid en andra undersökning, trots att syftet, intervjuaren och intervjuguiden är 
desamma. Denna studie bygger på elevernas situation och erfarenheter, och dessa är 
antagligen desamma i dag som när intervjuerna gjordes. Men det bör noteras att elevernas syn 
på språkvalssituationen kan vara förändrad om man t.ex. har bytt lärare, det vill säga 
förändring i situationen och inte hos intervjuaren, intervjuguiden eller syftet.  

Jag föredrar att använda ordet trovärdig som Trost (2005:113, 114) använder. Han 
menar att forskaren måste kunna visa trovärdigt att studiens data är insamlade på ett sådant 
som är relevant för frågeställningen och att analyserna är trovärdiga. Trost (2005) skriver 
vidare att det är viktigt för trovärdigheten att forskaren i rapporteringen är öppen med vilka 
frågor och följdfrågor som har ställts, för denna studies intervjufrågor se bilaga 2.  

I denna studie har syftet varit att låta elever beskriva vad som främjar deras 
motivation till arbete på språkvalslektionerna. Eleverna har beskrivit vad som söktes genom 
studiens syfte och forskningsfrågor. Eftersom eleverna har haft språkvalslektioner sedan 
årskurs 6 är deras erfarenhet att se som stor. Intervjuerna har i genomsnitt tagit 20 minuter per 
informant, vilket kan ses som lite, men eftersom intervjun hade ett avgränsat ämne, 
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motivation i språkvalsgrupperna, är upplevelsen att eleverna hann berätta det de ville, 
dessutom fanns det fanns för följdfrågor.  

Alternativet till kvalitativa undersökning hade varit att göra en kvantitativ 
undersökning och genomföra ett större antal enkäter bland elever i årskurs 9 på flera skolor. 
Då hade kanske skillnader mellan skolor framgått och genomsnittliga siffror som kunnat 
analyseras erhållits. Det intressanta hade då varit att få kunskap om situationen är densamma 
på flera skolor, samt att det kanske hade gett elevers syn på motivation under språklektionerna 
något mer allmängiltigt. Genom intervjuer med informanterna gavs djupare svar, följdfrågor 
kunde ställas och beskrivningar av helheten fås. En kombination av dessa två undersökningar 
hade kanske varit det ultimata, men på grund av tidsbrist var det inget alternativ. 
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4 Resultat & analys 
 
I följande avsnitt presenteras resultaten och analysen av de åtta intervjuer som har gjorts i de 
fyra olika språkvalsgrupperna: tyska, franska, engelska och svenska. Inledningsvis redovisas 
elevernas förståelse av ordet motivation. Sedan presenteras resultaten av empirin utifrån de 
teman som framkommit och varje tema analyseras under samma kapitel i relation till tidigare 
forskning. 

Studiens syfte var att bidra med kunskap om vad som främjar elevers motivation till 
arbete under språkvalslektionerna och visa skillnader mellan gruppernas motivation och 
motivationsfaktorer. Eftersom termen motivation används i syftet och i intervjufrågorna fick 
informanterna i början av intervjun beskriva ordets betydelse, vilket gav följande:  

 
Man är driven att göra klart den här saken man har påbörjat (Fiona).  

  
 Något som gör att jag verkligen vill göra (Tilly). 
 

Är inte det typ att man har motivation att göra något. Asså.. att man har lust att 
göra något (Elton). 

  
Det är typ så … man kan vara motiverad till att skriva och då tycker man så här 
att det är till exempel kul (Simon). 

 
Citeringarna ovan är exempel på informanternas beskrivningar av begreppet motivation, 
därigenom visade informanterna att de hade förståelse för intervjufrågorna som innehöll 
ordet. Elevernas beskrivningar av ordet motivation är liknande de beskrivningar av ordet som 
framkommit i litteratur knuten till denna studie, såsom drivkraft, lust och att man på något sätt 
har ett personligt intresse av något. 

 
 
 

4.1 Teman 
 

Den tematiska analysen har lett till fyra teman; uppgifterna, läraren, betyg och meritvärde 
samt när lektionerna berörde något som eleverna har intresse i/gillar. Dessa teman presenteras 
nedan under var sin rubrik. 

För att ge en mera övergripande bild över informanternas beskrivningar av vad som 
främjade deras motivation har en tabell gjorts (se tabell 2). I tabellen redovisas de fyra teman, 
samt ord och uttryck som eleverna har angett till dessa. Elevbeskrivningarna anges utifrån 
språkvalsgrupp. Genom tabellen framträder översiktliga skillnader mellan grupperna. 
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Tabell 2: Beskrivningar av främjande motivationsfaktorer, redovisade utifrån språkvalsgrupp. 
  

 
 

 
 

4.1.1 Tema 1: Uppgifter som motivationsfaktor 
 
Vid intervjuerna framkom det att uppgifternas utformning och vad uppgifterna handlade om 
var viktigt för att informanterna i alla grupper skulle känna sig motiverade att arbeta under 
lektionerna. Dessutom hade uppgifternas svårighetsgrad betydelse för hur informanterna 
upplevde att arbeta med dem. Båda informanterna ur franskagruppen uppgav att uppgifterna 
ibland var lite för svåra, vilket gjorde att de tappade motivationen. En av dem berättar:  
 

… ibland kan man bli helt less på grammatiken, grammatiken i franskan är jättekonstig. 
Man vill inte jobba då (Frans). 

 
En informant ur vardera svenska och engelskagrupperna uppgav däremot det motsatta; när 
uppgifterna var för enkla tappade de motivationen.  
 

Det är tråkigt… ja asså man gör ju bara sånt man redan kan och då får man ju ingen 
motivation (Ester).  

 
Språklektionerna är… nästan som läxläs. Typ mycket friare. Man bara… den här 
uppgiften ska vara inlämnad imorgon och jag är bara halvvägs. Åsså jobbar man. 
(Sally). 

Dessa två ytterligheter mellan franskagruppen och svenska- och engelskagrupperna visar att 
nivån på uppgifterna i grupperna är olika. Sammanfattningsvis framkom det att alla grupper 
ansåg att uppgifter som var lagom svåra var de uppgifter som de blev mest motiverade att 
arbeta med. 

En annan motivationsfaktor som angavs av informanterna ur tyska- och 
franskagruppen var lektioner där målspråket tränades i verkliga situationer. Verkliga 
situationer innebar bland annat uppgifter med muntlig träning där informanterna fick beställa 
mat, fråga efter en vägbeskrivning eller liknande situationer. Franska- och engelskagrupperna 

                                        Främjande motivationsfaktorer (teman):
Språkvalsgrupper Uppgifterna Ngt elev har intresse i/gillar Läraren Betyg och meritvärde
Franska muntliga uppgifter lära sig prata viktigt vilken lärare man har man får extra meritpoäng

träna verkliga situationer man har valt språket bra lärare motiverar att få höga betyg
göra ngt man har nytta av intresserad av en sak

Tyska göra roliga uppgifter om jag är intresserad av det positiv feedback av läraren extra betyg om man läser ty.
roliga grejer på lektion läraren har ämneskunskaper högre meritvärde med tyska
träna verkliga situationer bra upplägg av lektionen

duktig lärare
bra  klassrumskl imat av läraren

Engelska ordruta och korsord om det är intressant kanske högre betyg i  eng.
få göra en rolig uppgift tycker ngt är intressant
"Pratkort" - muntligt

Svenska se fi lm är roligt intresserad av ngt på  lektion
lektionerna/uppgi fterna  är 
s trukturerade intresserad av fi lm

jag gil lar engelska
lära mig bättre eng.
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berättade att muntliga uppgifter motiverade dem. Muntliga uppgifter handlade bland annat om 
att eleverna pratade på målspråket utifrån frågor på olika kort. Under dessa uppgifter kände 
informanterna att de hade högre motivation till arbete, för att de ansåg att den uppgiften var 
något de skulle kunna använda sig av i verkliga situationer. Citaten nedan är exempel på 
informanternas beskrivningar av en muntlig uppgift och en uppgift med en verklig situation.  
 

Så blir man inte så motiverad när man inte får använda språket asså typ prata och sånt. 
Då känns det inte som det är värt (Fiona). 
 
Jag vet inte om det var i sexan eller sjuan, då vi skulle beställa glass. Vi fick gå in i 
grupprummet och så skulle vi beställa glass på tyska. Ja asså vi fick glass på riktigt. 
Åssa hade man med sig riktiga pengar så vi betalade med riktiga pengar. Det var 
jätteroligt (Tilde). 

 
Informanterna ur tyska-, engelska- och svenskagrupperna beskrev att uppgifter som de tyckte 
var roliga, var de motiverade att göra. Däremot nämnde informanterna ur franskagruppen inte 
att det var motiverande att uppgifterna var roliga. 
 
 
 
Analys 
Uppgifterna som motivationsfaktor är något som alla språkvalsgrupper på ett eller annat sätt 
angett som främjande av deras motivation till arbete. Utifrån alla språkvalsgrupper, indikerar 
deras svar att uppgifterna ska vara lagom svåra för att vara motiverande. 

I temat framträder betydelsen av verklighetsbaserade uppgifter i tyska- och 
franskagrupperna, vilket indikerar det så kallade lärandemålet (Skaalvik & Skaalvik 2016).  
Informanterna ur tyska- och franskagrupperna anger att det är motiverande när uppgifterna är 
baserade på verkliga situationer, det innebär att informanterna kan ha nytta av det de lär sig 
av uppgifterna. Lärandemålet, är ena delen av målorienteringsteorin, och är fokuserat på 
uppgiften och för eleverna att lära av uppgiften, enligt Skaalvik & Skaalvik (2016). Blomgren 
(2016) skriver om lärandemål och att arbetsglädje och känslan av att lyckas med en uppgift 
hör ihop med lärandemålen, vilket tycks stämma med tyskagruppens beskrivningar av 
lektionerna.  

Uppgifter där verkliga situationer tränas handlar om att informanterna känner att det 
de gör är någonting de kan ha nytta av senare i sina intressen, framtida resor och arbeten. 
Informanterna nämner till exempel att prata målspråket i olika scenario som de kan möta vid 
till exempel en resa. När elever känner att skoluppgifterna har ett nyttovärde ökar deras 
motivation, enligt Eccles & Wigfield, vilket, enligt dem, är en viktig faktor för att hitta 
motivation till uppgifter som inte är frivilligt valda. 

Muntliga uppgifter beskrev engelska- och franskagrupperna som motiverande till 
arbete för att de känner att de behöver kunna göra sig förstådda muntligt i sitt målspråk. Det 
handlar om att det är viktigt för informanterna att uppgifterna innehåller något de kan se att de 
har nytta av i framtiden, ett nyttovärde, vilket Eccles & Wigfield skriver om. Informanterna 
beskrev till exempel att de ville kunna beställa mat eller fråga om vägen. 
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 4.1.2 Tema 2: Läraren som motivationsfaktor 
 
Vid analysen framkom en intressant skillnad mellan grupperna vad gäller läraren som 
motivationsfaktor. Informanterna ur tyska- och franskagrupperna berättade alla fyra något om 
lärarens sätt att vara, som främjande av motivationen. Däremot angav inga av informanterna i 
engelska- och svenskagrupperna läraren som främjande av deras motivation (se tabell 2).   
Vid intervjuerna påpekade informanterna ur tyskagruppen vikten av att läraren har goda 
kunskaper i både svenska och målspråket, som något som har främjande inverkan på deras 
motivation. Detta, enligt informanterna, för att läraren ska kunna beskriva grammatiska regler 
och andra saker inom målspråket och att läraren ska kunna svara på elevers frågor, till 
exempel utifrån det svenska språkets regler. En av informanterna förklarade:  

 
Asså har man en lärare som knappt kan svenska så och då förklara varför saker är… så då 
blir det ju svårt att lära sig också. För att om läraren inte hade kunnat svenska så bra så då 
hade vi inte kunnat lära oss på samma sätt (Tilly).  

 
Informanterna i både tyska- och franskagrupperna berättade att det var viktigt att läraren var 
duktig, kunde hålla ett bra klassrumsklimat och kunde ge positiv feedback. Följande 
beskrivningar gavs av informanterna angående hur en lärare kan vara motiverande: 

 
Jamen det beror vilken lärare man har. Det blir roligare om man… man har en del lärare… 
man blir liksom mer nyfiken på ämnet och så. Så läraren kan som vara en stor del… (Frans). 
 
Jaaa… asså att man får den hjälp man behöver och att de är peppande när man jobbar och 
att de berättar när det går bra, typ ge feedback (Tilly). 
 

Genom intervjuerna blir det tydligt att läraren är något som informanterna i tyska- och 
franskagrupperna ser som något som främjar deras motivation, medan svenska- och 
engelskagrupperna inte nämner läraren som något som främjar deras motivation till arbete. De 
informanterna nämner inte läraren vid något tillfälle under intervjuerna.  
 
 
Analys 
Läraren som motivationsfaktor har alla informanter i tyska- och franskagrupperna angett, 
medan inga av informanterna i engelska- och svenskagrupperna har angett läraren.  

I intervjuerna med informanterna i tyska- och franskgruppen framkom att de såg 
läraren som en motivationsfrämjande faktor. Informanterna berättade att läraren skulle ha 
goda kunskaper i målspråket, ge feedback och skapa nyfikenhet för ämnet/uppgiften, för att 
eleverna skulle känna sig mer motiverade att arbeta under lektionerna. Informanternas svar 
pekar på ungefär samma faktorer som de Hattie (2012) hittade; att läraren hade den största 
inverkan på elevernas motivation. Däremot har ingen av informanterna i svenska- eller 
engelskagrupperna beskrivit att läraren på något sätt är en faktor som främjar deras 
motivation, vilket är intressant, men inget tydligt svar finns på varför det är så. En anledning 
kan vara att läraren inte sätter betyg, vilket gör att läraren inte är lika viktig. En annan 
anledning kan vara att informanterna inte känner att läraren har engagemang i undervisningen. 
Dessa två delar hör ihop med både lärande- och prestationsmål. 

När informanterna har angett uppgifterna som motivationsfaktorer, bör det noteras att 
läraren planerar lektionerna och uppgifterna, vilket innebär att informanternas beskrivningar 
av hur uppgifterna på olika sätt främjar deras motivation, även är en del av att ha en lärare 
som lyckas motivera med uppgifter. Eccles & Wigfield (Skaalvik & Skaalvik 2016) har delat 
in motivationsfaktorer i fyra delar, två av dessa har lyfts i denna studie; nyttovärde och inre 
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värde. Informanterna i tyska- och franskagruppen beskriver att uppgifter som de känner att de 
har nytta av i verkligheten är motiverande, vilket är beskrivning av hur läraren kan motivera 
till arbete genom uppgifter som eleverna känner har ett nyttovärde. Båda informanterna i 
tyskagruppen beskrev att tyskalektionerna var roliga och att de i slutet av lektionerna fick 
göra roliga uppgifter, vilket är ett exempel på hur läraren kan motivera eleverna med uppgifter 
som har ett inre värde för eleverna. 
 
 
4.1.3 Tema 3: Betyg och meritvärde som motivationsfaktor 
 
Alla informanter ur både tyska- och franskagruppen berättar att de är mer motiverade att 
arbeta på språkvalslektionerna för att de vet, att ju högre betyg de får i ämnet, desto mer ökar 
de sitt meritvärde, vilket gör det enklare att komma in på valt gymnasieprogram. Citeringarna 
nedan är exempel på det: 
 

Det där att man får extra meritpoäng, så det är en motivation. Jag vill ha höga betyg 
(Frans). 

 
Man blir ganska motiverad av att man får extra poäng om man väljer ett språk, tyska 
eller franska då får man extra poäng. Det ger högre meritvärde (Tilde). 
 
Man får ju ett extra betyg också när man läser franska och ju högre betyg man får ju 
högre meritvärde får man och då tänk man att man ska jobba (Fiona). 

 
Informanterna ur svenska- och engelskagrupperna beskrev inte att de arbetar på lektionerna 
för att betygen motiverar dem, vilket är naturligt eftersom de inte får betyg i sitt språkval. En 
av informanterna ur svenskagruppen berättar om sitt val att läsa svenska och därmed gå mista 
om betyg i språkvalet och som en följd av det, få färre betyg och lägre meritvärde än om hon 
hade läst till exempel tyska. 
 

Förr tänkte jag att då måste jag jobba extra hårt i andra ämnen, men… men nu bryr 
jag mig inte (Sally). 

 
 
Analys 
Betyg och meritvärde som motivationsfaktor visar skillnader mellan de språkvalsgrupper som 
får betyg och de grupper som inte får betyg. Alla informanter ur tyska- och franskagrupperna 
nämner betyg och meritvärde som något som inverkar på deras motivation, medan ingen ur 
svenska- eller engelskagrupperna beskriver betyg som motiverande till arbete. 

När betyg är något som har inverkan på elevers motivation är det en del av mål-
orienteringsteorins prestationsmål, vilket Blomgren (2016) beskriver som att eleven ställer sig 
själv i centrum i stället för uppgiften. Imsen (2006) menar att betyg är det som har bäst 
inverkan på elevers motivation. I denna studie visar informanternas beskrivningar av betyg 
och meritvärde som motivationsfaktor, att tyska- och franskagruppens informanter anser att 
prestationsmålet är viktigt.  
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Informanterna ur svenska- och engelskagrupperna ser inte betyg som en motivationsfaktor, 
vilket antagligen har sin förklaring i att de inte får ett betyg för de undervisningstimmar de har 
i språkval. Eftersom eleverna i dessa grupper inte får betyg, kanske de tappar en viktig del av 
motivationen, nämligen prestationsmålet.  

Citatet ”men nu bryr jag mig inte ” känns som ett uppgivet utlåtande av informanten 
ur svenskagruppen. Informanterna kan förbättra sitt betyg i svenska eller engelska om de 
arbetar på språkvalslektionerna, vilket en av informanterna i dessa grupper trodde att man 
kanske kunde. Informantens osäkerhet gällande det och att ingen annan av informanterna i de 
två grupperna lyfte betyg som motivationsfaktor visar att statens intention med språkvals-
inriktningarna svenska- och engelska är otydligt, vilket i förlängningen gör att eleverna inte 
har ett tydligt mål att arbeta mot under lektionerna. Hattie (2012) menar att tydliga mål är 
viktigt för elevers motivation. Tydliga mål är en del inom expectancy-value theory, ett 
nyttovärde. Eleverna behöver veta varför de ska arbete med uppgifterna för att bli mer 
motiverade att göra uppgifterna. 
 
 
4.1.4 Tema 4: Intressen och glädje på lektionerna som motivationsfaktor 
 
Under intervjuerna berättar informanterna ur alla språkvalsgrupper, utom franskagruppen, att 
det som är kul och roligt, är något som främjar deras motivation till arbete. När de ombads 
beskriva roliga uppgifter berättade de om uppgifter såsom att skriva en faktatext, se film, 
måla en bild, ha muntliga övningar eller något som de hade ett personligt intresse i.  
 

Det är roligt när man får skriva om något man tycker är intressant och inte bara svara 
på frågor (Ester). 

 
Ähh.. å så avslutar vi alltid med något kul. Det är film eller att rita en bild eller 
någonting (Tilly). 

 
 Målet är ju att ha kul och få högre meritvärde (Tilde). 
 

Jag arbetar mer om jag tycker det är roligt eller intressant (Sally). 
  
I citeringarna ovan berättar informanterna att när de vet att de ska få göra någonting roligt i 
slutet av lektionen, har det en främjande inverkan på deras motivation till arbete, även om de 
första uppgifterna är tråkiga. Informanterna ur svenska- och engelskagrupperna beskriver 
roliga lektioner eller uppgifter som motiverande till arbete. I svenska- och engelskagrupper är 
upplevelsen av att något är roligt/kul eller intressant den mest förekommande orsaken till 
motivation. 
 
 
Analys 
Intresse och glädje på lektionen som motivationsfaktor har angetts av informanter ur alla 
språkvalsgrupper utom franskagruppen. Motivation som har sin grund i något roligt eller 
något med ett personligt intresse i, kallar Eccles & Wigfield för Inre värde. Inre värde handlar 
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om de positiva känslor en aktivitet framkallar. Även Hattie (2012) menar att det är en viktig 
motivationsfaktor. 

I intervjuerna med informanterna i svenska- och engelskagrupperna framgår det att 
en faktor som de återkommande anger som något som får dem att arbeta under lektionerna är 
saker som de upplever som roliga/kul eller som de har intresse i (se tabell 2). Det är en faktor 
som i forskning har setts ge motivation, men dessa elever tycks sakna andra motivations-
faktorer, till exempel lärande- och prestationsmålet. Kan dessa två motivationsfaktorer saknas 
i andra grupper med låg motivation? 

Noteras bör att ingen informant ur franskagruppen angav att roliga uppgifter var 
motiverade. Det kan tolkas som att de är prestationsmålorienterade elever, som i första hand 
ser uppgifter som något man ska lära av eller något man ska klara av och därmed nå målet. De 
prestationsinriktade eleverna gör i första hand inte uppgifterna för att de är lärande eller roliga 
utan för att nå målet, vilket kan innebära betyg eller höga resultat.  
 

 
 

Slutsatser 
 

Studiens syfte var att utifrån olika språkvalsgrupper i årskurs 9 bidra med kunskap om vad 
som främjar elevers motivation till arbete under lektionerna och att visa skillnader mellan 
grupperna. Det informanterna beskriver har främjande inverkan på deras motivation till arbete 
har sammanställt till fyra teman; uppgifter, läraren, betyg och meritvärde, samt att eleverna 
får göra något de har intresse i/gillar.  

Av informanternas beskrivningar handlar motivation till arbete mycket om att 
läraren genom sin lektionsplanering och sitt engagemang är viktig för informanternas 
motivation. Men det fanns intressanta skillnader mellan grupperna. Tyska- och 
franskagrupperna har angett att läraren på olika sätt motiverar dem till arbete, medan 
informanterna i svenska- och engelskagrupperna inte har angett läraren som någon som har 
inverkan på deras motivation. I tyska- och franskagruppen framkom det att betyg och högre 
meritvärde motiverar till arbete under lektionerna. Det är något som läraren inte kan påverka 
genom undervisningen, utan det är något som eleven själv ser som motiverande och som är en 
del av motivationsteorins prestationsmål. Här framkom en tydlig skillnad mellan språkvals-
grupperna eftersom informanterna i svenska- och engelskagrupperna inte angav betyg och 
meritvärde som något som motiverar dem, vilket antagligen beror på att de inte får betyg i 
ämnet. 

Uppgifterna ses av alla språkvalsgrupper som något som kan motivera dem till 
arbete, här är nyttovärde i uppgifterna är viktigt och att uppgifterna är roliga, ett inre värde.  

Franskagruppens motivationsinriktning finns i första hand inom nyttovärdet och 
prestationsmål, men även lärandemål. Liknande resultat visar tyskagruppens berättelser, men 
mellan dessa två grupper syns en skillnad. Tyskagruppen, till skillnad från franskagruppen, 
beskriver att det är viktigt för dem att ha roligt på tyskalektionen, ett inre värde. Svenska- och 
engelskagrupperna beskriver att det som motiverar dem till arbete är främst uppgifterna som 
de tycker är roliga eller har intresse i. Dessa två grupper berättar inte något inom prestations-
målet och bara få saker som kan dras till något inom lärandemålet. Kan avsaknaden av 
lärande- och prestationsmål vara en del i att elever i språkvalsgrupperna svenska och engelska 
har låg motivation, vilket både denna studie och Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar. 

Vissa likheter med denna studies resultat och med John Hatties undersökning syns, 
vad gäller främjande inverkan på elevers motivation till arbete; läraren har en viktig roll. 
Detta dels genom att vara en engagerad lärare med stora ämneskunskaper och kunna ge bra 
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återkoppling och dels genom att det är läraren som planerar lektionerna och uppgifterna. 
Läraren blir den kraft som genom sin profession ska skapa den svårfångade motivationen.  

Den nyfikenhet jag kände när jag började undervisa i dessa grupper har till viss del 
stillats. Det framgår i denna studie att det finns flera faktorer som påverkar elevers motivation 
och att skillnaderna mellan språkvalsgrupperna är stora. Det är skolans uppdrag att ge en 
likvärdig utbildning och motivera alla elever till att utveckla sina språkkunskaper. Österberg 
skriver i sin avhandling att språkmotivationen är viktig för lärandet, men hur hjälper vi 
eleverna i språkvalsgrupperna svenska och engelska att fånga denna svårfångade motivation, 
när staten genom avsaknad av betyg plockat bort en del av motivationen, det så kallade 
prestationsmålet? 
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5 Diskussion 
 

En kvalitativforskningsinriktning har gjorts utifrån att studiens syfte var att bidra med 
kunskap om vad som främjar elevers motivation till arbete under språkvalslektionerna och 
visa skillnader mellan språkvalsgrupperna. De fynd som framträtt diskuteras nedan utifrån 
studiens tre forskarfrågorna.  
 

 

Frågeställning 1 
Vad berättar, med fokus på motivation, eleverna ur svenska- och engelskagrupperna? 
 
Berättelser, av informanterna i svenska- och engelskagrupperna, synliggör en inställning till 
arbetet under språkvalslektionerna som kan tolkas som uppgiven och med låg motivation, 
men det synliggör också en problematik kring lärarnas uppdrag att bedriva undervisning utan 
kursplan och prestationsmål för eleverna i form av betyg. 

Det är tre citat av informanter ur dessa två grupper som anger en viss uppgivenhet 
inför arbete på språkvalslektionerna; ”det är som läxläs” och ”man gör ju bara sånt man redan 
kan” om uppgifterna, samt ”men nu bryr jag mig inte”, vilket handlade om att inte få betyg. 
De två första citaten handlar om att uppgifterna är för enkla eller att det inte finns några 
uppgifter, utan att du som elev förväntas ligger efter i andra ämnen och använda språkvals-
lektionen i svenska eller engelska för att jobba ikapp. Informanternas berättelser synliggör vad 
jag som ny lärare upplevde när jag började undervisa dessa grupper. 

I Hatties (2012) sammanställning av viktiga faktorer för att främja elevers motivation 
fanns bland annat lärare med passion för sitt ämne, engagerade lärare som ger uppmuntran 
och tydliga mål. Om vi utgår från informanternas situation på språkvalsinriktningarna svenska 
och engelska och jämför deras situation med de faktorer som Hattie ansåg främjande, framgår 
att informanterna saknar motiverande uppgifter och tydliga mål. Dessa saker gör att vi kanske 
kan förstå elevers låga motivation.  

Citatet ”det är som läxläs”, att elever förväntas jobba ikapp på språkvalslektionerna, 
tolkar jag som att läraren saknar engagemang, vilket kanske leder till avsaknaden av tydliga 
mål. Det bör alltid finnas uppgifter till eleverna på lektionerna, dessutom uppgifter med olika 
svårighetsnivå för att elever inte ska känna att de sitter och övar samma sak om och om igen, 
vilket det andra citatet visar ”man gör ju bara sånt man redan kan”. I dessa grupper ingår 
elever med betyg F till C i svenska och engelska, och alla ska de utvecklas under de 272 
undervisningstimmar de gör under på sitt språkval under högstadietiden. Hattie (2012) 
menade att eleverna behöver tydliga mål för att känna att uppgifterna är motiverade och att 
eleverna bör få veta varför de ska göra uppgifterna. De behöver också uppmuntran och 
utmaningar för att inte ge upp och tappa motivationen till arbete. De lektioner som 
informanterna i svenska- och engelskagrupperna beskriver visar att eleverna saknar både 
lärande- och prestationsmål, samt att uppgifterna saknar nyttovärde för eleverna. Nyttovärde 
handlar om att eleverna gör uppgifterna för att de vet att de kommer att ha nytta av den 
kunskapen senare. 
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Citatet ”men nu bryr jag mig inte”, syftar till att informanten inte längre bryr sig om att denne 
inte får betyg för sina undervisningstimmar i språkgruppen svenska och därmed får ett betyg 
mindre än de som läser tyska eller franska. Eftersom informanten berättar detta, tolkas det 
som att informanten tänkt på det och efter tre år bestämt sig för att inte bry sig. Det är i och 
för sig en naturlig inställning eftersom det är svårt att påverka statens beslut om 
betygsättandet. Men samtidigt tråkigt att informanten känner att man måste acceptera att inte 
få belöningen av betyg för att man väljer svenska eller engelska. 

En av informanterna i engelskagruppen var osäker om hur till vida det arbete denne 
gjorde under spårkvalslektionen kunde påverka betyget i den vanliga engelskan. Denna 
osäkerhet och att ingen annan av informanterna i svenska- och engelskagrupperna lyfte betyg 
som motivationsfaktor visar att statens intention med språkvalsinriktningarna svenska- och 
engelska är otydligt, vilket i förlängningen gör att eleverna inte har ett tydligt mål att arbeta 
mot under lektionerna. 

Jag anser att informanternas berättelser synliggör en situation som behöver lyftas, 
inte bara på den enskilda skolan, utan på statlig nivå. Om läraren ska öka elevers motivation 
till arbete måste det i Lgr 11 säkerställas att elever även inom språkvalslektionerna läser på 
lika villkor. Kanske kan vi få fler elever att läsa ett modernt språk om vi återgår till en allmän 
och en särskild kurs i de moderna språken, enligt Lgr 69. Kan det vara så att dagens 
gruppindelning av språkvalen är mer stigmatiserande än Lgr 69:s gruppindelning?  
 

Frågeställning 2 
Vad beskriver eleverna i de olika språkvalsgrupperna som främjande för deras 
motivation? 
 
Studiens syfte var att utifrån språkvalsgrupper i åk 9, bidra med kunskap om vad som främjar 
elevers motivation till arbete i de olika språkvalsgrupperna. Informanternas beskrivningar 
sammanställdes till följande främjande motivationsteman; uppgifterna, läraren, betyg och 
meritvärde samt att informanterna hade ett intresse i/något var roligt.  

Alla språkvalsgruppers beskrivningar visar att uppgifterna, på olika sätt, är viktiga 
för motivationen, till exempel att uppgifterna inte är för enkla men inte heller för svåra. I 
svenska-, engelska- och tyskagrupperna beskrev informanterna att det är viktigt med roliga 
uppgifter, de med ett inre värde. Det framkom också att uppgifter med ett nyttovärde var 
motiverande. 

Tyska- och franska grupperna berättade att deras mål med tyskastudierna är att få bra 
betyg och ett högre meritvärde, vilket är ett viktigt prestationsmål. Ingen i svenska- och 
engelskagrupperna angav betyg eller meritvärde som något som motiverar. Det har antagligen 
sin grund i att de inte erhåller något betyg i sitt språkval. 

Denna studies resultat visar att läraren är viktig för att eleverna ska känna sig 
motiverad till arbete, vilket även Hatties (2012) undersökning visade. Speciellt informanterna 
ur tyskagruppen beskriver att läraren på olika sätt är viktiga för att främja deras motivation till 
arbete. Franskagruppens informanter beskriver att vissa lärare gör att de blir nyfikna och vill 
lära sig mer. Ingen av informanterna i svenska- och engelskagrupperna anger att läraren på 
något sätt kan främja deras motivera. 
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Svenska- och engelskagruppernas beskrivningar om vad som främjar deras motivation till 
arbete handlar om att de får göra uppgifter de tycker är roliga eller har ett intresse i, ett inre 
värde. Till skillnad från de andra grupperna anger svenska- och engelskagrupperna inga 
faktorer inom lärande- eller prestationsmål som motiverar dem.  

Tyskagruppens beskrivningar av sina språkvalslektioner är de beskrivningar som 
innehåller flest faktorer som har inverkan på informanternas motivation. Informanterna 
beskriver dels lärandemål, att de vill förstå för att lära, och dels prestationsmål, de vill ha bra 
betyg och högre meritvärde, men informanterna beskriver också att de blir motiverade av 
uppgifter som har verklighetsförankring, till exempel att beställa glass, ett nyttovärde. Den 
fjärde delen inom motivation som tyskagruppen beskriver är den Eccles & Wigfield kallar 
inre värde, att språkvalslektionerna ger positiva känslor till eleverna, att göra något roligt.  

Min erfarenhet som lärare i språkvalsgrupperna svenska och engelska är att eleverna 
i de grupperna har låg motivation och, precis som resultatet visar, ser dessa lektioner som en 
lektion där man ska ha roligt, jobba ikapp i andra ämnen eller bra slappa. Det är, enligt min 
erfarenhet, den svåraste gruppen att motivera. 

De slutsatser jag drar av informanternas beskrivningar är att det oftast är flera 
faktorer som under en lektion påverkar informanternas motivation till arbete. Flest 
motivationsfaktorer beskriver tyskagruppen och minst många anges av engelskagruppen. 
Resultatet har stor relevans för hur vi ska arbeta för att öka motivationen hos elever i svenska- 
och engelskagrupperna. Vi måste hitta vad som inverkar positivt på svenska- och engelska-
gruppernas motivation eller förändra upplägget av dessa ämnen/lektioner. Frågan om svenska- 
och engelskagrupperna är fördjupning eller förvaring känns aktuell.  
 
 

Frågeställning 3 
Vilka skillnader framträder mellan språkvalsgrupperna, sett till vad som främjar deras 
motivation? 
 
Vid analysen av data framträdde flera skillnader mellan språkvalsgrupperna. Jag har valt att 
lyfta fram de skillnader som kan påverka informanternas motivation. En skillnad som 
framträder mellan språkvalsgruppers berättelser är att informanterna i tyska-och franska-
grupperna beskriver fler faktorer som har främjande inverkan på deras motivation, jämfört 
med informanterna ur svenska- och engelskagrupperna. Dessutom är tyska- och franska-
gruppernas beskrivningar av vad som motiverar dem tydligare och kan enklare ses som 
lärande- och/eller prestationsmål, medan svenska- och engelskagruppernas informanter 
beskriver att det som är viktigt för dem är att göra roliga saker och att göra saker som de har 
ett personligt intresse i. Detta i sig, roliga saker, är något som har god inverkan på 
motivationen, enligt bland annat Hatties undersökning (2012), men om varken lärande- eller 
prestationsmål finns kanske en bit av motivationskaka saknas. Blomgren (2016) skriver att 
elevers motivation ofta är en kombination av lärande- och prestationsinriktade.  

Mina egna erfarenheter visar att elever som har både lärande- och prestationsmål är 
mer engagerade och har lättare att ta till sig konstruktiv återkoppling. En reflektion till detta är 
att elever som varken har ett lärande- eller ett prestationsmål har svårare att vara tydliga med 
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sin beskrivning av vad som motiverar dem, vilket kanske gör att de svarar att roliga saker är 
det som motiverar dem. De ser inget mål i arbetet på lektionen och då får motivationen en 
annan riktning, eleverna vill ha roligt/kul. Det kanske hänger ihop med att eleverna pratar, 
leker eller sitter med telefonen under dessa lektioner; de inte har ett lärande- eller 
prestationsmål att sträva mot under spårkvalslektionen i svenska och engelska – vilket leder 
till att de strävar mot att ha roligt. Här anser jag att det är viktigt att komma ihåg att 
lärandemål till stor del kommer från elevens inre vilja och kan påverkas av grupptrycket, 
vilket gör att en grupp med elever som kanske saknar både lärande- och prestationsmål blir 
svårare för läraren att motivera till arbete.  

Lärarens betydelse för informanternas motivation till arbete skiljer sig mellan 
språkvalsgrupperna. Informanterna i svenska- och engelskagrupperna har inte beskrivit att 
läraren är någon som på något sätt främjar deras motivation, vilket är intressant. Hattie (2012) 
menade att hans undersökning visade att det var viktigt att läraren hade passion för sitt ämne, 
visade engagemang och hade tydliga mål för eleverna. Kan detta saknas i svenska- och 
engelskagrupperna eftersom läraren själv inte har tydliga mål, då det saknas kursplan i ämnet, 
dessutom kan inte läraren motivera eleverna till arbete med moroten att arbetet behövs för att 
de ska nå målen för betyg, då betyg inte ges i dessa grupper.  

En annan stor skillnad mellan grupperna är att informanterna i tyska- och 
franskagrupperna har angett att betyg och meritvärde har inverkan på deras motivation till 
arbete under språkvalslektionerna, medan informanterna i svenska- och engelskagrupperna 
inte nämner betyg och meritvärde alls. Eftersom de inte får betyg i ämnet är det kanske 
naturligt, men avsaknaden av betyg gör att elevernas prestationsmål plockas bort. Imsen och 
Giota menar att betyg är viktigt för elevers motivation. Den inre motivationen, lärandemål, är 
kanske den som elever når längst med och den som ger minst stress, men min erfarenhet är att 
en viktig del inom elevers motivation är att det behövs yttre motivation – prestationsmål, 
vilket även både Imsen och Giota menar. 

Skolinspektionen (2010) skriver i sin granskning att motivation ”skapas genom en 
känsla av meningsfullhet”. Kan eleverna i svenska- och engelskagrupperna anger färre 
motivations främjande orsaker och inte ange läraren som motivationsfaktor, eftersom det 
saknas kursplan och inte ges betyg för de 272 undervisningstimmar som eleverna gör i 
språkvalet under sin högstadietid? Upplever eleverna att arbetet de ska göra under 
språkvalsinriktningarna svenska och engelska inte är meningsfullt? Känner dessa elever att 
eftersom de inte får betyg för sina undervisningstimmar, medan tyska- och franskagrupperna 
får det, är det inte en likvärdig skola?  

Min slutsats blir att det är för stor skillnad i främjande motivationsfaktorer mellan 
språkvalsgrupperna och att svenska- och engelskagruppernas beskrivningar visa på det 
problem som Skaalvik & Skaalvik (2016:9) beskriver ”Bristande motivation är ett allvarligt 
problem i skolan eftersom motivationen främjar lärandet”. Jag har fått större förståelse för 
svenska- eller engelskagruppernas låga motivation och jag citerar åter niondeklassaren: 
”Varför ska jag jobba?”. 
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Framtida forskning 
 
De slutsatser jag kan dra av vad denna studie visar, om språkvalselevers motivation, är att det 
är lite som har förändrats sedan Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) gjordes. Elever 
i språkvalsgrupperna tyska och franska har enligt denna studie flera motivationsfaktorer till 
arbete under lektionerna än eleverna i svenska- och engelskagrupperna. Det väcker frågan om 
det inte är dags för en ny översyn av moderna språk och de olika språkvalsinriktningarna.  

Elevers motivation under olika lektioner har studerats tidigare. En fortsatt studie 
inom moderna språk skulle kanske ha en annan vinkling. Min fundering rör det fakta att 
elever som läser svenska eller engelska, spenderar 272 undervisningstimmar under 
högstadietiden utan att få betyg för sin arbetsinsats. Det kanske inte är i första hand mer 
forskning inom vad som motiverar eleverna som behövs, utan forskning om hur till vida vi 
har en skola för alla, en jämlik skola? Har vi en jämlik skola om inte alla erhåller betyg för 
sina arbetsinsatser? Ska moderna språk vara obligatoriskt, precis som engelskan? 
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Bilaga 1. Missivbrev 
Informationsbrev till intervjuperson    2018-09-21         

 

Hej!                                                                                                                              

Det här brevet riktar sig till dig som deltar i en intervju med mig, Pernilla Enmark, som en del 
i mitt examensarbete. Jag läser sista terminen på lärarprogrammet vid Umeå Universitet och 
intervjun med dig kommer att ingå i mitt examensarbete i ämnespedagogik på 
lärarprogrammet.  

För dig som elev innebär deltagande i studien att bli intervjuad av mig, under skoltid. 
Frågorna kommer att handla om vad ni elever anser motiverar er till arbete under lektioner. 
Motivation är enligt forskning en av de viktigaste faktorerna till lärande. För att vi som 
pedagoger ska kunna hjälpa eleverna i sitt lärande är det viktigt att veta vad eleverna anser 
motiverar dem till lärande. Syftet med studien är att undersöka vad eleverna anser främja och 
hämma deras motivation till arbete och lärande under språkvalslektionerna, moderna språk.  

Jag kommer att intervjua fyra till åtta elever, killar och tjejer, på din skola. Intervjuerna 
kommer att spelas in. Intervjumaterialet kommer sedan att förvaras på en säker plats och en 
kodnyckel kommer att upprättas, d v s att namn och andra uppgifter i materialet som skulle 
kunna identifiera personer ersätts med kodnummer. Det innebär att intervjupersoner kommer 
att vara helt anonyma. Jag kommer även att fingera namnet på skolan. Du som deltar i 
intervjun kan välja att inte svara på en fråga utan att förklara anledningen. Du kan när som 
helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Ditt deltagande i undersökningen är 
helt frivilligt. 

Ni får gärna ta del av studien och dess resultat när studien är klar.  

 

Jag uppskattar ditt deltagande i intervjun. 

 

Med vänlig hälsning,   

Pernilla Enmark 

 

Du kan kontakta mig på 

Tel: 070/6402227 

Mail: pernilla.enmark@norsjo.nu  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Peter Bergström, ansvarig handledare vid Umeå 
Universitet. 

Mail: peter.bergstrom@umu.se 
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     Norsjö 2018-09-21 

Godkännande från elev och vårdnadshavare 

 

Syftet med studien är att undersöka vad elever anser främjar och hämmar deras motivation till 
arbete och lärande under lektionerna i moderna språk. För mer information se det bifogade 
brevet.  

Jag, som vårdnadshavare, godkänner att mitt barn deltar i en intervju med Pernilla Enmark, 
som en del i hennes examensarbete.  

Jag, som elev, godkänner att jag deltar i en intervju med Pernilla Enmark, som en del i hennes 
examensarbete. 

 

Ort och datum 

______________________________ 

 

Elevens underskrift 

__________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift 

___________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Intervjuplan 
 

Intervjuplan 
 
Genomförande av intervjun 
 
✓ Inledningsvis berättar jag om studiens syfte. 
✓ Jag berättar ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta. 
✓ Jag förklarar vad konfidentiellt innebär och att elevernas svar är det. 
✓ Jag frågar om det är okej att jag spelar in intervjun och gör anteckningar. 
✓ Jag förklarar att eleven inte behöver svara på alla frågor och att det inte behövs någon 

förklaring om eleven inte vill svara på en fråga. 
✓ Jag förklarar att eleven får avbryta intervjun när eleven vill, utan att ge någon 

förklaring till det. 
✓ Jag erbjuder eleven att få läsa studien när den är klar. 
✓ Jag frågar om respondenten har några frågor. 
✓ Intervjun börjar. 

 
 
 
 
Intervjuguide 
 
Inledning:   
 
Jag berättar för eleven att jag är glad att eleven vill delta i intervjun. Sedan berättar jag om 
genomförandet av intervjun, se ovan. Innan vi börjar samtalet berättar jag att det är eleven 
som är expert på ämnet och att inga ”fel” svar finns. Därefter börjar intervjun. 
 
Bakgrundsfrågor: 

 
Hur gammal är du? 
Är du en kille eller tjej? 
Vilken språkvalsinriktning läser du?  

 Är det samma som du valde i årskurs 6? 
 (Om ett byta av språkvalsgrupp har gjorts får eleven berätta varför.) 
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Elevens syn på språkvalslektionerna: 
  

Varför valde du den språkvalsinriktning som du läser idag? 
 Kan du beskriva ungefär hur en språkvalslektion brukar vara? 

Kan du berätta hur du brukar arbeta under språkvalslektionerna?  
Kan du berätta om något som får dig att arbeta lite extra under 
språkvalslektionerna? 
Kan du berätta om något som du tycker gör det svårt att arbeta under 
språkvalssituationerna? 
Om du tänker tillbaka på språkvalslektionerna är det någon lektion/några 
lektioner när du tycker att du arbetade mer? 

  
 

Elevens syn på vad som motiverar: 
  

Vad betyder ordet motivation för dig? 
Kan du berätta vad du tycker gör att du är motiverad att arbeta under 
språkvalslektionerna?  
Kan du berätta vad du tycker gör att du inte är motiverad att arbeta under 
språkvalslektionerna? 
Hur skulle du bedöma/beskriva din motivering till att arbeta på 
språkvalslektionerna jämfört med andra ämnen? 

 Vad är ditt mål med språkvalsstudierna? 
 


