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Abstract 

The purpose of this study is to explore the different experiences and perceptions that 

second language learners in the Swedish upper secondary school have of the Swedish 

langague and swedish as a second language. The purpose is also to examine differences 

and relations between second language learners´ attitudes and some background factors 

that may influence their attitudes. The study is based on a survey containing two parts: 

the first concerning background factors of the respondents and the second part 

consisting of statements combined with a likert scale. The survey was given to students 

studying swedish as a second language in the upper secondary school. The most 

important result is that the student´s attitudes to swedish and swedish as a second 

language are affected by the number of years they have lived in Sweden.  
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1 Inledning 
 

Dagens gymnasieelever som läser ämnet svenska som andraspråk har olika bakgrund 

gällande modersmål, ursprungsland och anledning till att de bor i Sverige samt till att de 

läser svenska som andraspråk som ämne i skolan. Några är födda i Sverige och har 

vuxit upp i det svenska samhället, några har flyttat till Sverige på grund av föräldrarnas 

eller sin egen vilja och en del har tvingats lämna sina hemländer för att bosätta sig i 

Sverige. Oavsett anledningen till att de flerspråkiga eleverna bor och studerar i Sverige 

har de rätt till att, då de har ett annat modersmål än svenska, läsa ämnet svenska som 

andraspråk som gymnasiegemensamt ämne istället för ämnet svenska. Detta har de även 

rätt att läsa som ett individuellt val (SFS 2010:2039 4 kap 11§).  

 Larsson (1986:17) menar att genom att reflektera över sitt eget sätt att se på 

inlärning innebär det att man eventuellt kan upptäcka brister i sin inlärning och se 

fördelar i en annan form av inlärning. Denna reflektion kan i bästa fall innebära 

förbättrade studieresultat för eleverna. Även under det centrala innehållet för kurserna 

svenska som andraspråk 1 och svenska som andraspråk 3 framgår vikten av att 

reflektera över sin egen inlärning för att utveckla sin språkinlärning; ”Eleverna ska 

också ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar 

att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället.” 

(Skolverket 2011:182) och ”Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på att utveckla 

strategier för fortsatt lärande.” (Skolverket 2011:196).  

Arfwedson (1992:13) menar att för att elever ska kunna lära in någonting krävs 

det är lärarna på ett effektivt vis lär ut. Därför är det viktigt för lärarna att veta på vilka 

sätt deras elever lär sig för att veta vilket sätt de bör använda sig av för att lära ut sina 

kunskaper (ibid). Detta kan lärarna bland annat få reda på genom att få eleverna att 

reflektera över sin inlärning och på så sätt se hur de lär sig bäst. Det är även viktigt att 

lärarna väljer ett innehåll som tar till vara på elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper (Skolverket 2011:182). Detta understryker även Elmeroth och menar att 

”Lärande förutsätter att undervisningen bygger på det som eleverna redan vet” 

(2008:120). Det finns därför anledning att låta elever som läser svenska som andraspråk 

reflektera över sin andraspåksinlärning och för lärare att få veta hur eleverna ser på 

detta.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt från ovanstående beskrivna situation är syftet med denna studie att 

utforska vilka olika erfarenheter och upplevelser gymnasieelever, som läser svenska 

som sitt andraspråk, har om svenska samt svenska som andraspråk. Syftet är även att 

undersöka skillnader och samband mellan elevernas attityder samt några 

bakgrundsfaktorer som kan höra samman med deras attityder. Syftet preciseras i 

nedanstående frågeställningar: 

 

 Vilka erfarenheter och upplevelser har andraspråkselever av sitt andraspråk och 

sin inlärning av det?  

 Finns det något samband mellan elevernas attityder till sin andraspråksinlärning 

och deras studieresultat i svenska som andraspråk, deras modersmål, antal år de 

bott i Sverige samt antal år de studerat i sitt hemland? 

 

1.2 Studiens disposition 

Studien inleds med en redogörelse för bakgrund och teoretiska utgångspunkter samt 

forskningsöversikt. Sedan följer ett kapitel med studiens metod och material i kapitel 4. 

Resultatet redovisas i nästkommande kapitel och i kapitel 6 förs en diskussion om både 

studiens resultat samt dess material. Studien avslutas med en avslutande reflektion kring 

framtida forskningsområden.  

 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
 

Detta kapitel inleds med några grundläggande definitioner. Därefter följer en 

redogörelse för bakgrunden och de teoretiska utgångspunkterna för studien i kapitel 2.2, 

2.3 och 2.4.  
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2.1 Några grundläggande definitioner 

 

Andraspråk/målspråk 

Till skillnad från ett förstaspråk, som är det språk som tillägnas först av en individ på 

grund av exponering från föräldrar eller vårdnadshavare, så är ett andraspråk det eller de 

språk som tillägnas först efter att ett förstaspråk etablerats eller efter det börjat etableras 

(Abrahamsson 2009:13f.). Han tillägger även att ett andraspråk kan benämnas målspråk 

när det förekommer i samband med språkutveckling.   

 

Andraspråksinlärning 

Hammarberg (2013:28) definierar andraspråksinlärning som det språk som lärs in i det 

land där språket talas och att det ofta innebär en socialisation in i det nya samhället.  

 

Attityder 

Rosengren och Arvidson (2002:335) förklarar attitydbegreppen som en benägenhet hos 

människor att reagera antingen positivt eller negativt mot en given samling objekt. De 

beskriver det även som ett mönster för hur vi är beredda att handla och tänka.  

 

Modersmål 

Modersmål är det språk som man först tillägnar sig eller som man först exponeras för. 

Modersmål brukar även kallas för en individs förstaspråk (Abrahamsson 2009:13).  

 

Motivation 

Motivation innefattar attityder och emotionella tillstånd som påverkar graden av 

ansträngning som inlärare använder för att lära sig ett andraspråk (Ellis 1997:75).  

 

 
Attitudes, Mo tivation, and Second Language  

Learning: A Meta-Analysis of Studies  

Conducted by  Gardner and Associate  

2.2 Andraspråksinlärning 

En distinktion inom begreppet inlärning är den mellan den informella inlärningen och 

den formella inlärningen (Abrahamsson 2009:16). Skillnaden mellan de två är att den 

informella inlärningen sker utanför undervisningen och den formella inlärningen sker 

via undervisning. Abrahamsson menar vidare att inlärningen av ett andraspråk kan ske 

både via informell undervisning, bland annat genom språklig interaktion i samhället, 

och via formell undervisning i skolan genom undervisning i språket (ibid).  
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Krashen (1982:10-32) tar upp de fem huvudhypoteser han har om inlärning av 

andraspråk. Med den första, ”Hypotesen om tillägnande och inlärning”, menar han den 

språkinlärning som uppstår genom ”äkta” kommunikation. Han menar att detta är det 

naturliga sättet att utveckla sin språkliga kompetens, genom informell inlärning. Den 

andra, ”Hypotesen om naturlig inlärningsordning”, menar han är en ordning i 

inlärningen som inte kan brytas. ”Monitorhypotesen” är den tredje huvudhypotesen om 

språkinlärning vilken innebär att man som inlärare har en granskningsmonitor som 

kontrollerar ens språkproduktion. Den fjärde, och mest centrala hypotesen för Krashen, 

”Inflödeshypotesen”, innebär att inlärning uppstår under förutsättning att inläraren 

utsätts för förståeligt inflöde på rätt nivå. Den rätta nivån är den som ligger strax över 

inlärarens aktuella nivå. Formeln som uppkommit av den nivån är ”i+1” vilket är 

inlärarens nivå plus ett steg. Den femte och sista hypotesen, ”Hypotesen om det 

affektiva filtret”, betyder att den som har en öppen attityd till målspråket och dess talare 

och vill eftersträva fördelaktiga inlärningssituationer har ett nedfällt affektivt filter. 

Detta till skillnad från de som genom att känna osäkerhet och obehag inför inlärning har 

ett uppfällt affektivt filter. Med detta menar han att tryggheten har en viktig betydelse 

för inlärningen (ibid).  

I kontrast till Kraschens inflödeshypotes har Merrill Swain argumenterat för 

utflödets roll vid andraspråksinlärning. Hon menar att det är först när inläraren blir 

tvingad till att använda sig av begripligt utflöde som språkinlärning sker. Swain menar 

även att genom denna uppmuntran till utflöde använder inläraren sig av en mer mental 

ansträngning än vid inflöde vilket i sin tur gör att inläraren har kontroll över 

kommunikationen (Swain 2000:99).   

Ellis (1997:77) tar upp flera inlärningsstrategier som inlärare av ett andraspråk 

använder sig av. En indelning av inlärningsstrategierna är de metakognitiva strategierna 

som för inlärare innebär planering, organisering, övervakning och utvärdering av den 

inlärda kunskapen samt sin egen inlärning (ibid). Ellis (1997:77) förklarar vidare att 

användningen av inlärningsstrategier har visats vara effektiv för inlärare, då en av 

punkterna i en studie om ”den framgångsrike språkinläraren” är flexibel 

strategianvändning. 

Viberg (1993:15ff.) tar upp en schematisk modell av språkinlärning som beskriver 

de faktorer som påverkar språkinlärningen. Han menar att inlärarens språkanvändnings-

mönster påverkar inlärningen av ett nytt språk, som i sin tur påverkar den språkliga 

kompetens som språkinläraren tillägnar sig. Den språkliga kompetensen beror på vilka 
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sociala situationer och vilken undervisning som inläraren blir utsatt för. Till den sociala 

situationens betydelse hör faktorer som storleken på umgänget, bosättningsmönster och 

olika slags gruppattityder. Till undervisningens betydelse hör huruvida undervisning 

förekommer eller inte och hur den är utformad. Inlärningen, som påverkas av 

språkanvändningsmönstrena, påverkas även av individens individuella skillnader såsom 

motivation, inlärningsstil och intelligens samt tvärspråkliga drag, som har att göra med 

förhållandet mellan strukturen i individens första- och andraspråk (ibid). 

 

2.3 Motivation och investering  

Integrativ- och instrumentell motivation är två orienteringar inom motivation som 

Gardner (2005:7f.) även tar upp. Den integrativa motivationen uppstår då inläraren av 

ett andraspråk vill identifiera sig med målspråket, talarna av målspråket och deras 

kultur. En inlärare med denna motivation för att lära sig ett andraspråk är intresserade 

av att bli socialt accepterad av talarna av målspråket och att kunna umgås med de 

personerna på andraspråket. Den instrumentella motivationen är den motivation där 

inläraren ser sin inlärning som en investering. Denna investering kan bland annat 

användas till att få ett bra jobb, få bra studiemöjligheter eller liknande praktisk fördel. 

Gardner poängterar att det är den integrativa motivationen som anses vara den mest 

fördelaktiga för andraspråkselever då den gett bäst effekter på inlärningen (ibid).  

Ytterligare två varianter av motivation är den resultativa motivationen och den 

inre motivationen. Den resultativa motivationen är den motivation som ses som ett 

resultat av inlärningen istället för en orsak till inlärningen. Inlärare som upplever 

framgång i sin inlärning kan bli både mer och mindre, beroende på stituationen, 

motiverade att lära sig mer. Den inre motivationen är i sin tur den motivation där 

individer känner underhållning av nyfikenhet vilket gör att de även känner sig 

personligt involverade i inlärningssituationen (Ellis 1997:75f.). 

 I kontrast till detta hävdar Norton Pierce (1995:9) att andraspråksinlärarna 

istället för endast motivation även behöver se lärandet av målspråket som en investering 

för att anstränga sig tillräckligt för att lära sig ett nytt språk. Norton Pierce (1995:17) 

menar att den integrativa- och instrumentella motivationen som Garnder tar upp, inte tar 

upp den komplexitet som finns mellan den makt, identitet samt språkinlärning som hon 

själv studerat. Istället för den motivation som Gardner påstår påverkar 

andraspråksinlärningen menar Norton Pierce att investeringsuppfattningen är den aspekt 

som påverkar förhållandet mellan inläraren och målspråket (ibid). 
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2.4 Lärarens inflytande 

Lärarens betydelse för elevernas attityder och motivation poängterar Ladberg (2000:57) 

då hon menar att de elever utan en tillräcklig stark inre motor som ger motivation 

istället behöver mycket stöd och uppmärksamhet från läraren. Elmeroth (2008:119) 

poängterar även vikten av ett interkulturellt förhållningssätt hos lärarna. Genom att 

använda sig av ett sådant förhållningssätt erkänner man elevernas tidigare erfarenheter, 

detta gör att man som lärare visar att de har betydelse samtidigt som man ger ett stöd i 

både elevernas identitets- och kunskapsutveckling (ibid). Även Lahdenperä (2003) 

poängterar vikten av ett interkulturellt förhållningssätt från läraren. Hon menar att 

genom att bedriva en undervisning som utgår ifrån elevernas erfarenheter och tidigare 

kunskaper så visar man även en ömsesidig respekt för eleverna (2003:34, se även 

cummins 2000).  

 

 

3 Forskningsöversikt 
 

3.1 Elevers uppfattningar av inlärning 

I Beata Izabella Tarczynskas (2012) examensarbete var syftet bland annat att få en 

inblick i elevernas egen uppfattning av undervisning. Materialet till studien består av 

intervjuer, observationer av 43 elever och elevernas egna loggböcker. Ett resultat som 

kommer fram i undersökningen är att eleverna tycks lära och minnas bäst då de dels 

förstår uppgifternas syfte men även då de känner att de kan använda sig av sina nya 

kunskaper praktiskt. Eleverna menade även att de nya kunskaperna behöver man kunna 

knyta an till någon tidigare erfarenhet eller kunskap (Tarczynska 2012).  

Lena Nyström (2013) har i sitt examensarbete undersökt 9- och 10-åriga elevers 

upplevelser av lärande i skolan och vilka förutsättningar och faktorer de ser som 

betydelsefulla för sitt lärande och sin utveckling. Hon har även undersökt hur barn i 

mellanstadieåldrarna anser att de lär sig bäst i skolan. Detta har hon gjort genom att ta 

reda på vilka förutsättningar och faktorer de ser som mest betydelsefulla för sitt eget 

lärande. Undersökningens metod har varit intervjuer av nio elevgrupper med vardera tre 

elever i varje grupp. Utifrån en fenomenografisk ansats har Nyström kommit fram till 

indelning av fyra stycken teman. ”Lärande i gemenskap med andra”, ”Lärande genom 
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att låta tankarna återvända och återanvändas”, ”Lärande genom varierande aktiviteter” 

och ”Lärande med hjälp av verktyg” (Nyström 2013).  

 

3.2 Andraspråkselevers attityd och motivation 

Gardner (2005:6f.) tar upp en modell som han kallar ”the socio-educational model”. 

Denna modell visar på sambandet mellan elevers attityder till inlärningen och deras 

motivation att lära sig det nya språket. Han menar bland annat att elevens aktuella 

inlärningssituation påverkar eleverans nivå av motivation till inlärning. Att bland annat 

ha en intressant och skicklig lärare med goda kunskaper i språket gör att eleven kommer 

uppnå högre nivåer av motivation. Den sociokulturella miljön påverkar därför elevernas 

attityder till andraspråket och det som andraspråket representerar för eleven som i sin 

tur påverkar motivationen till inlärningen av andraspråket (ibid).  

I en studie av Masgoret och Gardner (2002) var syftet att undersöka hur stor 

påverkan motivation och attityder har på framgång inom andraspråksinlärning. I 

metastudien undersöktes 75 tester där totalt 10.489 informanter medverkade. Resultatet 

visade att det finns en hög korrelation mellan de olika komponenterna som mättes, det 

vill säga mellan prestationen i andraspråket och de tre komponenterna integrativ 

motivation, attityder till inlärningssituationen samt motivationen. De finner även starkt 

stöd för sin hypotes att störst positiv korrelation finns mellan prestationen och 

motivationen hos individerna (ibid).  

I en seriestudie utförd av Oller, Baca och Vigil (1977) visar den första studien, 

som handlar om kinesiska inlärare av engelska som ett andraspråk (ESL), att det finns 

ett starkt samband mellan elevernas attityder och förvärvningen av kunskap i det nya 

språket. Generellt kunde faktorer som definierades i relation till en positiv syn på sig 

själv, på modersmålsgruppen och på målspråksgruppen korrelera med ett test i engelska 

som eleverna utförde. 

 

 

4 Metod och material 
 

Nedan följer en beskrivning av hur tillvägagångssättet varit för att besvara de 

forskningsfrågor som ligger till grund för denna studie. Först presenteras den 

forskningsmetod och materialet som använts i studien samt bearbetningen av materialet. 

Därefter beskrivs urvalet och informanterna som deltagit i undersökningen. 
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Avslutningsvis kommer en beskrivning om de etiska forskningsprinciper som ligger till 

grund för studien.  

 

4.1 Metod 

I denna studie som syftar till att undersöka andraspråkselevers uppfattningar och 

attityder till svenska som andraspråk har en kvantitativ metod valts. 

Materialinsamlingsmetoden bygger på en enkät som distribuerats till elever som läser 

svenska som andraspråk i gymnasieskolan. Kvantitativa studier eftersträvar en hög 

standardisering, vilket främst innebär att alla informanter bör få medverka i samma 

situation för att få likvärdiga förutsättningar. Detta ger mätningarna realibilitet vilket 

också ökar trovärdigheten i jämförelserna (Trost & Hultåker 2007:59-65). Studien 

innehåller sökandet av samband och skillnader i datan, vilket enligt Denscombe 

(2016:349) främst innebär metoder av kvantitativa typer. Då studien och dess ämne kan 

anses vara känslig att svara på för informanterna ses enkät som det bästa alternativet för 

att låta informanterna vara så anonyma som möjligt, även inför forskaren (Ejlertsson 

2005:12). Med hänsyn till detta och ovanstående anledningar är studien av kvantitativ 

form med enkätformulär.  

 

4.2 Material 

Den form av enkät som är konstruerad för studien är en enkät med användning av 

nominalskala och likertskala. Nominalskala innebär att informanterna får möjlighet att 

svara på frågor i form av ord, vilket sedan kan delas in i grupper utan inbördes ordning. 

Likertskala innebär i sin tur att man samlar in data utifrån flera påståenden som 

informanten får helt instämma i eller ta avstånd från i olika steg. Detta ger en hög eller 

låg grad av positiv effekt i förhållande till objektet (Rosengren et al. 2002:339). En 

likertskala består vanligen av fem alternativ för informanten att välja mellan, men då 

tendenser vill ses i denna studie så är där endast fyra val att välja mellan. Detta gör att 

det blir ett tvingande val och eleverna måste ta ställning i frågan.  

Enkäten har delats in i åtta olika delar (se bilaga A). Den första delen består av 

frågor om elevernas bakgrund såsom ålder, modersmål och om de läser sitt modersmål i 

skolan. I den första delen får eleverna själva svara med ett kort svar (nominalskala). De 

följande sju delarna består av påståenden där eleverna ska kryssa i det alternativ som 

stämmer bäst på dem (likertskala). De delarna handlar om elevernas syn på Sverige, 

vilka anledningar de har att lära sig svenska, vad de tycker om svenska språket, 
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generellt om svenska som andraspråk, hur de bäst lär sig svenska, deras modersmål och 

deras lärare. De alternativ eleverna får i sina påståenden är ”håller inte med alls”, 

”håller med lite”, ”håller nästan med helt”, ”håller helt med”. Anledningen till de 

valda formuleringar av svarsalternativen är att underlätta förståelsen för informanterna, 

vilka är elever som läser svenska som andraspråk1. För att ytterligare säkerställa att 

eleverna förstod enkäten var både jag och deras lärare kvar i klassrummet för att svara 

på eventuella frågor kring språket och innehållet. Enkäten är konstruerad så att de höga 

värdena motsvarar positiv inställning från eleverna och låga värden står för att eleverna 

inte håller med om de positiva responserna. Responserna är kodade så att värde 4 står 

för ”håller helt med” och värde 1 står för ”håller inte alls med”. De mellanliggande 

värdena 2 och 3 står för ”håller med lite” samt ”håller nästan med helt”. Anledningen 

till detta är för att kunna undersöka om där är grupper av elever som generellt hamnar 

inom de höga respektive de låga värdena.  

 

4.3 Urval och informanter 

Denna studie har genomförts på gymnasieelever på en skola i södra Sverige. 

Informanterna läser kurserna svenska som andraspråk två eller tre. Anledningen till valet 

av dessa elever var främst att gymnasielever uppnått en viss nivå i svenska och kan 

förutsättas förstå enkätens formuleringar. Via mejl kontaktades en lärare i svenska som 

andraspråk som direkt gick med på att låta genomföra enkätundersökningen med 

eleverna och avsatte en halvtimme åt varje deltagande grupp. Totalt delades enkäten ut i 

tre klasser, varav två av dem var i årskurs tre och en av dem var i årskurs två. Klasserna 

bestod av totalt 62 elever men de dagarna datainsamlingen genomfördes närvarade 

endast 48 elever, vilket motsvarar antalet respondenter i denna studie. Ejlertsson 

(2005:26) tar upp externt- och internt bortfall som kan förekomma i datainsamling 

genom enkäter. Det externa bortfallet är då informanter väljer att inte delta i studien och 

det interna bortfallet är då informanter valt att inte svara på enskilda frågor i enkäten. 

Svarsfrekvens för denna studien är hög då samtliga närvarande elever accepterade att 

delta, vilket ger en svarsfrekvens på 100%, däremot förekommer frågor där en till tre 

elever inte svarat. 

 

                                                 
1 Detta istället för att använda ”instämmer inte – instämmer helt” vilka kanske är mer vanliga, men 

samtidigt framstår som mer komplicerade i språket 
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4.4 Etiska överväganden 

Innan datainsamlingen fick informanterna ta del av de fyra etiska principerna för 

forskning som denna studie grundar sig på. I samband med att enkäten delades ut 

informerades eleverna om vad studien handlar om och anledningen till varför studien 

görs. I samband med detta informerades eleverna även om att deltagandet var helt 

frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande. Eleverna blev även 

informerade om att enkäten var anonym och jag garanterade för dem att ingen 

utomstående fick hantera den information som kom fram. På så vis har studien följt de 

etiska regler som finns inom forskning som angivits av vetenskapsrådet (1990).     

 

 

5 Resultat 
 

5.1 Bearbetning av resultat 

Nedan följer en sammanställning av det resultat som framkommit ur elevresponserna. 

Inledningsvis ges en genomgång av resultatet gällande elevernas syn på sitt andraspråk 

och inlärningen av det, vilket redovisas i diagram över frågorna (responserna på de 

frågor som inte tas upp i resultatet återfinns i bilaga B). Redovisningen av resultatet 

kommer också att integreras med analyser då detta gör att det är enklare att följa med i 

resonemangen som förekommer. Till en del av databearbetningen har 

statistikprogrammet SPSS använts för att analysera och jämföra variabler med varandra 

(SPSS LNU 2016). De oberoende grupper som ingår i studiens resultat har på grund av 

att de varit normalfördelade2 analyserats i en parametrisk ”envägsanova”3 och de som 

innehållit svar i form av flytande skala har analyserats i ett korrelationstest. 

Till diagrammen anges antalet som svarat på frågan som n och därefter anges 

antal interna bortfall på respektive fråga. I den första och övergripande resultatdelen 

kom både medelvärde och typvärde att anges på respektive fråga för att undvika 

missvisande information genom att bara ange medelvärde. Med tanke på spridningen 

som kan förekomma i varje fråga så blir inte medelvärdet rättvisande vilket gör att 

typvärdet stärker och rätar ut resultatet som framkommit. Efter den övergripande 

                                                 
2 Normalfördelar innebär att variablen antar värden där största delen ligger nära medelvärdet vilket gör att 

värdena sällan har stor avvikelse. 
3 Envägsanova är en statistisk analys för att synliggöra skillnaden mellan olika grupper. 
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redovisningen av resultatet följer de samband och skillnader som finns mellan elevernas 

attityder och faktorer som både kan påverka samt påverkas av deras attityder.  

 

5.2 Elevernas erfarenheter och upplevelser av sin egen 

andraspråksinlärning 

 

5.2.1 Elevernas attityder till Sverige 

I den del av enkäten som efterfrågade elevernas inställning till att bo i Sverige just nu 

och i framtiden, framgår det att eleverna generellt gillar att bo i Sverige då medelvärdet 

på påståendet om den aktuella frågan är 3,48 och typvärdet är 4 (se nedan, diagram 1). 

Däremot är medelvärdet något lägre när det gäller påståendet om eleverna känner att de 

vill bo kvar i Sverige i framtiden (se diagram 2) vilket har medelvärdet 3,06 och har ett 

typvärde på 3 istället för 4. Eleverna är alltså inte helt övertygade om att de vill bo kvar 

i Sverige i framtiden, vilket däremot inte behöver innebära ett avståndstagande. Det kan 

bland annat handla om ett intresse för studier eller arbete i andra länder. Responserna på 

hur eleverna upplever att de bemöts i egenskap av andraspråkstalare är inte helt 

entydiga. Medelvärdet på påståendet gällande detta (se diagram 3) är endast 2,04 och 

typvärdet är 2. Däremot känner mer än hälften av eleverna att de blir mer eller mindre 

bemötta på ett ”speciellt sätt” på grund av att de är andraspråkstalare.  

 

 

Diagram 1: n=48                                                        Diagram 2: n=47, 1 bortfall  
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Fråga 7: Jag gillar att bo i Sverige
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Diagram 3: n=46, 2 bortfall 

 

5.2.2 Anledningen till att eleverna läser svenska som andraspråk 

Påståendena om eleverna lär svenska för att bli en del av det svenska samhället och för 

att lättare kunna få arbete i framtiden har i enkäten besvarats med övervägande 

instämmande responser (se diagram 4 och 5). Eleverna anser generellt att det är viktigt 

både att bli en del av det svenska samhället, med ett medelvärde på 3,3 och typvärde på 

4, samt att enklare få ett jobb i framtiden, med ett medelvärde på 3,6 och typvärde 4. 

Detta då inget av påståendena skiljer sig markant från det andra, även om anledningen 

till att de lär sig svenska för att enklare kunna få arbete i framtiden fått något högre 

responsvärde. Eleverna anger också att de inte bara  läser svenska som andraspråk för 

att de måste, utan för att de vill (se nedan diagram 6 och 7). Detta framgår av 

medelvärdena på påståendena beträffande om eleverna läser svenska som andraspråk för 

att de måste (se figur 6) som är 2,51 och påståendet gällande om eleverna läser svenska 

som andraspråk för att de vill (se figur 7) som är 3,43. Detta visar att medelvärdet är 

lägre på det första påståendet än det andra. Däremot är de båda typvärdena samma, 4, 

vilket ändå visar på att många också läser svenska för att de måste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4: n=47, 1 bortfall          Diagram 5: n=47, 1 bortfall 
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Diagram 6: n=47, 1 bortfall     Diagram 7: n=47, 1 bortfall 

 

För att undersöka skillnader mellan att eleverna lär sig svenska för att bli en del av det 

svenska samhället och deras betyg samt att eleverna lär sig svenska för att enklare få 

jobb i framtiden och deras betyg, lades respektive resultat in i statistikprogrammet 

SPSS. De resultat som framkom var att det inte finns några skillnader på anledningen 

till att eleverna lär sig svenska för att bli en del av det svenska samhället och deras 

betyg då F=0,3654 och p>0,055. Samma resultat återfanns i jämförelsen med att eleverna 

lär svenska för att enklare få arbete i framtiden och deras betyg, då F=1,725 och p>0,05.  

I denna studie har det alltså inte gått att påvisa att elever med olika betyg i svenska som 

andraspråk skulle ha olika skäl till varför de läste ämnet. 

Skillnader mellan att eleverna lär svenska för att de måste eller för att de vill och 

deras betyg gick inte heller att finna i undersökningen. Genom att köra även dessa data i 

SPSS framgick det att F=1,700 och p>0,05 i jämförelser mellan att elever lär svenska 

för att de måste samt deras betyg, vilket gör att där inte går att finna några skillnader. 

Inte heller i jämförelsen mellan att eleverna lär svenska för att de vill och deras betyg 

går det att finna några skillnader då F=0,969 och p>0,05 i den jämförelsen.  

 

5.2.3 Hur eleverna upplever att de lär sig svenska bäst 

På påstående hur de lär sig svenska bäst framgår att det högsta medelvärdet förekommer 

på påståendet om eleverna lär sig bäst när de pratar med andra människor (se diagram 

8), med ett medelvärde på 3,6 och typvärdet 4. De flesta elever anger alltså att de lär sig 

bäst genom kommunikation med andra människor.  

 

 

                                                 
4 Desto större F desto större skillnad finns mellan grupperna. 
5 p står för signifikansvärdet. Är p<0,05 finns en signifikans skillnad på 5%-nivån mellan grupperna, 

vilket innebär att 5% risk att resultatet påverkas av slumpen. 
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Fråga 10: Jag lär mig svenska som 
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Diagram 8: n= 48 

 

När det gäller att arbeta individuellt eller tillsammans med andra så är medelvärdet 

högre på påståendet beträffande att arbeta individuellt (se diagram 11) då det är 3,04 

och typvärdet är 3. På påståendet gällande att arbeta tillsammans med andra elever (se 

diagram 12) är medelvärdet däremot 2,66 och typvärdet är 2, vilket ger ett något mindre 

värde. Eleverna tycks alltså anse att de lär sig bäst då de arbetar själva och inte 

tillsammans med andra elever. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 11: n=48            Diagram 12: n=47, 1 bortfall 

 

På påståendena om eleverna lär sig bäst under lektionstid (se diagram 9) är medelvärdet 

2,46 och typvärdet är 3, och om de lär sig bäst när de inte är i skolan (se diagram 10) är 

medelvärdet 2,38 och har typvärdena 2 samt 3. 

Av de 24 elever som svarat att de lär sig svenska bäst under lektionstid (med 

svaren 3 eller 4 på påståendet) har elva stycken även svarat att de lär sig bäst utanför 

skolan (även där 3 eller 4), vilket kan innebära att eleverna anser lära sig bäst både 

under lektionsid och utanför skolan. Resterande tretton har svarat med ett lågt värde på 

påståendet att de lär sig bäst utanför skolan och är därför bestämda med att det är i 

skolan de lär sig som bäst.  
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Fråga 35: Jag tycker att jag lär mig 

svenska bäst genom att läsa och göra 
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Fråga 34: Jag lär mig svenska bäst 

när jag pratar med andra människor 
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Diagram 9: n=48       Diagram 10: n=48 

 

Skillnader mellan elevernas betyg och deras upplevelser av att lära sig svenska bäst 

under lektionstid går inte att finna. Detta då F=2,432 och p>0,05 vilket gör att där inte 

finns någon skillnad mellan betygen eleverna har samt deras upplevelse av att lära sig 

bäst under lektionstid. Inte heller finns det några skillnader mellan elevernas betyg och 

deras upplevelser av att bäst lära sig svenska utanför skolan då F=0,065 och p>0,05. 

 

5.2.4 Elevernas attityder till ansträgning för att nå framgång svenska som 

andraspråk och övriga ämnen 

De flesta elever har instämt med påståendet att det är viktigt med framgång och att 

anstränga sig i skolan för att nå så hög framgång som möjligt. På de fyra påståendena 

som rör ambitioner vad gäller betyg och insatser i svenska som andraspråk (se diagram 

13-16) är medelvärdet 3,69 vilket är baserat på respektive påståendes medelvärde som 

alla ligger mellan 3,5 och 3,8. Typvärdet på alla fyra påståendena är även 4, vilket 

ytterligare stärker bilden av att eleverna håller med om att det är viktigt att anstränga sig 

i skolan och i ämnet svenska som andraspråk. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 13: n=48           Diagram 14: n=48 
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Fråga 19: Jag tycker att det är 

viktigt att anstränga mig för att få 

bra betyg i svenska som andraspråk
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Fråga 29: Jag lär mig svenska bäst 

under lektionstid
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Fråga 33: Jag tycker att jag lär mig 

svenska bättre när jag inte är i skolan
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Diagram 15: n=48            Diagram 16: n=48  

 

5.2.5 Elevernas attityder till lärarna på skolan 

Generellt sett tycks respondenterna ha positiva attityder till sin lärare i svenska som 

andraspråk och även till övriga lärare på skolan. De fyra diagrammen som återges här 

nedan visar påståendena angående detta, där medelvärdena ligger mellan 2,75 samt 3,02 

och typvärdena 4, 3, 3 respektive 4. Det resultat som sticker ut när det gäller elevernas 

uppfattningar vad gäller lärares förhållningssätt, gäller den upplevda erfarenheten av 

andraspråkslärarens intresse för elevernas modersmål och det land de kommer ifrån (se 

diagram 19) som endast har ett medelvärde på 2,13 och typvärdet 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagram 17: n=48      Diagram 18: n=48 
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Fråga 20: Det är viktigt att försöka 

bli så bra i svenska som möjligt
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Fråga 21: Det är viktigt att ha bra 
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Diagram 19: n=48       Diagram 20: n=46, 2 bortfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 21: n=45, 3 bortfall 

 

5.2.6 Elevernas attityder till sina modersmål 

Elevernas inställning till sitt eget modersmål tycks vara mycket positivt. På de fyra 

påståendena om deras modersmål (se diagrammen nedan) syns ett medelvärde på 3,79 

utifrån vardera frågas medelvärde. I figurerna nedan redovisas svaren på respektive 

fråga och man kan även se att typvärdet är 4 på alla fyra frågorna vilket betyder att de 

flesta eleverna håller helt med om de fyra påståendena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 22: n=46, 2 bortfall       Diagram 23: n=46, 2 bortfall 
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modersmål
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Diagram 24: n=46, 2 bortfall         Diagram 25: n=46, 2 bortfall 

 

5.3 Elevernas attityder till svenska och svenska som 

andraspråk i jämförelse med några bakgrundsfaktorer 

Detta kapitel innehåller skillnader och samband mellan elevernas attityder till svenska 

och svenska som andraspråk samt olika bakgrundsfaktorer som skulle kunna samvariera 

med dessa. Attityderna ställs i jämförelse med antal år eleverna bott i Sverige, antal år 

de gått i skola i sitt hemland, deras modersmål och deras betyg i svenska som 

andraspråk förra terminen.  

 

5.3.1 Skillnader och samband i elevernas attityder till svenska och 

svenska som andraspråk samt antal år de bott i Sverige 

Genom att räkna ut alla elevers medelvärde i påståendena angående deras attityder till 

svenska och svenska som andraspråksinlärning (påståendena 7-20, 22-28 och 37-40) får 

man ett generellt medelvärde på 3,2. Elevernas individuella medelvärde syns i 

diagrammet nedan. 

 

Diagram 26: n=48 
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Genom att studera medelvärdena i statistikprogrammet SPSS utifrån en uppdelning av 

eleverna i 4 grupper beroende på antal år de bott i Sverige, där gruppintervallet är 1-5, 

6-10, 11-15 och 16-20, så jämfördes detta sedan med det medelvärde eleverna hade i 

attityder. Resultatet visar en signifikant skillnad då F=5,362 och p<0,01 (tabell 1), vilket 

innebär att F är tillräckligt stort för att anta ett samband finns och signifikansvärdet är 

tillräckligt lågt för att det inte ska vara slumpen som avgör. Den största skillnaden finns 

mellan grupp 1 och 4 vilket kan tolkas som att ju längre eleverna bott i Sverige desto 

bättre attityder har de till svenska och svenska som andraspråksinlärning. Elevernas 

enskilda attityder korrelerar även med antal år de bott i Sverige, detta då 

korrelationsvärdet är 0,4826 och p<0,01. Detta innebär att det finns ett samband mellan 

hur länge eleverna bott i Sverige och attityderna de har till svenska och svenska som 

andraspråksinlärningen. Förklaringsprocenten av detta är 23 procent, vilket innebär att 

tiden eleverna bott i Sverige förklarar deras attityd till 23 procent7. De återstående 77 

procenten förklaras av något annat.  

 

 n= Mean SD Range8 P< 

Totalt 48 3,2   0,01* 

Grupp1:  

1-5 år i Sverige 

17 2,92 0,44 1,36  

Grupp2:  

6-10 år i Sverige 

16 3,20 0,3 1,20  

Grupp3: 

11-15 år i Sverige 

7 3,18 0,3 0,88  

Grupp4: 

16-20 år i Sverige 

8 3,5 0,21 0,64  

 

Tabell 1: *Signifikant skillnad mellan grupperna 

 

                                                 
6 Ju närmre korrelationsvärdet är -1 och 1, desto större samband finns. 
7 Förklaringsprocenten får man fram genom att beräkna korrelationsvärdet i kvadrat. 
8 Range är avståndet mellan minsta och största värde 
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5.3.2 Samband mellan elevernas attityder till svenska och svenska som 

andraspråk samt antal år de gått i skola i sitt hemland  

Korrelationen mellan attityderna till svenska och svenska som andraspråksinlärningen 

och antal år de gått i skola i hemlandet är -0,360 med p<0,05. Detta innebär att ju längre 

eleverna gått i skola i sitt hemland desto lägre attitydsnivåer tycks de ha i förhållande 

till Sverige, svenska språket och sin egen inlärning. Dessa två variabler har en 

förklaringsprocent på 13 procent.  

 

5.3.3 Samband mellan elevernas attityder till svenska språket respektive 

skolämnet svenska som andraspråk och deras modermål 

Bland de 48 eleverna förekommer 23 olika modersmål. Av dem som talar samma språk 

är där flest arabisktalande, somalisktalande och albansktalande. De med arabiska som 

modersmål är nio stycken, somaliska sex stycken och albanska fem stycken. På grund 

av denna stora spridning av modersmålen och för liten urvalsgrupp är det inte möjligt 

att urskilja några samband mellan elevers modersmål och andra variabler. 

   

5.3.4 Skillnader mellan elevernas attityder till svenska språket respektive  

svenska som andraspråk samt deras betyg i svenska som andraspråk  

I denna studie har det inte gått att urskilja några skillnader mellan elevernas betyg och 

deras atittyder till svenska språket och skolämnet svenska som andraspråk9. Detta då 

F=0,473 och p>0,05, vilket innebär ett för lågt F-värde och för låg grad av signifikans.   

 

 

6 Diskussion  
 

Eleverna tycks ha både integrativ- och instrumentell motivation då de lär sig svenska för 

att både bli en del av det svenska samhället och för att enklare få arbete i framtiden. 

Däremot finns det en tendens till att eleverna främst lär sig svenska för att enklare 

kunna få arbete i framtiden då detta medelvärde visade sig vara något högre. 

Anledningen till detta kan vara att eleverna ser påståendet om samhället som vagt och 

mångtydigt och har därför svarat högre på påståendet om arbete. Det kan även vara så 

att elevera redan ser sig själva som en del av det svenska samhället, vilket de ju faktiskt 

                                                 
9 En elev har svarat betyget 3 i betygsystemet 1-5, vilket i studien är tolkat som ett C. En annan elev har 

svarat betyget E i ”vanlig svenska” vilket är medräknat som ett E i studien. 
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är, vilket kan ha inverkat på deras val av svarsalternativ.  Enligt Gardner (2005:7f.) är 

det den integrativa motivationen som anses vara mest fördelaktig i 

andraspråksinlärningen, detta kan påverka elevernas språkinlärning då deras 

instrumentella motivation är något starkare. I jämförelserna med ovanstående variabler 

och elevernas betyg går det däremot inte att hitta några skillnader, vilket pekar på att det 

inte finns någon fördel med någon av de båda motivationsvarianterna hos de aktuella 

informanterna. Däremot går det inte att veta om eleverna svarat vad som förväntas av 

dem. Ofta sägs det på nyheterna och liknande att det är viktigt för flerspråkiga att så 

snabbt som möjligt lära sig svenska för att bli en del av det svenska samhället. Således 

kan eleverna svarat utifrån de förväntningarna och därmed justera ssina svar.  

Däremot tycks eleverna inte lika starkt ha den motivation som Norton Pierce 

(1995) poängterar som viktig inom andraspråksinlärning, det vill säga den motivation 

som ges av att se målspråket som en framtidsinvestering. Att eleverna inte var helt 

övertygade om att de ville stanna i Sverige i framtiden, och kanske då inte ser språket 

som en investering för framtiden, kan på så sätt påverka deras motivation att anstränga 

sig till det yttersta för att lära sig det nya språket (Jfr Norton Pierce 1995).  

Att det inte finns några skillnader mellan elevernas betyg och om de läser svenska 

som andraspråk för att de måste, kan tolkas som att det inte är negativt att bli tvingad att 

läsa svenska som andraspråk för eleverna. Eleverna som angett att de läser svenska som 

andraspråk för att de måste, har inte lägre betyg än de som angett att de inte läser 

svenska som andraspråk för att de måste. De kan däremot ha svarat att de läser svenska 

som andraspråk för att de måste gå i skolan, vilket knappast är frivilligt trots allt.   

 Elevernas självuppskattning till hur de bäst lär sig svenska visade sig vara i 

kommunikation med andra människor. Detta går bland annat att koppla till Krashens 

äkta kommunikation och hans inflödeshypotes, Nyströms resultat i sin studie samt 

Swains hypotes om begripligt utflöde (Jfr Krashen 1982; Swain 2000; Nyström 2013) 

som alla har att göra med elevernas kommunikation med andra människor. Däremot 

framgår det att eleverna föredrar att arbeta individuellt med uppgifter i jämförelse med 

om de lär sig bäst vid arbete i grupp. Med tanke på detta kan det vara viktigt att eleverna 

får insikt i att läraren väljer att låta elevera arbeta i grupp för att det finns en pedagogisk 

avsikt med detta. Viktigt blir även att eleverna får uppleva att de verkligen lär sig 

genom grupparbetena. Ofta är det de individuella arbetena som premieras i skolan, 

genom till exempel betygsättning. Ytterligare en anledning till att eleverna inte anser att 

de lär sig lika bra i grupparbeten kan vara att eleverna inte tidigare har så stora 
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erfarenheter av att arbeta i grupp i sina hemländer, vilket kan göra att de inte känner sig 

bekväma med detta arbetssätt. Mot bakgrund av att eleverna först svarat att de lär sig 

bäst i kommunikation med andra så kan man förvänta sig att de även föredrar att arbete i 

grupp då de anser sig lära sig bäst då, vilket istället visade tvärtom. Kanske kan det ha 

att göra med tolkningen av påståendena i frågeformuläret. Att lära sig bäst genom att 

prata med andra människor, kan förknippas med kommunikation med andra och inte 

med att arbeta samt samarbeta med andra elever på lektionen. Detta kan vara en 

anledning till att det blev olika svar på de olika påståendena som på ett sätt kan tolkas 

liknande. 

Ett resultat visar att eleverna själva anser att de lär sig bättre under lektionstid än 

utanför skolan (se diagram 29 och 33, sida 15). Däremot har de båda påståendena 

gällande detta  liknande värden vilket gör att eleverna även bedömer att de lär sig 

svenska bra utanför skolan. Detta går att ställa i jämförelse med Abrahamssons 

(2009:16) indelning av inlärningen av ett andraspråk i informell- och formell inlärning. 

Abrahamsson menar att inlärningen av ett andraspråk kan ske via de båda formerna av 

inlärning, vilket även eleverna i denna studie tycks göra.  

 Elevernas attityder till sin lärare i svenska som andraspråk och övriga lärare i 

skolan tycks generellt positiva. Däremot tycks indikationer finnas på att eleverna inte 

upplever ett intresse för deras modersmål eller hemland från andraspråkslärarens sida. 

Detta kan innebära att deras lärare bör reflektera över i vad mån hen inför eleverna 

manifesterar ett interkulturellt förhållningssätt (Jfr Cummins 2000; Lahdenperä 2003; 

Elmeroth 2008; Tarczynska 2012). Att läraren visar intresse för elevernas modersmål 

och hemland kan på ett sätt vara att erkänna elevernas tidigare erfarenheter samt de 

kunskaper de har med sig.  

Det tycks finnas ett samband mellan elevernas attityder till svenska och svenska 

som andraspråk och tid som eleverna bott i Sverige samt antal år de gått i skola i sitt 

hemland. Ju längre eleverna bott i Sverige desto bättre attityd tycks de ha till sitt 

målspråk och inlärningen av det, vilket även tycks hänga ihop med att de gått kortare tid 

i skola i sitt hemland. I jämförelserna av grupperna indelade i antal år eleverna bott i 

Sverige gick det också att se en skillnad, störst mellan grupp 1 och 4. Även detta 

bekräftar att längden man bott i Sverige påverkar attityden till målspråket och till 

inlärningen av målspråket. Däremot blir de fyra grupperna olika stora baserat på antal år 

de bott i Sverige (se tabell 1). Detta gör att det blir en större spridning i grupperna 3 och 

4, som är de grupper som består av minst antal elever. Gardner (2005) och Masgoret et 



 

 23 

al. (2002) påstår att inlärares attityder påverkar deras motivation att lära sig det nya 

språket, vilket i sin tur påverkar deras framgång. Detta gick däremot inte att se utifrån 

denna studie, vilket kan bero på storleken av urvalet då Masgoret et al. (2002) studie 

hade ett urval på 10.489 informanter. Inte heller gick det att se samband eller skillnader 

på elevernas attityder till svenska och svenska som andraspråk samt deras betyg och 

modersmål. 

 

6.1 Metodologisk diskussion 

En pilotstudie till den aktuella studien har genomförts på personer i min närhet, för att 

få respons på frågorna i enkäten och för att kunna avgöra hur lång tid som eleverna 

skulle få använda sig av till enkäten på lektionerna. Däremot har inte pilotstudien 

genomförts på andraspråkselever, vilket beror på att tiden till uppsatsen varit för kort för 

detta. Att få tid till att prova enkäten i form av en pilotstudie hos andraspråkselever hade 

varit mer optimalt då det är den målgruppen som används i den aktuella studien. 

Studiens generaliserbarhet har till viss del begränsats av att den bygger på ett 

urval där samtliga elever har haft samma lärare i svenska som andraspråk och då kan ha 

socialiserats till likartade attityder i vissa frågor. Även urvalsgruppens storlek kan ha 

haft betydelse för generaliserbarheten och påverkat studiens resultat, vilket kunnat ”vara 

större” med mer tid att tillgå. Urvalsgruppens storlek har bland annat betydelse för 

möjligheterna att göra jämförelser mellan olika grupper inom urvalsgruppen, till 

exempel indelningen av urvalsgruppen efter modersmål.  

Vad gäller studiens frågeformulär har vissa problem påträffats. Många av frågorna 

har interna bortfall av förmodligen olika skäl. Några har endast hoppat över enstaka 

frågor, medan någon hoppat över sidor för att sedan fortsätta med enkätens slut. En 

förklaring skulle kunna vara att tiden för att besvara enkäten var för kort. Detta 

förefaller dock inte troligt, då samtliga lämnade in svarsformuläret före sluttiden. En 

annan förklaring kan vara att eleven missat uppslaget i enkäthäftet då övriga frågor både 

före och efter detta uplägg är besvarade.  

 I en fråga uppkom fem svarsalternativ, istället för fyra, vilket gjorde att frågan föll 

bort helt och har inte gått att använda i resultatet eller analysen. Även fråga 9 och 10 har 

skapat problem i studien pågrund av formuleringarna. I fråga 9 förekom  en formulering 

som rörde huruvida eleverna upplevde att de blivit ”bemötta på ett speciellt sätt”. I 

efterhand hade det varit önskvärt med ett uttryck i stil med ”bemötta negativt” för att 

kunna se en negativ respektive positiv tendens hos eleverna. Med detta sagt är inte 
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frågan helt oanvändbar i resulatet då den ändå handlar om hur andraspråkseleverna 

upplever omgivningens bemötande på grund av att de har ett annat modersmål. Däremot 

går det inte att fastslå om detta är positivt eller negativt då till exempel försiktighet eller 

extra respekt kan ses som positivt. Å andra sidan kanske man kan utgå från att 

andraspråkstalare vill bli bemötta på samma vis som alla andra och inte bli 

uppmärksammad på grund av sin språkanvändning. Vad gäller fråga 10 så borde den 

varit formulerad på ett sätt som gjorde att svaret 4 gav en positiv tendens i attityden och 

att svaret 1 gav en negativ tendens, precis som övriga frågor gjort.  

 

 

7 Avslutning 
 

Något jag lärt mig av att göra en studie grundad på enkäter är vilket oerhört arbete man 

måste lägga ner på sin enkät innan den delas ut. Dels måste den stämma överens med 

det man vill kolla på i sin studie och dels måste den vara konstruerad på ett tydligt sätt 

som gör att det inte bidrar till frågor hos informanterna. Ett sätt att göra detta är i form 

av en pilotstudie vilket, precis som diskuteras i avsnittet diskussion, inte hans med i 

denna studie på grund av tidsaspekten.  

 Ett resultat i den aktuella studien som överraskade mig var att elevernas attityder 

hängde samman med antal år de bott i Sverige. Däremot hängde attityderna inte 

samman med elevernas betyg, vilket jag nog trodde innan jag startade min 

undersökning. Detta utifrån den bakgrunden och tidigare forskningen som finns för 

studien.  

 Något som hade varit intressant hade varit att utöka den aktuella studien genom 

att göra en större studie med fler informanter för att få en mer generaliserbarhet. Studien 

kunde även utökats genom att undersöka fler bakgrundsfaktorer som bland annat 

elevernas kön. Även att jämföra elevgrupper i flera olika åldrar hade även varit en 

intressant utökning av studien. Något man också hade kunnat göra vid tid hade varit att 

utöka studien genom att även använda sig av intervjuer med informanterna. På så sätt 

hade man fått en djupare inblick i elevernas erfarenheter och upplevelser av svenska och 

sin andraspråksinlärning. En av frågorna som jag hade velat fördjupa mig i vid sådana 

intervjuer hade varit frågan om huruvida eleverna känner sig bemötta på ett ”speciellt 

sätt”. Detta för att kunna gå djupare och ta reda på hur de känner inför detta samt på 

vilka ”speciella sätt” de blir bemötta.  



  

 

25 
 

Referenser 
 

Abrahamsson, Niclas (2009). Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

Arfwedson, Gerd B. (1992). Hur och när lär sig elever?: en kritiskt kommenterad  

sammanfattning av kognitiva teorier kring elevers inlärning. Stockholm: HLS  

(Högsk. för lärarutbildning) 

Cummins, Jim (2000). Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för  

utveckling av skolans språkpolicy. I: Nauclér, Kerstin (red.) (2001). Symposium  

2000: ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Sigma 

Tillgänglig på Internet:  

http://www.andrasprak.su.se/publikationer/nationellt-centrums-

symposierapporter/symposium-2000-ett-andraspr%C3%A5ksperspektiv-

p%C3%A5-l%C3%A4rande-1.83983 

Hämtad: 2017-01-05 

Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt   

inom samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Ejlertsson, Göran (2005). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. 2. uppl.  

Lund: Studentlitteratur. 

Ellis, Rod (1997). Second language acquisition. Oxford: Oxford Univ. Press. 

Elmeroth, Elisabeth (2008). Etnisk maktordning i skola och samhälle. 1. uppl. Lund:  

Studentlitteratur 

Gardner, Robert C. (2005). Integrative motivation and second language acquisition.  

London, Canada: The University of Western Ontario. 

Tillgänglig på Internet: 

http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/caaltalk5final.pdf 

Hämtad: 2016-11-22 

Hammarberg, Björn (2013). Teoretiska ramar för andraspråksforskning. I: Hyltenstam,  

Kenneth & Lindberg, Inger (red.) (2013). Svenska som andraspråk: i forskning, 

undervisning och samhälle. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Krashen, Stephen D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. 1.  

ed. Oxford: Pergamon. 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.sdkrashen.com/content/books/principles_and_practice.pdf 

http://www.andrasprak.su.se/publikationer/nationellt-centrums-symposierapporter/symposium-2000-ett-andraspr%C3%A5ksperspektiv-p%C3%A5-l%C3%A4rande-1.83983
http://www.andrasprak.su.se/publikationer/nationellt-centrums-symposierapporter/symposium-2000-ett-andraspr%C3%A5ksperspektiv-p%C3%A5-l%C3%A4rande-1.83983
http://www.andrasprak.su.se/publikationer/nationellt-centrums-symposierapporter/symposium-2000-ett-andraspr%C3%A5ksperspektiv-p%C3%A5-l%C3%A4rande-1.83983
http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/caaltalk5final.pdf
http://www.sdkrashen.com/content/books/principles_and_practice.pdf


 

 26 

Hämtad: 2016-11-22 

Ladberg, Gunilla (2000). Skolans språk och barnets – att undervisa barn från språkliga  

minoriteter. Lund: Studentlitteratur AB.  

Lahdenperä, Pirjo (2003). Goda interkulturella miljöer för elevers språk- och  

kunskapsutveckling.  

Larsson, Staffan (1986). Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi. Lund:  

Studentlitteratur. 

Masgoret, A.-M. & Gardner, R.C (2002). Attitudes, Motivation, and Second Language  

Learning: A Meta-Analysis of Studies Conducted by Gardner and Associates. 

Victoria University of Wellington & University of Western Ontario.  

Tillgänglig på Internet:  

http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.lnu.se/doi/10.1111/1467-9922.00227/epdf 

Hämtad: 2016-11-25 

Norton Pierce, Bonny (1995). Social Identity, Investment, and Language Learning.  

 TESOL Quarterly, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1995). 

 Tillgänglig på Internet: 

http://www.jstor.org/stable/3587803?origin=JSTOR-

pdf&seq=1#page_scan_tab_contents 

 Hämtad: 2016-12-15 

Nyström, Lena (2013). ”Man behöver inte vara äldre för att kunna mer för man kan ju  

olika saker”. En fenomenologisk studie av 9‐ och 10‐åriga elevers upplevelser av 

lärande i skolan och vilka förutsättningar och faktorer de ser som betydelsefulla 

för sitt lärande och sin utveckling. Magisterexamen, Luleå tekniska universitet. 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1030173/FULLTEXT02.pdf 

Hämtad: 2016-11-22 

Oller, John, Baca, Lori & Vigil, Fred (1977). Attitudes and Attained Proficiency in ESL:  

A Sociolinguistic Study of Mexican Americans in the Southwest. TESOL  

Quarterly, Vol. 11, No. 2 (Jun., 1977), pp. 173-183 

 Tillgänglig på internet: 

 http://www.jstor.org.proxy.lnu.se/stable/pdf/3585453.pdf 

Rosengren, Karl Erik & Arvidson, Peter (2002). Sociologisk metodik. 5. uppl. Malmö:  

Liber 

SFS 2010:2039. Gymnasieförordningen. Regeringskansliet 

http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.lnu.se/doi/10.1111/1467-9922.00227/epdf
http://www.jstor.org/stable/3587803?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/3587803?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1030173/FULLTEXT02.pdf
http://www.jstor.org.proxy.lnu.se/stable/pdf/3585453.pdf


 

 27 

Tillgänglig på: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039 

 Hämtad: 2016-12-16 

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. 

SPSS LNU (2016).  

 Tillgänglig på Internet: 

https://lnu.se/medarbetare/stod-och-service/it-och-support/programvaror-och-

licenser/ 

Hämtad: mars 2016 

Swain, Merrill (2000). The output hypothesis and beyond – mediationg acquisition  

through collaborative dialogue. I: Lantolf, James P. (red.) (2000). Sociocultural  

theory and second language learning. Oxford: Oxford University Press 

Tarczynska, Beata Izabella (2012). ”Utan självkänsla inget lärande- en fenomenologisk  

fallstudie om elevernas uppfattningar om undervisning”. Mastersexamen, Malmö 

högskola. 

Tillgänglig på Internet: 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/15444/Beata-1-

publikation.pdf?sequence=2 

Hämtad: 2016-11-22 

Trost, Jan & Hultåker, Oscar (2007). Enkätboken. 3.uppl. Lund:  

Studentlitteratur 

Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk  

samhällsvetenskaplig forskning. 

Tillgänglig på Internet:  

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.p

df 

Hämtad: 2016-11-22 

Viberg, Åke (1993). Andraspråksinlärning i olika åldrar. I: Cerú, Eva (red.)  

(1993). Svenska som andraspråk: lärarbok. 2, Mera om språket och inlärningen. 

Stockholm: Natur och kultur. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039
https://lnu.se/medarbetare/stod-och-service/it-och-support/programvaror-och-licenser/
https://lnu.se/medarbetare/stod-och-service/it-och-support/programvaror-och-licenser/
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/15444/Beata-1-publikation.pdf?sequence=2
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/15444/Beata-1-publikation.pdf?sequence=2
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


  

 

I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A - Enkät 

Enkäten börjar med några frågor om din bakgrund 

 

1. Din ålder; 

2. Ålder när du kom till Sverige; 

3. Antal år i skolan i ditt hemland; 

4. Ditt modersmål är; 

5. Du går på modersmålsundervisning; 

Ja 

Nej 

6. Betyg förra terminen i svenska som 

andraspråk; 

 

 

Mina känslor för Sverige 
 

1 = Håller inte med alls 

2 = Håller med lite 

3 = Håller nästan med helt 

4 = Håller helt med 

 

7. Jag gillar att bo i Sverige 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

8. Jag vill bo kvar i Sverige i framtiden 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

9. Jag känner att människor bemöter mig på ett särskilt sätt därför att jag talar 

svenska 

som andraspråk 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

 

Anledningen till att jag lär mig svenska 
 

1 = Håller inte med alls 

2 = Håller med lite 

3 = Håller nästan med helt 

4 = Håller helt med 

 



 

 II 

10. Jag lär mig svenska som andraspråk för att jag måste 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

11. Jag lär mig svenska som andraspråk för att jag vill 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

12. Jag vill hellre läsa "vanlig" svenska än svenska som andraspråk 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls        Håller helt med 

 

13. Jag lär mig svenska för att bli en del av det svenska samhället 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

14. Jag lär mig svenska för att lättare kunna få jobb i framtiden 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls        Håller helt med 

 

 

Vad jag tycker om svenska språket 
 

1 = Håller inte med alls 

2 = Håller med lite 

3 = Håller nästan med helt 

4 = Håller helt med 

 

15. Jag tycker att det är viktigt att kunna svenska 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

16. Jag tycker att det är roligt att läsa svenska som andraspråk 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

17. Jag tycker om att prata svenska 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

 

 

 



 

 III 

18. Jag tycker att det är viktigt att få ett bra betyg i svenska som andraspråk 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

19. Jag tycker att det är viktigt att anstränga mig för att få bra betyg i svenska 

som 

andraspråk 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

20. Det är viktigt att försöka bli så bra i svenska som möjligt 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

21. Det är viktigt att ha bra betyg i alla ämnen i skolan 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

 

Svenska som andraspråk 
 

1 = Håller inte med alls 

2 = Håller med lite 

3 = Håller nästan med helt 

4 = Håller helt med 

 

22. Jag tycker att jag har lätt för att lära språk 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

23. Jag tycker att det är lätt att prata svenska 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

24. Jag talar gärna på svenska inför hela min klass 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

25. Jag tycker att det är lätt att prata svenska även med människor jag inte känner 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

 



 

 IV 

26. Jag tycker för det mesta att det är lätt att skriva på svenska 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

27. Jag tycker för det mesta att det är lätt att läsa på svenska 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

28. Jag tycker för det mesta att den svenska grammatiken är lätt 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

 

Hur jag lär mig svenska bäst 
 

1 = Håller inte med alls 

2 = Håller med lite 

3 = Håller nästan med helt 

4 = Håller helt med 

 

29. Jag lär mig svenska bäst under lektionstid 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

30. Jag pratar oftast svenska hemma med mina föräldrar 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

32. Jag pratar ofta svenska när jag är med mina kompisar 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

33. Jag tycker att jag lär mig svenska bättre när jag inte är i skolan 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

34. Jag lär mig svenska bäst när jag pratar med andra människor 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

 

 



 

 V 

35. Jag tycker att jag lär mig svenska bäst genom att läsa och göra uppgifter för 

mig själv 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

36. Jag tycker att jag lär mig svenska bäst när jag får göra uppgifter tillsammans 

med 

andra elever 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

 

Mina lärare 
 

1 = Håller inte med alls 

2 = Håller med lite 

3 = Håller nästan med helt 

4 = Håller helt med 

 

37. Min lärare i svenska som andraspråk gör så att jag blir intresserad av att läsa 

svenska 

som andraspråk 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

38. Min lärare i svenska som andraspråk är intresserad av hur det går för mig i 

skolan 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

39. Min lärare i svenska som andraspråk är intresserad av att få veta något om 

mitt 

modersmål och landet som jag kommer från 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

40. Jag känner att min lärare i svenska som andraspråk tycker om mig 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

 

 

 

 

 



 

 VI 

41. Jag tycker att övriga lärare på skolan ser det som positivt att jag har ett annat 

modersmål 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

 

Mitt modersmål 
 

1 = Håller inte med alls 

2 = Håller med lite 

3 = Håller nästan med helt 

4 = Håller helt med 

 

42. Jag tycker att det är viktigt att försöka fortsätta vara bra på sitt modersmål 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

43. Jag är stolt över mitt modersmål 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

44. Jag tycker att det är viktigt att kunna läsa bra på mitt modersmål 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 

 

45. Om jag får barn tycker jag att det är viktigt att de också lär sig mitt 

modersmål även om 

jag fortsätter att bo i Sverige 

 

1    2    3    4 

Håller inte med alls       Håller helt med 
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Bilaga B – Diagram över svaren på frågorna 
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Fråga 12: Jag vill hellre läsa 

"vanlig" svenska än svenska som 
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Fråga 15: Jag tycker att det är viktigt 

att kunna svenska
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Fråga 16: Jag tycker att det är roligt 

att läsa svenska som andraspråk
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Fråga 17: Jag tycker om att prata 
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Fråga 23: Jag tycker att det är lätt 

att prata svenska
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Fråga 25: Jag tycker att det är lätt 

att prata svenska även med 

människor jag inte känner
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Fråga 26: Jag tycker för det mesta 

att det är lätt att skriva på svenska
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Fråga 27: Jag tycker för det mesta att 

det är lätt att läsa på svenska
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Fråga 28: Jag tycker för det mesta 

att den svenska grammatiken är lätt
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Fråga 30: Jag pratar oftast svenska 

hemma med mina föräldrar
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Fråga 32: Jag pratar ofta svenska 

när jag är med mina kompisar


