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Sammandrag 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur mycket och på vilka sätt nyanlända 

ungdomar motiveras till att studera svenska som andraspråk samt att se om motivation 

och mål korrelerar med språkfärdighet.  

För att få svar på forskningsfrågorna valdes en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning och ett språkfärdighetstest (Swedex). Enkätfrågorna formulerades i 

tre kategorier; integrativ motivation, instrumentell motivation (Gardner 1972) och 

effektiv målsättning (Locke 1996). Undersökningen utfördes på en Språkintroduktion 

och 23 elever deltog. Datan sammanställdes och medelvärden och standardavvikelser 

räknades ut för de tre kategorierna. Sedan räknades Pearsons r och p-värde ut för att en 

eventuell korrelation mellan motivation/mål och studieresultat skulle kunna utläsas. 

Resultatet visade att eleverna är relativt starkt motiverade och arbetar med målsättning. 

Studien visade att eleverna var något mer instrumentellt än integrativt motiverade och 

att målsättning var den viktigaste faktorn för eleverna även om skillnaden var liten. Ett 

t-test visade att denna skillnad var signifikant. Det visade sig inte finnas någon 

signifikant korrelation mellan motivation/målsättning och språkfärdighet. 

Nyckelord 

Korrelation, motivation, målsättning, språkfärdighet, språkintroduktion, svenska som 

andraspråk. 

Engelsk titel 

Motivation and goal-setting 

– A correlation study with newly arrived students of Swedish as a second language
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1 Inledning 
Språkintroduktion är en utbildning för nyanlända ungdomar i gymnasieåldern. 

Utbildningen fokuserar på svenska språket och syftar till att ge eleven förutsättningar att 

gå vidare till annat gymnasieprogram eller annan utbildning (Skolverket 2014). 

 

Det innebär en stor förändring för vem som helst att komma till ett nytt land, en ny 

kultur och ett nytt språk och att dessutom göra det i gymnasieåldern då mycket av en 

människas identitet formas gör inte omställningen mindre. Eleverna lär sig svenska som 

ett andra- (L2) och i vissa fall tredjespråk (L3). Det finns många faktorer som kan 

påverka dessa elevers språkinlärning och förutsättningar till lärande och i denna uppsats 

kommer jag att undersöka hur elevernas motivation och mål påverkar och korrelerar 

med deras studieresultat. Dels tycker jag att det är intressant att se hur och på vilket sätt 

eleverna är motiverade och motiverar sig själva till inlärning och dels vill jag se om 

motivation och mål påverkar studieresultatet.  

 

En drivkraft för individens handlingar utgörs av motivation. Motiv kan vara medvetna 

eller omedvetna behov, förväntningar, önskemål med mera som sedan bidrar till 

handlingar i riktning mot ett mål. Motivation handlar om att sträva mot att uppnå mål. 

Målsättningarna kan vara av olika slag till exempel yttre/inre, 

individuella/organisatoriska, kort-/långsiktiga eller övergripande/delmål. 

Målsättningarna kan lika gärna vara flerdimensionella som renodlade. Mål och 

motivation är alltså nära sammankopplade med varandra (Angelöw 1991). Med 

anledning av detta väljer jag att studera både motivation och målsättning i denna 

undersökning. 

 

Det ligger nära till hands att anta att motiverade målinriktade elever lär sig ett nytt språk 

snabbare och når högre studieresultat, men kommer min studie att visa detsamma?  
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2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken mån integrativ och instrumentell 

motivation och målsättning korrelerar med språkfärdighet i ämnet svenska som 

andraspråk hos nyanlända ungdomar i gymnasieåldern (Gardner 1972). Ytterligare ett 

syfte med uppsatsen är att undersöka hur mycket och på vilket sätt eleverna är 

motiverade (integrativt eller instrumentellt) och om de använder sig av effektiv 

målsättning. 

 

Uppsatsen kommer att utgå från följande forskningsfrågor: 

 

1. På vilket sätt motiveras nyanlända elever i gymnasieåldern mest att lära sig 

svenska – integrativt, instrumentellt eller genom målsättning? 

 

2. Hur korrelerar motivation och språkfärdighet i ämnet svenska som andraspråk 

hos nyanlända elever i gymnasieåldern? 

 

3. I vilken mån påverkar målsättning språkfärdighet i denna målgrupp? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
Detta kapitel kommer att beskriva Språkintroduktion som skolform samt redogöra för 

begreppen motivation och målsättning/målinriktning och tidigare forskning inom dessa 

områden. 

 

3.1 Språkintroduktion 

Språkintroduktion är ett av fem introduktionsprogram i gymnasieskolan i och med 

skollagen (2010:800) som tillämpas från den 1 juli 2011. I skollagen finns regleringar 

för denna utbildning som är till för ungdomar som nyligen har kommit till Sverige. 

Anledningen till att introduktionsprogrammen kom till var att höja kvaliteten i den 

utbildning som erbjuds elever som inte är behöriga till något av gymnasieskolans 

nationella program. Detta skulle kunna bidra till att genomströmningen i 

gymnasieskolan ökas. Det som tidigare hette individuella programmet har delats upp på 

fem program som ska kunna erbjuda individuellt anpassade studievägar till alla elever i 

högre utsträckning än tidigare. Programmen ska på detta sätt kunna möta elevernas 

behov på ett bättre sätt och skapa ramar för olika alternativ på ett effektivare sätt. 

Benämningen introduktionsprogram syftar till att tydliggöra att de främst syftar till 

introduktion och förberedelser inför olika framtida alternativ inom studier eller 

arbetsliv. Skolorna ska organisera utbildningen utifrån gällande styrdokument. 

Språkintroduktionen är till för ungdomar som nyss kommit till Sverige och ska påbörjas 

senast det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år (Skolverket 2013). 

 

3.2 Motivation i andraspråksinlärning 

Både lärare och forskare anser att motivation är en nyckelframgång vid 

andraspråksinlärning och att den påverkar takt och framgång (Dörnyei 1998). 

 

Då motivation är en av de viktigaste faktorerna inom framgångsrik andraspråksinlärning 

är det viktigt att ha strategier för att motivera inlärarna. Motivation fungerar som initial 

motor för att starta inlärning och fungerar senare som pågående drivkraft. Med 

motivation kan de flesta andraspråksinlärare nå en fungerande målspråksnivå (Cheng & 

Dörnyei 2007). 
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På grund av dess vikt har det forskats mycket om motivation och andraspråksinlärning 

och hur den påverkar inlärningsprocessen. Fram till tidigt 1990-tal var denna forskning 

starkt influerad av Robert Gardner och Wallace Lambert som tittade på motivation ur ett 

social-psykologiskt perspektiv. De såg andraspråket (L2) som medlare mellan olika 

etnologiska samhällen med olika språk och där sågs motivationen att lära sig det andra 

samhällets språk som en viktig faktor för att förstärka eller förhindra kommunikation 

(Cheng & Dörnyei 2007).  

 

Attityder och motivation är två emotionella faktorer som formas först och främst utifrån 

sociala kontext men även visar sig hos enskilda individer och deras 

andraspråksinlärning. De kan därför sägas vara i brännpunkten mellan individuella 

egenskaper och faktorer som är gruppdynamiska (Abrahamsson 2009). 

 

Det är inte möjligt att ge en enkel definition av motivation även om det går att lista 

många kännetecknande drag för en motiverad individ. En motiverad individ är till 

exempel målinriktad, anstränger sig, är envis och nyfiken, har förväntningar, utstrålar 

självförtroende och har motiv (Gardner 2006).  

 

Det finns två sorters motivation – motivation att lära sig ett språk och 

klassrumsmotivation. Med den första menas motivation till att lära och tillägna sig ett 

andraspråk och med den sistnämnda menas motivation till att lära sig i 

klassrumssituationen och den fokuserar på individens uppfattning av uppgifter. Båda 

motivationsmodellerna opererar på individer samtidigt men det är enligt Gardner (2006) 

viktigt att veta att båda existerar.     

 

Trots att språkbegåvning är en stor faktor när det gäller variation i framgång i 

andraspråksinlärning mellan olika individer kan motivationsfaktorn övertrumfa 

begåvningsfaktorn (Gardner & Lambert 1972).  

 

Motivationsgraden påverkas av flera olika faktorer: förväntningar på elever, känslor 

som väcks vid framgång och misslyckande, psykisk och fysisk ansträngning, olika 

problem som individen stöter på i och utanför skolan, bedömningssätt, återkoppling från 

läraren och så vidare. Motivationen påverkas också av elevens egna och andras 
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uppfattningar om kompetenser, färdigheter och kunskaper samt av den egna rädslan att 

uppfattas som inkompetent och okunnig (Thomson & Wery 2013). 

 

3.2.1 Integrativ och instrumentell motivation 

Det teoretiska koncept som har fått mest uppmärksamhet inom L2 och 

motivationsforskning  är  integrativ orientering som handlar om ett genuint och 

personligt intresse av människor och kultur hos en annan språkgrupp (Lambert & 

Gardner 1972).  

 

Kortfattat har det integrativa konceptet alltid kännetecknats av social identifikation och 

etnologisk identitet. Uppfattningen att L2-inläraren måste vara villig att identifiera sig 

med medlemmarna av en annan etnolingvistisk grupp och anta nyanserade aspekter av 

deras uppträdande har skapat debatt genom åren (Cheng & Dörneyi 2009). 

 

Konceptet integrativ motivation anses av många forskare vara en faktor som är 

involverad i andraspråksinlärning. Artiklar och studier talade redan på 1940-talet om 

relationer mellan språk och motivation (Dörneyi & Schmidt 2001). Under 1980-talet var 

det många diskussioner om starka och svaga versioner av det integrativa konceptet. 

Under senare tid har konceptet ifrågasatts när det gäller inlärningen av det engelska 

språket då detta språk inte nödvändigtvis behöver identifieras med ett specifikt område 

eller en grupp talare (Cheng & Dörneyi 2009). 

 

En integrativt motiverad person är en person som lär sig ett språk på grund av ett 

genuint intresse av att kommunicera med personer som talar målspråket och personen 

har en positiv inställning till inlärningssituationen. Majoriteten av studierna visar att 

integrativ motivation associeras med lyckad språkinlärning. Relationen mellan 

integrativ motivation och andra variabler har också undersökts och resultatet blev att 

elever som uppvisade höga poäng på frågor om integrativ motivation deltog mer aktivt i 

språkundervisningen, svarade frivilligt och korrekt och var nöjda med undervisningen. 

De hoppade mer sällan av kurser, var mer aktiva i att underhålla sina kunskaper och 

deltog oftare i kulturella studiebesök samt tog mer kontakt med medlemmar ur 

målspråkssamhället än andra elever (Gardner 2006). 
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Kontrasten till integrativ motivation benämns instrumentell motivation. Instrumentell 

motivation återfinns ofta då inläraren av ett andraspråk har liten eller ingen social 

integration i samhället där målspråket talas (Norris-Holt 2001). Instrumentell 

motivation uppstår när andraspråket ses som ett verktyg av inläraren. Inläraren vill 

använda språket till att få ett välbetalt jobb, studiemöjligheter eller för att få någon 

annan praktisk fördel (Abrahamsson 2009). Extremt uttryckt är den instrumentellt 

inriktade andraspråksinläraren enbart intresserad av att använda den kulturella gruppen 

och deras språk som ett instrument som ska användas för den egna vinningen (Gardner 

& Lambert 1972). 

 

Generellt har integrativ motivation visat sig vara mer utslagsgivande än instrumentell 

motivation även om den senare också ha visat sig ha betydelsefulla effekter på 

andraspråksinlärning (Abrahamsson 2009).  

 

Studier över engelskspråkiga elevers inlärning av franska i Kanada visade att den 

integrativa motivationen hade klarast samband med studieresultat och att positiva 

attityder till målspråket och en önskan om att uppnå social samhörighet med talare av 

målspråket hade positiv påverkan. Den integrativt motiverade inläraren skulle kunna 

vara mer motiverad eftersom målen är av mer långsiktig art (Gardner & Lambert 1972).    

 

I vissa kontexter är integrativ motivation mindre aktuell och instrumentell motivation 

viktigare, till exempel i Indien och Filippinerna där engelska oftast lärs in av praktiska 

skäl då det är officiellt språk inom exempelvis utbildning och politik (Abrahamsson 

2009). 

 

Ett område där instrumentell motivation kan visa sig framgångsrik är i situationer där 

andraspråksinläraren inte har några tillfällen att använda målspråket och därför inte har 

någon möjlighet att interagera med talare av målspråket (Norris-Holt 2001). 

 

Om en inlärare är instrumentellt eller integrativt motiverad säger inget om hur starkt 

motiverad han eller hon är även om integrativt orienterade inlärare generellt får högre 

utdelning när det gäller inlärningsresultat (Abrahamsson 2009). 
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Andraspråksinlärare väljer sällan antingen integrativ eller instrumentell motivation i sin 

inlärning utan ofta en kombination av båda. Ett exempel är utbytesstudenter i USA som 

studerar engelska för akademiska syften men samtidigt har en önskan om att integreras 

med landets människor och kultur (Brown 2000). 

 

För att lyckas med andraspråksinlärningen är motivation en viktig faktor. Det är därför 

viktigt att identifiera både sort och kombinationer av motivationsmodeller hos en 

framgångsrik andraspråksinlärare. Samtidigt är det nödvändigt att titta på motivation 

som en av många viktiga komponenter unika för individer och situationer (Norris-Holt 

2001). 

 

3.2.2 Kritik mot motivationsstudier 

Motivationsstudier bygger ofta på enkla korrelationer mellan graden av motivation och 

graden av inlärning utan att kunna ange orsaksriktningen vilket gör att vi inte med 

säkerhet kan veta om det är hög motivation som orsakar framgångsrik 

andraspråksinlärning eller om det är goda resultat som leder till hög motivation eller 

både och (Abrahamsson 2009). 

 

Ett annat problem med motivationsstudier är att de ofta bygger på självrapportering.  

Bland annat Oller (1981) framhåller att metoder som innehåller självrapportering är 

vanskliga av flera anledningar. Den som svarar på en enkät kan till exempel vilja vara 

frågeställaren till lags vilket kan göra att svaren kan bli färgade av vad informanten tror 

att frågeställaren vill ha för svar (i Abrahamsson 2009). 

 

Det är också vanligt att informanterna vill vara konsekventa när de svarar och därför 

försöker svara så att svaren på frågorna inte motsäger varandra (Abrahamsson 2009). 

 

När det handlar om exempelvis attitydfrågor kan det också vara så att informanten vill 

framstå i god dager även om det handlar om anonyma enkäter. Detta kan göra att svaren 

utstrålar tolerans, acceptans och godhet även om informanten egentligen tycker något 

annat (Abrahamsson 2009). 
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3.3 Mål 

Målsättning handlar om att upprätta tydliga och användbara mål eller objekt för 

inlärning (Moeller mfl 2012). Målsättning kan vara exceptionellt viktig för att stimulera 

motivation till andraspråksinlärning (Oxford & Shearin 1994 i Moeller, Theiler & Wu 

2012). 

 

3.3.1 Historisk tillbakablick 

En stor del av den tidiga forskningen om generell mänsklig motivation fokuserade på 

basala mänskliga behov, varav den viktigaste paradigmen var Maslows hierarki av 

behov. I nyare forskningen har ordet behov ersatts av ordet mål, vilket ses som en motor 

som ska starta igång händelser som ska leda i rätt riktning. Det senaste decenniet har två 

målteorier haft mest inverkan, teorin om målsättning och teorin om målinriktning 

(Dörnyei 1998). 

 

Teorin om målsättning härstammar från Aristoteles och utgår från handlingar som 

orsakas av ett syfte. På 1960-talet började målsättning ses som en faktor som påverkar 

mänsklig motivation. Den vanligaste typen av studie inom målsättning går ut på att den 

som studeras får en uppgift att utföra och samtidigt olika mål att uppnå inom en 

bestämd tidsram. Ibland får de feed-back som visar progression i förhållande till målen 

och ibland får de fylla i enkäter där de får beskriva personliga mål, grad av effektivitet, 

engagemang osv. Det finns dock många varianter på dessa studier (Locke 1996). 

 

Teorin om målinriktning utvecklades för att förklara barns inlärning och prestationer i 

skolmiljöer (Dörnyei 1998). Ames (1992) summerar forskning inom målinriktning till 

två prestationsinriktade målkonstruktioner, den ena handlar om lärandemål med fokus 

på att lära sig ett innehåll och den andra är prestationsmål som fokuserar på att visa 

förmågor, få bra betyg eller prestera bättre än andra elever (i Dörnyei 1998). 

 

3.3.2 Forskning om mål 

Teorier om mål föreslår att det finns två generella målinriktningar elever kan anta, en är 

uppgiftsorienterad med inre fokus på inlärning och att förbättra sig och en är inriktad på 

förmågor med yttre fokus på yttre belöningar (Moeller mfl 2012). 
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Målsättning inom språkinlärning är ofta sedd som en strategi som uppmuntrar inlärarna 

till att ta ansvar för sin egen inlärning. Ett antal studier indikerar att målsättning 

påverkar och förhöjer prestationer (Boekaerts, 2002: Edwins, 1995: Griffee & Templi, 

1997: Moriarity, Pavelonis, Pellouchoud & Wilson, 2001; Schunk, 2003 i Moeller mfl 

2012). Studier har speciellt visat att ändamålsenlig målsättning tillsammans med 

specifik feedback kan leda till högre resultat och bättre prestationer och hög effektivitet. 

Trots dessa bevis som stödjer målsättning svarar 85% av de tillfrågade i studierna nej på 

frågan om de har fått lära sig hur man sätter mål i skolan (Bishop, 2003 i Moeller mfl 

2012). Målsättning har alltså verkligen visat sig vara en framgångsfaktor i studier men 

denna viktiga inlärningsstrategi har ändå ignorerats i klassrummen (Moeller mfl 2012).  

 

Målsättning förbättrar inte nödvändigtvis prestationer. Det finns ett antal viktiga 

faktorer som måste tas hänsyn till och effektiva målområden är en av dem (Schunk 

2003 i Moeller mfl 2012). Forskning visar olika modeller som beskriver mål av hög 

kvalité. En del forskare identifierar svårighetsgrad, bestämdhet och närhet som viktiga 

faktorer (Schunk 2003; West & Thorn, 2001 i Moeller mfl 2012) medan andra menar att 

högkvalitativa mål är smarta så till vida att de är specifika, mätbara, utmanande och inte 

orealistiska (Doran 1981; Miller & Cunningham 1981 i Moeller mfl, 2012). 

 

Inom forskning om motivation görs ofta en skillnad mellan målet mot vilket en aktivitet 

är inriktad och den ansträngning eller uthållighet som uppvisas i arbetet mot målet. I 

Gardner och Lamberts (1972) studier har de sett målet som motiverar en inlärare som en 

generell inriktning mot inlärningsprocessen som kan ta antingen integrativ eller 

instrumentell form på inlärningen (Gardner & Lambert). 

 

3.3.3 Effektiv målsättning 

Genom omfattande fältstudier under mer än 30 år har forskare (Locke & Latham 1990 i 

Locke 1996) kommit fram till ett antal slutsatser när det gäller effektiv målsättning. De 

har kommit fram till att ju svårare ett mål är desto bättre prestation, förutsatt att 

individen har förmåga att nå målet och är engagerad. Specifika eller explicita mål ger 

ofta ett mer precist utförande och mål som är både specifika och svåra leder till de bästa 

prestationerna. När mål är lätta att nå eller vaga är det lättare att engagera sig i dem och 

när de är specifika och höga är det svårare men desto viktigare. Stort engagemang i 

arbete mot mål uppstår när individen är övertygad att målet är viktigt och möjligt att nå 
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åtminstone delvis. Engagemang kan ökas genom effektivt ledarskap och målsättning 

visade sig vara mest effektivt när det finns feed-back som visar progression i relation till 

målen (Locke 1996). 
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4 Metod 
Metoddelen börjar med att redogöra för informanter och fortsätter med en beskrivning 

av metod och material. Sedan följer en beskrivning av undersökningens genomförande 

och en beskrivning av analysen av den insamlade datan.  

 

4.1 Deltagare 

Informanterna i undersökningen studerar på ett Språkintroduktionsprogram beläget på 

en gymnasieskola i en mellanstor stad i södra Sverige. Denna skola valdes utifrån ett så 

kallat bekvämlighetsurval (Bryman 2008). Eleverna som deltog (N=23) var vid tillfället 

för undersökningen i genomsnitt 18 år och 11 månader (SD = 8 månader). De hade varit 

i Sverige i genomsnitt 2 år och 1 månad (SD = 8 månader).  Åtta av eleverna har 

arabiska som modersmål, tio har somaliska, fyra har dari och en elev har tjetjenska som 

modersmål. Eleverna läser svenska som andraspråk mot målen i årskurs 9.  

 

4.2 Metod och material 
Kvantitativ forskning kan betraktas som en strategi inom forskning som är inriktad på 

kvantifiering av data. Den innehåller ett deduktivt synsätt när det gäller förhållandet 

mellan teori och praktisk forskning och tyngdpunkten ligger på prövning av teorier 

(Bryman 2008). För att få svar på forskningsfrågorna i denna uppsats valdes en 

kvantitativ metod i form av en enkätundersökning i kombination med ett 

språkfärdighetstest.  Det finns redan en hel del teori inom områdena motivation och 

målsättning vilket gjorde att ett deduktivt arbetssätt passade bra. Eftersom 

undersökningens syfte var att mäta och analysera attityder och se hur de korrelerar med 

språkfärdighet valdes en enkätundersökning enligt Likerttekniken.  

 

Det finns många olika sätt att formulera frågor på i ett frågeformulär. Ett sätt är slutna 

frågor som strukturerar svaren och bara tillåter svar som forskaren har bestämt. 

Fördelen med slutna frågor är att strukturen ger forskaren information som har enhetlig 

längd och enkelt kan kvantifieras och jämföras (Denscombe 2013).  

 

En av de vanligaste teknikerna när man undersöker attityder är Likertskalan. Den har 

fått sitt namn efter Rensis Likert som utvecklade tekniken (Bryman, 2008). Målet med 

skalan är att mäta intensiteten i en känsla eller upplevelse och den vanligaste formen är 

ett antal påståenden med inriktning på ett område. Det vanligaste är en femgradig skala 
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från ”håller helt och hållet med” till ”håller inte alls med” men även sjugradig skala som 

används i denna studie förekommer ofta (Bryman 2008).  

 

Denna enkätundersökning utformades alltså enligt Likerttekniken med en sjugradig 

skala där 1 betyder instämmer helt och 7 betyder instämmer inte alls och enkäten 

innehåller 15 frågor (se bilaga C). Frågorna tillhör tre olika kategorier med fem frågor 

inom varje kategori. Kategorierna är instrumentell motivation, integrativ motivation och 

målsättning och frågorna från de olika kategorierna blandades i enkäten. Sex av 

frågorna om motivation (tre inom instrumentell och tre inom integrativ motivation) är 

tagna från Schmidt & Watanabes (2001) enkät i en undersökning om motivation. Övriga 

fyra frågor är formulerade på liknande sätt. Frågorna om målsättning är utformade 

utifrån Locke (2006) och slutsatser som har dragits efter forskning om effektiva mål. 

Frågorna syftar till att undersöka om elever som använder sig av effektiv målsättning 

gynnas av detta i sin kunskapsutveckling och är således formulerade som sådana 

påståenden. 

 

Enkätdelen i denna undersökning inleddes med en exempelfråga om ett ämne eleverna 

kunde relatera till. 

 

Språktestet som valdes var ett standardiserat språktest från Folkuniversitetet. Testet 

heter Swedex och nivå B1 enligt Europarådets referensram för språk användes 

(www.folkuniversitetet.se/Lasmeromsprak/Sprakexamina/Swedex/Modelltest/Modelltes

t-B1/). Testet prövar främst ord och grammatik men även läsförståelse då det är 

utformat som två kortare lucktexter. Eleverna kunde maximalt få 40 rätt på testet.  

 

4.3 Genomförande 

Enkät och språkfärdighetstest genomfördes vid två olika tillfällen under samma dag i 

två olika undervisningsgrupper. Sammanlagt var 23 elever närvarande och villiga att 

delta i undersökningen.  

 

Forskaren måste både ur etisk och praktisk synvinkel ge bakgrundsinformation om 

undersökningen och frågeformuläret.  Frågeformulär ska innehålla information om 

arrangör, syfte, konfidentiell hantering, frivillighet och ett tack för deltagandet 

(Denscombe 2013). Denna undersökning inleddes med ett kort informationsbrev och 

samtyckesdel som signerades av deltagarna (se bilaga A). Därefter följde en 
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bakgrundsinformation om eleverna med frågor om elevernas härkomst, hur länge de 

bott i Sverige, vilka språk de talar och hur deras användning av svenska ser ut (se bilaga 

B). Eleverna informerades även muntligt om syftet med undersökningen och om att 

deras deltagande var frivilligt. Alla närvarande elever valde att delta. 

 

Exempelfrågan i början av enkäten förtydligades på tavlan och sedan svarade eleverna 

på frågorna i enkäten. Även vid genomförandet av språkfärdighetstestet förtydligades 

exemplen på tavlan. Enkäterna och testen tilldelades serienummer då det var nödvändigt 

för att kunna koppla ihop dem. Eleverna fick ett nummer tilldelat på enkäten och fick 

sedan skriva samma nummer på testet. Vid behov förklarades frågorna i enkäten 

muntligt.  

 

Några av de etiska principer som gäller för bland annat svensk forskning och som jag 

har arbetat efter vid genomförandet av denna undersökning är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att berörda personer informeras om syftet med undersökningen, att de deltar på 

frivillig basis och kan avbryta deltagandet när de vill. Samtyckeskravet handlar om att 

deltagarna bestämmer över sitt deltagande och att det brukar krävas godkännande från 

förälder eller vårdnadshavare om minderåriga deltar. Konfidentialitetskravet innebär att 

uppgifter om deltagare i en undersökning måste behandlas konfidentiellt och att 

personuppgifter måste förvaras så att de inte är åtkomliga för obehöriga. 

Nyttjandekravet betyder att uppgifterna  som samlas in endast får användas till 

forskningsändamålet (Bryman 2008).  

 

4.4 Analys 

Den insamlade datan hanterades i Excel. För att kunna jämföra och analysera datan 

delades frågorna in i kategorierna instrumentell motivation (fråga 1, 4, 8, 11 och 13), 

integrativ motivation (fråga 3, 5, 7, 10 och 14) och målsättning (fråga 2, 6 ,9 ,12 och 

15). Sedan räknades ett medelvärde och en standardavvikelse (SD) ut för varje elev och 

för hela kategorin. Standardavvikelse använder alla värden för att få en generell 

avvikelse från medelvärdet och detta innebär att ju större spridning desto större 

standardavvikelse (Denscombe 2013). Vid jämförandet av kategorierna utfördes ett t-

test för att se om skillnaden var siginfikant. T-test används ofta för att jämföra två 
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datauppsättningar för att se om det finns någon signifikant skillnad mellan dessa 

(Densombe 2013). 

 

För att fastställa styrkan i sambandet mellan variablerna har en korrelationsstudie 

utförts. Korrelationer mellan variabler kan visas i spridningsdiagram och testerna 

används för att få fram en korrelationskoefficient baserad på data. Koefficienten kan 

variera från -1 till +1. Vid +1 finns en fullständig positiv korrelation vilket innebär att 

om den ena variabeln går upp går den andra också upp. Vid 0 finns ingen korrelation 

och vid -1 finns en fullständig negativ korrelation vilket innebär att om den ena 

variabeln går upp går den andra ner. Fullständig korrelation är osannolik i praktiken. 

Forskare brukar se en korrelationskoefficient mellan 0,3 och 0,7 (plus eller minus) som 

en rimlig korrelation, 0,3 är en relativt svag korrelation och 0,7 är en relativt stark 

korrelation. Korrelation säger ingenting om vilken variabel som är orsak och vilken som 

är verkan (Denscombe 2013). I korrelationsstudien har metoden Pearsons r använts (r-

värde). Detta är en metod för att studera relationer mellan intervall och kvotvariablar. 

Om variablerna är nära noll betyder detta att andra variabler än de undersökta har större 

påverkan och att variablerna inte har samband med varandra (Bryman 2008). För att se 

om resultatet är statistiskt signifikant, dvs. om resultatet från stickprovet kan 

generaliseras räknades ett p-värde ut. En statistisk signifikansnivå är den risknivå som 

kan accepteras när man drar slutsatsen att det finns ett samband mellan två variabler. 

Den högsta nivån som kan accepteras är ”p < 0,05” (p står för sannolikhet) (Bryman 

2008).   
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5 Resultat 
I resultatdelen redovisas resultatet på enkäten och språkfärdighetstestet. Resultatet 

redovisas i tabell- och diagramform med förklarande texter. Först redovisas resultatet på 

språkfärdighetstestet, sedan motivations- och målsättningsindex och slutligen 

korrelationen mellan enkätresultatet och språkfärdighetstestet. 

 

5.1 Språkfärdighetstest 

Nedan redovisas elevernas resultat på språktestet i ett diagram där antal rätt är 

omräknade i procentform. Medel i antal rätt är 57 % (SD = 19 %). Det är stor spridning 

på resultaten. 21 av eleverna fick mellan 30 och 90 % rätt på testet med relativt jämn 

fördelning. En elev fick mellan 21 och 30 % och en elev mellan 91 och 100 %.  

 

 
Figur 1. Diagrammets y-axel visar antal elever och x-axeln visar antal rätt på språktestet i 

procentform. 

 

5.2 Motivations- och målsättningsindex 

Under motivations- och målsättningsindex redovisas först integrativ och instrumentell 

motivation tillsammans. Medeltalet visade sig då vara 2,15 (SD = 0,93). Den elev som 

hade högst medeltal mätte 5,4 och de med lägst medeltal låg på 1,0. Med högst menas 

högst siffa vilket i denna studie innebär lägst motivation då siffran 7 i enkäten stod för 

”instämmer inte alls”. 
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När det gäller integrativ motivation blev medeltalet 2,32 (SD = 1,57) och högsta 

respektive lägsta poäng hos eleverna var 5,4 och 1,0. Återigen betyder högst den högsta 

siffran och den lägsta motivationen. 

 

I kategorin instrumentell motivation blev medeltalet 1,97 (SD = 1,52). Eleven med 

högst tal och lägst motivation markerade 4,6. Eleven med lägst siffra och högst 

motivation markerade 1,0. 

 

Medeltalet för målsättningskategorin blev 1,72 (SD = 1,27). Högsta siffra hos en elev 

var 5,8 och lägsta 1,0. Då Likert-skalan är omvänd betyder lägst siffra att eleven arbetar 

mycket med målsättning och högst att eleven arbetar mindre med målsättning. 

 

Eleverna visade sig vara något mer instrumentellt än integrativt motiverade (medelvärde 

1,97 respektive 2,32). Ett t-test gav värdet 0,001 vilket visar att skillnaden är signifikant 

då det ligger under 0,05. Målsättning visar sig allra starkast med medelvärdet 1,72 och 

ett t-test mellan motivation och målsättning ger värdet 0,026 vilket även här visar att 

skillanden är signifikant.  

 

 Medel Standardavvikelse Lägst siffra 

(högst 

motivation) 

Högst siffra 

(lägst 

motivation) 

Integrativ  

och  

instrumentell motivation 

2,15 0,93 1,0 5,4 

Integrativ motivation 2,32 1,57 1,0 5,4 

Instrumentell motivation 1,97 1,52 1,0 4,6 

Målsättning 1,72 1,27 1,0 5,8 

 

Tabell 1. I denna tabell redovisas deskriptiv statistik inom motivations- och 

målkategorierna. 

 

5.3 Korrelationsstudie  

I följande diagram visas var eleverna hamnar när det gäller korrelation mellan 

motivation (instrumentell och integrativ) och resultat på språktestet. Trendlinjen är 
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mycket svagt positiv. Korrelationskoefficienten Pearsons r blev 0,09 och p-värdet: 0,68. 

Detta innebär att studien inte visar en signifikant korrelation mellan motivation och 

språkfärdighet. 

 

 
 

Figur 2. Y-axeln i diagrammet visar enkätresultatet där låg siffra visar hög motivation 

och tvärtom. X-axeln visar resultat på språktestet i procentform. 

 

 

I följande diagram visas korrelationen mellan integrativ motivation och språkfärdighet. 

Trendlinjen har i princip ingen lutning. Korrelationskoefficienten Pearsons r blev 0,03 

och p-värdet: 0,89. Detta innebär att studien inte visar någon signifikant korrelation 

mellan integrativ motivation och språkfärdighet. 
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Figur 3. Y-axeln i diagrammet visar enkätresultatet där låg siffra visar hög motivation 

och tvärtom. X-axeln visar resultat på språktestet i procentform. 

 

Diagrammet nedan visar korrelationen mellan instrumentell motivation och 

språkfärdighet. Korrelationskoefficienten Pearsons r blev 0,16 och p-värdet: 0,47. Detta 

innebär att studien inte visar någon signifikant korrelation mellan instrumentell 

motivation och språkfärdighet. 

 

 
 

Figur 4. Y-axeln i diagrammet visar enkätresultatet där låg siffra visar hög motivation 

och tvärtom. X-axeln visar resultat på språktestet i procentform. 
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Nästa diagram visar hur målsättning korrelerar med språkfärdighet. Trendlinjen är 

mycket svagt positiv. Korrelationskoefficienten Pearsons r blev 0,18 och p-värdet: 0,41. 

Detta innebär att studien inte visar någon signifikant korrelation mellan målsättning och 

språkfärdighet. 

 

 
 

Figur 5. Y-axeln i diagrammet visar enkätresultatet där låg siffra visar hög målsättning 

och tvärtom. X-axeln visar resultat på språktestet i procentform. 

  

 

Korrelationsstudien visade inte på några samband mellan motivation/mål och 

språkfärdighet. I litteraturen kan läsas att korrelationskoefficienten kan variera från -1 

till +1. Vid +1 finns en fullständig positiv korrelation vilket innebär att om den ena går 

upp går den andra också upp. Vid 0 finns ingen korrelation och vid -1 finns en 

fullständig negativ korrelation vilket innebär att om den ena går upp går den andra ner. 

Fullständig korrelation är osannolik i praktiken. Forskare brukar se en 

korrelationskoefficient mellan 0,3 och 0,7 (plus eller minus) som en rimlig korrelation, 

0,3 är en relativt svag korrelation och 0,7 är en relativt stark korrelation (Denscombe 

2013). I min studie blev korrelationskoefficienterna 0,09 (integrativ och instrumentell 

motivation), 0,03 (integrativ motivation), 0,16 (instrumentell motivation), 0,18 

(målsättning) och 0,13 (motivation och målsättning), vilka alla ligger under det 

efterfrågade lägsta talet på 0,3.  
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6 Diskussion  
I diskussionen jämförs undersökningens resultat med tidigare forskning inom ämnet. 

Resultatet diskuteras i huvudsak utifrån de tre frågeställningarna där frågeställning två 

och tre har slagits samman. 

 

6.1 På vilket sätt motiveras nyanlända elever i gymnasieåldern mest 
att lära sig svenska – integrativt, instrumentellt eller genom 
målsättning? 
 

Resultatet visar att motivationen i grupperna är relativt hög. Eleverna som deltog i 

undersökningen visade sig vara något mer instrumentellt motiverade än integrativt och 

skillnaden var signifikant. Instrumentell motivation återfinns ofta då inläraren av ett 

andraspråk har liten eller ingen social integration i samhället där målspråket talas 

(Norris-Holt 2001). Elever som studerar på Språkintroduktion är ofta nyanlända i 

Sverige och de som deltog i denna undersökning hade bara varit i Sverige mellan 1 och 

2 1/2 år och studerar inte med några elever som har svenska som modersmål. En 

hypotes skulle kunna vara att eleverna är mer instrumentellt motiverade än integrativt i 

början av sina studier och att den integrativa motivationen kommer senare. Individer bär 

hela tiden på både motivationstyperna även om de skiljer åt i styrka. Motivation är alltså 

inte statisk inom en individ, utan förändras över tid. Enligt litteraturen väljer 

andraspråksinlärare sällan antingen integrativ eller instrumentell motivation i sin 

inlärning utan ofta en kombination av båda. Ett exempel är utbytesstudenter i USA som 

studerar engelska för akademiska syften men samtidigt har en önskan om att integreras 

med landets människor och kultur (Brown 2000).   

 

De flesta eleverna i denna undersökning har något skilda medeltal på frågorna om 

instrumentell motivation och på frågorna om integrativ. Det är enligt litteraturen viktigt 

att identifiera både sort och kombinationer av motivationsmodeller hos en framgångsrik 

andraspråksinlärare eftersom motivation är en viktig faktor för att lyckas med 

andraspråksinlärningen (Norris-Holt 2001). Som lärare behöver man alltså vara 

medveten om att det finns olika modeller av motivation och tydliggöra dem hos 

eleverna för att veta vilket arbetssätt som passar bäst för varje elev. Eftersom de 

undersökta grupperna visade sig vara relativt starkt motiverade skulle det kunna vara så 

att de generellt har jobbat mycket med motivation och motivationshöjande arbetssätt 

vilket gör att båda sorterna har ökat i styrka. 
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Eleverna har lägst medeltal på frågorna som handlar om effektiv målsättning och 

skillanden är signifikant. Eleverna tycker alltså att de arbetar med målsättning. Detta är 

positivt då det kan kopplas till det litteraturen som säger att målsättning inom 

språkinlärning ofta är sedd som en strategi som uppmuntrar inlärarna till att ta ansvar 

för sin egen inlärning (Moeller m.fl. 2012). Mycket inom den svenska skolan handlar 

om att lära sig att ta ansvar för den egna inlärningen. Enligt litteraturen indikerar ett 

antal studier att målsättning påverkar och förhöjer prestationer. Studier har speciellt 

visat att ändamålsenlig målsättning tillsammans med specifik feedback kan leda till 

högre resultat och bättre prestationer och hög effektivitet. Trots dessa bevis som stödjer 

målsättning svarar 85 % av de tillfrågade i studierna nej på frågan om de har fått lära sig 

hur man sätter mål i skolan (Bishop 2003 i Moeller m.fl. 2012). Målsättning har alltså 

visat sig vara en framgångsfaktor i studier men denna viktiga inlärningsstrategi har ändå 

ignorerats i klassrummen (Moeller m.fl. 2012). Det är intressant att min studie visar att 

eleverna tycker att de arbetar med effektiv målsättning, d.v.s. vet varför de studerar sina 

kurser, arbetar mot sina mål hela tiden, tycker att de har viktiga mål och arbetar med 

feed-back för att nå sina mål när studier har visat att de flesta eleverna inte vet hur man 

sätter mål. Dock framgår det inte i min enkät om det handlar om mål eleverna själva har 

satt eller skolans mål med undervisningen enligt styrdokumenten. 

 

6.2 Hur korrelerar motivation/målsättning och språkfärdighet i ämnet 
svenska som andraspråk hos nyanlända elever i gymnasieåldern? 
 

För att fastställa styrkan i sambandet mellan variablerna utfördes en korrelationsstudie. I 

metodlitteratur står att läsa att om variablerna är nära noll betyder detta att andra 

variabler än de undersökta har större påverkan och att variablerna inte har samband med 

varandra (Bryman 2008). Korrelationskoefficienterna i denna studie ligger nära noll och 

mätning av p-värdet visade att det inte finns något statistiskt signifikant samband. Enligt 

litteratur inom ämnet är det nödvändigt att titta på motivation som en av många viktiga 

komponenter unika för individer och situationer (Norris-Holt 2001). I inledningen till 

denna undersökning skrivs om att motivation är en av många faktorer som påverkar 

andraspråksinlärning men att denna undersökning bara kommer att titta på motivation 

och målsättning. Resultatet visar att motivation och målsättning inte påverkar 

språkfärdigheten nämnvärt vilket innebär att andra faktorer gör det. Det kan finnas 

många anledningar till att min studie inte visar något samband. Eftersom de flesta 



  
 

22 

eleverna fyller i låga eller relativt låga siffror (anser sig vara starkt eller relativt starkt 

motiverade) skulle det kunna vara väl fungerande grupper där motivationen generellt är 

hög men där andra faktorer gör att det skiljer i språkfärdighet mellan eleverna. 

Abrahamsson (2009) skriver att attityder och motivation är två emotionella faktorer som 

formas först och främst utifrån den sociala kontexten men även kommer till uttryck hos 

enskilda individer och deras andraspråksinlärning. Det skulle alltså kunna ha med 

gruppen och dess motivation att göra att enkäten visar en relativt hög motivation men 

att det inte finns något samband med språkfärdigheten. En annan anledning skulle 

kunna vara att de mest motiverade eleverna lägger mycket energi på skolarbete och 

lektioner och mindre på ett test som denna undersöknings som de vet inte betygsätts 

eller bedöms. I litteraturen står att motivationsstudier ofta bygger på enkla korrelationer 

mellan graden av motivation och graden av inlärning utan att kunna ange 

orsaksriktningen vilket gör att vi inte med säkerhet kan veta om det är hög motivation 

som orsakar framgångsrik andraspråksinlärning eller om det är goda resultat som leder 

till hög motivation eller både och (Abrahamsson 2009). Detta skulle också kunna 

avspegla sig i min studie då eleverna inte har studerat så länge. Kanske blir eleverna 

mer motiverade när de har kommit längre och sett fler framgångar i sina studier och då 

påverkar motivationen språkfärdigheten i högre utsträckning. Eftersom eleverna i denna 

studie är något mer instrumentellt än integrativt motiverade skulle detta kunna tolkas 

som en anledning till att det inte påverkar språkfärdigheten. Litteraturen säger att 

integrativ motivation generellt har visat sig vara mer utslagsgivande än instrumentell 

motivation även om den senare också ha visat sig ha betydelsefulla effekter på 

andraspråksinlärning (Abrahamsson 2009).  

 

Frågorna kring målsättning i denna studie konstruerades efter det man kan läsa i en 

artikel om slutsatser som har dragits efter omfattande studier om effektiv målsättning. 

Forskare har kommit fram till att ju svårare ett mål är desto bättre prestation, förutsatt 

att individen har förmåga att nå målet och är engagerad. Specifika eller explicita mål ger 

ofta ett mer precist utförande och mål som är både specifika och svåra leder till de bästa 

prestationerna. När mål är lätta att nå eller vaga är det lättare att engagera sig i dem och 

när de är specifika och höga är det svårare men desto viktigare. Stort engagemang i 

arbete mot mål uppstår när individen är övertygad att målet är viktigt och möjligt att nå 

åtminstone delvis. Engagemang kan ökas genom effektivt ledarskap och målsättning 

visade sig vara mest effektivt när det finns feed-back som visar progression i relation till 
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målen (Locke 1996). Enligt detta skulle alltså effektiv målsättning leda till högre 

språkfärdighet men min studie visade inte något samband mellan dessa. Även här skulle 

det kunna vara så att undersökningen genomfördes i grupper med bra klimat och 

generellt hög motivations- och ambitionsnivå. Eleverna kan vara vana vid att arbeta mot 

mål och med feed-back och andra faktorer kan påverka språkfärdigheten.  

 

Det finns två sorters motivation – motivation att lära sig ett språk och 

klassrumsmotivation. Med den första menas motivation till att lära och tillägna sig ett 

andraspråk och med den sistnämnda menas motivation till att lära sig i 

klassrumssituationen och den fokuserar på individens uppfattning av uppgifter. Båda 

motivationsmodellerna opererar på individer samtidigt men det är viktigt att veta att 

båda existerar (Gardner 2006). Detta skulle kunna vara en aspekt som spelar in i 

resultatet på undersökningen. Studien prövar inte om eleverna är motiverade att lära sig 

ett andraspråk eller motiverade att lära sig i klassrumssituationen. Även om det i denna 

studie syftades på att lära sig ett andraspråk kan man inte veta hur eleverna tolkade 

frågorna. Eftersom denna studie inte visade något samband mellan motivation och 

språkfärdighet är det viktigt att jobba med detta i undervisningen och se vad det beror 

på. Det skulle kunna dras paralleller till forskning om motivation där det ofta görs en 

skillnad mellan målet mot vilket en aktivitet är inriktad och den ansträngning eller 

uthållighet som uppvisas i arbetet mot målet (Gardner & Lambert 1972). Elever skulle 

kunna vara mycket motiverade men inte veta eller vilja göra allt som krävs för att nå 

höga resultat eller nå sina mål.  
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7 Metodkritik 
I den här undersökningen utfördes en enkätundersökning och således användes en 

kvantitativ metod. Undersökningar av det här slaget har fått en del kritik. Bland annat 

frågar sig Cicourel (1964) hur man kan veta att en respondent har rätt kunskap för att 

kunna besvara en viss fråga (i Bryman 2008). Detta är speciellt svårt att veta då 

respondenterna i denna undersökning är andraspråksinlärare i början av sin 

språkinlärning och enkäten var på svenska. För att göra risken mindre att eleverna inte 

förstod frågorna och upplägget gicks exempelfrågan igenom på tavlan och de elever 

som efterfrågade hjälp med förklaringar av ord fick det. Det är dock omöjligt att 

garantera att alla elever förstod alla frågor. 

 

Urvalet av informanter till undersökningen skedde enligt ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman 2008). Bekvämlighetsurval är egentligen inte att föredra 

men valdes ändå då det inte fanns någon annan Språkintroduktion inom rimligt avstånd. 
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8 Slutsatser och vidare forskning 
Slutsatsen som kan dras är att i denna studie visas inga samband mellan 

motivation/målsättning och språkfärdighet. Studien visar inte heller att motivation 

påverkar språkfärdigheten negativt. Eleverna visar sig vara något mer instrumentellt än 

integrativt motiverade och målsättning visar sig vara den mest använda faktorn. 

Skillnaden är signifikant. Det framkommer att eleverna i den här undersökningen anser 

sig vara relativt motiverade till sina studier och arbeta mot mål och med målsättning.   

 

Hur kan man då påverka elevernas motivation? Forskningen har kommit fram till att 

elever som uppvisade höga poäng på frågor om integrativ motivation deltog mer aktivt i 

språkundervisningen, svarade frivilligt och korrekt och var nöjda med undervisningen, 

hoppade mer sällan av kurser, var mer aktiva i att underhålla sina kunskaper och deltog 

oftare i kulturella studiebesök samt tog mer kontakt med medlemmar ur 

målspråkssamhället än andra elever (Gardner 2006). Med tanke på detta borde skolan 

arbeta mer med motivation och kanske främst integrativ. Den kan så klart inte tvingas 

på elever men det finns säkert olika sätt att arbeta som leder till olika sorts motivation 

och framtidsplaner och tankar hos elever. Detta stöds av litteraturen som säger att då 

motivation är en av de viktigaste faktorerna inom framgångsrik andraspråksinlärning är 

det viktigt att ha strategier för att motivera inlärarna (Cheng & Dörnyei 2007). Även om 

min studie visade att eleverna var relativt motiverade visade det sig inte påverka 

resultaten och då finns det fortfarande mer att göra. Målet är att alla elever är 

motiverade och har effektiva mål att arbeta mot. 

 

Det finns många faktorer inom det studerade området som vore intressanta att titta 

närmare på i vidare forskning. Det vore exempelvis intressant att göra en större studie 

eller en studie över längre tid för att se om det skulle påverka resultatet. Det vore också 

intressant att titta på förhållandet mellan motivation och arbetsinsats. Det skulle vara 

intressant om de elever som är högst motiverade också är de som jobbar hårdast med 

sina studier och sin andraspråksinlärning. När det gäller målsättning vore det spännande 

att studera elevernas förmåga att formulera och sätta egna mål. 
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Bilagor 

 
Bilaga A Medgivandeblankett 
 

 

Enkät om motivation 

 

Denna enkätundersökning ligger till grund för en uppsats om motivation och 

studieresultat. Uppsatsen ingår i en kurs på C-nivå i ämnet svenska som andraspråk vid 

Linnéuniversitet i Växjö.  

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som 

helst.  

Resultatet kommer inte att delges någon lärare på din skola och det kommer inte att 

framgå vad någon enskild individ har svarat i uppsatsen.  

 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Linda Bojent 

linda.bojent@gmail.com  

 

 

 

 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att det insamlade materialet, i anonymiserad form, får 

användas i forskningssyfte. 

 

_____________            ____________________________________________ 

Datum  Underskrift 

 

mailto:linda.bojent@gmail.com


  
 

IV 

 

Bilaga B Språkbakgrund 

 

 

Språkbakgrundsformulär   Nr: _________ 

 

 

Kön:    kvinna man 

 

När är du född? (år-månad-dag)  __________________ 

Vilket år kom du till Sverige?  __________________ 

Hur många år gick du i skolan i ditt förra hemland? __________________ 

Hur många år har du studerat svenska?  __________________ 

Hur många timmar om dagen pratar du svenska? __________________ 

Hur många timmar om dagen skriver du svenska? __________________ 

Vilket är ditt modersmål?   __________________ 

Vilka andra språk talar/skriver du?  __________________ 
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Bilaga C Enkät 

 

 

 

 
Hur väl instämmer du i följande påståenden?  

 

Ringa in den siffra som passar bäst in på ditt svar. Det finns inga rätt eller fel svar! 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Om du till exempel älskar att åka skidor väljer du nummer ett på följande fråga: 

 

Jag tycker om att åka skidor.  

    

   instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1) Jag kommer att öka min sociala status genom att prata bra svenska  

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls 

 

2) Jag använder feed-back för att utvecklas mot mina mål 

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls 

 

3) Att prata svenska är viktigt för att det kommer att hjälpa mig att kommunicera med 

människor som pratar svenska 

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls

   

4) Jag kommer att få ekonomiska fördelar av att prata bra svenska  

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls

    

5) Jag vill vara en större del av det svenska samhället och kulturen 

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls 

 

6) Jag vet exakt varför jag läser mina kurser 

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls 



  
 

VI 

 

7) Jag vill kunna svenska för att få nya kompisar som pratar svenska 

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls 

 

8) Jag lär mig svenska för att förstå information i samhället 

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls 

 

9) Jag arbetar mot mina mål hela tiden 

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls 

 

10) Jag lär mig svenska för att kunna prata med kompisar som pratar svenska 

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls 

 

11) Jag lär mig svenska för min framtida karriär 

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls 

 

12) Jag tycker att mina mål är mycket viktiga 

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls 

 

13)  Jag lär mig svenska för att klara praktiska situationer i samhället (sjukhusbesök, 

kontakter med banker, myndigheter mm) 

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls 

  

14) Jag vill lära mig svenska för att förstå den svenska kulturen och svenska traditioner 

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls 

 

15) Jag vet exakt vilka mål jag har med mina studier 

instämmer helt          1          2          3          4          5         6         7         instämmer inte alls 
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Bilaga D Enskilda elevers resultat 
 

 

 

  Instrumentell Integrativ Målsättning Språktest 

  Medel Medel Medel Resultat i % 

Elev 1 3,2 3 2,6 50% 

Elev 2 1,2 2,2 1 43% 

Elev 3 1,4 1,2 1,8 35% 

Elev 4 1,6 2,2 1,2 53% 

Elev 5 4,6 5,4 5,8 35% 

Elev 6 2,6 3,2 1,2 53% 

Elev 7 1,8 2 2,6 23% 

Elev 8 2,4 3,2 1 83% 

Elev 9 1,4 1,6 1 40% 

Elev 10 2,8 4 2,4 95% 

Elev 11 1,6 1,6 2,6 75% 

Elev 12 3,2 3,6 1,6 33% 

Elev 13 1,2 2 2,2 65% 

Elev 14 2,6 3 1 58% 

Elev 15 2,6 2,8 2,6 70% 

Elev 16 1 1 1 48% 

Elev 17 1 1 1 60% 

Elev 18 2,4 2,2 1 53% 

Elev 19 2,2 2 1,4 68% 

Elev 20 1 1,8 1 50% 

Elev 21 1 1,8 1,4 83% 

Elev 22 1 1,4 1 88% 

Elev 23 1,6 1,2 1,2 57% 
 
 

 




