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Abstrakt 
Språkutbyte – en viktig motivationsstrategi? Sex elevers upplevelser av språkutbytet 

som en signifikant strategi i deras motivation i spanska 

 

Language exchange – an important motivational strategy? Six students’ experiences of 

the language exchange as a significant strategy in their motivation in Spanish   

 

Denna studie undersöker sex elevers upplevelser av ett språkutbyte som betydelsefullt 

för deras motivation i spanska. Lärande och motivation hör ihop och motivationsarbetet  

med eleverna är enormt viktigt i skolan. Därför är det viktigt att finna olika 

motivationsstrategier som ökar elevernas lust till att lära. Elevernas upplevelser har 

undersökts med kvalitativa forskningsintervjuer. Därefter har resultatet/analysen 

relaterats till motivationsteorier och tidigare forskning. Resultatet visar att elevernas 

tidigare motivation var styrd utav yttre faktorer så som höga betyg medan de efter 

utbytet har en ökad inre motivation. Vidare beskriver resultatet två centrala teman: 

kultur och bekräftelse. Dessa teman har analyserats och beskrivit betydelsefulla 

motivationsfaktorer. Genom kontakt med kulturen så har attityderna förändrats och 

rädslan för att tala språket minskat. De har fått bekräftelse på sin kunskap vilket har ökat 

deras självförtroende. Genom utbytet har spanskämnet även fått ett högre värde för 

eleverna. Konklusionerna är att språkutbytet i den här studien har visat sig vara en bra 

motivationsstrategi för att motivera elever som läser spanska. Därför bör fler elever 

erbjudas en sådan här resa då deras lust, engagemang och intresse för språket ökar.  

 

Nyckelord 
Språkutbyte, motivationsfaktorer, attityd, värde, bekräftelse, yttre motivation, inre 

motivation  
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1 Inledning 
 

Enligt Europeiska kommissionen (2008), Skolverket (2011) och Sveriges närings-och 

arbetsliv (2011) är flerspråkighet en viktig kompetens. Europeiska kommissionen menar 

att alla elever ska erbjudas möjlighet att lära sig ytterligare språk; inte bara engelska 

utan även ett modernt språk (Europeiska kommissionen, 2008). Moderna språk 

”omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk 

grekiska, latin och teckenspråk” (Skolverket, 2011a). De vanligaste moderna språken 

som kan läsas är spanska, franska och tyska. Vidare betonar Europeiska kommissionen 

att flerspråkighet ökar förståelsen för varandras kulturer både internationellt och på 

lokal nivå (Europeiska kommissionen, 2008). Svenska skolans styrdokument säger 

också att det är av stor vikt att kunna fler språk på grund av den alltmer öppnare värld vi 

lever i, där kommunikation med andra länder behövs och där engelska inte alltid räcker 

till. Enligt ämnesplanen är moderna språk ett ämne som ”ökar individens möjligheter att 

ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie –

och arbetsliv” (Skolverket, 2011b).  

Europeiska kommissionens krav på flerspråkighet står i kontrast med 

den nya gymnasiereformen Gy 2011. Enligt den nya gymnasiereformen är moderna 

språk ett ämne som inte är tvunget att läsas på lika många program som tidigare. Även 

om spanska är det språk som väljs mest så är det allt färre elever som läser sitt språk på  

högre nivåer. Att elever inte fortsätter på högre nivåer kan bero på att det inte längre ges 

meritpoäng i steg 5. En annan förändring är att elever nu bara har 200 poäng 

individuella val istället för 300 poäng. Detta innebär att det finns mindre utrymme för 

individuella valbara kurser och på så sätt blir det en ännu tuffare strid för moderna språk 

mot flera andra valbara ämnen. Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar också en 

negativ bild av moderna språk då avhoppen redan i grundskolan ligger på 20-25 

procent. Eleverna hoppar av på grund av att de hamnar efter i undervisningen, tror att 

det räcker med engelska språket eller för att de har tappat motivationen 

(Skolinspektionen, 2010, s.9). 

 Som presenterat ovan så anses  moderna språk som enormt viktigt för 

den interkulturella förståelsen, närings- och arbetslivet. I kontrast till detta finner vi att 

moderna språkets status hos eleverna tenderar att ligga lågt jämfört med andra ämnen, 

att många elever känner sig omotiverade och hoppar av sina språkstudier. Problemet 

som uppstår här är då hur vi som lärare kan arbeta med strategier för att öka 

motivationen hos elever till att studera språk.  
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Historiskt sett så finns det olika teorier om vad motivation grundar sig 

i. Motivationsteorierna har sitt ursprung inom psykologin och har sedan applicerats till 

många olika fält så som utbildning, hälsa och arbete. Trots att det finns olika teorier så 

brukar motivation enligt forskarna Dale H.Schunk, Paul. R Pintrich, och Judit Meece 

(2008) denifineras som en process som påverkar individen att agera på ett sätt utefter ett 

särskilt mål. Motivation brukar även delas in i yttre och inre motivation. Inre motivation 

innebär att individen agerar eller utför uppgifter för att den upplever en inre glädje av att 

lära sig eller uppnå något. Yttre motivation innebär att individer vill utföra något på 

grund av yttre faktorer, som till exempel att uppnå höga betyg eller få högre lön (Se kap. 

4). Forskarna menar att motivation är en viktig del för lärande och prestation i skolan. 

(Schunk, Pintrich & Meece, 2008, ss.4-5) Likaså menar forskaren Lena Börjesson att 

det är viktigt att eleven är motiverad när den lär sig ett nytt språk. I sin rapport ”Om 

strategier i engelska och moderna språk” (2012) skriver hon att det som utmärker en 

framgångsrik person som lär sig ett nytt språk är bland annat egenskapen av att: de tror 

på sin förmåga att lära sig, är motiverade, har en positiv attityd till språket och dess 

kultur och att de inte är rädda för att göra fel. (Börjesson, 2012, ss.1-2). En annan viktig 

punkt som forskarna Jessica Wery och Margareta Thomson trycker på i sin artikel 

”Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students” 

(2013) är att läraren ska försöka få eleven att inse värdet i ämnet med världen utanför 

skolans dörrar. Viktigt för fortsatta studier är också att eleven får sin kompetens i ämnet 

bekräftad (Wery & Thomson, 2013).  

Enligt ovanstående beskrivning av hur viktigt det är med språk och 

motivationsarbete väcktes tanken till detta arbete, ifall ett språkutbyte till Spanien kan 

vara en motivationsstrategi för att öka motivationen i ämnet spanska? Medför utbytet en 

positiv förändring i elevernas motivation?  

Studiens resultat vill få lärare som tagit del av studien att reflektera 

över värdet i att ta med sig sina elever på en sådan här resa och vad detta kan innebära 

för framtida studier i ämnet. Det är inte bara för språklärare som den här frågan är 

intressant utan även för rektorer, föräldrar och politiker som alla skulle gagnas av en 

ökad motivation hos elever. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Den här studiens syfte är att undersöka om motivationen att lära sig spanska ökar 

genom ett språkutbyte och i så fall vilken form av motivation det handlar om. 

 

Frågeställningarna är följande: 

 

•Vilka motivationsfaktorer under språkutbytet upplever eleverna som 

betydelsefulla? 

 

•Förändras motivationen positivt efter språkutbytet? Hur uttrycks det i 

så fall av eleverna?  
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3 Tidigare forskning 

 
Syftet med denna studie är att undersöka om språkutbytet har genererat en ökad 

motivation till att läsa spanska. Följande avsnitt presenterar således studier som 

fastställer olika faktorer som visat sig påverka motivation för lärande. Tidigare 

forskning på området motivationshöjande faktorer är väl studerat och de visar att det 

bland annat rör sig om lärare, självbestämmande, feedback, typ av uppgifter och 

uppgiftens värde, självförtroende, upplevd kompetens, kompisar och föräldrar (Schunk, 

Pintrich & Meece, 2008; Higgins & Kruglanski, 2000).  

I mina efterforskningar kring ämnet vad gäller språkutbyte och 

motivation så visar tidigare forskning på brister inom just detta område, däremot finns 

det liknande kontexter till ett språkutbyte som studerats så som längre språkstudier i 

målspråkslandet, brevväxkling eller onlinekonversationer. Dessa kontexter anser jag kan 

liknas vid ett språkutbyte genom att de är i kontakt med landets språk och kultur.  

Likaså påpekar Zoltán Dörnyei och Kata Csizer (1998) och Dörnyei 

och Hsing Fu-Cheng (2007) att historiskt sett så har forskningen kring motivation 

främst fokuserat på att få fram olika skäl till varför man lär sig språk och på så sätt 

bekräftat dem mot olika motivationsteorier. Däremot säger forskarna att forskning på 

senare år har ökat intresset för att studera motivationsstrategier för att öka motivationen 

vid lärandet av ett annat språk Främst gäller det strategier i klassrumssituationer där en 

del av dem förklaras för att jag anser att de i vissa fall kan appliceras och jämföras i en 

situation så som vid ett språkutbyte. Andra viktiga faktorer som forskarna menar 

påverkar motivationen handlar om att lyckas klara av uppgifter och ha förtroende för sin 

egen kompetens (Döryei & Csizer, 1998; Dörnyei & Fu-Cheng, 2007). Här nedan följer 

ett antal studier om olika motivationsfaktorer. 

 

3.1 Motivation och lärande 
 

Möjligheten för eleven att få göra egna val och vara självständiga är faktorer som 

påverkar motivationen. Det visar bland annat en studie av forskarna Zuckerman, Porac, 

Lathin, Smith och Deci (1978). I deras studie ingår det åttio ihopparade 

gymnasieungdomar. I paret är det en utav deltagarna som får välja vilka pussel som ska 

läggas och hur lång tid de ska ta. Resultatet av studien visar att de elever som fick 

bestämma val av pussel var de som jobbade mest intensivt och glädjemässigt med 
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uppgiften jämfört med de som inte fick välja ( Zuckerman et al. 1978).  Liknade studier 

har utförts av andra forskare på elever i olika åldrar, däribland Swann och Pittman 

(1977), och även de drar slutsatsen att det är viktigt för elever att få göra egna val och 

jobba självständigt för det påverkar den inre motivationen (Swann &Pittman, 1977). 

 Att få positiv feedback och beröm är också viktiga faktorer enligt 

motivationsforskningen. Däremot kan inte återkopplingen ges hur som helst utan det 

måste vara i samband med att individen gör framsteg, att den på så sätt får bekräftelse 

på sin kompetens. Att få feedback för ett ihärdigt arbete är också viktigt, det menar 

forskarna Schunk och Cox (1986). I en studie på 90 elever i åldrarna 11 till 16 

undersöker forskarna bland annat hur elever reagerar på återkoppling gällande deras 

ansträngning i matematik. Eleverna delas in i olika testgrupper där en grupp får 

feedback för hur de löser subtraktionsproblem i matematik medan den andra gruppen 

inte får någon återkoppling. Efter dessa sessioner låter de eleverna från grupperna göra 

olika matematiktest för att se hur de lyckas. I resultatet framkommer att de som fått en 

verbal återkoppling på sitt sätt att anstränga sig i att lösa problem i matematik arbetar 

mer intensivt och med ett större självförtroende. Eleverna kopplar alltså ihop att de kan 

klara av uppgifter bra genom att jobba hårt (Schunk och Cox, 1986).  

 En annan viktig motivationsfaktor är begreppet självtillit. Begreppet 

myntades av Albert Bandura. Självtillit är en personlig faktor som Bandura beskriver 

som väldigt viktig. Han förklarar att begreppet självtillit innebär en individs upplevda 

förmåga av att kunna utföra en uppgift. Om en elev känner stor självtillit till sin egna 

förmåga är det en motiverande faktor att utföra uppgiften. Bandura menar att självtillit 

påverkar ihärdighet, ansträngning och val av uppgifter. De är mer sannolikt att de elever 

med låg självtillit undviker uppgifter eller ger upp när det känns svårt. I en 

klassrumkontext kan exempelvis eleven bli påverkad av läraren (miljö), som kan stärka 

eller sänka självtilliten genom positiv eller negativ feedback. Genom att elever utför en 

uppgift och klarar av den så stärker det deras självtillit. Dessvärre finns det de som både 

överskattar och underskattar sin förmåga. De som överskattar sin förmåga kan ta på sig 

för mycket och misslyckas rejält vilket kan leda till att deras självtillit minskar drastiskt. 

De som underskattar sin förmåga begränsar sin potential för vad de kan uppnå 

(Bandura, 1997). Flera studier om självtillit har utförts inom många områden och så 

även inom utbildning. Pajara och Johnsson (1996) är två forskare som i sina 

undersökningar kommit fram till resultat som stödjer Banduras teori om självtillit. I en 

av deras studier undersöker de 181 gymnasieelevers självtillit i att skriva uppsatser. 
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Eleverna fick formulär att fylla i där de bedömde sin egen förmåga i grammatik, 

komposition och de tekniska aspekterna för skrivande så som punktering och stavning. 

Eleverna fick sedan skriva en uppsats med en given titel under 30 minuter. Uppsatserna 

rättades sedan och forskarna fann att det finns ett stort samband mellan elevernas 

självtillit och deras prestation. De elever med hög självtillit till sina kunskaper 

presterade alltså en bra uppsats, vilket påverkar deras motivation och framtida beteende 

(Pajares och Johnson, 1996).  

  

3.2 Motivation och språkutbyten 
 

Zorán Dörnyei och Kata Csizer (1998) har i en undersökning av 200 nederländska lärare 

i engelska utforskat vilka motivationsstrategier som de anser viktiga i klassrummet. 

Även om denna undersökning grundar sig på lärares erfarenheter och inte på elevers så 

är denna studie viktig då den omfattar ett stort antal lärares syn på hur man kan förbättra 

motivationen hos elever. 

Lärarna fick utifrån en enkät bedöma olika strategier och ranka dem 

efter strategiernas betydelse. Därefter fick de även redovisa vilka av dem som de 

använder sig av mest. I resultat framträder tio stycken motivationsstrategier som enligt 

dem en lärare kan använda sig av för att motivera sina språkelever. De är följande: 

 

• Vara en förebild genom ditt egna beteende (om du som lärare är intresserad av ditt 

ämne så har du en stark inverkan på din elevers motivation) 

• Skapa ett avslappnat, trevligt klassrumsklimat (genom att skapa ett bra 

klassrumsklimat så skapar du positiva attityder till lärandesituationen och minskar 

risken för att eleven ska känna oro eller illa till mods) 

• Introducera uppgifterna ordentligt (genom att introducera uppgifter bra så kan du 

påverka dina elevers intresse för aktiviteten och få dem att känna att de klarar uppgiften) 

• Utveckla god relation till de som lär sig (har läraren en bra relation till eleverna så vill 

de gärna tillmötesgå lärarens förväntningar) 

• Öka inlärarens språkliga självförtroende (få dem att inse vad de kan och få dem att 

våga använda sina kunskaper) 

• Gör lektionerna intressanta (är elevernas erfarenheter att lektionerna är intressanta så 

motiverar de dem till att lära) 

• Förespråka självständighet i lärandet (om inläraren tar ansvar för sitt egna lärande så 

ökar det deras motivation) 
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• Personifiera lärandeprocessen (Språkkursen, det vill säga kursplanen, ska vara viktig 

för inläraren personligen) 

• Öka inlärarens målorientering (elevernas mål med kursen spelar en viktig roll, därför 

är det viktigt att öka betydelsen av dessa. 

• Se till att inläraren blir familjär med målspråkets kultur (använd riktigt material om 

målspråkets kultur) ( Dörnyei & Csizér, 1998, ss. 215-218). 

 

I dessa motivationstrategier är det flera utav dem som kan ses i relation till språkutbytet, 

men framförallt den sista punkten. Genom utbytet blir de mycket bekanta med 

målspråkets kultur. Likaså påpekar Eie Ericssons i sin forskning att det är viktigt att 

språkundervisningen blandar alla moment som har med målspråket att göra. Musik och 

traditioner är exempel på moment som kan användas för att eleverna ska få en kulturell 

verklighetsförankring till språket, vilket ska vara en viktig motivationshöjande aspekt 

(Ericsson, 1989, s.137).     

 Zoltán Dörnyei, Kata Csizér och Nóra Németh (2006) har under åren 

1993 till 2004 genomfört en studie, även den i Nederländerna. I studien undersöker de 

tonåringars inställningar till fem målspråk, engelska, tyska, franska, italienska och ryska 

och hur detta påverkar deras motivation till att lära sig språket. Valet av just 

Nederländerna baseras på att forskarna ville undersöka ett land med mycket turism. 

Globalisering och övriga socialpolitiska förändringar i Europa på den tiden var också 

intressanta variabler för studien. I sitt resultat konkluderar de att på grund av 

globaliseringen så är det engelska språket högst värderat hos eleverna. Resultatet visar 

även att kontakt med andraspråkets kultur och människor gynnar attityderna till språket 

och motivationen. Dock fann forskarna att en alltför hög kontakt med målspråkets folk 

kan medföra att de istället utvecklar negativa attityder (Dörnyei, Csizér & Nemeth, 

2006, ss. 123-148). 

Forskaren James Coleman (1998) har genom egenskrivna rapporter av 

elever undersökt hur de påverkas av att studera ett språk utomlands i en kontext där 

språket talas. Även om språkresan pågått längre än språkutbytet så är kontexten väldigt 

lik. I undersökningen fann Coleman att språkstudier utomlands ökar individens 

språkfärdighet, dessutom påverkar det också tre andra variabler som är viktiga när man 

lär sig ett språk nämligen språkångesten (anxiety), attityder och motivation. Coleman 

fann att språkrädslan minskade drastiskt genom individens vistelse utomlands. Vad 

gäller elevers attityder fann Coleman att det sker en förändring hos eleven när de får 
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möta kulturen i landet dagligen, vilket kan vara både positiva och negativa förändringar. 

Vad gäller motivationen hos studenterna före och efter resan så fann Coleman att 

studenterna är mer öppna och intresserade av att lära sig mer om kulturen, folket och 

språket än innan själva resan. Han säger vidare att inför en resa av den här typen är det 

viktigt att studenterna har en interkulturell kompetens, det vill säga att de innehar en 

öppenhet till andra kulturer vilket i sin tur påverkar attityderna och agerandet i landet 

som i sin tur påverkar motivationen och lärandet (Coleman, 1998, ss. 193-196).  

I en liknande studie av Gardner och Desrochers (1981), undersöktes 

konsekvenserna av engelsktalande elevers, i klass 8, fyradagarsresa till ett fransktalande 

samhälle. Forskarna upptäckte de att elever som interagerade med franska kanadensare 

återvände från resan med mer positiva attityder till samhället och språket. Eleverna 

visade också mindre språkångest och visade större vilja till att tala språket än de som 

inte hade följt med (Gardner & Desrochers, 1981). 

 I en studie av Heather Willis Allen (2010), gjordes en undersökning 

av studenter som studerade en termin franska utomlands där syftet var att ta reda på om 

motivationen förstärktes av det. Studenterna intervjuades och fick även göra en 

utvärdering kring sina studier utomlands. Resultatet analyserades sedan och det visades 

att de som deltog för att helt enkelt förbättra språket utvecklade mer motivation till att 

personligen fortsätta studera eller använda franska. För de som åkte av pragmatiska 

skäl, det vill säga för att utveckla språket för att få ett bra jobberbjudande, så fann de 

inga data som visade att deras motivation hade förstärkts (Allen, 2010, s. 42). Däremot 

är det viktigt att påpeka att alla studier som gjorts inom ämnet inte alltid har varit 

positiva utan det finns även studier som visar att det inte sker någon förstärkning i 

studenternas motivation eller attityd (Allen, 2010, s.28).  

 I en liknande studie av Mark Ingram (2005) undersöktes vad en termin 

franska utomlands kan göra för elevers intresse för fortsatta studier. Här analyserades 

elevernas utvärderingar av programmet och resultatet visade att eleverna ville lära sig 

mer franska. I resultatet fann Ingram även att det är viktigt att få med alla bitar vid den 

här typen av upplevelser: bra värdfamiljer, utflykter och lektioner. Vidare säger han att 

ifall elever har dessa verktyg till hands så blir de mer motiverade till andra språk och 

kulturer. För en del av eleverna bidrog en sådan här upplevelse en direkt förändring, att 

några utav dem som inte hade tänkt läsa vidare i franska hade nu en önskan om att göra 

detta (Ingram, 2005, ss. 220-222). 
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 Sammantaget lyfter tidigare forskning fram olika motivationsfaktorer 

som påverkar motivationen hos elever. Det är viktigt med feedback, nåbara uppgifter 

och bekräftelse för att skapa självtillit och självförtroende som samtidigt minskar 

språkångesten hos eleverna. Inslaget av det moderna språkets kultur är också väldigt 

viktig, där flera forskare anser att det är viktigt att elever i sitt lärande får tillgång till 

verkliga upplevelser av den. Genom verkliga erfarenheter kan attityder till språket 

påverkas och då även motivationen. Tidigare forskning visar alltså att en språkresa kan 

vara en viktig motivationsstrategi för att höja elevers motivation även om det inte 

stämmer i alla studerade fall.   
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4 Teoretisk referensram 

 
Detta kapitel presenterar motivationsbegreppet mer ingående och därefter presenteras de 

teorier som kommer att användas som utgångspunkter i analysen av resultatet och som 

anses relevanta för att uppnå den här undersökningens syfte. Först beskrivs Wigfield 

och Eccles (2000) förväntan-värde-teorin (expectancy-value theory) vilket är en 

kognitiv teori. Till sist beskrivs Robert C. Gardners (2010) motivationsteori, den social-

pedagogiska modellen (socio-educational model) vilket är en socialpsykologisk teori 

som behandlar just språk och motivation. Eftersom det inte finns någon allsidig 

definierad teori om motivation så har de här två valts ut för att de anses användbara i 

den här studien. 

 

4.1 Motivationsbegreppet 
 

Enligt forskaren Håkan Jenner (2004) så är motivation ett begrepp som inte enkelt kan 

definieras utan det är väldigt mångfacetterat; det finns historiskt sett många forskare 

speciellt inom pedagogik och psykologi som har försökt att formulera en allsidig teori 

om motivationsbegreppet men Jenner menar att det inte finns någon teori som helt 

definierar begreppet. Däremot har deras forskning varit av betydelse för särskilda 

områden och menar att de inte ska ses som generella utan kan vara användbara i olika 

sorters frågor (Jenner, 2004, s.41). Fortsättningsvis i sin publikation diskuterar och 

utreder Jenner ordets betydelse på detta sätt: ” Själva ordet ”motivation” härstammar 

från ett latinskt ord - ”movere” - som betyder ”att röra sig”. Det är samma stam som i 

engelskans ”move”. Motivationsforskningens huvudfråga kan alltså (om)formuleras 

som: ”Vad är det som får människor att röra sig?” (Jenner, 2004, s. 37). Historiskt sett 

så råder det olika uppfattningar kring detta.  

Motivationsteorier har sitt grundläggande ursprung inom psykologin. 

De teorier som utvecklats beror på de olika antaganden om människan som teorin 

bygger på. Inom det psykoanalytiska perspektivet är neurologen Sigmund Freud (1856-

1939) en frontfigur. Hans teori om det människliga psyket var betydelsefullt under 

1900-talet. Dessa teorier bygger på studier utförda genom psykoanalytiska 

observationer av människor. Motivation är enligt Freud en psykisk kraft som alla 

individer upplever. Denna kraft finns i det som han kallar detet. Detet representerar det 

omedvetna i psyket och består av människans biologiska drifter. När människan känner 

behov av något så byggs kraften upp i detet vilket utlöser ett agerande för att kunna 
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tillgodose behovet. När behovet väl är tillgodosett upplever individen ett välbefinnande. 

Kraften kan även förträngas på grund av att aktiviteten i sig vållar mer smärta än 

tillfredsställelse. Däremot försvinner inte kraften utan visar sig genom ett annat 

beteende; en förträngd sexualdrift kan vara anledningen till att en person istället börjar 

äta för mycket. Freud har under sina verksamma år bidragit till forskningen men 

kritiserats av andra forskare för att hans teorier sällan har kunnat verifieras empiriskt. 

Teorin tar inte heller hänsyn till en individs förmåga att tänka och reflektera eller hur 

miljön påverkar individen. Den är heller inte till stor hjälp för en lärare som vill öka 

motivationen hos sina elever (Schunk, Pintrich & Meece, 2008, ss. 19-20).  

Som motståndare till det psykoanalytiska perspektivet växte 

behaviorismen fram. Behavioristerna anser att en individs beteende borde vara möjligt 

att observera objektivt vilket var svårt att göra i det psykoanalytiska perspektivet. 

Behavioristernas teori om vad som får människan att agera är att hennes beteende är en 

respons på en stimulus. En allmänt känd psykolog inom behaviorismen är amerikanen 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). Skinners motivationsteori operant betingning 

har varit väldigt användbar inom utbildningsområdet. Skinners forskning bygger på 

observationer av människor och djurs beteende. Skinner menar att vid en given stimulus 

så kan beteendet förutspås. Blir konsekvensen av beteendet positivt så är sannolikheten 

hög att beteendet upprepas. Leder det däremot till något negativt, exempelvis till någon 

form av bestraffning så lär sig individen att det inte är rätt sorts beteende. Det bygger 

alltså på ett inlärt beteende som byggts upp genom upprepade handlingar (Hedegaard, 

2012, ss. 25-26). För att öka sannolikheten för ett visst beteende så används positiv 

förstärkning. Exempel på positiv förstärkning kan vara att en elev får beröm för sitt 

hårda arbete under lektionen. Negativ förstärkning leder också till att öka sannolikheten 

för ett beteende, exempelvis att ta bort läxor för de elever som jobbat produktivt under 

lektionen. Ett annat begrepp som Skinner talar om är utsläckning. Det innebär att ett 

beteende dör ut för att det inte blir förstärkt. Till exempel om elever räcker upp handen i 

klassrummet och inte får svara så är sannolikheten stor att de slutar med det. Ytterligare 

ett begrepp är bestraffning som likt utsläckning försvagar ett beteende. Om elever sitter 

och slöar på lektionerna så kan läraren antingen ta bort en positiv förstärkare så som 

fritid eller presentera en negativ förstärkare genom att ge dem läxor. Sammantaget så 

motiveras beteende genom effektiva faktorer så som beröm, kritik, höga betyg som 

används för att öka framgång i lärandet hos elever (Schunk, Pintrich & Meece, 2008, ss. 
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23-24). Till skillnad mot psykoanalysen så är drivkraften enligt behaviorismen styrd 

utifrån.  

Kognitivism är en teori som växte fram ur behaviorismen då ett flertal 

forskare upptäckte att beteende inte uteslutande kan förklaras med behavioristernas 

stimulus-respons modell. Istället intresserar sig forskarna för en individs förmåga att 

tänka, reflektera och känna, det vill säga den mentala processen vid bearbetning av 

information (Hedegaard, 2012, ss.28-31).               

 Kognitiv dissonans är en teori inom kognitivismen, grundad av den 

amerikanske psykologen Leon Festinger (1919-1989). Den bygger på att individen 

anstränger sig för att minska den dissonans som skapas när det inte finns en enhällighet 

mellan värderingar, attityder, åsikter och uppfattningar. Exempel på dissonans är när en 

elev inte tycker om en annan elev men träffar denne hela tiden. Individen strävar då 

efter en balans genom att förändra exempelvis tankar eller attityder som sedan yttrar sig 

i ett annorlunda beteende än tidigare. Denna teori kritiseras för att vara vag och att den 

inte kan förutsäga hur dissonansen kan minskas (Schunk, Pintrich & Meece, 2008, s. 

33).  

Ett annat perspektiv som utmanar de tidigare rådande teorierna 

psykoanalysen och behaviorismen är den så kallade humanistiska psykologin. Den ser 

människan som positiv och hoppfull med stor potential och kunskaper. De hävdar också 

att människan har valmöjligheter och vill ha kontroll över sina liv. Under livets gång 

försöker individen att nå sin fulla potential och förverkliga sig själv. Lyckas till exempel 

en elev bra i skolan så kan det leda till att eleven upplever mycket motivation men om 

eleven däremot inte lyckas i skolan så kan eleven uppleva brist på motivation. Vid brist 

på självförverkligande kan det även gå så långt att personen blir psykiskt sjuk 

(Hedegaard, 2012, ss 34-35). Inom den humanistiska psykologin är den amerikanske 

psykologen Abraham Maslow (1908-1970) ett välkänt namn. Maslow är mest känd för 

sin teori om behovstrappan. Den innebär att en individs beteende styrs utav 

otillfredställda behov som den känner. Dessa behov är rangordnade enligt följande: 1. 

Fysiologiska behov, 2. Trygghetsbehov, 3. Behov av gemenskap, 4. Behov av 

uppskattning, 5. Behov av självförverkligande. När ett behov är tillfredsställt så sätter 

det igång ett behov på en högre nivå och är inte längre en motivationsfaktor 

(Hedegaard, 2012, s.69). Det första steget handlar om biologiska och fysiska behov så 

som sömn, mat och liknande och är också de största behoven. Trygghetsbehovet handlar 

om behov av stabilitet, säkerhetet, struktur, lag och ordning. Behov av gemenskap 
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innbär att individen har behov av kärlek, familj, social kontakt och liknande. Behov av 

uppskattning handlar om inre behov av att känna sig duktig, självsäker och att skatta sig 

själv högt och av yttre behov av att vara viktig för andra, få beröm och vara uppskattad. 

Det sista behovet, självförverkligande, skiljer sig från de andra genom att när det 

uppfylls så vill personen bara ha mer av det. Självförverkligande människor är de som 

då uppfyllt de nedersta behoven i hög grad för att kunna fokusera på att utveckla sin 

fulla potential (Maslow, 1987).   

 De ovan beskrivda motivationsteorierna är grunden till de nutida 

perspektiv som utvecklats, där de finns både likheter och skillnader. De nutida anser till 

exempel att motivation är ett komplext begrepp som inte är generaliserbart för alla 

individer utan kan exempelvis påverkas av kultur, socioekonomisk status, kontext och 

kön. En annan likhet kan vara att de anser att motivation innebär tankeprocesser som 

styr beteendet mot det individen vill åstadkomma. Skillnaden däremot är att teorierna 

inte överens om vilka tankeprocesser som är av mest betydelse (Schunk, Pintrich & 

Meece, 2008, ss. 40-41). 

 

4.2 Inre och yttre motivation 
 

Forskaren Håkan Jenner beskriver motivation som en sorts kraft som kommer inifrån. 

Den driver personen till en handling eller ett visst beteende. Kraften kan handla om 

vilja, lust, intresse till att utföra något. Däremot så kan en person inte känna denna kraft 

om det inte finns ett mål att nå eller att sträva efter. Dessa mål kan vara yttre eller inre 

mål där de yttre målen kan handla om att uppnå ”höga betyg, pengar, ”status”, andra 

människors uppskattning. Eller inre: glädje, stolthet, känsla av självförverkligande” 

(Jenner, 2004, s.41). Hur kraften och målen samspelar beskriver Jenner på detta sätt: 

"Det är en växelverkan mellan personens drivkraft och målen, som sammanhänger 

med personens självförtroende och om målen uppnås eller inte. Förloppet kan beskrivas 

så här: ”En inre drivkraft, grundad i behov, önskningar eller förväntningar utlöser 

beteenden eller handlingar riktade mot vissa mål, som kan vara yttre eller inre. Vare sig 

målen uppnås eller inte, så blir resultatet en modifiering eller förstärkning av den inre 

drivkraften” (Jenner, 2004, s.41). Utöver dessa faktorer så spelar även personliga och 

samhälleliga värderingar hos personen en roll i motivationsprocessen (Jenner, 2004, ss. 

41-43).  Det som Jenner beskriver som yttre och inre mål är den vanliga indelningen av 

motivation och kallas för inre och yttre motivation (Intrinsic och extrinsic motivation). 

Den inre motivationen syftar alltså till att individen beter sig på ett visst sätt eller utför 
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en aktivitet för att den finner ett rent nöje i det. Yttre motivation innebär att utföra något 

för att uppnå en belöning, till exempel beröm från läraren, höga betyg och liknande. Det 

kan även handla om att individen vill undvika bestraffning, till exempel studera för att 

slippa få underkänt på ett prov. Inre och yttre motivation kan existera samtidigt hos 

individen i både låg och hög grad vid olika aktiviteter. Inför en gemensam aktivitet kan 

människor även känna olika typer av motivation. Att studera spanska kan motiveras av 

en yttre belöning till exempel för att få meritpoäng, vilket gör att eleven då är styrd av 

yttre motivation, medan en annan elev känner personlig tillfredsställelse av aktiviteten i 

sig, att det är roligt och intressant att kunna ett nytt språk. Motivationen kan också 

förändras över tid; det som är intressant för individen när den är fem år behöver inte 

vara lika intressant när den är tio år. En elev kan även övergå från att vara inre 

motiverad till yttre motiverad; behöver eleven läsa spanska för ett jobbs skull kan 

kursen bli ett måste istället för ett roligt ämne (Schunk, Pintrich & Meece, 2008, ss. 

236-238).  

 Fördelarna med att få eleverna att känna inre motivation är flera. 

Många forskare menar att den inre motivationen leder till lärande på en djupare nivå, 

högre prestation, självständighet och mindre osäkerhet. Detta beror på att inre 

motiverade elever är aktiva deltagare: de lyssnar på information, övar och använder sina 

kunskaper i olika sammanhang för att lära sig nya saker. De upplever också en stark 

självtillit, det vill säga en positiv syn på sin egna förmåga att lära. Genom att lära sig 

nya saker ökar även deras inre motivation. Inre motivation och lärande påverkar alltså 

varandra positivt (Bandura, 1993; Gottfried, 1990; Lepper et al. 2005).  

Viktigt att påpeka är att även om många forskare menar att inre 

motivation är att föredra så innebär inte det att yttre motivation nödvändigtvis är något 

dåligt. Forskarna Deci och Ryan menar att yttre belöningar kan vara användbara, bara 

de inte  användas i syfte att kontrollera individer för då ses inte belöningen som viktig 

längre och eleven känner sig heller inte självständig. De menar att det istället handlar 

om att ge elever yttre belöningar så som att få göra egna val och att få beröm när de 

uppvisar framgång i sitt lärande, vilket ska stärka den inre motivationen (Deci och 

Ryan, 1985). Forskaren Ford instämmer i att yttre belöningar inte behöver vara något 

negativt utan menar att de i vissa fall kan användas för att underlätta för en individ när 

den inte har något mål eller undviker målet för att på så sätt få igång elevens motivation 

(Ford, 1992).  
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4.3 Förväntan-värde-teori 
 

Förväntan-värde-teori har utvecklats inom många olika fält, bland annat inom hälsa, 

ekonomi och utbildning. Även om den har olika betydelser inom dessa går den i 

grunden ut på att förväntningar och värderingar påverkar beteende. John William 

Atkinson (1923-2003) utvecklade denna teori på 1950-1960-talet för att försöka förstå 

individers motivation i att prestera. Han menar att beteende utgår från tre olika 

komponenter: motiv, sannolikhet för att lyckas och stimulansvärde. Motiven för 

prestation delar Atkinson in i två grenar: det ena kallar han motiv för att söka framgång 

och den andra benämner han motiv för att undvika misslyckande. Det första 

representerar förväntningar. Om det motivet är högt försöker de sig på att göra 

uppgiften. Det andra motivet representerar känslan av skam och förödmjukelse. Om det 

är högt hos individen så undviker den uppgiften. Sannolikheten för att lyckas handlar 

om individens egen tro på att den klarar av uppgiften. Den tredje, stimulansvärde 

handlar om uppgiftens värde. En alltför svår uppgift verkar inte positivt på individens 

motivation men heller inte en uppgift som är alldeles för lätt. Är den för lätt upplever 

inte eleven en känsla av stolthet eller självvärde (Atkinson, 1964, s.214). 

 Nutida teorier om förväntningar och värde liknar tidigare teorier så 

som Atkinsons. Eccles och Wigfields teori är en sådan men har fokus på utbildning. 

Den är utvecklad ur ett social-kognitivt perspektiv, grundad i social-, utvecklings- och 

personlighetspsykologi.  I deras teori så är uppgiftens värde av större betydelse än den i 

Atkinsons. Forskarna och deras kollegor har i sina longitudinella studier på elever i 

åldrarna 6-18 år undersökt hur förväntningar och värdet av uppgiften påverkat dem i 

deras prestation i skolan. Studierna har genomförts med hjälp av frågeformulär 

angående de två faktorerna och genom observationer i klassrummet. I sina resultat 

beskriver de att förväntningar på om de kan lyckas eller inte med uppgiften kan 

förutsäga hur de sedan presterar. Angående deras syn på värdet av uppgiften så menar 

forskarna att det kan kopplas till hur mycket tid och energi som läggs ner på den och om 

de i framtiden kommer att vilja fortsätta studera en kurs i ämnet. Utifrån sina studier har 

forskarna sedan formulerat sin teori om förväntan och värde (Wigfield och Eccles, 

2000). 

I deras teori så innebär värdet att individen avgör varför det är lönt att 

utföra en uppgift. Det kan handla om intresse, relevans och användbarhet och vad det är 

som måste läggas åt sidan för att utföra uppgiften. Värdet av en uppgift delar de in i 4 
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kategorier: 1. Färdighetsvärde (attainment value), alltså hur mycket det betyder för 

eleven själv att lära sig något. 2. Intresse (interest), att individen tycker att kursen är 

intressant och tillfredsställande. 3. Användningsvärde (utility value), vad för värde har 

det som lärs, vad kan man använda det till, är det nyttigt för framtida planer. 4. 

Upplevda kostnader (perceived costs), vad kostar det individen att ta sig an uppgiften, 

det vill säga vad förlorar individen på att ta en spanskakurs istället för andra saker som 

eleven vill ägna sig åt (Wigfield och Eccles, 2000). 

 Förväntningar innebär att individen frågar sig själv om den har 

möjlighet att klara av uppgiften, ett prov eller liknande. Wigfield och Eccles menar att 

de förväntningar eleven har på att lyckas är starkt kopplat till beteende så som 

prestation, val och ihärdighet. Andra motivationsfaktorer som ingår i deras teori är 

elevers mål, både långsiktiga och kortsiktiga, deras självschema, det vill säga hur de ser 

på sig själva och deras känslomässiga minnen. Vad de har för mål påverkar deras syn på 

värdet av aktiviteten/uppgiften och förväntningar. Deras självschema, alltså hur de 

uppfattar sig själva påverkar även det deras intresse för en uppgift och förväntningar att 

klara av den. Mål kan också påverkas av individens självschema; en elev som ser sig 

själv som en person som gillar att förklara och hjälpa andra kanske sätter upp ett 

framtida mål om att bli lärare eller doktor medan det kortsiktiga målet kan vara att få ett 

högt betyg i ett ämne. Det sistnämnda, känslomässiga minnen, innebär en individs 

tidigare känslomässiga erfarenheter av uppgifter. Exempelvis om det har gått dåligt på 

ett spanskaprov så väcks dessa känslomässigt negativa minnena till liv. Vid nästa 

provtillfälle kan det leda till att spanskan förlorar sitt värde för eleven (Wigfield and 

Eccles, 2000). 

 Sammanfattningsvis utifrån den här teorin påverkas individers 

motivation av följande faktorer: 

 

• Elevens syn på ämnets värde i sig 

• Förväntningar på att lyckas i ämnet 

• Vilka mål de har med ämnet  

• Tidigare positiva/negativa erfarenheter 

 

Avslutningsvis så grundar sig Wigfield och Eccles förväntan-värde-teori i elevers 

förväntningar på sin egen förmåga vid genomförandet av en uppgift och vilket värde 

eleverna tillskriver det som ska läras. Dessa begrepp påverkar sedan motivationen i hur 
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eleven tar sig an en uppgift. Eftersom ämnet spanska anses ha lågt värde, att få väljer att 

studera ämnet och fortsätta på högre nivåer anses teorin vara en bra utgångspunkt för att 

se om språkutbytet kan motivationen hos eleverna. Det anses också relevant att 

undersöka om elevernas förväntningar på att nå målen i spanska har förändrats något. 

 

4.4 Social-pedagogiska modellen 

 

 

   

Figur 1: Socio-pedagogiska modellen (Gardner: 2010) 

 

Robert. C Gardner och hans kollegor har länge varit framträdande i forskningen inom 

motivation och lärandet av ett annat språk. Många av deras studier är utförda i Kanada 

och dess tvåspråkiga miljö av franska och engelska. Gardner har kritiserats av andra 

forskare, bland annat av Dörnyei, för att hans studier främst är utförda i just den 

kontexten. Dörnyei menar att det borde fokuseras mer på klassrumskontexter Gardner 

håller inte med om kritiken och menar att den social-pedagogiska modellen kan 

appliceras i vilken situation som helst där individen har en möjlighet att lära sig ett nytt 

språk. (Gardner, 2006, s.2). I den här studiens fall anses modellen som användbar då 

eleverna befinner sig i målspråkslandet och är i kontakt med landets kultur och talare. 

Närmast följer en beskrivning av Robert C Gardners social-pedagogiska modell. 
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 Begreppet Integration (Integrativeness) handlar om en individs 

intresse om att lära sig ett andra språk med syftet att kommunicera med de som talar 

språket och i vissa ytterligare fall identifiera sig en del eller helt med kulturen. 

Integration reflekteras sedan i individers integrativa orientering, det vill säga i deras 

öppenhet för andra grupper, intresse för främmande språk och attityder till kulturen och 

språket. I sina undersökningar har Gardner och hans kollegor mätt individers nivå av 

integration genom frågeformulär för att bedöma deras öppenhet, intresse och attityder 

till kulturen och språket. Resultatet av mätningarna representerar på så sätt individens 

nivå av integration (Gardner, 2010, ss.88-89).   

Begreppet Attityder till lärandesituationen (Attitudes toward the 

learning situation) handlar om attityder till den kontext där personen lär sig språket, i 

formella och informella sammanhang så som i en klassrumskontext eller i aktiviteter 

utanför skolan. Attityderna till lärande situationen kan påverkas av bland annat lärare, 

kursmaterial, och klass (Gardner, 2010, ss.88-89). Begreppen attityder till lärande- 

situationen och nivå av integration är de faktorer som påverkar nästa begrepp, nämligen 

motivation. 

Enligt Gardner så innebär begreppet motivation den drivande kraften i 

alla situationer. Vidare menar han att motivation består av tre aspekter: en individs 

ansträngning för att lära sig språket, med andra ord med vilken ihärdighet och 

engagemang som individen vill lära sig språket. Det kan handla om söka upp 

möjligheter för att lära sig mer, göra extra uppgifter och göra läxan. Den andra aspekten 

handlar om att individen har en önskan att nå målet med det den ska göra, vilket 

uttrycks i individens starka begär och strävan för lyckas lära sig språket. Den tredje 

handlar om att finna nöje i att lära sig ett annat språk, det vill säga att individen tycker 

att det är roligt och utmanande. Gardner menar att den individ som verkligen är 

motiverad uppvisar alla de ovannämnda faktorerna. (Gardner, 2010, ss. 89-90). 

Motivation och språkfallenhet påverkar sedan lärandet av ett annat språk (manuskript, 

Gardner, 2006, s.11). Sammanfattningsvis så är den sammanlagda mängden av 

motivation, attityder till lärande situationen och nivå av integration det som Gardner 

klassificerar som integrativ motivation medan en individ även kan påverkas av 

instrumentella faktorer (Gardner, 2010, s.90). 

Begreppet instrumentell motivation (instrumentality) innebär att 

instrumentella faktorer kan påverka motivationen. Ifall en individ är styrd av 

instrumentella faktorer så reflekteras det i en instrumentell orientering. Med andra ord 
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så ses språket som ett medel för att nå en praktisk vinst, som till exempel ett bra jobb, 

en nödvändig kurs för att komma in på en utbildning eller för att individen vill anses 

som en utbildad person (Gardner, 2010, s. 90).  

Konstruktionen språkångest avser hur en individ känner sig när den 

ska använda språket i klassrumskontext och i övriga sociala situationer, till exempel när 

den ska prata med en turist. I den social-pedagogiska modellen är begreppet negativt 

associerat med motivation och lärandet av ett annat språk. Gardner och hans kollegor 

menar att en persons språkångest är resultatet av positiva/negativa erfarenheter i de 

situationer där språket har utövats. Är erfarenheterna positiva så bidrar det till att 

motivera individer till att lära sig språket. En elev som är integrativt motiverad uppvisar 

då låga nivåer av språkångest (Gardner, 1985, s.34). 

Konstruktionen fallenhet för språk tar forskarna också hänsyn till när 

de undersöker lärandet av ett annat språk, men för detta används ett annat verktyg än för 

de andra begreppen och har inte en direkt samverkan med motivation (Gardner, 2010; 

1985). 

Sammanfattningsvis redogör Gardners modell för följande faktorer 

som påverkar motivation till att lära sig ett främmande språk: 

 

• Öppenhet gentemot andra grupper 

• Intresse för främmande språk 

• Attityder till människorna, språket och kulturen 

• Attityder till lärandesituationen 

• Instrumentella faktorer, så som att få ett bra jobb eller att få höga 

betyg 

• Språkångest 

 

Som beskrivits ovan så tar Gardners (2010) social-pedagogiska modell upp begrepp 

som rör elevers attityder och öppenhet till kulturer vilket påverkar motivation till att lära 

sig ett språk. Denna modell anses därför som användbar för att undersöka hur 

språkutbytet påverkat deras attityder till Spaniens språk, kultur och folk som i sin tur 

påverkat deras motivation. Till skillnad mot andra forskare har Gardner utarbetat en 

modell som kan appliceras även utanför klassrumskontexten vilket anses som passande i 

den här studien. 
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5 Metod 

 
Den valda metoden för denna uppsats är kvalitativa forskningsintervjuer. Valet av detta 

tillvägagångssätt grundar sig i att på djupet undersöka hur elever upplever sina 

erfarenheter kring språkutbytets betydelse för deras motivation i spanska. Deras 

redogörelser och erfarenheter är av mest betydelse jämfört med den kvantitativa 

forskingmetoden där analysen görs på en kvantifiering av insamlad empiri som från 

början är färdigstrukturerad av forskaren.   

 

5.1 Kvalitativ metod 
 

Steinar Kvale & Svend Brinkmann skriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun 

(2009) att intervjun är ett slags samtal. De menar att det är just genom samtalet 

människor emellan som det genereras nya erfarenheter och kunskaper. På det sättet ska 

den kvalitativa metoden ses och det resultat som framkommer i samtalet ska sedan 

forskaren/intervjuaren analysera, tolka och göra mening av. De säger vidare att 

genomförandet av intervjun inte är något okomplicerat utan det är av yttersta vikt att ha 

rätt strategi, struktur och upplägg inför samtalet med respondenten, det vill säga att det 

krävs en omfattande planering av intervjun av forskaren (Kvale & Brinkmann 2009, 

ss.15-17). 

 Valet av kvalitativa intervjuer baseras på att den här studien 

undersöker elevers upplevelser av ett språkutbyte och ifall det har påverkat deras 

motivation i spanska. I den kvalitativa metoden är det också vanligt med kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer där samtalet emellan intervjuaren och informanten inte är 

helt öppet som ett vanligt samtal men inte heller helt styrt. För att tolka informanternas 

svar är det viktigt att intervjuaren är väl påläst om ämnet och ställer följdfrågor som ger 

meningsriktiga svar. Det är också viktigt att intervjuaren försöker beskriva sina 

upplevelser tydligt så att denne får en så klar bild av svaren som möjligt. Svaren från 

informanterna ska heller inte vara generella uppfattningar utan ska klargöras utifrån 

särskilda situationer och ageranden. Forskaren ska också förhålla sig öppen till de svar 

han eller hon får och inte påverka intervjupersonen till att på något sätt ha en särskild 

åsikt, utan det handlar om att forskaren ska föra in informanten på ämnet men samtidigt 

tillåta intervjupersonen ge ifrån sig sina svar. Viktigt är också att forskaren under 
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intevjun åsidosätter sina egna förskunskaper om ämnet och intar ett objektivt 

förhållningssätt så långt det är möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 41-47). Det är 

genom den ovan beskrivna metoden som denna studie grundar sig i. 

 

5.2 Urvalsgrupp 
 

Första steget i urvalsprocessen var att via mail kontakta rektorn på den valda skolan för 

att be om tillåtelse att få utföra studien med deras elever. Därefter tillfrågades de tretton 

elever som varit med på ett språkutbyte i Spanien om de kunde tänka sig att ställa upp 

på intervjuer kring språkutbytet. Sex elever var villiga att ställa upp och utgörs av tre 

pojkar och tre flickor. De går alla i en kommunal gymnasieskola i sydöstra Sverige. 

Eleverna är 17 år gamla och studerar samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet. De 

sex eleverna har nyligen börjat studera spanska steg 4, vilket innebär att de har studerat 

spanska i lite mer än tre år. De sex eleverna var även med på samma språkutbyte till 

Spanien.  

På skolan undervisas det i moderna språk, det vill säga tyska, franska, 

spanska och italienska och i flera av dessa har ett språkutbyte genomförts. Tanken var 

först att göra en kvantitativ undersökning i ämnet för alla som har varit på språkutbyte 

inom moderna språk för att på så sätt få fram ett representativt resultat. Dock valdes 

slutligen att avgränsa uppsatsen till att fokusera på ett fåtal elevers utbyte till Spanien.  

 

5.3 Genomförande 
 

Som nämnts ovan är det viktigt att som intervjuare vara påläst i sitt ämne för att på bästa 

sätt kunna besvara studiens syfte. Därför var första steget i forskningsprocessen att 

fördjupa sig i litteratur gällande forskningsämnet, för att kunna utforma en intervjuguide 

med passande utgångsfrågor för att eleverna ska kunna ge relevanta svar till 

undersökningsfrågorna. Alla frågor är alltså inte färdigskräddade utan istället öppna för 

att på djupet komma åt viktiga svar från informanterna. Enligt Patel och Davidson är det 

ofta vanligt med få frågor jämfört med vid kvantitativ metod, det vill säga att i en 

kvalitativ intervju är det tillräckligt att utgå ifrån vissa teman eller särskilda områden. 

Patel och Davidson nämner också att man ska undvika att ställa ”långa frågor, ledande 

frågor och negationer” (Patel & Davidson, 2003, s. 74). Enligt Kvale och Brinkmanns 

förslag ska man även ställa inledande frågor som används för att ge så deskriptiva svar 

som möjligt om informanternas upplevelse av fenomenet. Kvale och Brinkmann menar 
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att intervjuaren även kan ställa specificerade och direkta frågor för att få en helhetsbild 

av informanternas upplevelser, dessutom kan tolkande frågor ställas för att få klart för 

sig vad informanten just har sagt (Kvale och Brinkmann, 2009, ss. 151-152). Den här 

studiens intervjuguide utformades på det här sättet, genom att utgå från öppna frågor 

kring språkutbytet med möjlighet att ställa relevanta följdfrågor utifrån elevernas svar 

under intervjun.  

 Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan för att analyseras. 

Alla elevers transkriberade texter lästes igenom ett flertal gånger och ansågs vara av 

betydelse för den här studien. Det transkriberade materialet analyserades sedan noga för 

att på så sätt hitta centrala teman som sedan blev föremål för djupare tolkningar och 

teoretiska analyser utifrån studiens syfte. (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 221-223). 

Dessa tema presenteras sedan i resultat- och analysdelen med hjälp av citat från 

informanterna.  

 

5.4 Metodkritik 
 

Den kvalitativa intervjumetoden är att föredra när det gäller att undersöka upplevelser, i 

och med att svaren kan ge helt ny kunskap om ett fenomen jämfört med enkätsvar där 

svarsalternativen ibland är förutbestämda. Från början var tanken att inte bara intervjua 

elever utan även lärare som haft elever på utbyten och undersöka deras upplevelser av 

sina elevers motivation. Emellertid ansågs det sedan att de mest ärliga och fördjupade 

svaren skulle fås fram genom de som faktiskt har upplevt språkutbytet, kort sagt 

eleverna. För att validera den här studiens tillvägagångssätt är det viktigt att man som 

forskare följer de råd som finns gällande för den kvalitativa metoden, vilka beskrivs i 

nästa avsnitt. 

 

5.5 Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 
 

Den här studien utgår från Vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer ställer fyra krav: 

informationskravet som innebär att forskaren måste tala om för intervjupersonerna vad 

syftet med studien är och att det är frivilligt att vara med men kan samtidigt avbrytas om 

så önskas. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sitt 

deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att ingen ska kunna peka ut en informant 

efter de uppgifter som rapporteras i studien. Till sist står det så kallade Nyttjandekravet 
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som innebär att den insamlade empirin får endast användas i forskningssyfte 

(Vetenskapliga rådet, 1990). 

 Utifrån ovannämnda krav skickade jag först ett mail till skolan (se 

bilaga A) för att fråga om jag fick använda deras elever i min studie. När jag sedan 

träffat de elever som hade varit på utbyte i Spanien frågade jag om de ville ställa upp på 

en intervju, vilket sex av dem gärna gjorde. I samband med detta informerades de också 

om studiens syfte och vad det är jag vill undersöka. De blev också informerade om att 

deltagandet var frivilligt och att de hade möjligheten att hoppa av när som helst. De blev 

också införstådda med att deras svar i intervjuerna skulle komma att delges i studiens 

resultat och analysdel. De gav även sitt medgivande till att det transkriberade materialet 

och inspelningen vid behov får utlämnas till examinator, handledare och opponent. 

Däremot så anges varken skola, stad eller namn på informant i studien, helt enligt 

konfidentialitetskravet. Allt insamlat material kommer att raderas och förstöras när 

denna studie är helt avklarad.  

 Som nämnts tidigare undersöker den här studien elevers erfarenheter 

av ett språkutbyte genom kvalitativ metod. Professorn Alan Bryman (2011) redogör för 

att den kvalitativa undersökningsmetoden värde bottnar i två aspekter: tillförlitlighet 

och äkthet. Den förre utgörs av fyra kännetecken: trovärdighet, som innebär att det är 

övriga människor som avgör om det som forskaren kommer fram till är trovärdigt 

genom att han eller hon i forskningsprocessen har följt de etiska kriterier som finns. 

Överförbarhet innebär att forskaren förser de som läser studien med så exakta och 

tydliga uppgifter som möjligt, så att läsaren själv kan avgöra ifall resultatet kan 

tillämpas i andra kontexter. Pålitlighet innebär att alla avsnitt i studien ska redogöras för 

ordentligt och gärna genomgås av exempelvis kollegor, detta används dock sällan 

eftersom det kräver ett tungt arbete av andra. Den fjärde, möjlighet att styrka och 

konfirmera, innebär att intervjuaren inser att det aldrig går att uppnå ett helt neutralt 

utfall, men att forskaren samtidigt inte med vilje låter sig påverkas av sina egna 

vetenskapliga åsikter (Bryman, 2011, ss. 353-335). Kriterierna för äkthet tas inte upp på 

grund av den mindre roll den har haft inom forskningen (Bryman, 2011, s. 357). 

 Enligt dessa kriterier har den här uppsatsen antagit sin form, först och 

främst genom att följa de forskningsetiska principerna för trovärdighetens skull. Genom 

beskrivningarna av tillvägagångssätt kan läsaren själv bedöma studiens överförbarhet, 

dock är det tydligt när man ser till antalet intervjupersoner att studien rent allmänt inte 

är ute efter ett generaliserbart resultat. Däremot är syftet med studien att generera ny 
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kunskaper och en större insikt i vad en motivationsstrategi som ett språkutbyte kan ha 

för effekt på elevers motivation i spanska. Studiens resultat kan på så vis öppna upp för 

vidare forskning i ämnet för att bekräfta och hitta nya vägar till att motivera elever till 

att studera språk och höja ämnets status. 

Pålitligheten bekräftas till stor del genom att andra kunniga, så som 

handledare och opponenter, har följt stora delar av arbetet. För att uppnå det sista kravet 

har jag läst in mig på metod och intervjuarens roll och på så sätt varit medveten om att 

en intervju aldrig kan uppnå total objektivitet på grund av mina egna åsikter och 

förkunskaper och att jag genom mitt sätt att ställa frågor under intervjun kan påverka 

informanternas svar. Väl medveten om detta har jag en förhoppning av att jag har låtit 

informanternas svar tala för sig själva i studien.  
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6 Resultat och analys  

 
Utifrån syftets frågeställningar beskrivs i det här avsnittet resultatet av betydelsefulla 

motivationsfaktorer som framträdde i empirin och hur dessa förändrat motivationen hos 

eleverna. Viktigt att tillägga är att det under intervjuerna med eleverna framkom andra 

intressanta yttranden som inte direkt efterfrågats men som anses viktiga att presentera. 

Yttrandena handlar om att eleverna under intervjuns gång beskrev och jämförde andra 

motivationsfaktorer som haft betydelse för dem innan språkutbytet. Resultaten anses 

som relevanta för studien för att de förtydligar språkutbytets påverkan på deras 

motivation. Dessa resultat kommer även att presenteras först. Därefter presenteras 

resultatet/analysen utifrån frågeställningarna vad gäller betydelsefulla 

motivationsfaktorer, språkutbytets påverkan på deras motivationen till spanska och hur 

detta yttrar sig hos eleverna. 

Det resultat/analys som presenteras här nedan har sitt ursprung utifrån 

sex halvstruktuerade intervjuer med elever. Resultatet/analysen kommer på så sätt att 

klarläggas med citat från informanterna. Citaten förklaras sedan i förhållande till 

motivationsteorier, tidigare forskning och frågeställningar.  

 

6.1 Betydande motivationsfaktorer före utbytet 
 

Motivationsfaktorerna till att eleverna valde att studera just spanska skiljer sig åt mellan 

eleverna; antingen var spanska ett populärare språk på skolan eller så hade något syskon 

läst språket tidigare till exempel. Däremot är det gemensamt för dem att de alla styrdes 

av yttre faktorer. Spanskans användbarhet beskrivs genomgående av eleverna. Det vill 

säga att de belyser nyttan med att välja just spanska framför franska och tyska som en 

betydande faktor till deras val. För alla elever är det också obligatoriskt att välja ett 

modernt språk på högstadiet, och på gymnasiet måste de läsa ett modernt språk om de 

läser ett högskoleförberedande program, informant B uttrycker det så här: ”jag var 

tvungen typ”. Citat indikerar att betydelsen av ämnet inte värderas högt hos eleven utan 

är något som är påtvingat av skolan. Detta kan relateras till Wigfield och Eccles 

förväntan-värde-teroi (2000). Eleven verkar inte vara intresserad av ämnet och upplever 

det inte heller som relevant eller användningsbart. Dessutom, enligt tidigare forskning 

av Zuckerman, Porac, Lathin, Smith och Deci (1978), så är det viktigt att elever får göra 
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egna val för motivationens skull. I det här fallet är spanska inte självvalt av eleven vilket 

inte är motiverande i sig, det vill säga att eleven studerar spanska för att den måste det 

för att det ingår i elevens programstruktur.  

Vidare beskriver informanterna att det hade varit användbart att kunna 

prata spanska vid semesterresor till landet: ”Det är också en anledning till att jag valde 

det för vi brukar åka dit på semester” (Informant D). Att kunna nyttja språket vid resor 

och använda sig av språket är inte de enda faktorer som eleverna delar med sig av. De 

anser även att spanska är nyttigt att kunna för att det är ett språk som talas i stora delar i 

världen: ”Det verkade vara ett stort och brett språk” (Informant A). Att behärska 

världsspråket spanska skulle även kunna ge dem fördelar på arbetsmarknaden. Eleverna 

berättar att de är väl medvetna om att ytterligare ett språk är en merit vid sökandet av ett 

jobb i framtiden, att det ger dem möjligheterna att kunna arbeta även utanför Sverige. 

”Jag tänkte väl att det är ett väldigt stort språk och att man kan ha användning av det i 

framtiden, typ om man vill jobba utomlands”(Informant E). Ovanstående citat kan 

förklaras med Gardners beskrivning av instrumentell motivation (Gardner, 2010, s. 90).  

Även om enstaka elever uttryckte positiva attityder till ämnet spanska jämfört med 

andra moderna språk så beskriver eleverna sig vara instrumentellt orienterade. Det är de 

instrumentella faktorerna som ligger till grund för deras intresse för spanska så som 

jobbmöjligheter och att kunna använda det vid eventuella resor till spansktalande länder. 

Ytterligare faktorer som styrde eleverna är förhoppningen om att nå höga betyg: ”Sen 

ville man ju ha bra betyg och det” (Informant F). Även den yttre belöningen om att 

spanska ger meritpoäng anses som viktig del i att studera spanska: ”[…]det är ju 

självklart bra att det ger meritpoäng” (Informant A). Elevernas yttranden kan även 

relateras till Schunk och hans kollegors förklaring om begreppet yttre motivation 

(Schunk, Pintrich & Meece, 2008, ss. 236-238). Eleven läser spanska för kunna få en 

belöning, det vill säga meritpoäng som ger fördel för framtida studier.  

Vad gäller uppgifter eller läxor så var även det ett måste för dem: 

”[…] fick man glosor så var det bara nu måste jag göra det här och plugga in dem så jag 

kan dem bra på lektionerna[…]” (Informant C). Det här citatet bekräftar att att eleverna 

inte kände någon inre motivation. Eleverna upplevde inte någon inre glädje eller 

tillfredsställelse vid utförandet av uppgifter. De är inte heller nyfikna eller intresserade 

till att läsa ämnet vilket tyder på en bristande inre motivation till spanska (Schunk, 

Pintrich & Meece, 2008 ss.236-238). 
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 Sammanfattningsvis är eleverna styrda av yttre motivationsfaktorer; 

spanska är inget viktigt ämne som eleverna vill fördjupa sig i vilket reflekterar den bild 

som ges av spanskan i inledningen till den här studien.  

  

6.2 Kulturen 
 

Landets kultur är ett tema som kan kopplas till flera motivationsfaktorer som påverkat 

eleverna. Att följa med på ett språkutbyte kändes spännande, nervöst och intressant för 

eleverna, dels för att de skulle bo själva i en spansk familj men även för att de skulle bli 

roligt att få möta en annan kultur på nära håll. Även om de hade varit på semester i 

Spanien tidigare så skulle det inte kunna jämföras med en sådan här resa för nu skulle 

de inte bo på en semesterort utan istället ta del av den spanska vardagen, så som 

skolgång, familjeliv och traditioner. För en del var valet att följa med inte självklart utan 

de oroade sig för att deras spanskakunskaper inte skulle vara tillräckligt bra.  

 

Kompisarna tryckte på, jag ville inte egentligen, inte först i alla fall för jag 

kände typ så här att jag var mycket sämre än dem typ på spanska[…] 

Tränade på Entrevista, en hemsida typ (Informant C). 

  

För de som följde med på språkutbytet var det största skälet att göra en kul grej 

tillsammans med sina kompisar i varma härliga Spanien, sekundära skäl var att få lära 

sig mer av Spaniens kultur och att testa sig själv på det som de har lärt sig. 

 

Ja det var väl för att testa sig själv, det man har lärt sig eller så och liksom  

se om det kan komma till användning […] åka till Spanien är ju alltid 

roligt, även träffa de spanska familjerna och liksom se hur de lever och så, 

hur en dag ser ut (Informant A). 

  

Under utbytet så fick eleverna bo i spanska familjer vilket medförde att de fick uppleva 

en stor del av den spanska vardagen. Upplevelsen av kulturen beskriver eleverna som 

positiv och väldigt annorlunda jämfört med deras egen kultur. Av de intervjuade så var 

familjen det som påverkade deras upplevelser mest. 

  

De var så himla gulliga och mysiga, verkligen tar hand om en och man 

kom hem så skulle det kramas och pussas och så här skickade med värsta 

måltiden […] men de tog verkligen hand om en. (Informant B) 
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Efter vistelsen i Spanien beskrevs även tankar på spanska inför framtiden: 

 

Jag skulle kunna tänka mig att bo där för Spanien är ju ett väldigt vackert 

land. Fått mig att vilja lära mig mer tycker jag, så man kan kommunicera 

bättre och mer för framtiden. […] Välkommen tillbaka. Kul och höra. 

(Informant D). 

 

Citaten ovan beskriver att eleverna kände sig väl bemötta utav sina värdfamiljer och att 

de genom bemötandet av värdfamilj och värdlandet vill lära sig mer och skulle kunna 

tänka sig att bo i Spanien. På så sätt medförde utbytet en verklighetsförankring i den 

spanska kulturen. Att umgås med värdfamiljen resulterade i positiva attityder gentemot 

Spanien och dess kultur. Enligt Gardners modell så påverkar positiva attityder till språk 

och kultur den integrativa motivationen (Gardner, 2010, ss 88-89). Enligt ovanstående 

citat stämmer Gardners resonemang in hos eleverna.  

För att höja motivationen hos elever så menar också Dörnyei och 

Czisér (1998) att det är en bra motivationsstrategi att låta eleven få bekanta sig med 

målspråkets kultur genom material som är typiskt spanskt. I detta fall är materialet helt 

autentiskt genom att de fått uppleva kulturen i det verkliga livet. 

 

6.3 Bekräftelse 
 

Bekräftelse är ett annat centralt tema där ytterligare viktiga motivationsfaktor går att 

identifiera.  

Eleverna oroade sig för hur det skulle bli att behöva tala spanska och 

det var nervöst i början för alla. Det visades genom att de använde sig av engelska i 

början när de ville säga något, för de var rädda för att säga fel och att de inte skulle prata 

helt korrekt spanska. Men under tiden de var med de spanska eleverna i skolan och ju 

mer tid de spenderade med sina värdfamiljer där föräldrarna ofta inte kunde prata 

engelska så försvann rädslan för att tala språket sakta men säkert.  

 

Ja alltså när man var hemma med familjen, föräldrarna kunde ju bara 

spanska och då fick man ju liksom höra på va de sa i alla fall och förstå 

det, och det var ju lättare, sen när man skulle svara själv på spanska då  

blev det lite svårare […] alltså man märker att man kan mer än vad man 

tror när man är typ i Spanien och när vi va med dem på lektionerna […] 
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sen vågade man ju prata mer och mer. (Informant E) 

 

Även om det ibland talades engelska så upplevde eleverna det positivt att kunna 

använda sig av den spanskan som de har lärt sig i skolan. Att kunna kommunicera, göra 

sig förstådda och få lära sig vissa slangord som är vanliga i just den delen av Spanien 

var även det en rolig upplevelse.  

 

De pratade spanska med mig nästan bara, det var lite roligt, jag kunde 

göra mig förstådd i alla fall, de kanske fick upprepa det några gånger men 

till slut så förstod jag, man kunde ju kommunicera. Det var jättehäftigt 

tyckte jag. (Informant A) 

 

Att få möta den spanska kulturen och få använda sig av det talade språket var något som 

eleverna tog med sig från utbytet. De menar att genom utbytet så fick de bekräftelse på 

vad de kan och uppleva känslan av att få prata med en äkta spanjor vilket de inte har 

möjlighet till hemma i skolan vilket kändes väldigt inspirerande. 

 

Prata med riktiga spanjorer det tyckte jag nästan var det häftigaste av allt 

att det vi har lärt oss här i skolan det funkar verkligen och prata med dem 

där nere och de pratar i princip precis likadant som jag försökte göra. Det 

var väldigt häftigt. (Informant B) 

 

Dessa upplevelser kan kopplas till Pajares och Johnsons studier (1996), där det visat sig 

att motivationen ökar om eleverna får ett större förtroende för sina förmågor. Genom att 

klara av att kunna kommunicera med målspråkets talare, vilket var målet med resan, så 

märks det tydligt att eleverna inser vilka kunskaper de faktiskt besitter i spanska. Det 

kan också kopplas till motivationsfaktorn feedback (Deci & Ryan, 1985; Schunk & 

Cox, 1996). Även om de inte får en direkt feedback från en lärare så får eleverna ändå 

en sorts feedback genom kommunikationen med spanjorerna och får på så sätt 

bekräftelse på sina kunskaper. Likt tidigare studier kan alltså en yttre belöning i form av 

feedback påverka motivationen positivt. Även rädslan för att tala språket har minskat 

för att de har fått bekräftelse på det som de har lärt sig tidigare: 

 

Ja mycket, mycket mer inspirerande och intressantare typ när man vet att 

man kan utnyttja det typ. Kommunicera med dem på deras språk det är 

kul […] kände sig duktig typ, det är kul (Informant E). 
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Dessa citat kan även kopplas till Banduras (1997) begrepp självtillit. Genom att få 

bekräftelse på sina kunskaper i spanska har även deras uppfattning av sin egen förmåga 

förändrats. Genom utbytet har de utvecklat en större självtillit vilket har förändrat deras 

inställningar till spanska. Det kan också relaters till Gardners begrepp språkångest 

(Gardner, 1985, s. 34). Eleverna beskriver tydligt att språkångesten minskar i takt med 

att de får bekräftelse på sin kompetens. Enligt Gardner och hans kollegor så beror en 

individs språkångest på positiva/negativa erfarenheter av språkanvändandet. Utifrån 

elevernas yttranden så är det till stor del positiva erfarenheter, vilket i sin tur har en 

fördelaktig påverkan på motivationen.  

  

6.4 Elevernas uttryck för förändringen i motivation i spanska 
 

I avsnitt 6.1 beskrivs elevernas tidigare motivation. Till stor del var alla styrda av yttre 

faktorer som meritpoäng, höga betyg och bättre jobbmöjligheter. De uttryckte heller 

inga tecken på någon inre motivation. Enligt ett flertal forskare så är den inre motivation 

att föredra. Dels för att inre motiverade elever visar på ett större engagemang, intresse 

och lär sig nya saker lättare (Bandura, 1993; Gottfried, 1990; Lepper et al. 2005). Får de 

göra egna val gällande deras studier så påverkar det också den inre motivationen (Deci 

& Ryan 1985). Avsnitt 6.2 och 6.3 visar att språkutbytet ökat den integrativa och inre 

motivationen på flera sätt. Detta uttrycker eleverna på flera sätt gällande sina fortsatta 

studier i spanska: ”Nu har jag ju börjat fundera på att välja spanska till nästa år också, 

vilket jag innan inte ens hade en tanke på” (Informant C). 

Genom att vara iväg på språkutbyte insåg eleverna att man måste våga 

använda sig av språket. Det de vågade göra där måste de sedan ta med sig till 

klassrummet och se till att använda i den miljön också. Som tidigare nämnt grundar sig 

detta mod i bekräftelsen de fick när de var tvungna att tala spanska. Så här menar en 

elev att det ska vara: 

 

Eftersom man kände där att man vågade mer då vet man att man kan 

lika mycket som man kunde där, kan man ju egentligen här hemma men 

bara att man måste kunna plocka fram det här också likadant som man 

fick göra där. (Informant E)  
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I citatet ovan kan det konstateras att språkutbytet har fått eleverna att känna sig 

kompetenta vilket ökar självtilliten (Bandura, 1997). Detta i sin tur påverkar den inre 

motivationen. 

Att elevernas intresse för spanska har ökat deras motivation efter 

språkutbytet stämmer klart och tydligt med alla intervjupersonerna. Elevernas tidigare 

motivation bestod till stor del av att göra det de måste för att klara kursen eller för att få 

ett högt betyg. Inte många nämner att spanska uppgifterna de har haft är roliga i sig utan 

det mest intressanta var att spanska var ett stort och brett språk och ett härligt land att 

semestra i. Däremot efter utbytet så uttrycker en elev sig så här om ämnet spanska: 

 

Innan utbytet va det typ att man måste göra det, man måste få bra 

betyg, jag måste lära mig, men nu mera roligt [… ] man gör det för att 

man vill också […] innan fick man glosor så var det bara nu måste jag 

göra det här och plugga in dem så jag kan dem bra på lektionerna men nu 

är det mer för att man vill kunna dem, innan var det för att man måste och 

nu för att man vill. Det har gett mig självförtroende och en annan syn på 

spanska att det är roligt också. Det är ju mycket lättare att lära sig något 

som man vill lära sig också. (Informant A) 

 

Eleven beskriver i citatet att synen på ämnet spanska till stor del har påverkats på grund 

av utbytet. Nu finner eleverna glädje i ämnet och i aktiviteterna istället för att det är 

något som de måste göra för att läraren säger det eller för betygens skull. Eleven 

beskriver även att viljan till att lära sig något betyder mycket, allt blir så mycket lättare 

och roligare då. Det ovanstående citatet är en beskrivning av vad just inre motivation är, 

det vill säga att ämnet spanska nu upplevs som något tillfredsställande i sig och handlar 

nu inte enbart om yttre faktorer. Enligt Bandura (1993), Gottfried (1990) och Lepper et 

al. (2005) deltar inre motiverade elever mer aktivt och övar mer, vilket eleven här också 

menar. Den inre motivationen har alltså påverkats väsentligt av utbytet.  

  Enligt tidigare forskning kring språkresors betydelse för motivation så 

ökar den oftast. Enligt Colemam så påverkars flera variabler så som språkrädslan, 

attityder till kulturen och motivationen i sig. I analysen upplever eleverna en förändring 

i alla dessa variabler (Coleman, 1998, ss. 193-196).  Även Mark Ingram påpekar att vid 

en sådan här upplevelse med bra värdfamiljer blir elever mer motiverade till språket. De 

påverkas av närheten till kulturen genom att de utvecklar större förståelse och öppenhet 

gentemot den (Ingram, 2005, ss. 220-222). Både Ingram och Heather Willis Allen 

menar att språkresor kan påverka den inre motivationen så starkt att elever väljer att 
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fortsätta studera språket (Ingram, 2005, ss. 220-222; Allen, 2010, s. 42). Detta kan 

också utläsas i elevernas ovannämnda citat att de känner ett större engagemang och 

intresse för ämnet spanska. Nu tycker eleverna att spanska är roligt i sig och känner att 

de vill utföra läxor och uppgifter mer för att de vill och inte för att de måste. 

I sina upplevelser av språkutbytet beskriver eleverna att resan ökat 

deras intresse för spanskämnet. De är alla överens om att utbytet mer eller mindre har 

påverkat deras motivation i deras fortsatta studier. De känner bland annat större lust och 

intresse att utveckla sina spanskkunskaper. De menar att spanska känns meningsfullare 

nu och tar spanskan mer seriöst än vad de har gjort tidigare. Här nedan följer elevernas 

upplevelser av hur utbytet förändrat deras motivation och hur det påverkar deras 

beteende och agerande i ämnet spanska: 

 

 Jag känner att spanskan är precis lika viktig som andra ämnen, […]  

glosor o sånt gör jag det mer, innan var det liksom kvällen innan och om  

jag orkade gjorde jag det kanske men nu försöker jag göra det. […] Alltså  

jag känner att jag vågar prata mer spanska […] för att när jag pratade där 

nere så förstod man ju och det fungerade ju, då kände jag liksom att jag  

fick en bekräftelse […] det har gjort att jag vågar lite mer. Min motivation 

är mycket större nu än den var innan utbytet […] det var oerhört roligt 

och lärorikt. (Informant A). 

 

Citatet ovan uttrycker att utbytet betytt en hel del vad gäller motivationen, ämnet ses nu 

som lika viktigt som något annat ämne och det läggs ner mer energi på att till exempel 

utföra läxor. Detta kan kopplas till Wigfield och Eccles (2000) teori om förväntningar 

och värde. Genom utbytet har de insett att de kan klara av att kommunicera på spanska 

vilket har stärkt deras tankar om möjligheterna att klara av olika uppgifter i spanska. 

Dessutom visar de att de värderar spanskämnet högre genom att de anstränger sig mer 

än vad de gjort tidigare.  

”Det är mycket roligare att gå på lektioner, man är ju kanske inte lika 

bra men mer som de andra nu, det känns ju så här bättre typ.” (Informant E). Wigfield 

och Eccles (2000) menar att positiva erfarenheter och större förväntningar på att lyckas 

påverkar motivationen vilket framgår av ovanstående citat. I citatet beskrivs hur eleven 

känner att spanskan är mer värdefull efter språkutbytet. Elevens förväntningar på att 

lyckas har också förändrats genom att den känner sig mer kunnig efter erfarenheten och 

inte längre lika dålig som resten av gruppen. Dessutom tycker eleven att det är roligare 

att gå på spansklektioner. Spanskan känns också mer tillfredsställande. 
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 Även om spanskan känns mer glädjefull så är det fortfarande viktigt 

att få bra betyg: 

 

Fortsätta liksom kunna utveckla sitt språk så att man kan prata mer för när 

 jag kom ner dit så man kunde ju inte perfekt spanska precis så man kan ju  

finslipa på massa grejer […] vill göra det bättre för att få höga betyg […]  

Jag har nog fått en ökad lust för det efter utbytet […] man vet vad som 

krävs för att överleva i Spanien […] Ja det tycker jag för när man var där 

nere själv så var man ju tvungen och prata med dem för jag har ju inte 

varit den som pratar mycket med andra människor […] det har gett en 

bättre självsäkerhet. (Informant F) 

 

Citatet uttrycker likt de andra eleverna att utbytet har gett ett ökat intresse för studierna, 

men även att yttre faktorer fortfarande spelar en viktig roll i deras motivation genom att 

höga betyg fortfarande är viktigt. 

Det här avsnittet avslutas med en av elevernas funderingar om vikten 

av ett språkutbyte. Även om de inte hör direkt ihop med uppsatsens syfte och kan ses 

som spekulativa så kan de vara viktiga inför framtida studier inom motivation och 

språk:  

 

Jag tycker nog att man ska ta chansen att åka på utbyte […] för att man  

alltså blir verkligen mer motiverad […] Om vi hade fått reda på detta när  

man kanske gick i 7:an att man skulle få åka på ett språkutbyte på 

gymnasiet så kanske man hade ansträngt sig lite mer. (Informant F). 

 

Här uttrycker eleven vikten av att få chansen att åka på språkutbyte, att man på så sätt 

blir mer motiverad och förmodligen skulle ha ansträngt sig ännu mer om man i förväg 

hade fått veta att ett språkutbyte väntade på gymnasiet.  

 

Sammanfattningsvis beskriver eleverna att utbytet medfört: 

• Ett högre värde  

• Högre förväntningar på att lyckas  

• Positiva erfarenheter 

•Större intresse för främmande språk 

• Positiva attityder till människorna, språket och kulturen  

• Positiva attityder till lärande-situationen 
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• Självtillit och mindre språkångest genom bekräftelse 

 

Alla dessa faktorer indikerar på att elevernas motivation har förändrats och ökat, även 

om instrumentella faktorer fortfarande är viktiga.  
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7 Slutsatser  

 
Eleverna nämner i intervjuerna de olika faktorer som påverkat deras val att studera 

spanska. Därav kan det konstateras att de till stor del styrdes av yttre faktorer, så som 

betyg och meritpoäng. Ytterligare en yttre faktor som påverkat dem är att spanska är ett 

stort språk som talas i stora delar av världen. Genom att kunna språket så ger det dem 

extra meriter inför framtida karriärer. Den inre motivationen till spanska innan utbytet 

är inte stark hos eleverna. Detta märks genom att uppgifterna i ämnet ses som ett måste 

istället för en inre glädje och tillfredsställelse.  

I intervjuerna framgår 2 centrala teman: kultur och bekräftelse, vari 

olika betydelsefulla motivationsfaktorer har identifierats. Elevern beskriver också 

förändringen i motivation och hur den tar sig i uttryck i deras studier i spanska. Genom 

språkutbytet har eleverna i en direkt situation fått ta del av kulturen och dess folk. De 

har på så sätt utvecklat kännedom och attityder till landet och folket, de har upptäckt 

likheter och skillnader med sin egen kultur och känt sig väldigt välkomna och 

omhändertagna i deras sociala miljö. Genom språkutbytet har de även blivit ”tvingade” 

till att tala och förstå spanska vilket har bekräftat deras kunskaper och på så sätt minskat 

deras språkångest. Detta har i sin tur har haft betydelse för deras självförtroende och lust 

till att lära sig ännu mer spanska. Elevernas upplevelser visar att det är enormt viktig att 

bli bekräftade eller med andra ord få en sorts feedback på hur kompetenta de verkligen 

är. Eleverna säger själva att de genom utbytet, det vill säga att ha klarat av att bo ensam 

i en spansk familj och fått använda sig av sin spanska, har fått en starkare självbild och 

en ökad inre motivation. Att använda språket på lektionerna känns inte lika skrämmande 

längre, de behöver inte tala perfekt spanska utan det viktigaste är att våga använda det. 

Elevernas motivation har ökat mycket genom utbytet, främst den inre 

och den integrativa motivationen, det vill säga lusten, intresset och viljan att lära och 

utföra uppgifter eller läxor. Även tankar på att fortsätta läsa ytterligare kurser i spanska 

på högre nivå har beskrivits. Attityder till kulturen, folket och språket har påverkat den 

integrativa motivationen. Detta tyder på att de värderar ämnet spanska högre än vad de 

har gjort tidigare, vilket också har påverkat deras drivkraft.    

Avslutningsvis kan sägas vad gäller den yttre motivationen att få höga 

betyg så är den oförändrad hos eleverna som fortfarande vill ha höga betyg. Det är inte 

det som är av störst betydelse längre eller det som styr dem utan alla elever instämmer i 

att spanskämnet nu är roligare och de utför uppgifterna för att de vill lära sig mer och 
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inte för att man måste. Slutsatsen av den här studien blir därför att språkutbytet är en väl 

fungerande motivationsstrategi. Eleverna som tidigare varit drivna av yttre motivation 

har gått till att känna mer inre motivation vilket har gjort dem till mer engagerade elever 

i klassrummet. Språkutbytet har alltså förändrat, stärkt och ökat motivation hos eleverna 

i deras fortsatta studier i ämnet spanska.  
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8 Diskussion 

 
I det här kapitlet följer en diskussion utifrån vad som har framkommit i analysen. Först 

diskuteras resultatet och sedan förs en diskussion kring tillvägagångssättet för den här 

studien. 

 

8.1 Resultatdiskussion 
 

Enligt de forskare nämnda i den här studien inom motivation och språkstudier så hör 

motivationen och lärande ihop. Naturligtvis kan en individ ha fallenhet för ett ämne 

men utan motivation kanske den eleven inte anstränger sig i ämnet. 

 Enligt EU-kommissionens ska alla ha möjlighet att lära sig mer än ett 

språk. Därmed så har det också blivit ett måste i skolan och på gymnasieskolan har det 

blivit ett krav på alla högskoleförberedande program. Att som lärare möta elever som är 

tvingade till att läsa ett ämne eller att de endast är styrda utav yttre motivation då de 

egentligen inte känner någon glädje eller engagemang överhuvudtaget är inte 

motiverande i sig. Därför är det enormt viktigt att som lärare utföra motivationsarbete i 

skolan och förskaffa sig kunskap om vilka motivationsstrategier som är användbara på 

eleverna. Som analysen visar så var eleverna i sin tidigare motivation väldigt styrda av 

yttre faktorer. För att göra eleverna attraktiva på arbetsmarknaden, för att öka 

interkulturell förståelse och för att minska avhoppen i högre kurser och få eleverna att 

fullfölja sina studier är det också högst relevant att tidigt kunna motivera sina elever.  

 Enligt den forskning om motivation och språk som har beskrivits i 

studien så har det visats att språkresor faktiskt höjer motivationen och attityder 

samtidigt som den ger ökat självförtroende och minskar rädslan för att använda språket. 

Även om språkutbytet inte varar lika länge som en språkresa står det klart att ett kortare 

utbyte kan påverka elevernas motivation till spanskämnet. Förutom att motivationen i 

sig har ökat är det också en stor bedrift för eleverna att ha vågat följa med och bo själv i 

en värdfamilj. Att ett utbyte till och med kan motivera elever till att fortsätta på högre 

nivåer i spanska borde anses dessutom ett vinnande koncept.  

Språkutbytet har även ökat värdet av ämnet så att de tycker att det är lika viktigt som 

andra ämnen. Förhoppningsvis kan detta medföra att ämnets status höjs vilket 

förhoppningsvis resulterar i att fler elever väljer att läsa ämnet. Kanske skulle det då 

kunna locka elever från yrkesprogram som i sina framtida yrken säkert får möta 

människor som pratar andra språk.  
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 Vidare väcker resultatet tankar till att ett språkutbyte borde vara en 

given möjlighet, det vill säga att det ska ingå i ämnet moderna språk att få göra en sådan 

resa, att eleverna redan när de börjar med språket kan motiveras av att de ska få åka till 

landet och få använda språket i verkliga situationer. Dessutom kan det ju påverka att fler 

elever väljer att läsa språk när de får möjligheten att välja det.   

 Vinsterna med ett utbyte upplevs helt enkelt som större än förlusterna, 

kort sagt så skulle eleverna, lärarna, skolan och arbetsmarknaden vinna på att låta 

eleverna få åka på ett språkutbyte. Även om inte lärarna har någon ork eller lust i att 

organisera en utbytesresa så är rådet: ”Gör det ändå!” Annars skulle det vara bra om en 

del av en lärare eller annan personals tjänst kunde vara avsatt till att arbeta med detta. 

På så sätt skulle fler individer få komma iväg på ett språkutbyte och utvecklas, mogna 

och motiveras på alla håll och kanter. 

 

8.2 Metoddiskussion 
 

Det hade varit väldigt intressant att göra en kvantitativ studie av ämnet för att få fram en 

mer representativ bild för att se ifall utfallet här stämmer överens med andra som åker 

på sådana här resor, dels för att resultatet skulle kunna ha större påverkan så att fler 

grupper får möjligheten att åka iväg på utbyte. Däremot, genom att göra en kvalitativ 

studie fick eleverna chansen att ge fördjupade svar och verkligen beskriva sina 

upplevelser vilket kan vara svårt att göra via en enkät som mestadels används i en 

kvantitativ studie. 

 Ett annat intressant angrepssätt hade varit att låta eleverna skriva egna 

rapporter om sin motivation till ämnet innan utbytet och att därefter observera dem 

under och efter utbytet för att med egna ögon upptäcka hur de påverkats av 

språkutbytet. Detta sätt att gå tillväga skulle dock kräva en mycket längre 

undersökningstid. En jämförande studie mellan de olika moderna språken skulle också 

vara intressant, för att undersöka ifall elever påverkas annorlunda beroende på vilken 

kultur de besöker. I vidare forskning hade det varit intressant att även intervjua lärare 

med elever som har varit på utbyten. Upplever de en större motivation hos eleverna? Får 

de högre betyg? Har de en ökad lust och engagemang för att lära? Vågar de prata mer på 

målspråket?  

 Avslutningsvis kan den här studien och det som kommit fram i 

resultatet/analysen förhoppningsvis påverka de som fattar ekonomiska beslut och de 
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som bestämmer vad kursen i moderna språk ska innehålla så att betydelsen av 

språkutbytet som motivationsstrategi tas till vara på för allas bästa. 
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10 Bilagor 
 

10.1 Bilaga A Förfrågan om medverkan i examensarbete 
 

Växjö, 2015-02-28 

 

Hej! 

Jag heter Caroline Svensson och jag studerar sista terminen på lärarutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag ska denna termin skriva mitt examensarbete i ämnet 

utbildningsvetenskap.  

Min studie kommer att undersöka vad ett språkutbyte har för betydelse för motivationen 

i fortsatta studier i ämnet spanska. Därför vill jag be om lov att komma till Er skola och 

intervjua några utav eleverna. Alla intervjuer kommer att spelas in och resultatet 

kommer att tas upp och diskuteras i själva arbetet. Skolans och lärarnas namn kommer 

att förbli anonyma. Studien kommer alltså att följa de forskningsetiska riktlinjerna. Alla 

dokumentationer kommer att förstöras så snart uppsatsen är färdigskriven och 

publicerad.  

I detta arbete handleds jag av en mycket erfaren lärare som heter Zara Bersbo, Fil.dr. i 

pedagogik. Om det är något ni undrar över så har ni möjlighet att höra av er till mig på 

telefonnummer: 0706955511 eller till min mail: caroline_it_83@hotmail.com  

Mvh 

_________________ 

Caroline Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

 

 

10.2 Bilaga B intervjuguide 
 

Inledande frågor 

-Varför ville du följa med på ett språkutbyte? 

-Vad fick ni vara med om där? 

  

 

Var det några särskilda upplevelser som var speciellt motiverande under 

språkutbytet? 

-Upplevelser av kultur och traditioner 

-Bekräftelse av kompetens 

-Förändrade attityder till språk och kultur 

 

 

Har språkutbytet påverkat din motivation vad gäller studier i spanska? 

 

-Ökad motivation? 

-Vilket typ av motivation har det förändrat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


