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informants also underline the motivational importance of experiencing competence, success and development. They
become motivated by experiencing self-efficacy (Bandura 1997). This self-efficacy is rooted in experience of success, but
also in being encouraged by significant others or role models, i.e. family members and friends. Despite a frequent awareness
of the weakening general interest for FL, most students have a supportive network.
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Förord 

Att skriva en avhandling är inte helt olikt att lära sig ett modernt språk. Arbetet 
kräver ett ständigt flöde av motivation, ett flöde som inte alltid kommer av sig 
själv. Vissa dagar och vissa stunder känns det onekligen trögt. Det är tillfällen 
då tvivlet gör sig påmint och lusten stannar av. Vid sådana tillfällen räcker det 
inte med att läsa och skriva om motivation, att uppehålla sig i teoriernas sfär. 
Istället behövs den motivation som alstras av goda människor i ens omgivning, 
människor från vilka man kan hämta just den kraft, energi och stöd som krävs 
i stunden. Sådana människor till vilka jag nu vill rikta mina stora, varma och 
innerliga tack.  

Ska man vara riktigt konkret, bör det första tacket riktas till alla dem som 
har gjort denna avhandling möjlig, alltså informanterna. Er upplåtna tid och 
uppvisade vänlighet har legat till grund för både datainsamling och data, men 
också för mycken arbetsglädje. Så: tack alla elever och lärare, vars namn jag 
inte kan nämna, men vars minne jag alltid kommer att bära med mig - med 
tacksamhet och glädje. 

Därefter vill jag tacka mina handledare, Tore Nilsson och Marianne Mo-
lander Beyer. Ni är inte bara två skickliga handledare, utan också två goda och 
stöttande personer, med vilka denna långdragna vandring gjorts betydligt lät-
tare.  

Vidare vill jag tacka alla mina goda kollegor på institutionen, människor 
som har gett mig mycket både på det kollegiala och det vänskapliga planet. 
Det har varit givande att utbyta såväl teoretiska idéer som praktiska och var-
dagliga glädjeämnen och vedermödor med er. I synnerhet tack till Per Snoder, 
som en sen eftermiddag vid kopiatorn (då jag uppenbarligen såg lite mer sliten 
ut än vanligt) försåg mig ett inspirerande ordspråk: ”Tålamod med det som är 
jobbigt, tacksamhet för det som är bra.” Detta ordspråk har suttit på min vägg 
sedan dess. 

Tack vill jag också rikta till andra kollegor, framförallt mina tidigare ad-
junktkollegor, där Harriette Persson intar en alldeles speciell plats för den 
värme och det stöd hon alltid har visat. Kul var det också att dela korridor med 
universitetslärarna inom tyska och nederländska under min första doktorand-
tid. 

Under min doktorandperiod har mina vägar också korsats av andra motive-
rande och inspirerande människor. Inte minst mina nyfunna vänner från In-
dien, Pakistan, Iran, Etiopien och Bangladesh. Genom er har jag fått inblick i 
helt nya (digitala och analoga) världar, men också insett att vi alla i grunden 



  

har mer gemensamt än vi oftast tror, oavsett ursprung, språk och religion. 
Dessutom var det en ny upplevelse att spela cricket. Tack för det! 

På ett personligt plan vill jag passa på att tacka och hedra min tidigare fram-
lidne kollega Rudolf. Du lärde mig – mer än någon annan – att kunskap och 
mänsklig omtanke – alltid kan och bör gå hand i hand. 

Andra människor jag vill tacka är Anna, Nelleke, Olivia, och i synnerhet 
min osvikligt gode vän, Johan.  

Därtill bockar och bugar jag inför alla goda tränings- och fotbollskompisar 
jag har och har haft, nu och genom åren. Ni har gett mig det banala men ändå 
geniala perspektivet på livet: Att låter man bara leken, kroppen och glädjen, 
vara med, så har man vunnit mycket. Allvar kräver lek, tänkande kräver fysisk 
rörelse för att riktigt fästa och bära frukt. 

Vid sidan om detta vill jag tacka min familj (també gracies a la meva 
família catalana). Speciellt vill jag rikta ett stort tack till mina föräldrar, Ker-
stin och Albert, två personer som inte bara har burit och väglett mig genom 
min barndom och ungdom, utan också fungerat som ett konkret och stabilt 
stöd genom min doktorandperiod. Även min bror, Olof, vill jag tacka för att 
han är det som en bror ska vara – nära, generös och stöttande, i alla lägen då 
det räknas och behövs. 

Extra speciellt vill jag också rikta ett tack till Kristina, du har lyst upp min 
väg under avhandlingsperiodens upplopp, något jag hoppas fortsätter. 

Slutligen vill jag tacka mina tre barn – Teo, Miranda och Bianca. Ni är det 
som får hjulen att snurra lite extra snabbt på cykeln när det är dags att åka hem 
från jobbet.  

Ni är – kort och gott – vägen och målet för det jag gör.   



 

Innehåll 

1 Introduktion....................................................................................... 15 
1.1 Syfte och frågeställningar ........................................................................... 17 

1.1.1 Uppläggning av avhandlingen .......................................................... 18 

2 Bakgrund ............................................................................................ 19 
2.1 Moderna språk – igår och idag ................................................................... 19 

2.1.1 Språk och flerspråkighet ................................................................... 20 
2.1.2 Moderna språk och engelska – språk med olika villkor .............. 22 
2.1.3 Avhoppen från moderna språk ........................................................ 25 
2.1.4 Tre stora moderna språk, tre olika utvecklingskurvor ................ 26 
2.1.5 Dagens styrdokument – på nationell och internationell nivå ..... 28 
2.1.6 Dagens styrdokument i ämnet moderna språk ............................ 29 
2.1.7 Sammanfattande kommentar om villkoren för moderna språk 30 

2.2 Rapporter om moderna språk i svensk skola .......................................... 31 
2.2.1 Språkvalet i grundskolan .................................................................. 31 
2.2.2 Språklig enfald eller mångfald…? .................................................... 31 
2.2.3 Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och 
gymnasium .......................................................................................................... 33 
2.2.4 Jämförelse mellan SEM-studien och ASG-studien ........................ 34 
2.2.5 Internationella språkstudien 2011 .................................................. 35 
2.2.6 Språk är framtiden ............................................................................. 38 
2.2.7 Forskningsrön och reflektioner kring spanskämnet ..................... 39 
2.2.8 Om att läsa språk på gymnasiets högsta nivå .............................. 39 
2.2.9 Sammanfattande kommentarer om rapporterna om moderna 
språk i svensk skola .......................................................................................... 40 

3 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning .................................. 42 
3.1 Motivationsforskningens vetenskapliga position ..................................... 42 
3.2 Sociokognitiv teori och motivationsteori .................................................. 44 
3.3 Arbetets två nyckelbegrepp: attityder och motivation .......................... 46 

3.3.1 Begreppet attityd ............................................................................... 47 
3.3.2 Begreppet motivation ........................................................................ 48 
3.3.3 Motivationsbegreppets tre centrala komponenter ....................... 50 
3.3.4 Den konceptuella kopplingen mellan attityder och motivation .. 52 
3.3.5 Motivation och attityder i lärande av moderna språk .................. 53 

3.4 Sammanfattande definitioner av motivation och attityder ................... 54 



  

3.5 Sociokognitiv teori ........................................................................................ 54 
3.5.1 Self-efficacy ........................................................................................ 56 
3.5.2 Motivationsteori och målteori .......................................................... 60 
3.5.3 Inre och yttre motivation.................................................................. 62 
3.5.4 Process- eller innehåll ....................................................................... 63 

3.6 Motivationsbegreppet inom språkutbildningsfältet ................................. 64 
3.6.1 Tid, process och motivation ............................................................. 65 
3.6.2 Tre faser inom The L2 Motivation Research Field ........................ 66 

3.7 Gardner och The Socio-educational model .............................................. 67 
3.7.1 Instrumentell och integrativ motivation ........................................ 67 
3.7.2 Sociala faktorer i motivationsbegreppets centrum ...................... 68 
3.7.3 Den kritiska diskussionen om integrativeness .............................. 69 
3.7.4 The Motivational Self System .......................................................... 70 

3.8 Andra aspekter av konstrukten motivation och attityder ...................... 71 
3.8.1 Resor, vänskap, kunskap och instrumentell motivation ............. 73 
3.8.2 Person – kontext –relation ............................................................... 74 
3.8.3 Kön, genus och språklärande........................................................... 74 
3.8.4 The Good Language Learner ............................................................ 76 
3.8.5 Attityder till språk .............................................................................. 77 

3.9 Forskning om attityder och motivation i svensk utbildning .................. 78 
3.10 Svensk forskning om motivation och attityder till moderna språk. 81 

3.10.1 Henry och L3 motivation ................................................................... 82 
3.10.2 Österberg - motivation och språkbegåvning ................................. 83 
3.10.3 Motivation och självbilder ................................................................. 83 

3.11 Sammanfattande kommentarer av studier inom fältet motivation 
och attityder till moderna språk ........................................................................... 84 

4 Metodologiska utgångspunkter ..................................................... 87 
4.1 Kvalitativ forskning ....................................................................................... 87 

4.1.1 Den kvalitativa forskningsinriktningens särdrag .......................... 88 
4.1.2 Kvalitativ forskning inom attityd- och motivationsforskning ..... 89 
4.1.3 Narrativ metod och livsberättelser ................................................. 89 

5 Metod, material och forskningsprocess ....................................... 93 
5.1 Urval och material ........................................................................................ 93 

5.1.1 Urvalsprocedur ................................................................................... 94 
5.1.2 Likheter och skillnader mellan två skolor och skolmiljöer .......... 95 
5.1.3 Bortfall och deltagande i materialet ............................................... 96 
5.1.4 Informanterna – en speciell grupp, i ett speciellt skede ............. 97 

5.2 Pilotstudier ..................................................................................................... 99 
5.3 Datainsamlingen och fältarbetet ................................................................ 99 

5.3.1 Enkäterna och intervjuerna ............................................................ 102 
5.4 Etiska förhållningssätt och överväganden .............................................. 103 
5.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet ............................... 104 



 

6 Resultat och analys ........................................................................ 105 
6.1 Kontakten med de undervisande språklärarna ..................................... 106 
6.2 Enkäterna ..................................................................................................... 106 

6.2.1 Redogörelse för redovisning av enkäterna .................................. 107 
6.3 Enkäterna på NG ......................................................................................... 108 

6.3.1 Enkäter från gruppen i tyska på NG ............................................. 108 
6.3.2 Enkäter från gruppen i franska på NG ......................................... 110 
6.3.3 Enkäter från gruppen i spanska på NG ........................................ 113 

6.4 Enkäterna på AG ......................................................................................... 118 
6.4.1 Enkäter från gruppen i tyska på AG ............................................. 118 
6.4.2 Enkäter från gruppen i franska på AG .......................................... 122 
6.4.3 Enkäter från gruppen i spanska på AG ........................................ 125 

6.5 Sammanfattande tematisk analys av enkäterna på NG och AG ........ 128 
6.5.1 Bemästrandemål – motivationen att verkligen kunna .............. 128 
6.5.2 Inre motivation – lust och meningsfullhet ................................... 129 
6.5.3 Self-efficacy – upplevd förmåga ger motivation ........................ 129 
6.5.4 Att kunna kommunicera med omvärlden .................................... 130 
6.5.5 Yttre motivation - betyg och meritpoäng .................................... 131 
6.5.6 Språkspecifika attityder .................................................................. 132 

6.6 Resultat och analys av intervjuerna ........................................................ 133 
6.6.1 Språkvalet ......................................................................................... 134 
6.6.2 Språkvalet på NG ............................................................................. 134 
6.6.3 Språkvalet på AG ............................................................................. 135 
6.6.4 Föräldrar, syskon och andras roll i språkvalet ............................ 136 
6.6.5 De närståendes betydelse i språkvalet ........................................ 138 
6.6.6 Språkspecifika attityder .................................................................. 138 
6.6.7 Valet att fortsätta med sitt målspråk ........................................... 140 

6.7 Analys av fyra informantberättelser ........................................................ 143 
6.7.1 Fallenhet för språk och stöttande flerspråkig omgivning.......... 143 
6.7.2 Ett fascinerande sätt att förstå världen ....................................... 144 
6.7.3 Kul att förstå och motiverande med höga betyg ........................ 146 
6.7.4 Organisatoriskt påverkat språkval och målspråkskontakt ........ 147 

6.8 Centrala mönster i intervjumaterialet ..................................................... 148 
6.8.1 Viljan att bemästra och utvecklas i det moderna språket ........ 149 
6.8.2 Analogt och personligt versus digitalt och virtuellt .................... 151 
6.8.3 Positiv attityd till flerspråkighet – English is not enough .......... 151 
6.8.4 Genus och språkläsning .................................................................. 152 

6.9 Studiens resultat i sammanfattning ........................................................ 155 

7 Diskussion ........................................................................................ 157 
7.1 Variationer och mönster ............................................................................ 157 
7.2 Centrala faktorer, processer och händelser ........................................... 159 

7.2.1 Kontakt med målspråk och målspråkstalande ............................ 159 
7.2.2 IKT och motivation........................................................................... 161 



  

7.2.3 Lärarens betydelse för motivationen ............................................ 162 
7.2.4 Genus, motivation och attityder .................................................... 163 
7.2.5 Språkkunskaperna i framtiden ...................................................... 164 

7.3 Didaktiska implikationer ............................................................................ 164 
7.4 Reflektion över forskningsprocessen ....................................................... 166 
7.5 Framtida forskning och språkundervisning ............................................ 168 

8 Summary ......................................................................................... 171 

Litteratur ................................................................................................... 179 

Bilagor ........................................................................................................ 193 
   
 
Tabellförteckning 
 
Tabell 1. Jämförelse mellan villkoren för engelska och spanska i svensk skola ..... 37 
Tabell 2. Språkliga stereotyper i reklam .......................................................... 78 
Tabell 3. Informanter på den fristående gymnasieskolan (i studien kallad NG). Inom 

parentes anges det totala elevantalet i respektive språkgrupp. .................. 96 
Tabell 4. Informanter på den kommunala gymnasieskolan (i studien kallad AG). 

Inom parentes anges det totala elevantalet i respektive språkgrupp. .......... 97 
Tabell 5. Elever med slutbetyg i de valbara språken franska, tyska och franska. .. 97 
Tabell 6.Tyska på NG (2/2) ......................................................................... 109 
Tabell 7. Franska på NG (6/6) * En avhoppad elev ......................................... 112 
Tabell 8. Spanska på NG (6/6) ..................................................................... 116 
Tabell 9. Tyska på AG (8/10) ....................................................................... 119 
Tabell 10. Franska på AG (10/10) ................................................................ 123 
Tabell 11. Spanska på AG (11/11)................................................................ 126 
 
 
Figurförteckning  
 
Figur 1 Elever med kursbetyg i moderna språk på gymnasiet vårterminen 2014 .. 27 
Figur 2 Triadisk reciprokalitet ........................................................................ 55 
Figur 3 Verkningsgraden i självförmågans fyra huvudkomponenter .................... 60 
 
 



 

Förkortningar 

AG Anrika gymnasiet  
 

AGT Achievement Goal Theory 
ASG-studien Attitydundersökning om språkstudier i grundskola 

och gymnasium 
NG Nya gymnasiet 
SCT Sociocognitive Theory 
SEM-studien Språklig enfald eller mångfald 
SLA             Second Language Acquisition 
 



14 

  



15 

1 Introduktion   

Att lära sig ett modernt språk1, som franska, spanska eller tyska, är ofta en både 
lustfylld och mödosam process. I denna lärandeprocess passerar man vanligen 
många backar, raksträckor och krön på vägen fram mot en fungerande kommu-
nikation på målspråket. Attityder och motivation för målspråket och lärandesitu-
ationen kan ofta skifta på vägen framåt. Denna skiftning i attityder och motivation 
märks i både tid och rum, men gör sig också gällande mellan olika individer och 
grupper. 

Att lära sig språk i skolan är också speciellt, vilket även gäller för andra sko-
lämnen och skolbaserade läraktiviteter. Detta beror i hög grad på skolans institut-
ionella kontext, en kontext som aldrig står still utan ”växlar från en tid till en 
annan och från kultur till kultur, ja t.o.m. från lärare till lärare”, enligt Tornberg 
(2009:31). I synnerhet gäller detta idag då globalisering och teknologiska fram-
steg har satt ytterligare fart på utvecklingen inom många samhällsområden, där-
ibland skolan. 

När man betraktar dagens undervisning och lärande av moderna språk blir man 
dock lätt varse en paradox. Å ena sidan ser man ett samhälle och en skola som 
präglas av öppenhet mot omvärldens ökade krav på språk- och kulturkompetens. 
Å andra sidan märks ett svagt intresse för att studera moderna språk i skolan, inte 
minst på avancerad nivå. Färska siffror från Skolverket (15/2-15) visar exempel-
vis på en halvering av antalet elever med avgångsbetyg från steg 5 mellan år 2013 
och 2014.2  

                                                      
1 I Sverige är idag sedan länge de vanligaste främmande språken franska, spanska och tyska, vilka 
officiellt benämns som moderna språk i kursplaner och andra styrdokument. Även termen främ-
mande språk förekommer liksom den i vetenskapliga sammanhang mer frekventa beteckningen L2 
och L3. I detta arbete kommer i första hand termen moderna språk att användas, eftersom det gäller 
en svensk utbildningskontext. I den citerade och refererade litteraturen, som ofta är internationell, 
förekommer dock andra beteckningar och definitioner. 
2 Uppgifterna är hämtade från den webbpublicerade artikeln Spanska är störst i gymnasieskolan. 
(publicerad 15/2-15 och hämtad 17/3-15). Texten bygger på Skolverkets insamlade statistik över 
avgångseleverna 2014, den första årskullen som gick ut den nya gymnasieskolan (Gy 2011). Ef-
tersom de statistiska uppgifterna i denna text främst gäller ett år, är det missvisande att tala om en 
generell trend. Exempelvis visar Börjesson & Bertilsson (2010) och Francia & Riis (2013) att situ-
ationen för moderna språk varierar, såväl i tid och rum som mellan språk. Likafullt kan siffrorna 
som presenteras här fungera som en intressant och tankeväckande indikation i ett vidare samtal om 
språkundervisning, språklärande och flerspråkighet. 
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Detta vikande intresse tar sig många uttryck, dels märks det i en hög andel 
elevavhopp och dels handlar det om att många elever väljer att studera andra äm-
nen istället för moderna språk. Hur denna situation ser ut och vad som kan tänkas 
ligga bakom denna utveckling har undersökts och diskuterats i en del rapporter 
och andra publikationer, men det saknas fortfarande substantiell akademisk forsk-
ning inom området, inte minst med svenska skol- och utbildningsförhållanden i 
förgrunden.   

Den här studien handlar om motivation samt studie- och läranderelaterade at-
tityder hos elever som studerar moderna språk i den svenska gymnasieskolan. 
Forskningsproblemet kan därmed sättas i samband med den paradox som tidigare 
har nämnts, men kan också motiveras med den relativa brist på vetenskapligt 
grundad kunskap som omger problemområdet idag. 

En ytterligare bakgrund till valet av forskningsproblem sammanhänger med 
min egen mångåriga erfarenhet som språklärare i skolan, då jag i likhet med mina 
kollegor ansträngde mig för att eleverna skulle uppleva undervisningen och 
språklärandet som meningsfullt och motiverande. Under denna period som 
språklärare i skolan fördjupades min insikt om betydelsen av motivation i under-
visning och lärande. Detta skedde samtidigt som allt mer forskning pekade på 
lärarens kompetens som en avgörande faktor för höga kunskapsresultat (Hattie 
2009; Hattie & Yates 2014). Sedan dess har jag också under många år verkat som 
lärarutbildare, ett arbete som har fått mig att brottas med liknande frågor och pro-
blem, men då vanligtvis ur ett annorlunda, mer teoretiskt didaktiskt perspektiv, 
med blivande lärares undervisningshandlingar och reflektioner som utgångpunkt 
för diskussioner. När jag sedan funderade kring att bedriva didaktisk forskning, 
föll sig valet av problemområde naturligt. Jag skulle ge mig in i denna fascine-
rande sfär där elevernas attityder och motivation till sina språkstudier formas i 
samspel med omgivningen och den mångfald didaktiska praktiker som ständigt 
förekommer där. 

I det här avhandlingsarbetet undersöks därför elevers attityder och motivation 
till att lära sig moderna språk i två svenska gymnasieskolor. Studien ställs i relat-
ion till den tidigare nämnda paradoxen att många elever i dagens skola väljer bort 
moderna språk trots att vi lever i ett allt mer globaliserat, multikulturellt och EU-
integrerat samhälle, ett samhälle där behovet av språkkunskaper och interkulturell 
kompetens torde vara större än någonsin tidigare.3 

 

                                                      
3 Denna paradoxala aspekt kommer att behandlas längre fram i detta arbete. För en fördjupad bild 
redan nu hänvisas exempelvis till Thorson et al 2003; Andersson et al 2010; Söderberg 2011; En-
kvist 2005; Börjesson & Bertilsson 2010; Ljungbo 2010. Även Skolverkets publikationer (1999, 
2011a & b, 2013) ger fördjupning. Intressanta perspektiv på det globala samhället ges bl a hos 
Bauman (1998 & 2004), Bandura (1995), Conteh & Meier (2014); Tomlinson (2004) samt Arzoz 
(2008). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Som tidigare angetts, avser jag att med denna avhandling öka kunskaperna om 
elevers attityder och motivation till att lära sig moderna språk i skolan. De elever 
som undersökningen inriktas på är gymnasieelever i årskurs 3 och i språkvalets 
steg 5. Det är en grupp elever som har valt att fortsätta med sina språkstudier 
längre än de flesta andra elever i gymnasiet och i svensk skola.4 Eleverna i studien 
har således gjort ett aktivt val att fortsätta med sina språkstudier så långt det går 
på sina respektive skolor och skolkontexter, vilket utmärker dem som grupp. 
Detta sker trots att flertalet av de andra eleverna runt omkring dem lämnat sina 
språkstudier.  

Den del av elevernas attityder till de egna språkstudierna som fokuseras här, 
går framför allt att knyta till motivation och motivationsskapande processer sett 
ur ett emiskt och retrospektivt perspektiv. Med ett emiskt perspektiv menas att 
studien baseras på elevers egna upplevelser av språklärande, inte någon genom-
snittlig, generaliserad eller objektivt inriktad bild av detta (Heigham & Croker 
2009). Det retrospektiva perspektivet handlar om att elevernas upplevelser un-
dersöks och belyses i ett vidare tillbakablickande tidsperspektiv, från det att de 
inledde sina studier i moderna språk i grundskolan fram till den sista möjliga 
språkkursen i årskurs tre på gymnasiet. Studien bygger på elevernas egna tema-
tiska livshistorier, alltså tematiskt fokuserade retrospektiva berättelser utsträckta 
över tid. På så sätt hamnar fokus på en narrativt återgiven studie- och lärandepro-
cess snarare än enstaka händelser eller företeelser förlagda till något enstaka till-
fälle. I dessa berättelser återger och uttrycker eleverna sina attityder och sin mo-
tivation till att lära sig moderna språk under studietiden. Utifrån detta är mina 
frågeställningar: 
 

• Vilka faktorer, processer och händelser påverkar elevernas val av mo-
derna språk?   

 
• Vilka faktorer, processer och händelser är centrala för att skapa moti-

vation samt studie- och läranderelaterade attityder? 
  

• Varför fortsätter eleverna sina studier i moderna språk under sin skol-
tid?  

                                                      
4 Teoretiskt sett kan man läsa moderna språk ända till steg 7, enligt Skolverkets kursplaner och det 
svenska utbildningssystemets möjligheter. Att läsa så långt är dock synnerligen ovanligt. Mindre 
ovanligt är dock att studera t.o.m. steg 5, vilket görs av några få procent av en hel årskull. På de två 
skolor som ingår i denna studie fanns undervisning t.o.m. steg 5 under den aktuella undersöknings-
perioden, vars fältarbete pågick läsåret 2013-2014. På två andra skolor som kontaktades inom ra-
men för denna studie gavs enbart undervisning t.o.m. steg 4 under den aktuella undersökningspe-
rioden. Utifrån detta kan man rimligen påstå att eleverna fortsatt sina studier betydligt längre än 
flertalet andra elever och så långt det går inom sina respektive skolor. 
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I föreliggande studie finns en strävan efter att förstå hur studie- och läranderela-
terade attityder och motivation uppstår och upprätthålls hos elever som studerar 
moderna språk i två skolor och skolkontexter. I ljuset av detta ska attityder och 
motivation ses som centrala relaterade begrepp som förekommer i en kvalitativ 
kontext. Vidare fokuseras det i avhandlingen på det lärande som sker i skolan, 
det som vanligtvis brukar gå under beteckningen formellt lärande (Gärdenfors 
2010; Säljö 2013). Vid sidan om det formella lärandet pågår dock ofta ett infor-
mellt lärande, där elever på olika sätt möter målspråk utanför den strikta skolkon-
texten. Även detta informella lärande berörs i denna studie utifrån antagandet att 
lärande inte entydigt kan eller bör begränsas till det som sker i skolan. 

1.1.1 Uppläggning av avhandlingen 
I nästa kapitel beskrivs bakgrunden till föreliggande arbete. En viktig del av detta 
består i att beskriva de moderna språkens ställning i den svenska skolan och i 
samhället. Redogörelsen inleds med en kortare historisk bakgrund, som leder 
fram till dagens situation. I redogörelsen görs en jämförelse med engelskan, det 
idag dominerande främmande språket i Sverige och i flesta andra delar av värl-
den. Det faktum att engelskan intar en central position i den aktuella flerspråkig-
hets- och språkutbildningssituation som präglar vårt land och övriga världen 
kommer att diskuteras, både som teoretisk bakgrund och sedan i förhållande till 
den empiri som förekommer i studien. 

Sedan beskrivs och diskuteras de två nyckelbegreppen och analysenheterna 
attityder och motivation. Detta sker både i termer av dagens förändrade och för-
änderliga villkor för språklärande och språkundervisning, men framförallt i syfte 
att skapa begreppsliga avgränsningar och förtydliganden. Därefter följer ett kapi-
tel där tidigare forskning presenteras. Det leder sedan fram till ett kapitel med 
presentation och fördjupning av studiens teoretiska ramverk. Efter detta kommer 
ett kapitel ägnat metod. Detta följs av ett empiriskt kapitel. I det empiriska kapitlet 
redovisas och analyseras studiens resultat. Detta följs av ett avslutande kapitel 
som består av diskussion av studiens resultat. Där diskuteras också didaktiska 
implikationer och framtida forskning och undervisning, relaterade till studiens 
resultat.  
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet ges en bakgrund till forskningsproblemet, elevers motivation 
och attityder till att studera moderna språk i skolan. Som så många andra kom-
plexa sociala fenomen har även detta forskningsproblem en historisk dimension, 
som är värd att beakta och diskutera. Den historiska dimensionen kommer följakt-
ligen att behandlas i första delen av detta kapitel. Sedan rör sig framställningen 
fram mot dagens situation, en framställning i vilken ett antal rapporter om mo-
derna språk i en svensk utbildningskontext tas upp och diskuteras. 

2.1 Moderna språk – igår och idag 
Behovet och intresset av att lära sig och undervisa i moderna språk5 är långt ifrån 
något nytt fenomen. Säkerligen har sådana behov och intressen funnits allt sedan 
människor började förflytta sig geografiskt och därmed bytte social, etnisk och 
lingvistisk sfär. Kenning (2007; jfr Tornberg 2009; Stensmo 2007:7–50; Ber-
nardsson 2011) spårar detta fenomen tillbaka till Antiken, men hävdar samtidigt 
att språkundervisning, som explicit och mer utbredd pedagogisk praktik, snarast 
är ett barn av det sena 1800-talet eller möjligen det tidiga 1900-talet.6 I likhet med 
situationen under Antiken tillhörde gruppen som studerade moderna språk under 
det tidiga 1900-talet en manlig ”samhällslig elit”, enligt Tornberg (2009:35).  

Det dominerande moderna språket i Sverige var till slutet av andra världskriget 
tyska. Därefter kom engelskan att ta över, en dominans som sedan dess har pågått 
och visar få tecken på att brytas (Thorson et al 2003; Francia & Riis 2013; Lun-
dahl 2012; Sundqvist 2009; Seidlhofer 2011 & 2010).  

De två valbara språken i grundskolan var franska respektive tyska, vilket änd-
rades med läroplansreformen 1994, då det moderna språkvalet blev obligatoriskt 
i grundskolan. Då gjorde även spanskan sitt inträde i grundskolans språkval. Se-
dan dess har spanskan uppvisat en närmast explosionsartad utveckling ifråga om 
elevval inom ramen för skolans språkval. Från att ha upptagit några få procent av 
                                                      
5 Som tidigare nämnts, används här termen moderna språk för konsekvensens och enhetlighetens 
skull. I litteraturen används dock ofta termen främmande språk (foreign languages) eller L2/L3. 
6 Att periodisera och förlägga händelser historiskt är erkänt svårt. Ofta brukar en och samma 
händelse eller historiska epok placeras och förklaras på olika sätt hos olika historiker och teoretiker. 
Vad gäller den moderna språkundervisningen, använder Brown (2007:13-14) en periodisering från 
mitten av 1880 till mitten 1980-talet. För en fylligare beskrivning av skolan och utbildningens 
historia i Sverige och globalt hänvisas till Stensmo (2007) och Richardson (2010). 
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elevernas språkval under de första åren, har spanskan under en knapp femtonårs-
period kommit att bli större än både franskan och tyskan tillsammans (Skolver-
ket/Sörensen 1999; Börjesson & Bertilsson 2010; Skolverket 2011a & b; 2013; 
Francia & Riis 2013; Lärarnas riksförbund 2013). Detta gäller såväl på gymnasiet 
som i grundskolan. Spanskämnets starka framväxt inom skol- och utbildningsvä-
sendet syns inte bara i Sverige, utan på många andra håll i världen (Álvarez Mon-
talbán & Albanesi 2006; López Morales 2010; Skolverket 2011b & 2013; Francia 
& Riis 2013).  

2.1.1 Språk och flerspråkighet 
I en mer än decenniegammal studie understryker Thorson et al (2003) att såväl 
samhälle som näringsliv ”har större behov än någonsin av människor med kun-
skaper i moderna språk” (s.5), behov som snarare har ökat än minskat idag, över 
tio år senare.7 I samma studie framhålls att det svenska skolsystemet erbjuder 
många möjligheter att lära sig moderna språk (ibid: 5). Inte minst förstärktes 
dessa möjligheter i samband med läroplansreformen 1994,8 då språkvalet formellt 
gjordes obligatoriskt i grundskolan, en reform som visserligen ökade och bred-
dade språkvalet, men som samtidigt har kantats av problem, inte minst i form av 
en hög andel avhopp. Enkvist (2005:38) kommenterar detta med att moderna 
språk snarare har blivit ”frånvalsämnen” än ”tillvalsämnen” (se även Skolver-
ket/Sörensen 1999, 2011a; Thorson et al 2003; Francia & Riis 2013; Henry 2014a 
& 2014b; Tholin & Lindqvist 2009, Börjesson & Bertilsson 2010) 

Även Skolverket konstaterar (2011a:1) ”att andelen elever som läser ett mo-
dernt språk i årskurs 9 är cirka 65 procent”, en siffra som på gymnasiet kan mot-
svaras av att ca 1-2 procent av en total elevkull fortsätter med sina språkstudier 
genom hela årskurs 3 (Skolverket 15/2-15). 

                                                      
7 Värt att nämna i sammanhanget är Ljungbo (2010), som i sin doktorsavhandling i företagsekonomi 
med titeln Language as Leading Light to Business Cultural Insight undersöker språkets roll i inter-
kulturell affärskommunikation i Öst- och Centraleuropa. Ljungbo (2010:11) konstaterar bland an-
nat att ”Språklig kompetens är av avgörande betydelse i internationell affärsverksamhet där den kan 
öka effektiviteten, försäljningen och vinsten”. Detta gäller ”särskilt för ett litet och exportberoende 
land som Sverige” (ibid). Trots detta behov, ser Ljungbo en tendens till ”sjunkande kunskaper i 
andra främmande språk än engelska hos unga svenska akademiker och studenter vilket går i rakt 
motsatt riktning mot det som efterfrågas på den internationella marknaden” (ibid:11-12). 
8 För en mer generellt hållen bild av läroplansreformen 1994 hänvisas till Richardson (2010:188-
241), Larsson (2011: 81-181), Lindensjö & Lundgren (2013). För en mer specifik kommentar kan 
Ferm & Malmberg red (2001: 6-38) vara till nytta. Även Enkvist (2005:38-48) ger insikter och 
bakgrund. 
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En liknande tendens märks även inom dagens universitet och högskola, där 
många språkutbildningar krymps eller läggs ner (se Enkvist 2005). Denna ned-
montering hotar, enligt bland andra Bardel & Novén (DN 19/11-12), ”tillståndet 
för svenskarnas flerspråkiga kompetens”.9 

Även utanför Sveriges gränser märks allt oftare en debatt kring att flerspråkig-
heten minskar och försvagas genom en ensidig betoning av engelskan som enda 
och – för de flesta behov – tillräckligt främmande språk och språkkompetens (By-
ram 2008; Ushioda 2013; Arzoz 2008; Skutnabb-Kangas 2000; Lindström & 
Saari 2010; Beacco 2011). En speciell utmaning kan flerspråkigheten utgöra i ett 
europeiskt perspektiv, då det inom EU och det Europeiska rådet finns en starkt 
uttalad målsättning om att medborgarna ska kunna kommunicera på två språk 
förutom modersmålet. Denna målsättning från 2002, som även går under beteck-
ningen Barcelonamålet, verkar idag vara långt ifrån att uppnås (Jonsson 2010; 
Grenfell et al 2003; Byram 2008). Dagens utmaning handlar snarare om att se 
flerspråkigheten som ”en resurs än som ett problem”, enligt Lindström & Saari 

                                                      
9 Det finns flera artiklar värda att nämna i sammanhanget. Bland andra uttalade sig den dåtida so-
cialdemokratiska talespersonen i utbildningsfrågor Ibrahim Baylan i SvD (26/11-13) under rubri-
ken Alla ska lära sig moderna språk. Baylan menar att kunskaper i moderna språk ökar konkur-
renskraften på dagens arbetsmarknad, vilket är både till gagn för den enskilde individen och sam-
hället i stort. Inte minst gäller detta då Sveriges ekonomi är kraftigt exportinriktad och därmed beror 
av internationella kontakter, påstår Baylan. Det svaga intresset för att studera moderna språk utgör 
därför ett oroande tecken, som Baylan vill motverka genom att minska möjligheterna att välja bort 
moderna språk, förbättra undervisningen och skaffa fler behöriga språklärare. Även i en artikel i 
GP (13/3-15), Bristande kunskaper i tyska ett handikapp för Sverige, hävdas att minskade språk-
kunskaper i Sverige kan försämra den ekonomiska utvecklingen.   
   Även Helena von Schantz, folkpartist och ordförande i Språklärarnas riksförbund (20/11-09), har 
uttalat sig i SvD under rubriken Ge alla elever samma språkstart. Här understryks vikten av att i 
skolan skapa likvärdiga villkor för språkundervisning, exempelvis genom att låta elever starta sina 
studier i moderna språk vid samma ålder över hela landet och att göra moderna språk till ämne som 
inte kan väljas bort. 
   På SVT-debatt (27/5-13), med rubriken Osäker arbetsmarknad avskräcker språklärare, tecknar 
journalisten Lotta Holmström en bild av återväxten inom språklärarkollektivet, där många lärare i 
moderna språk står på tröskeln till pension och få studenter söker sig till språklärarutbildningarna i 
landet. Denna debatt har även varit synlig i andra fora.  
   I en SvD-artikel (13/9-15), med titeln Det är engelskans fel att vi inte kan spanska, diskuterar 
Olle Josephson det faktum att så få väljer att lära sig moderna språk i skolan, i synnerhet på högre 
nivå. I texten förklaras detta med den begränsade nytta som många upplever att de har av dessa 
språk, då det ofta går att kommunicera effektivt på engelska i vår omvärld. Josephson lyfter dock 
fram tre argument för att man fortsatt ska lära sig moderna språk. För det första kan ytterligare ett 
språk, vid sidan om svenska och engelska, vara meriterande i karriären. För det andra hjälper det 
tredje språket oss att lära oss andra språk. Slutligen, som tredje argument, hävdas att med ytterligare 
språkkunskaper ”fördubblas perspektiven på mänskligt tänkande och beteende.” 

   För en fördjupad bild av flerspråkighet, språkvård och språkpolitik i Sverige, men också med 
internationella och inte minst europeiska utblickar, hänvisas till volymen Språkvård och språkpo-
litik, utgiven av Språkrådet (Andersson et al 2010). Även volymen Språklärarens stora blå (Söder-
berg 2011) ger relevant bakgrund, speciellt kring den Gemensamma europeiska referensramen för 
språk (GERS). 
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(2010:234). Man kan också argumentera utifrån ett europeiskt perspektiv, där 
flerspråkigheten utgör en central komponent i vårt gemensamma politiska EU-
system, men också en viktig del i vår individuella och kollektiva identitet. I linje 
med detta hävdar Grenfell et al (2003:18): 
 

The construction of European unity at a political level depends crucially on 
maintaining and respecting diversity. In this context, the value of language as a 
means of communication is set alongside its importance as a mark of identity. 
 

Rapporter visar att den genomsnittlige svensken i jämförelse med andra européer 
har ett svagt intresse för att lära sig andra språk än engelska. I en Eurobarometer 
från 2006 framkommer att enbart 27 procent av de tillfrågade svenskarna ansåg 
det vara viktigt med kunskaper i två språk utöver modersmålet, medan motsva-
rande genomsnittssiffra för 25 andra EU-länder hamnade på 50 procent (Skolver-
ket 2011b).  

2.1.2 Moderna språk och engelska – språk med olika villkor  
Som tidigare nämnts, är engelska och moderna språk ämnen som i hög grad ver-
kar under olikartade villkor, i skolan och i samhället i övrigt (Tornberg 2009; 
Skolverket 2011b & 2013; Lundahl 2012; Henry 2014a & 2014b).    

Till att börja med är moderna språk ett ämne som väljs relativt sent under skol-
gången jämfört med engelskan. I Sverige sker det vanligtvis i årskurs 6 eller 7. 
Vid denna tidpunkt har engelska redan lästs i flera år och har en långt mer fram-
trädande roll för eleverna (Lundberg 2011). Detta är något som sannolikt påver-
kar elevers attityder till språk, både före och efter det att eleverna har kommit i 
kontakt med ämnet moderna språk (Henry 2012 & 2015) . 

Sundqvist (2009) ser den tidigt påbörjade engelskan som en avspegling av ett 
styrkeförhållande där engelskan dominerar i förhållande till andra språk, eller i 
”suverän dominans”, för att anknyta till Thorson et al (2003:30). Moderna språk 
har sålunda inte samma höga status och framträdande roll i skolan som engelskan. 
Engelskan intar därmed ”en viktigare plats än såväl spanska som franska och 
tyska”, enligt Francia & Riis (2013:43; jfr Skolverket 2013). 

Engelskan har också en dominerande position bland främmande språk i det 
svenska samhället och i de flesta svenska ungdomars liv, både i och utanför sko-
lan (Lundahl 2012:37-47; jfr Estling Vanneståhl & Lundberg 2010; Henry 2013b, 
2014a & 2014b, 2015).10 Detta sammanhänger bland annat med att engelska ut-
gör ett obligatoriskt s.k. kärnämne tillsammans med svenska och matematik, men 
                                                      
10 En i sammanhanget relaterad diskussion förs kring det inbördes förhållandet mellan engelskan 
och svenskan i Sverige, i synnerhet i en offentlig kontext som inom utbildningsväsendet och i fö-
retagsvärlden (Söderlundh 2010a:65-82). Inom utbildningssystemet ges idag allt fler kurser på eng-
elska och allt större del av forskningen bedrivs och publiceras på engelska. Inom näringslivet utgör 
inte sällan engelska koncernspråk, vilket betyder att den officiella kommunikationen sker på eng-
elska. Söderlundh (2010a:68-72) menar att engelskan huvudsakligen används på tre sätt i Sverige. 
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också på ”engelskans ständiga närvaro i och utanför skolan”, en närvaro som da-
gens elever ofta vant sig vid innan de börjar skolan (Lundahl 2012:37; jfr Seidlho-
fer 2010; Kirkpartrick 2010; Modiano 2009; Björkman 2010; Harmer 2007:13–
24; Henry 2014a & 2014b).11  

Engelskans starkare och mer prioriterade ställning inom svenskt skolväsen och 
samhälle går att relatera till andra globala fenomen såsom ökat resande och tek-
nikutveckling. Engelskan fungerar idag som världens ledande lingua franca, ett 
globalt kommunikationsmedel som används mellan talare med olika modersmål. 
Svartvik (2001:9) framhåller engelskans ”praktiska nytta” och ”globala närvaro”, 
egenskaper som gör den till ”det globala byspråket”(för en fördjupad bild, se även 
Sharifian red 2009; Sundvist 2009; Modiano 2009; Kirkpatrick 2010; Kelly-Hol-
mes & Mautner 2010; Ushioda 2013; Lundahl 2012; Seidlhofer 2010; Björkman 
2010; Söderlundh 2010a).  

I analogi med detta menar Modiano (2009:7; jfr Jack 2010: 7-19) att engelskan 
innehar en unik ställning i världen, vilket märks på flera olika sätt och områden. 
Som tidigare nämnts, används inget annat språk så frekvent av icke-modersmål-
stalare (non-native speakers) i världen. Enligt Kirkpatrik (2010:1) sker detta till 
den grad ”that there are now many more people who speak English as second or 
later language than there are native speakers of it.” Kenning (2007:137) beskriver 
i sin tur detta som att ”in today’s world, virtually everyone, everywhere, seems 
to have a smattering of English and to be eager to improve their command of the 
English Language” (se även Ghim-Lian Chew 2009; Modiano 2009; Björkman 
2010; Kelly-Holmes & Mautner 2010; Seidlhofer 2010; Harmer 2007).  

Vidare påpekar Modiano (2009:7) att engelska är officiellt språk i många rika 
och globalt inflytelserika länder, vilket i hög grad kan förklara dess stora sprid-
ning. Detta kan även relateras till att engelskan dominerar inom många transnat-
ionella och globaliserade sfärer såsom vetenskap och akademisk utbildning och 
forskning, datateknologi, diplomati, media och underhållning (se även Svartvik 
2001; Sundvist 2009; Sharifian 2009; Seidelhofer 2010 & 2011; Söderlundh 
2010a & b; Ushioda 2013; Stålhammar 2010).  

Mycket tyder på att engelskan i internationell jämförelse har en unikt stark 
ställning i Sverige tillsammans med ett fåtal andra länder (Cabau-Lampa 2007). 
Dessa länder anses ofta vara våra nordiska grannländer och Nederländerna.12 

                                                      
Detta sker genom lånord, kodväxling och genom att all kommunikation inom ett område sker på 
engelska. Vid ett ensidigt utnyttjande av engelska kan det uppstå en domänförlust, enligt flera röster 
i debatten. Detta motsägs dock av andra deltagare i denna debatt, som menar att olika språk används 
beroende på situation och varken utesluter eller försvagar varandra. 
11 Ett intressant aspekt av detta består i det snabbt ökade dataspelande bland många av dagens 
ungdomar. Mycket av dataspelandet sker idag på engelska, vilket bland annat betonas av Henry 
(2013a:136): “Today digital gaming not only provides the greatest exposure to English, but also the 
most intense experience.” Dataspelande tenderar därmed att öka användadet av engelska, en effekt 
som dock inte verkar gälla moderna språk i likartad utsträckning (se även Henry 2014). 
12 En intressant kommentar kommer från Airey och Linder (2010) som redogör för den ökade grad 
av internationalisering inom högre utbildning som har möjliggjorts av Bolognaprocessen, vilken 
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(Bernardsson 2011; Svartvik 2001:10-11; Björkman 2010:17-21; Lundahl 2012: 
20-21; Skolverket 2011b & 2013; Airey & Linder 2010; Söderlundh 2010a). 

En relaterad diskussion förs även kring om vi ska betrakta engelskan mer som 
ett andraspråk än som ett främmande språk i dagens Sverige. Sundqvist 
(2009:28–29), som har forskat om svenska ungdomars användning av engelska 
på fritiden och i informellt lärande, påstår exempelvis att så är fallet:13 
 

To sum up, English was previously a foreign language in Sweden, but that is 
not the case anymore. English functions more like a second language. 

 

Henry (2012 & 2015) hävdar i detta sammanhang att engelskans dominerande 
ställning i Sverige kan ha en ogynnsam inverkan på attityder och motivation till 
moderna språk. Vidare menar Henry (2015) att elevers motivation till att studera 
moderna språk såväl fluktuerar mer som uppvisar en starkare nedgång över tid än 
motivationen hos elever som studerar engelska (se även Thorson et al 2003; 
Tholin & Lindqvist 2009; Modiano 2009; Hyltenstam & Österberg 2010; Henry 
2012, 2014a & 2014b). Även Ushioda (2013:2) uppvisar liknande åsikter om eng-
elskans eventuellt menliga effekt på motivationen att lära sig andra språk: 
 

Moreover, the power and status accorded to English may have negative conse-
quences for students’ motivation to learn other foreign, national or local lan-
guages, or for the motivation of policy-makers or education providers to pro-
mote a more diversified language curriculum. 

 

Emellertid menar Ushioda (2003:2-3) att den dominerande engelskans ogynn-
samma effekt på motivationen att lära sig andra språk ingalunda är något man kan 
ta för givet och som gäller generellt. Den lokala lärandekontexten kan mycket väl 
motsäga detta orsakssamband och tillstånd (Ushioda 2013; Oakes 2013). 
 

                                                      
tog fart då Bolognadeklarationen trädde i kraft 2010. Ett viktig led i denna process har varit att inom 
högre utbildning skapa kurser på andra språk än de nationella eller regionala för att därigenom 
kunna underlätta studentutbyten, lärarutbyten och personalutbyten. I förhållande till detta menar 
Airey och Linder att de nordiska länderna och Nederländerna har utmärkt sig genom att skapa en 
speciellt stor volym av engelskspråkiga kurser inom sina respektive utbildningssystem. Speciellt 
vanligt verkar detta vara inom områdena naturvetenskap, teknik och medicin, vilket även bekräftas 
av Söderlundh (2010) och Björklund (2010). 
13 Seidlhofer (2010:366) menar att denna tendens är synlig även på europeisk nivå genom att 
”English has therefore ceased to be a ’foreign language’ in the sense that other European languages 
are.” Seidelhofer föreslår i linje med detta att engelska borde betraktas ligga utanför främmande-
språkskontexten och istället få en utbildningspolitisk behandling som gör att det inte konkurrerar 
med andra s.k. främmande språk (i detta arbete: moderna språk). 
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2.1.3 Avhoppen från moderna språk 
Moderna språk är ett ämne som inte är fullständigt obligatoriskt och följaktligen 
kan väljas bort, vilket skiljer det från engelskan som är obligatoriskt (Tholin & 
Lindqvist 2009). Möjligheten att välja bort och hoppa av studierna i moderna 
språk har också utnyttjats av många elever, vilket har upplevts som problematiskt 
inom många instanser och av många personer (Henry 2012; Tholin & Lindqvist 
2009; Hyltenstam & Österberg 2010; Thorson et al 2003; Skolverket 2011a & 
2011b; Lärarnas Riksförbund 2013). Avhoppsproblematiken har också gett upp-
hov till en riklig debatt och meningsutbyte inom många olika fora, både i och 
utanför skolan (för en utförligare bild, se Skolverket 2000, 2010a, 2011a; Thorson 
et al 2003; Tholin & Lindqvist 2009; Hyltenstam & Österberg 2010).  

Trots utfästelser och målsättningar gällande språkens nödvändighet i en allt 
mer globaliserad och internationaliserad värld, såväl på EU-nivå som nationellt, 
tycks avhoppen och tendensen att välja bort moderna språk utöver engelskan fort-
sätta (SOU 1992:94; Grosser 1999; Ferm 2001; Thorson et al 2003; Eurydice 
2005; Europeiska gemenskapernas kommission 2008; Hyltenstam & Österberg 
2010; Skolverket 1999, 2010a, 2010b, 2011a, 2011b, 2013).14    

Mot bakgrund av detta har vissa insatser gjorts för att komma till rätta med det 
svaga intresset för moderna språk. Exempel på sådana språkfrämjande insatser 
utgörs bland annat av det system med meritpoäng som trädde i kraft hösten 2007. 
Enligt detta system ges gymnasieelever som fortsätter att läsa språk (engelska och 
moderna språk) och matematik extra meritpoäng, vilket gynnar dem vid fortsatta 
studier. Meritpoängen är dock begränsade till totalt 2,5 poäng för samtliga ämnen 
och 1,5 poäng för moderna språk. Detta betyder att elever som studerar moderna 
steg 5 inte ges meritpoäng för denna nivå.15  

                                                      
14 En intressant röst i detta sammanhang kommer från Seidlhofer (2010 & 2011), som menar att det 
förekommer en stor diskrepans mellan vad som sägs på central, institutionell och officiell EU-nivå 
till förmån för flerspråkighet och vad som i praktiken sker. Seidlhofer menar att utvecklingen går 
mot en situation med engelska som dominerande lingua franca, där andra språk tappar i status. Detta 
är, enligt Seidelhofer, en problematisk trend som först på senare tid har uppmärksammats och som 
det görs mycket lite åt. Seidelhofer (2010:356) hävdar att ”(t)he forceful and enforced promotion 
of multilingualism as an official policy is in stark contrast with the actual practice of European 
citizens and institutions alike increasingly converging towards one lingua franca. This discrepancy 
has been stubbornly ignored by both policy-makers and the academic mainstream, and only very 
recently have there been signs of any serious debate on this important issue.”Även Phillipson 
(2007) kan relateras till denna debatt, liksom Cabau-Lampa (2007). 
15 Enligt bestämmelserna om meritpoäng ges totalt 2,5 poäng till en enskild elev. Detta fördelades 
fram till 2014 på tre olika ämnen: matematik, moderna språk och engelska. Från 2014 ges också 
meritpoäng för kurser i teckenspråk. Av den totala summan meritpoäng om 2,5 poäng står engelska 
för 1 möjliga poäng, medan moderna språk och matematik innefattar 1,5 möjliga poäng vardera. 
Den totala kvoten uppgår dock enbart till 2,5 poäng.  
   För mer en utförlig beskrivning, hänvisas till hemsidan www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-
dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Meritpoang/, hämtad 2014-08-24. 
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Sedan läsåret 2014/15 ges även meritpoäng för studier av moderna språk på 
grundskolan. Denna meritpoäng gynnar eleverna vid ansökan till gymnasiet.16 

Värt att nämna i detta språkfrämjande sammanhang är även det Europeiska 
Språkåret 2001 och den svenska utgivningen av Den gemensamma referensramen 
för språk 2009 (hädanefter vid behov förkortad GERS och med referens Skolver-
ket 2007). Med det Europeiska språkåret gjordes en speciell satsning för att syn-
liggöra den språkliga mångfalden i Europa genom en rad aktiviteter, medan 
GERS har fungerat som en sammanhållande referensram för språklärande, språk-
undervisning och språkbedömning (se Söderberg 2011). 

Trots dessa insatser har det sedan länge synts en vikande tendens i elevers 
intresse att läsa språk i skolan. I årskurs 7 läser ca 85 procent moderna språk i 
grundskolan, en siffra som i årskurs 9 minskar till 65-66 procent, enligt Skolver-
ket (2013; se även Tholin & Lindqvist 2009; Skolverket 2011a, 2013; Skolin-
spektionen 2010; Enqvist 2005; Henry 2012; Hyltenstam & Österberg 2010; 
Thorson et al 2003). Detta betyder att hela 34-35 procent av den totala elevkullen 
i slutändan står utan studier i moderna språk (Skolverket 2011a; Tholin & Lin-
dqvist 2009). Istället har ungefär 30 procent av eleverna valt att delta i extra 
undervisning i svenska eller engelska, trots att dessa elever i många fall ”skulle 
klara av studierna i ytterligare ett språk” (Skolverket 2011:1; jfr Tholin & Lin-
dqvist 2009). Detta kan tyckas rimma illa med EU:s målsättning om att alla med-
borgare ska behärska minst två främmande språk utöver modersmålet.  

I en granskning av undervisningen i moderna språk på 40 grundskolor finner 
Skolinspektionen (2010; jfr Skolverket 2011b & 2013; Thorson et al 2003) flera 
möjliga orsaker till det höga antalet elevavhopp. I synnerhet framhålls fyra möj-
liga orsaker. För det första talas det mycket svenska på lektionerna, vilket redu-
cerar elevernas möjligheter att utveckla sina kunskaper i det valda moderna språ-
ket. För det andra analyseras sällan avhoppen i någon större utsträckning på sko-
lorna. Därmed blir det svårt att komma tillrätta med problemen. Som tredje orsak 
anförs det svaga stödet till dem som upplever svårigheter och därmed går i tankar 
att eventuellt hoppa av. Som fjärde orsak pekar man från Skolverkets sida på den 
bristfälliga informationen som ges till dem som står i begrepp att välja språk och 
inleda sina språkstudier. En viktig informationspunkt som då ofta förbises hand-
lar om nyttan av språkstudier, men även vad språkkurser kräver och hur de är 
upplagda. 

2.1.4  Tre stora moderna språk, tre olika utvecklingskurvor 
Vid närmare granskning av elevers intresse att studera de moderna språken 
franska, spanska och tyska i skolan, upptäcker man både likheter och skillnader 
(Börjesson & Bertilsson 2010). Likheterna yttrar sig främst i ett allmänt vikande 

                                                      
16 För en mer detaljerad beskrivning av detta hänvisas till Skolverkets information på 
http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/fragor-och-svar-om-betyg/meritvardering-
1.173894, hämtad 2015-09-17. 
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intresse att läsa språk, inte minst på högre nivå och utanför det obligatorium som 
anges. Det finns också stora regionala variationer inom landet17, liksom stora 
skillnader mellan skolor, oavsett det fysiska avståndet mellan dessa skolenheter 
(se Krigh 2013; jfr Skolverket 2011b & 2013; Francia & Riis 2013). 

Vidare syns en ganska varierande bild vid en närmare jämförelse av de tre 
största moderna språken i svensk skola: franska, spanska och tyska. Inte minst 
gäller det om man ser förändringar över tid, då spanskan allt sedan läroplansre-
formen 1994 har gått fram starkt, medan de två andra språken – franska och tyska 
– har fallit tillbaka ifråga om elevval (Skolinspektionen 2010; Tholin & Lindqvist 
2009; Thorson et al 2003; Francia & Riis 2013; Skolverket 2011a, 2011b & 2013; 
Börjesson & Bertilsson 2010). Vid sidan om franska, spanska och tyska studeras 
även andra moderna språk i skolan. I synnerhet gäller detta på gymnasiet. Enligt 
statistik från Skolverket, såg fördelningen av språkval ut på följande sätt i den 
svenska gymnasieskolan vid slutet av vårterminen 2014:  

 
Figur 1 Elever med kursbetyg i moderna språk på gymnasiet vårterminen 2014 

Information hämtad från Skolverket, 2015-02-15, http://www.skolverket.se/statistik-och-
utvardering/nyhetsarkiv/2,8623/nyheter-2015–1,229449/spanska-ar-storst-i-gymnasie-
skolan-1.230503, 2015-03-25. 
 
                                                      
17 Exempelvis tar Francia & Riis (2013:74–75) upp dessa regionala skillnader avseende elevers 
studier av moderna språk i skolan. Skillnaderna belyses med det faktum att 99 procent av eleverna 
i Svalövs kommun studerade moderna språk skolåret 2002/2003, medan motsvarande siffra för ele-
verna i Pajala, Norberg och Bengtsfors var 45 procent. Vidare konstaterar Francia & Riis (2013:74) 
att ”tyska väljs oftare i varuproducerande kommuner och att spanska väljs oftast i alla kommuner 
utom glesbygdskommuner och mycket små kommuner.” Även Börjesson & Bertilsson (2010:21) 
tar upp skillnaderna mellan de moderna språken och konstaterar att ”Styrkerelationerna mellan sko-
lans olika språk ändras över tid.” 
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Som framgår av tabellen ovan studerar merparten av gymnasieeleverna någon av 
de moderna språken franska, spanska och tyska. Långt färre elever studerar mo-
derna språk som italienska, danska, kinesiska, japanska och arabiska. 

En annan aspekt som framkommer i jämförelsen mellan franska, spanska och 
tyska utgörs av den inbördes spridningen i meritvärde, där franskstuderande ele-
ver i genomsnitt har högre meritvärde än spansk- och tyskstuderande elever. Man 
kan alltså konstatera att franskstuderande elever når högre resultat än elever i de 
andra moderna språken.  

Elever som studerar moderna språk har också högre meritvärde än elever som 
inte bedriver sådana studier. Utifrån ett genomsnittligt meritvärde på 211 poäng 
för samtliga elever, hamnar franska i topp med 248 poäng, följt av spanska på 
237 poäng och tyska på 231 poäng. För gruppen elever som inte läser moderna 
språk blir motsvarande värde 167 poäng. Inom samtliga grupper har flickor be-
tydligt högre meritvärde än pojkar, hela 222 poäng i förhållande till pojkarnas 
200 poäng (Skolverket 2011b; jfr Cliffordson & Henry 2013).18 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att situationen för de moderna 
språken ofta är både komplex och varierande inbördes, vilket är värt att beakta 
när man ställer dessa målspråk bredvid varandra i en undersökning.19 

2.1.5  Dagens styrdokument – på nationell och internationell nivå 
Grunden för dagens språkundervisning och språklärande utgörs av styrdokumen-
ten. Bland styrdokument skiljer man vanligen på två huvudkategorier: läroplaner 
respektive kurs- eller ämnesplaner. Ämnesplaner är den beteckning som används 
för gymnasiet, vilket på grundskolan motsvaras av beteckningen kursplaner.  

Läroplaner beskriver syften och riktlinjer för verksamheten i skolan på olika 
nivåer, exempelvis på grundskola och gymnasium. Kursplaner och ämnesplaner 
behandlar ett specifikt ämne eller kurs, i det här fallet moderna språk och någon 
av nivåerna steg 1 till 7. Dagens styrdokument för gymnasiet trädde i kraft i sam-

                                                      
18 En fördjupad diskussion om genus och språkläsande finns hos Carr & Pauwels (2006) Boys and 
foreign language learning: Real boys don't do languages. Från en svensk horisont, men med ett 
bredare skolperspektiv, hänvisas till Björnsson (2005) Kön och skolframgång. Även Franck red 
(2007) Genusperspektiv i skolan bidrar med viktiga aspekter liksom Nordberg (2005) och Öztürk 
& Gürbüz (2012). I svenskt hänseende bidrar Henry & Cliffordson (2013) med intressanta perspek-
tiv, liksom även Henry (2012) och Jacobsson (2000). 
 
19 I artikeln Språkens numerärer: Elever och studenter på språkutbildningar i Sverige, 1960-2010 
av Börjesson & Bertilsson (2010) görs en fördjupad historisk genomgång av de moderna språkens 
utveckling inom svenskt utbildningssystem. I texten betonas hur situationen för de moderna språken 
har skiftat i förhållande till varandra, snarare än någon generellt nedgående trend för språkstudier: 
”Den mest drastiska förändringen sedd från grundskola över gymnasieskola till högskola är alltså 
inte en minskad benägenhet att läsa språk, utan en omfördelning i vilka språk som läses” (s.34). I 
textens beskrivs spanskan som en klar ”vinnare”, samtidigt som ”tyskan har tappat mycket mark 
och fallet har gått fort” (ibid:34). 
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band med den senaste stora gymnasiereformen 2011. Dessförinnan hade en ge-
nomgripande läroplans- och kursplanereform ägt rum 1994 (Richardson 2010; 
Lindensjö & Lundgren 2013; Jarl & Rönnberg 2011; Larsson 2011). Styrdoku-
menten i moderna språk som trädde i kraft med 1994 års reform reviderades år 
2000. Mellan dessa omarbetningar anses dock en likartad kommunikativ språk-
syn ha behållits, eller för att anknyta detta till det idag gällande kommentarmateri-
alet till kursplanerna (Skolverket 2011c:6) där det slås fast att ”(d)en nya kurs-
planen ger inte uttryck för några större förändringar av ämnets betydelse eller roll 
i undervisningen.” Vidare konstateras att grundsynen på språklärande förblir 
oförändrad jämfört med den tidigare kursplanen (ibid:6). 

De svenska kunskaperna i moderna språk bygger på ”en funktionell och kom-
munikativ grundsyn på språklärande” (Skolverket 2011c:6). Som utgångspunkt 
finns en språkanvändning med fokus på förmågorna reception, produktion och 
interaktion. Dessa begrepp lyfts fram tydligt i kursplanens centrala innehåll. En 
viktig aspekt vid utarbetandet av den nya kursplanen i moderna språk består i ett 
gemensamt system med generella och påbyggbara språknivåer, så kallade steg 
(Skolverket 2011c:6). Grunden för detta system utgörs av Europarådets ”Gemen-
sam europeisk referensram för språk, lärande, undervisning och bedömning” 
(GERS, Skolverket 2007). GERS är ett vedertaget europeiskt system med gene-
rella språknivåer, vilket är tänkt att fungera som en harmoniserande referensram 
för språkundervisning och språklärande i Europa (se även Oscarson 2015). 

2.1.6  Dagens styrdokument i ämnet moderna språk 
Som tidigare nämnts, bygger dagens styrdokument i moderna språk i hög grad på 
tidigare styrdokument. En central komponent är den kommunikativa språksyn 
som länge funnits med i kursplaner i språk, både nationellt och på europeisk nivå. 
I dagens styrdokument (Skolverket 2011c) slås fast att moderna språk ”kan inne-
fatta en stor mängd språk” (s.1). Vidare konstateras att undervisningen ”ska i allt 
väsentligt bedrivas på målspråket” (ibid:1). Undervisningen syftar till att ge ele-
verna förutsättningar att förstå och formulera sig på målspråket i tal och skrift, 
vilket omfattar användandet av språkliga strategier och mottagaranpassning. Där-
till förväntas eleven utveckla en förmåga att ”diskutera och reflektera över livs-
villkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områ-
den där språket används” (s.1-2). Vidare slås fast att undervisning ”ska syfta till 
att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro 
till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.” Språ-
kanvändningen ska ske i ”funktionella och meningsfulla sammanhang”, samt ”ut-
veckla en allsidig kommunikativ förmåga”. 

För moderna språk finns kursplaner och ämnesplaner i stigande skala från steg 
1 till steg 7. Vanligen sträcker sig grundskolans undervisning fram till steg 2, 
medan gymnasiets undervisning kan inbegripa alltifrån steg 1 till steg 7. Den 
största kursen ifråga om elevantal utgörs av steg 3, där långt över hälften av alla  
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språkstuderande elever från steg 1-7 får slutbetyg. I ämnesplanen för steg 5, den 
kurs som informanterna i föreliggande arbete läser, förväntas innehållet anknyta 
till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv, liksom aktuella områden 
och händelseförlopp. Även olika sorters fiktivt innehåll ingår. 

Vid sidan om denna nationella nivå, där ämnesplaner och kursplaner innefat-
tas, finns som tidigare berörts Gemensam referensram för språk: lärande, under-
visning och bedömning (GERS).20 Arbetet med GERS, som inleddes på tidigt 
1970-tal av Europarådet, syftar till att utgöra ”en gemensam grund för att utarbeta 
kursplaner, läroplaner, examina och läromedel för språkinlärning i hela Europa” 
(Skolverket 2007). Bedömningsunderlaget i GERS är uppdelat i sex huvudsak-
liga nivåer, där A1 innefattar den lägsta nybörjarnivån och C2 beskriver referens-
nivåer för avancerade språkanvändare. GERS (Skolverket 2007:9) utgår från en 
”handlingsorienterad språksyn”, vilket innebär att man ”betraktar människor som 
använder eller lär sig ett språk som ’sociala aktörer’, d.v.s. samhällsmedlemmar 
som under vissa omständigheter och i särskilda miljöer och sammanhang måste 
klara av vissa uppgifter (varav en del är språkrelaterade)”. Språksynen i GERS 
anknyter därmed till den kommunikativa språksyn som växt sig allt starkare inom 
europeisk språkutbildning allt sedan 1970-talet (Tornberg 2000; 2009; Tornberg 
et al 2009; Byram 2008). 

2.1.7 Sammanfattande kommentar om villkoren för moderna språk 
Som sammanfattning till det som tidigare sagts om skolutbildningen i moderna 
språk, finns det ett antal centrala aspekter att ha i åtanke. För det första, kan ämnet 
moderna språk innefatta flera olika språk, inte bara de tre stora språken som be-
handlas här – franska, spanska och tyska. För det andra uppvisar franska, spanska 
och tyska avsevärd variation ifråga om historisk utveckling och nuvarande situ-
ation. Spanska är exempelvis det största språket, en position som spanskämnet 
intagit några år efter att det tillkom som valbart språk med skolreformerna 1994.21 
För det tredje baseras dagens styrdokument i moderna språk på en kommunikativ 
språksyn, en språksyn som i hög grad anknyter till GERS, den gemensamma re-
ferensramen för språklärande och språkundervisning som har arbetats fram av 
Europarådet allt sedan 1970-talet. 

                                                      
20 För en mer omfattande diskussion om GERS utifrån en svensk språkutbildningshorisont hänvisas 
till samlingsvolymen Språklärarens stora blå?, en samling texter om Gemensam europeisk refe-
rensram för språk.  
21 När språkundervisning diskuteras här görs det utan hänvisning till skolans svenskundervisning. 
Inte heller görs någon fördjupad hänvisning eller diskussion av modersmålsundervisning. Såväl 
svenskundervisningen som modersmålsundervisningen är visserligen att betrakta som språkunder-
visning, men dessa verkar i hög grad under andra villkor än moderna språk som behandlas i detta 
arbete. Även engelska diskuteras separat, eftersom det faller utanför kategorin moderna språk och 
dessutom fungerar under andra villkor (Skolverket 2011a & 2011b). 
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Härnäst kommer ett antal rapporter att presenteras och diskuteras, publikat-
ioner som utifrån en svensk utbildningsbakgrund kan relateras till detta arbetes 
syfte, nämligen att öka förståelsen för hur elevers attityder och motivation till att 
lära sig moderna språk skapas och upprätthålls.   

2.2 Rapporter om moderna språk i svensk skola 
Som nämnts tidigare, finns det i Sverige förhållandevis lite akademisk forskning 
som kopplar ihop studier av moderna språk med motivation och attityder. I syn-
nerhet gäller det avhandlingar. Emellertid finns det flera rapporter som behandlar 
detta problemområdet, rapporter som fortsättningsvis kommer att presenteras 
kronologiskt i detta kapitel.  

2.2.1 Språkvalet i grundskolan 
En första undersökning med relevans här utgörs av Skolverkets publikation 
Språkvalet i grundskolan – en pilotundersökning. Studien leddes och genomför-
des av Sörensen och utkom 1999. Som titeln antyder behandlas framför allt det 
obligatoriska språkvalet i moderna språk som hade införts med läroplansreformen 
1994. Syftet som anges är ”att genom kvalitativ metodik få en samlad uppfattning 
om effekterna, såväl positiva som negativa med språkprogrammet i Lpo94” (s.4). 
Som metod användes djupintervjuer med lärare, skolledare och elever vid tre sko-
lor. En slutsats i studien är att det obligatoriska språkvalet i grundskolan visserli-
gen hade breddat språkstudierna och inneburit mer undervisningstid, men också 
medfört utmaningar, inte minst i form av ett högt antal avhopp, ”mer än var femte 
elev” (s.4). Man kan alltså se att avhoppsproblematiken redan här intar en fram-
skjuten plats i diskussionen om studier i moderna språk i skolan. 

2.2.2 Språklig enfald eller mångfald…? 
En annan central publikation i sammanhanget bär titeln Språklig enfald eller 
mångfald…?22 och utgörs av ett tvärvetenskapligt samarbetesprojekt knutet till 
Göteborgs universitet, skrivet av forskarna Thorson, Molander Beyer och Dentler 
(Thorson et al. 2003). Projektet tar bland annat sitt avstamp i ”ungdomars ljumma 
intresse för moderna språk i skolan” (ibid:5). Här synliggörs den tidigare nämnda 
paradoxen som präglar dagens utbildningssituation, där vi ser allt färre elever 
med vilja eller intresse att läsa moderna språk samtidigt som samhället i stort blir 
allt mer globaliserat och EU-integrerat.  

I undersökningen, som har både kvalitativa och kvantitativa inslag, försöker 
man framför allt utreda frågor kring den höga avhoppsfrekvensen och elevers och 
lärares attityder till moderna språk i skolan. I undersökningsgruppen ingår 581 
                                                      
22 Språklig mångfald eller enfald…? kommer framgent att förkortas SEM-studien vid behov. 
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gymnasieelever och 65 lärare. De moderna språk som ingår i studien är franska, 
spanska och tyska. Resultaten från SEM-studien får därmed en relativt delad ka-
raktär, då de baseras på två olika informantgrupper, lärare och elever. Lärarna i 
studien förklarar i hög grad den höga andelen avhopp från moderna språk med att 
studiesituationen missgynnar elever i moderna språk i förhållande till andra äm-
nen (Thorson et al 2003:33). Denna förklaring baseras på uppfattningen att mo-
derna språk kräver mer arbete än många andra ämnen för att få ett givet betyg och 
klara av en given kurs.  

Hos eleverna märks istället ett bredare spektrum av situationsrelaterade orsa-
ker till den frustration som i många fall framkallar avhopp. Här kolliderar ofta en 
fulltecknad fritid med det tidskrävande arbetet att lära sig språk, ett arbete som 
sällan upplevs som lönsamt betygsmässigt eller som ger någon större fördel vid 
högre studier. Denna situation och diskussion kan delvis ses som överspelad eller 
åtminstone förändrad, då gymnasieelever enligt gy 2011 får meritpoäng för sina 
språkstudier på högre nivå.23 Därtill förekommer också attityder bland eleverna 
som gör gällande att engelska räcker som främmande språk, vilket följaktligen 
kan sänka motivationen till att studera moderna språk. 

I resultaten framkommer också att undervisningstempot av många elever anses 
för högt eller att de har ogynnsamma upplägg på sin undervisning, exempelvis i 
form av för korta lektioner. Även gällande innehållet i undervisningen hyser ele-
verna framträdande attityder. I flera fall anses undervisning vara allt för baserad 
på grammatik. Även en upplevd brist på variation i undervisning framträder i 
materialet, liksom en upplevelse av att målsspråkkommunikation ges för lite plats 
på lektionerna och att innehållet inte känns tillräckligt meningsfullt och lustfyllt. 
Många elever upplever dock att språkkunskaper är viktiga och eftersträvansvärda, 
men kopplar ofta sitt språklärande till resor och utlandsvistelser, inte primärt till 
skolarbete. En möjlighet till att skapa motivation för studier i moderna språk lig-
ger därmed i att tillvarata elevernas behov och intresse av att använda målspråket 
som medium för kontakt, både kulturellt och socialt. 

                                                      

23 Det har även meddelats att från läsåret 2014/15 ska även meritvärde för studier i moderna språk 
på grundskolan ges, dock endast som extra språkval. Betyget i moderna språk kan räknas med i 
slutbetyget som ett 17:e betyg i meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i övrigt. För en mer detal-
jerad bild hänvisas till http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-
och-vagledning/syv-grundskola/meritpoang-1.209877, hämtad 2015-04-09, eller annan informat-
ion på Skolverket. Även Henry (2013b) diskuterar effekterna av meritpoäng. 
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 Detta uttrycks bland annat på följande i studien (Thorson et al 2003:36): 
 
En slutsats av vår undersökning är, att det moderna språket inte är sig själv 
nog som ämne i skolan, det är något mer och större: som medium för kontakt, 
för relationer, för direkta sociala och kulturella erfarenheter. Att som elev få 
erfara detta motiverar inte endast till fortsatta språkstudier, utan erfarenheterna 
via språket får för varje enskild elev en subjektiv relevans som livskunskap. 

 
Thorson et al (2003:20) menar att det går att ”utläsa att lärarens roll är utomor-
dentligt viktig när det gäller att skapa en bro mellan grundskola och gymnasie-
skolan, att möta eleven på den nivå den befinner sig, att entusiasmera, motivera 
och bjuda på en verklighetsförankrad, varierad undervisning.” Även om det i stu-
dien betonas att man inte kan dra ”långtgående slutsatser av materialet” (ibid), 
ger resultaten ändå ett viktigt bidrag till kunskapsbildningen i ämnet och inom 
fältet. 

2.2.3 Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och 
gymnasium  

Ytterligare en central publikation utgörs av Myndigheten för skolutvecklings rap-
port Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola.24 Värt 
att notera är att studien publicerades 2003, samma år som Språklig mångfald eller 
enfald…?. utkom, vilket ger vid handen att den situation och de problem som 
undersöks i det två studierna på många sätt kan tänkas ha gemensamma drag, 
åtminstone i den yttre verklighetsbeskrivningen. Utifrån detta blir det relevant att 
göra vissa jämförelser mellan de två studierna.  

En tydlig problembeskrivning som återkommer i de två studierna är det höga 
antalet avbrott eller avhopp bland eleverna, en tendens som också framkommer i 
rapporten Språkvalet i grundskolan från 1999.  

Trots sin samtida tillkomst, finns det en tydlig i skillnad i forskningsdesign 
mellan ASG- och SEM-studien. ASG-studien är bredare i sitt urval av informant-
grupper än SEM-studien. I ASG-studien inkluderas såväl elever och lärare som 
föräldrar och skolledare. Dessa informanter och informantkategorier har också 
intervjuats i olika kommuner i Sverige, medan SEM-studien har gjorts enbart i 
Göteborgsregionen.  

Slutsatserna från det breda materialet i ASG-studien är följaktligen många och 
beror i hög grad på vem och vilken grupp som intervjuas. Gemensamt för samt-
liga grupper – elever, lärare, föräldrar och skolledare – är att de anser engelskan 
vara det viktigaste främmande språket (s.78; jfr Henry 2012, 2014a & b; Skol-
verket 2013). Samma tendens syns också i resultaten från SEM-studien, där eng-
elskan anses som mest nyttig (Thorson et al 2003). 
                                                      
24 Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola kommer hädanefter att vid 
behov förkortas med termen ASG-studien. Som tidigare nämnts, går den relaterade studien Språklig 
mångfald eller enfald…? under förkortningen SEM-studien. 
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I ASG-studien råder det dock en diskrepans mellan hur elever och övriga grup-
per ser på moderna språk, då grupperna av icke-elever tenderar att tillmäta detta 
ämne ett högre värde än eleverna. Många elever visar sig också ha svårt att tydligt 
redogöra för sina språkval. Vanliga anledningar som figurerar bakom språkvalen 
är dock att ett visst språk verkar ”roligast”, ”lät bäst” eller ”verkade lättast” (s.78). 
Nyhetens behag tycks också i viss mån förklara att spanskan har gått om de två 
traditionstunga skolspråken franska och tyska. 

Många lärare uppger att motivationen och uthålligheten i språkstudierna svik-
tar hos många elever, vilket kan relateras till det höga antalet avhopp (s.61).   

Liknande resultat märks även i andra publikationer, exempelvis hos Skolver-
ket/Sörensen (1999), Thorson et al 2003 och hos Enkvist (2005). Enkvist kom-
menterar exempelvis detta (2005:39) med att många avhoppade elever föredrar 
att ”ha det ’slappt’”. En liknande tendens framträder – som tidigare har nämnts – 
även i resultaten hos Thorson et al (2003:20), där många förklarar avbrotten i 
språkstudierna med att det är ”arbetsamt att läsa språk” och föga lönsamt. 

I ASG-studien framgår att synen på språkkunskaper har flera gemensamma 
drag bland de intervjuade grupperna. Här betonas individuella behov, möjlig-
heten att kommunicera muntligt på språket och skapa sociala kontakter. Även 
resor förekommer ofta som användningsområden och mål för att lära sig språket 
(jfr Ushioda & Dörnyei 2009), mönster som också framträder i SEM-studien 
(Thorson et al 2003). Eleverna tycks därför värdera funktionsbaserade kunskaper 
i högre grad än de andra grupperna. I gengäld lades det hos föräldrar, skolledare 
och lärare en jämförelsevis större betoning på nyttan av mer formbetonade gram-
matiska och lingvistiska kunskaper.  

Även den höga delen avhopp tas upp i studien och då lyfts fem bakomliggande 
faktorer fram. För det första ser man i studien att elever och lärare uppvisar olika 
uppfattningar om den lingvistiska kompetens som man behöver uppnå, då lärar-
perspektivet tenderar att vara högre än hos eleverna. Vidare, som andra faktor, 
uppger eleverna också tämligen ofta att de inte hänger med i undervisningen. För 
det tredje anser många elever att det räcker med kunskaper i engelska, vilket san-
nolikt gör avhopp lättare och rimligare att förverkliga än annars. Vidare möjlig-
görs många gånger avhopp av att eleverna vid angivande av särskilda skäl kan gå 
över från moderna språk till stödundervisning i svensk-engelska, den kursplans-
lösa och lågt reglerade hjälpundervisning som erbjuds rikligt på många skolor.25 
Slutligen, som femte faktor, konstaterar man i studien att många föräldrar hyser 
låga förväntningar på att eleverna ska kunna studera moderna språk. 

2.2.4  Jämförelse mellan SEM-studien och ASG-studien 
Sammantaget framträder flera intressanta paralleller mellan ASG-studien och 
SEM-studien, två studier som publicerades under samma år, alltså 2003. I båda 
                                                      
25 För en fördjupad bild av denna utbredda stödverksamhet, som ofta går under namnet svenskeng-
elska, hänvisas till Tholin & Lindqvist (2009). 
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studierna undersöks och diskuteras de höga elevavhoppen från moderna språk. I 
båda fall visar resultaten på att det finns en utbredd uppfattning bland elever och 
andra informanter att språkstudier kräver en stor arbetsinsats, en ansträngning 
som många gånger anses löna sig i lägre grad än i andra ämnen om man ser till 
betyg och möjligheter att klara av en viss kurs. Vidare visar båda studierna på 
vikten av att ha en funktions- och kommunikationsbaserad undervisning som an-
passas till den enskilde elevens nivå. Detta motverkar sannolikt många avbrott. 
Även möjligheten att ha kontakt med och även resa till målspråksländer lyfts fram 
som en viktig motiverande faktor, som sannolikt kan hålla kvar fler elever i språk-
studier. Överhuvudtaget visar de två studierna på att eleverna finner det motive-
rande att utveckla språkkunskaper för att kunna skapa och upprättahålla sociala 
och kulturella kontakter, vilket sätter fokus på en kommunikativ och handlings-
inriktad språkundervisning. 

En annan aspekt som lyfts i båda studierna är det faktum att många elever anser 
att det räcker med kunskaper i engelska, vilket många gånger kan tänkas vara en 
bidragande och underlättande faktor i beslutet att överge studierna i moderna 
språk när svårigheter och missnöje uppstår. Detta problematiska förhållande mel-
lan det upplevt starkare engelska (L2) och det betydligt svagare moderna språket 
(L3) har tidigare berörts i diskussionen rörande Henrys (2012) arbete om L3 mo-
tivation (se även Henry 2014a &b). Utifrån detta framstår det inte som orimligt 
att anta att motivationen att läsa moderna språk hos åtskilliga elever kan påverkas 
negativt av jämförelser mellan den starka engelska och den betydligt svagare mo-
derna språket. 
 

2.2.5 Internationella språkstudien 2011 
Ett viktigt bidrag till kunskapsbildningen om skola, språkkunskaper och flersprå-
kighet på EU-nivå finner vi i Internationella språkstudien (ESCL – European Sur-
vey on Language Competences).  

I studien, vars datainsamling genomfördes 2011, jämfördes 13-16-åringars 
kunskaper i engelska och något modernt språk i 14 olika länder inom EU. De 
förmågor som testades var läsförståelse, hörförståelse och skrivförmåga. Totalt 
deltog 53.000 elever på EU-nivå. De uppmätta kunskaperna knöts till GERS 
(Skolverket 2011b: jfr Skolverket 2007 & Skolverket 2011a).  

I Sveriges fall valdes spanska ut som modernt språk, då det näst efter engels-
kan är det största främmande skolspråket. Totalt deltog 72 skolor i engelska och 
71 skolor i spanska spridda över hela landet. Antalet niondeklassare som deltog 
uppgick till ca 1800 elever per språk. 

Trots att de bygger på olika jämförelser, kan man konstatera att resultaten för 
engelska och spanska i hög grad pekar åt olika håll. I engelska uppvisar de 
svenska ungdomarna mycket höga kunskaper, som vid jämförelse med samtliga 
deltagande länderna endast överträffas av Malta. I spanska, där Sverige jämförs 
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med resultaten för Frankrike, blir bilden dock en annan. Här är framförallt läsför-
mågan bland franska ungdomar betydligt högre än motsvarande för Sverige.  

Sammantaget beskriver Skolverket (2011b:41) de svenska ungdomarnas re-
sultat i spanska ”som oväntat svaga”. En viktig förklaring som ges till detta är att 
engelska och spanska existerar på mycket olikartade villkor i Sverige, vilket illu-
streras på följande sätt (Skolverket 2011b:41): 
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Tabell 1. Jämförelse mellan villkoren för engelska och spanska i svensk skola 

Engelska Spanska 

Obligatoriskt skolämne 

Undervisning börjar relativt tidigt     

Relativt hög status     

Hög exponering utanför skolan  

Många föräldrar är kunniga i språket 

Elever upplever stor nytta med språket 

 

Eleverna uppfattar språket som lätt att 
lära 

Germansk (samma) språkgrupp 

Valbart skolämne 

Undervisningen börjar relativt sent 

Relativt låg status 

Låg exponering utanför skolan 

Få föräldrar är kunniga i språket 

Eleverna upplever liten nytta med språ-
ket 

Eleverna uppfattar språket som svårt att 
lära 

Romansk (annan) språkgrupp 

 
                       

Vid sidan om dessa faktorer, pekar Skolverket på den Eurobarometer från 2006 
som ger vid handen att svenskar, i jämförelse med andra européer, visar sig mer 
ovilliga att lära sig ett tredje språk vid sidan om modersmålet och engelskan 
(Skolverket 2011b:42).  

Detta kan möjligen förstärkas av den negativa jämförelseeffekt, som enligt 
Henry (2012), uppstår hos vissa ungdomar då den betydligt starkare självbilden i 
engelska jämförs med den svagare självbilden i spanska. Denna kompetensskill-
nad kan i sin tur även ha gett visst negativt avtryck i motivationen gällande 
spanska vid provtillfället, då ”motivationsbristen blir mer påtaglig om man ställs 
inför en uppgift som upplevs som svårare” (Skolverket 2011b:43).  

Sammantaget kan man alltså konstatera att Skolverket genom den Internation-
ella språkstudien synliggör en rad resultat och tendenser som, i likhet med Henry 
(2012 & 2015), antyder att de olikartade villkoren för engelska och moderna 
språk potentiellt kan ha en menlig inverkan på motivationen att lära sig språk som 
franska, spanska och tyska i skolan. 
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2.2.6  Språk är framtiden  
I slutet av 2013 publicerade Lärarnas Riksförbund skriften Språk är framtiden, 
en rapport om engelska och moderna språk.26 Genom en webbenkät hade frågor 
om språkundervisningen riktats till 1258 lärare, varav 762 lärare hade svarat. Av 
dessa lärare besvarade 352 frågor gällande moderna språk. I rapporten nämns si-
tuationen för moderna språk, där ”avhoppen är relativt omfattande” (s.5). Det 
framkommer också att språklärare ofta arbetar under varierande villkor, beroende 
på vilken skola eller kommun de verkar inom. Exempelvis gäller det undervis-
ningsgruppers storlek, undervisningstid och det faktum att elever med olika kurs- 
och kunskapsnivåer blandas i en och samma undervisningsgrupp (jfr Francia & 
Riis 2013). I rapporten redovisas också lärarnas förklaring till att elever hoppar 
av sina språkstudier. Bland dessa förklaringar dominerar uppfattningen om att 
eleverna hoppar av sitt språkval eftersom det upplevs som för svårt av eleverna, 
men även bristande måluppfyllelse i andra ämnen bidrar till att elever hoppar av 
moderna språk. 

Vad gäller språkval uppger lärarna i studien två huvudorsaker till hur eleverna 
väljer. 29 procent av de tillfrågade lärarna menar att elever påverkas av kompisars 
val, medan 28 procent lyfter fram elevers uppfattningar om målspråkets svårig-
hetsgrad som en avgörande faktor bakom språkvalet. Även föräldrar och familj 
tillmäts relativt stor vikt i språkvalet, då 19 procent nämner det som den viktigaste 
faktorn. Vidare konstaterar man i studien att vikten av språkkunskaper på arbets-
marknaden väger förhållandevis lätt för eleverna. I studien uppmanas också lä-
rarna att föreslå åtgärder som kan höja statusen för moderna språk i skolan. Bland 
förslagen från de deltagande lärarna dominerar fem huvudområden utan inbördes 
rangordning. För det första anser många att ämnet moderna språk bör göras obli-
gatoriskt. I logisk kontrast till detta menar lärare som andra åtgärd i studien att 
ämnet måste meritvärderas tydligare och högre, vilket förutsätter valbarhet och 
inte obligatorium. Som tredje åtgärd märks en önskan att kunna anpassa grupp-
storleken och därmed även kunna nivåanpassa undervisning i högre grad. Även 
fler undervisningtimmar förekommer som en fjärde åtgärd som efterfrågas. Av-
slutningsvis, som femte åtgärd, finns en önskan om att i högre grad än idag kunna 
genomföra internationella utbyten där målspråket praktiseras, ett önskemål som 
kan relateras till det kontakt- och resandebehov som även framkommer i SEM-
studien och ASG-studien. I övrigt understryks även behovet av lärarfortbildning 
i utlandet, för att på så sätt kunna uppdatera sig kring hur ”språket utvecklas över 
tid” (s.22). Denna aspekt anses ”extra relevant då för lärare i moderna språk”, då 
dessa språk i regel förekommer i lägre grad än engelska i det svenska samhället. 

                                                      
26 Rapporten Språk är framtiden (2013) föregicks två år tidigare av rapporten Språk på sparlåga 
(2011). Båda rapporterna är publicerade av Lärarnas Riksförbund. 630 språklärare besvarade frå-
gorna i den webbenkät som ligger till grund för skriften Språk på sparlåga. Några slutsatser som 
dras i rapporten är att lärare behöver mer fortbildning och behörighetsnivån bland språklärare be-
höver öka. För att detta ska åstadkommas på ett effektivt sätt behövs politiska satsningar på språk-
läraryrket. 
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2.2.7  Forskningsrön och reflektioner kring spanskämnet 
Ytterligare två relevanta studier, men med speciell bäring på spanskämnet, bör 
nämnas, Lärare, elever och spanska som modernt språk och Att tala eller inte 
tala spanska.  

Den förstnämnda av dessa är författad av Francia och Riis och utkom 2013. 
Syftet med studien är ”att skapa en övergripande bild av spanskan som modernt 
språk; lärarsituationen, elevresultaten och utvecklingsmöjligheterna” (s.9). I stu-
dien beskrivs och diskuteras bland annat spanskans framväxt inom svensk skola, 
i synnerhet den snabba ökningen av antalet elever som studerar spanskan sedan 
skolreformen 1994 (jfr López Morales 2010). Man tar även upp det höga antalet 
avhopp som märks inom spanskundervisningen, en tendens som knyts till fyra 
olika förklaringar: det bristande obligatoriet att läsa moderna språk, den höga an-
delen obehöriga spansklärare, den låga tillgången på stödundervisning och ”bris-
ter i elevernas motivation” (s.20). I studien görs dock ingen speciell fördjupning 
avseende den bristande elevmotivationen. 

Inom ramen för rapporten Att tala eller inte tala spanska (Skolverket: 2013), 
skriven av Lodeiro och Mattis på uppdrag av Skolverket, görs en fördjupning av 
resultaten från Internationella språkstudien 2011 som kommenterats tidigare här. 
I samband med detta har även en empirisk studie av spanskundervisningen gjorts 
på sex olika grundskolor runt om i Sverige. En gemensam nämnare för skolorna, 
som är både kommunala och fristående samt uppvisar en geografisk spridning, 
består i att de hade tillhört gruppen skolor med högpresterande elever i den Inter-
nationella språkstudien ett par år tidigare. Utifrån detta är ett uttalat syfte att ”när-
mare försöka se om det fanns något i verksamheten som var gemensamt för dessa 
skolor och som kan antas påverka resultaten i spanska positivt” (Skolverket 
2013:13). Data består av intervjuer med lärare, elever och rektorer samt lektions-
observationer. 

Utifrån studiens resultat konstaterar man att det säkerligen finns många olika 
sätt att uppnå goda resultat i spanska. Emellertid slår man fast att elever som på-
börjar sina studier i spanska i årskurs 6 ”når generellt högre resultat än de som 
börjar i årskurs 7” (Skolverket 2013:8). Ett annat gemensamt drag hos skolorna, 
som möjligen också bidragit till de höga resultaten, är den höga andelen behöriga 
lärare, vilket avviker från den generella bilden i landet där just många spansklä-
rare saknar adekvat utbildning. På de besökta lektionerna användes mycket 
spanska, även om det fanns utrymme för mer. De intervjuade eleverna visade sig 
i huvudsak nöjda med sina studier och underströk vikten av varierad undervis-
ning. 

2.2.8  Om att läsa språk på gymnasiets högsta nivå  
En annan intressant studie inom fältet utgörs av Krighs (2013) masteruppsats 
Överinvesterarna. I studien undersöks några av de fåtaliga gymnasieelever som 
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läser språk på gymnasiets absolut högsta möjliga nivåer, d.v.s steg 6 och 7. Stu-
dien bygger dels på sammanställning och analys av befintlig statistik, samt dels 
på en egenutformad enkät och analys av dess resultat.  

Även Krigh (2013:7; jfr Börjesson & Bertilsson 2010) förhåller sig till ”den 
påstådda kris” som utspelar sig i form av det sjunkande intresset för att studera 
moderna språk i dagens skola. Krighs utgångspunkt är i hög grad utbildningsso-
ciologisk, då studien inriktas på frågor kring vad som utmärker de elever som 
studerar språk på högre nivåer och vilka skolor som erbjuder sådana avancerade 
kurser. Centralt i studien är begreppet tillgångar, som hämtar inspiration från 
Bourdieus (1994, 1995) välkända kapitalbegrepp. En viktig slutsats hos Krigh är 
att avancerade språkstudier huvudsakligen bedrivs av elever från socioekono-
miskt priviligierade hem och med stort utbildningskapital. Vidare konstaterar 
Krigh (2013:71-74) att avancerade gymnasiekurser i moderna språk nästan ute-
slutande erbjuds på s.k. ”elitskolor” (s.71), alltså skolor ”med myckenhet av sym-
boliskt kapital”, där elevernas genomsnittliga meritpoäng är hög och den gene-
rella studiedisciplinen är god. Dessutom finns en stark överrepresentation av 
flickor på dessa utbildningar. Särskiljande för elevunderlaget är också ”den avse-
värt större andelen elever med utländsk bakgrund” (s.71).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att en viktig aspekt i Krighs studie består 
av bilden av elever och elevgrupper som dominerar bland ”Överinvesterarna” i 
språkläsandets högre nivåer. Här ser vi en kvinnlig överrepresentation och bety-
dande del av sociokulturellt kapitel hos eleverna. En parallell till detta framträder 
i volymen Lesson from Good Languages Learners (Griffiths 2008:306), där Ox-
ford & Lee understryker att de avancerade språkläsarna utmärks av sin starka 
motivation till att förvärva sådana kunskaper och symboliskt kapital som värderas 
högt inom deras egna sociala sfär, i det här fallet i generella termer utbildnings-
kapital och mer specifikt språkkunskaper. 

2.2.9  Sammanfattande kommentarer om rapporterna om moderna 
språk i svensk skola 

Tidigare i detta kapitel har det getts en bakgrund till situationen för ämnet mo-
derna språk i ett svensk utbildningssammanhang. Detta har även relaterats till en 
vidare diskussion om flerspråkighet, inte minst inom en europeisk kontext. Mot 
bakgrund av vad som framförs inom diverse rapporter och forskning kan man 
konstatera att situationen för moderna språk och flerspråkighet inom Europa 
ingalunda är problemfri, i synnerhet om man menar allvar med att uppfylla den 
officiella målsättningen om att varje medborgare ska kunna två språk utöver mo-
dermålet (Byram 2008; Grenfell et al 2003). 
Inom svensk skola präglas ämnet moderna språk av en situation där många elever 
väljer andra ämnen eller hoppar av under studiernas gång. Detta framträder tyd-
ligt i flera av de genomgångna rapporterna Avhoppen och bortvalen får till följd 
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att allt färre elever fortsätter sina studier till högre nivåer. Inom grundskolan in-
nebär det att enbart 65-66 procent av den totala elevkullen får slutbetyg i årskurs 
9, medan motsvarande siffra på gymnasiets årskurs 3 och steg 5 är 1-2 procent. 

Skälen till dessa avhopp och bortval är varierande, men i rapporterna framträ-
der vissa dominerande och återkommande förklaringar. En del elever upplever 
att ämnet moderna språk kräver mycket ansträngning, vilket inte lönar sig vare 
sig betygsmässigt eller i form av de kunskaper som uppnås, i synnerhet inte om 
man jämför med många andra ämnen, som upplevs som lättare. Vidare upplevs 
undervisningen i flera fall som alltför grammatikbetonad och enformig, istället 
för att vara kommunikativ och handlingsinriktad. Detta kan relateras till det kon-
taktbehov som tycks motivera elever till att studera språk. Elever vill utveckla 
sina språkkunskaper i hög grad för att kunna resa och komma i kontakt med andra 
kulturer, en önskan och ett behov som inte bara handlar om en avlägsen indivi-
duell framtid, utan också bör kunna ske inom ramen för undervisningen, exem-
pelvis genom ökade möjligheter till internationella utbyten och kontakter (Thor-
son et al 2003; Myndigheten för skolutveckling 2003; Lärarnas riksförbund 2013; 
Francia & Riis 2013). 

En intressant aspekt med bäring på denna situation utgörs av relationen mellan 
engelska och moderna språk. Här syns två ämnen med i hög grad divergerande 
status. Engelska är ett obligatoriskt kärnämne som fungerar som det ledande in-
ternationella och globala kommunikationsspråket, ett språk som dominerar inom 
många sfärer där människor med olika nationella, geografiska och etniska tillhö-
righeter möts. Detta gäller såväl för digital kommunikation som i personliga mö-
ten. Ämnet moderna språk har inte samma ställning, varken i samhället eller i 
skolan. Moderna språk kan vid angivande av särskilda skäl relativt enkelt väljas 
bort i grundskolan och är endast obligatoriskt inom vissa program på gymnasiet 
(Tholin & Lindqvist 2009; Börjesson & Bertilsson 2010). Enligt forskning och 
andra sorters publikationer finns det en tendens till att engelskans dominerande 
ställning växer och att förutsättningarna för flerspråkighet, däribland använd-
ningen av moderna språk, minskar (Ushioda 2013; Henry 2014 a & b; Cabau-
Lampa 2007).27 Detta kan bero på flera olika faktorer, men en central faktor hand-
lar om elevers attityder och motivation till sina studier av moderna språk, ett pro-
blemområde som fortsättningsvis kommer att belysas genom en teoretisk genom-
gång i nästa kapitel. 

                                                      
27 I sin artikel Språken, skolan, samhället kommenterar Ekelund (2010:12) de moderna språkens 
och engelskans divergerande villkor med att ”Det är alltså inom specifika sektorer på språkens 
marknad som vissa språk är i ’kris’ och dessa kristillstånd berör olika grupper på olika sätt.” 
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3 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska ramverk samt annan tidigare 
forskning, som kan relateras till arbetets forskningsfrågor och forskningsfält. 
Detta forskningsfält är språkdidaktiskt, vilket innebär att det innehåller och kom-
binerar didaktiska och språkvetenskapliga konstrukt. Flera av dessa konstrukt har 
också sitt ursprung eller kan relateras till andra vetenskapliga fält, i synnerhet 
psykologi och det som på engelska ofta kallas educational psychology (Zimmer-
man & Schunk 2003; Alexander & Winne 2006).  

Kapitlet inleds med en kortare diskussion om motivationsforskningens posit-
ion i förhållande till andra vetenskapliga fält. Därefter görs en kortare presentat-
ion av arbetets övergripande teori samt några av dess centrala och relaterade kon-
strukt. Sedan görs en fördjupad presentation av forskningsproblemets två centrala 
begrepp och analysenheter – attityder och motivation. I synnerhet fokuseras be-
greppet motivation, dess framväxt och några av dess begreppsliga utformningar. 
Även andra konstrukt med relevans för arbetets forskningsfrågor presenteras. Ka-
pitlet avslutas med en presentation av svensk forskning, där attityder och moti-
vation relateras till studier och lärande av moderna språk. 

3.1 Motivationsforskningens vetenskapliga position   
Till allra största delen har den moderna motivationsforskningen hämtat sina 
grundläggande teoretiska konstrukt från psykologins område.28 I synnerhet gäller 
detta i ett historiskt perspektiv, där motivationsteorins framväxt i hög grad har 
skett inom eller påverkats av psykologin (Hedegaard Hein 2012; Wentzell & 
Wigfield 2009; Dörnyei & Ushioda 2011; Reeve 2009).  

Inom andraspråksforskning och språkdidaktisk forskning har motivation kom-
mit att bli en viktig individuell faktor vars påverkan på såväl inlärningsaspekter 
som undervisningsrelaterade aspekter har undersökts i ett flertal studier.29 (Dör-
nyei & Ushioda 2011; Henry 2012; Ushioda 2010). Detta innebär bland annat att 

                                                      
28 Här kan man skilja på teorier som förhåller sig till mänskliga fenomen och samband som vi idag 
– mer eller mindre tydligt – kan knyta till olika motivationsbegrepp samt teorier som på ett explicit 
sätt anknyter till motivationsbegreppet (se Heckhausen & Heckhausen 2008 och Reeve 2009 eller 
kapitlet om begreppet motivation längre fram i föreliggande arbete). 
29 För en fördjupad bild av forskningsfältet L2 motivation hänvisas till Dörnyei & Ryan (2015), där 
en analyserande tillbakablick görs på åren 2005-2014. Med hjälp ett diagram illustrerar bl.a. Dör-
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motivationsfaktorer diskuteras inom ramen för såväl sociokulturell som socio-
kognitiv teoribildning, liksom även inom andra socialt baserade teorier inom det 
beteendevetenskapliga och humanistiska området. Inom andraspråksfältet har 
motivationsforskningen utvecklats till ett eget forskningsfält med en relativt stark 
tonvikt på socialpsykologiska faktorer, en utveckling som, enligt Ushioda (2010), 
tog sin början med Gardner och Lamberts forskning under slutet av 50-talet i 
Kanada. På ett liknande sätt konstaterar Dörnyei (i Dörnyei & Ushioda 2011:40), 
att ”The modern field of L2 motivation owes its origins to two social psycholo-
gists, Wallace Lambert and Robert Gardner” (se även Henry 2012).30 Motivat-
ionsbegreppets beröringspunkter med det omfattande psykologiska forsknings-
fältet kan enligt Dörnyei & Ryan (2015:89) också bidra till att förklara ökningen 
i forskningsvolym inom det som kallas L2 motivation research på senare tid: 
 

To start with, a general reason for the popularity of L2 motivation research is likely to 
be the fact that motivation represents an attractive point of intersection between theory 
and practice in the psychology of language learning. 

 
Man kan dock konstatera att forskningsfältet L2 motivation i relativt hög grad har 
haft en självständig teoribildning och teoriutveckling under de senaste fyra eller 
fem årtiondena, vilket exempelvis betonas av Henry (2012), Dörnyei & Ushioda 
(2011) och Ushioda (2010). 

Med utgångspunkt i föreliggande studies syfte och forskningsfrågor baserar 
jag min undersökning på tre centrala konstrukt: self-efficacy beliefs, goal theory, 
samt det binära konstruktet yttre och inre motivation. Dessa tre konstrukt relateras 
till en övergripande sociokognitiv teoribildning vars ursprung finns i den kana-
densiske psykologen Banduras (1997) teorier. 

Fortsättningsvis kommer de centrala konstrukten i föreliggande arbete att re-
lateras till språkdidaktisk forskning. Först kommer dock den sociokognitiva te-
orins position och relation till motivationsforskningen att kort diskuteras. Däref-

                                                      
nyei & Ryan (2015:89) hur publikationsvolymen ökat drastiskt inom fältet sedan 2009, vilket be-
nämns som ”a dramatic surge”. Relaterat till detta kan man se Dörneyis (2000:425) påstående att 
”L2 motivation is a highly ecletic and multifaceted construct, consisting of a range of different 
motives associated with the L2”.  
30 Henry (2012:13) menar exempelvis att ”Motivation is a central concern in social psychology and 
major theories have been developed within three broad fields of interest; attitudes and intergroup 
relations, theories of attribution and self-determination and, finally, the psychology of the self.” 
Ushioda påstår (2010:5) att “Motivation has been a major research topic within SLA for over four 
decades and yet has endured a marginalized position within the field, remaining somewhat isolated 
from its more mainstream linguistic traditions.” I volymen Identity, Motivation and Autonomy in 
Language Learning, under redaktörskap av Murray et al (2011), ges en bred bild av motivations-
forskningen, som den kan gestalta sig inom andraspråkforskningen (SLA). I de olika texterna rela-
teras olika motivationsbegrepp till andra centrala SLA-begrepp, exempelvis identitet, självbilder 
och autonomi. En annan översikt över detta ges i Dörneyi & Ushioda (2009 & 2011). 



44 

ter presenteras och diskuteras avhandlingens två nyckelbegrepp och analysen-
heter, attityder och motivation. Sedan görs en fördjupad presentation av socio-
kognitiv teoribildning samt studiens centrala och relaterade konstrukt.  

3.2 Sociokognitiv teori och motivationsteori 
Som övergripande teoretiska ramverk utgår jag i föreliggande studie från socio-
kognitiv teoribildning (SCT). Denna teoribildning har i hög grad vuxit fram inom 
psykologin, men har även fått spridning inom andra beteendevetenskapliga fält, 
inte minst inom utbildningsvetenskapen, där pedagogik och didaktik intar cen-
trala platser men också inom det som på engelska benämns som educational 
psychology (Bandura 1997; Linnenbrink & Pintrich 2002; Zimmerman & Schunk 
2003; Schunk & Pajares 2009; Skaalvik & Skaalvik 2015).31 I linje med det kon-
staterar Alderman (2008:5): 
 

Social-cognitive perspectives have been a major focus of recent motivation re-
search especially as it relates to school achievement, the role of teachers, and 
the beliefs of students as learners. 

 
Även inom andraspråksforskning finns forskning baserad på SCT och dess rela-
terade centrala konstrukt som self-efficacy. Piniel & Csizér (2015:167) konsta-
terar i sammanhanget att”Research into self-efficacy and foreign language learn-
ing has started to flourish.” På liknande sätt och baserat på en vidare for-
skningsgenomgång där begreppet self-efficacys förekomst inom SLA/foreign lan-
guages-fältet undersöktes, menar Raoofi et al (2012:) att ”there has been a 
growing interest in self-efficacy beliefs within the field of second language learn-
ing in the last ten years”.32  

                                                      
31 Relaterat till detta kan man se Pajares påstående (2008:112) att ”Social cognitive theory provides 
multiple lenses through which to view the manner in which appropiate actions can be undertaken 
to improve human functioning.” I enlighet med detta kan man se Perry et al (2006), som talar om 
social cognitive approaches för att fånga in den spännvidd som finns inom den sociokognitiva te-
orin. I sin framställning relaterar Perry et al (2006) de sociokognitiva perspektiven till annan socialt 
baserad teoribildning som sociokulturell teori. 
32  Förutom Piniel & Csizér (2015) och Raoofi et al (2012), finns annan forskning och teoribildning 
baserad på sociokognitiv teori, t.ex. Atkinson (2002; 2014), Nishino & Atkinson (2007); Atkinson 
et al (2007) och Bown & White (2010). Enligt Bown och White (2010:334) intar den sociokognitiva 
teorin en central plats inom SLA, vilket bland annat betonas genom påståendet att ”Theories of 
SLA tend to belong to one of three camps: cognitive, social or sociocognitive.” Även hos de soci-
okognitivt orienterade forskarna Plante et al (2013) undersöks två centrala konstrukt inom socio-
kognitiv teori: achievement goal theory och expectancy-value. Detta görs i förhållande till skoläm-
nena moderna språk och matematik, vilket visar på att SCT kan tillämpas på många olika ämnen 
och ämneskontexter. Mercer (2012:201) diskuterar förekomsten av olika self-concepts inom forsk-
ningsfältet SLA och finner att då att ”self-esteem and self-efficacy” tycks vara mest förekommande 
(se även Kernis 1995). I detta arbete baseras den sociokognitiva teorin emellertid på Banduras 
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Detta kan även sägas gälla merparten av motivationsforskningen, vars fram-
växt har skett inom eller med tät koppling till psykologin, även om teorier, be-
grepp och perspektiv sedan används inom andra vetenskapliga fält (Alexander & 
Winne 2006; Skaalvik & Skaalvik 2015).  

Ett exempel på en forskare, som anknyter motivationsforskning till andra ve-
tenskapliga fält, utgör en av SLA-fältets mest framträdande teoretiker, Zoltán 
Dörnyei. Dörnyeis vetenskapliga ursprung är inom sociolingvistiken, men i hans 
vetenskapliga produktion dominerar sedan länge motivationsforskning med an-
knytning till SLA. Dörnyei använder teoretiska konstrukt relaterade till olika ve-
tenskapliga fält, inte minst psykologi. I ett av hans mest centrala vetenskapliga 
bidrag – The Motivational Self System (se Dörnyei & Ushioda 2009 & 2011) för-
håller sig Dörneyi till de tidigare så tongivande psykologerna och SLA-forskarna 
Gardner & Lambert (1972) och deras centrala begrepp integrativeness, exempel-
vis genom att påstå ”Although self-guides may seem rather different in nature 
from integrativeness, the two theories are not at all incompatible” (Dörnyei 
2009:29). Emellertid pekar Dörnyei, i likhet med flera andra forskare, på integ-
rativeness begränsningar. Detta har lett till en teoretisk omorientering, bl.a. mot 
det det tidigare nämnda konstruktet The Motivational Self System. The Motivat-
ional Self System baseras på konstrukten Possible Selfs och Self-Discrepancy 
Theory (se Dörnyei & Chan 2013:438-439). Båda dessa konstrukt är utvecklade 
av psykologer och har växt fram inom ett psykologiskt vetenskapsfält. Det första 
konstruktet, Possible Selfs, publicerades först i American Psychologist av de två 
forskarna inom psykologi Markus & Nurius (1986:954) och det beskrivs som 
”The concept of possible selves is introduced to complement current conceptions 
of self-knowledge.” Konstruktet Possible Selfs kan därför sägas vara relaterat till 
annan teori- och begreppsbildning inom psykologin. Även Self-Discrepancy The-
ory härstammar från etablerad psykologisk teori (Higgins 1987 & 1989). Higgins 
(1989) relaterar detta konstrukt till annan teoribildning inom psykologin.33 Även 
Hedegaard Hein (2012:18) konstaterar att motivationsforskningens ”metateorier 
härstammar huvudsakligen från psykologin”, men att dessa övergripande teorier 
sedan har fått en annan tillämpning och vidareutvecklingen inom andra fält och 
av forskare med andra vetenskapliga och akademiska tillhörigheter. 

Som ovan angetts används i föreliggande arbete tre centrala konstrukt som ofta 
relateras till sociokognitiv teori, men som också har en frekvent förekomst inom 
andra motivationsteoretiska fält. Dessa tre konstrukt utgörs av self-efficacy beli-
efs, målteori (goal orientations/goal achivement theory), samt det binära kon-
struktet inre och yttre motivation (intrinsic and extrinsic motivation).34  
                                                      
(1997; 2002) konstrukt, men även på den grundsyn som framkommer hos (Linnenbrink & Pintrich 
2002 & Alderman 2008). 
33 För en fördjupad bild av självbilder och annan relaterad  motivationsforskning hänvisas till 
(Kernis 1995; Dörnyei & Ushioda 2009; Dörnyei & Chan 2013, Czisér & Magid 2014). 
34 Vid sidan om detta, kan man det vara värt att uppmärksamma Plante et al (2013:65), som hävdar 
att achievement goal theory (Ames 1992; Dweck & Leggett 1988) och expectancy-value models 
(Eccles et al 1983; Wigfield & Eccles 2000; Wentzell & Wigfield 2009) är dominerande konstrukt 



46 

Inre och yttre motivation (intrinsic/extrinsic motivation) utgör ett väletablerat 
relaterat begreppspar, som har sitt ursprung i Self-determination theory (Deci 
1975; Deci & Ryan 1985). Begreppet har dock vunnit stor spridning och används 
även inom andra relaterade teoretiska fält, bland annat inom det sociokognitiva 
fältet. Inre och yttre motivation kan beskrivas som ett binärt begrepp, vars teore-
tiska funktionssätt i hög grad bygger på en kontrastiv och ömsesidigt fungerande 
princip. Trots detta används det ena av begreppen, inre motivation, i högre grad 
inom många sociokognitivt grundade och relaterade publikationer (Brooks 2006; 
Plante et al 2013; Urdan & Maehr 1995; Linnenbrink & Pintrich 2002). Även i 
föreliggande arbete kommer fokus i hög grad att hamna på inre motivation sna-
rare än yttre motivation. 

Inom sociokognitiv teoribildning betraktas motivation som ett dynamiskt och 
multidimensionellt begrepp, som en process snarare än som en produkt. Liknande 
synsätt återfinns i många teoretiska inriktningar, exempelvis i dem som ofta går 
under beteckningen Complex Dynamic Systems (Dörnyei, MacIntyre & Henry 
2015) och Complex Dynamic Systems Theory (Larsen-Freeman 2015; jfr Nakata 
2006; Jaatinen 2007; Volet & Järvelä 2001). Det teoretiska ramverket i förelig-
gande studie, med dess relaterade teorier, begrepp och perspektiv, kommer att 
presenteras och diskuteras fortsättningsvis. Innan detta sker ges dock en definit-
ion av arbetets två huvudbegrepp och analysenheter – attityder och motivation.  

3.3 Arbetets två nyckelbegrepp: attityder och motivation 
Attityder och motivation står i centrum för mycket av det sociala liv som sker 
bland människor, såväl innanför som utanför skolan. I linje med detta har det 
uppstått en mångfald olika definitioner och tillämpningar av dessa två begrepp, 
både i vetenskapliga och mer vardagliga sammanhang (Garrett 2010; Dörnyei & 
Ushioda 2011; Nakata 2006; Anderman & Anderman 2010). Varken motivation 
eller attityder är direkt observerbara utan måste härledas från språkliga utsagor 
och beteenden, vilket ytterligare förstärker den sociala och meningsskapande di-
mensionen (Garrett 2010; Nakata 2006). Trots bristen på konsensus kring begrep-
pen kan man konstatera att det finns tillämpningar och operationaliseringar som 
fungerar olika väl inom en given kontext (situerat), vilket kommer att vara en 
utgångspunkt här. En sådan socialt och kontextuellt grundad förståelse av moti-
vation och attityder gör sig gällande såväl inom sociokognitiv teori som inom 
många andra teoretiska inriktningar. Ushioda (2010) talar i detta sammanhang 
om en social vändning (social turn) som inträffat inom andraspråksforskningen 
på senare år. Inom ramen för denna vändning har flera olika socialt kontextuella 
och interaktionistiska perspektiv framträtt. Vid sidan om sociokognitiv teori, stäl-

                                                      
inom sociokognitiv teori. I föreliggande arbete  används dock inte expectancy-value models, då 
detta konstrukt inte anses lika fruktbart i förhållande till data i undersökningen. 



47 

ler Ushioda (2010) bland annat sociokulturell teori, ekologiska perspektiv (eco-
logical perspectives) och poststrukturalistiska perspektiv (poststructuralist per-
spectives). Under den allra senaste tiden kan även olika perspektiv inom fältet 
dynamic systems and complexity theory räknas in i denna sociala vändning, enligt 
Ushioda (2010; se även Dörnyei, MacIntyre & Henry 2015; Linnenbrink & 
Schunk 2002; McInerney & Van Etten 2002; Jaatinen 2007; Volet & Järvelä 
2001; Nakata 2006).35     

3.3.1 Begreppet attityd 
Eftersom begreppet attityd är vida spritt i såväl vardagliga som vetenskapliga 
sammanhang kommer redogörelsen här först baseras på en encyklopedisk källa 
för att sedan ställas i relation till mer strikt vetenskapliga källor. I slutet av denna 
redogörelse ges det dock en definition, som sedan kommer att användas i förelig-
gande arbete. Ett liknande tillvägagångssätt kommer även att användas gällande 
motivation, ett begrepp som har en mer central position i föreliggande arbete än 
begreppet attityd och följaktligen kommer att behandlas mer utförligt. 

Enligt Nationalencyklopedin (NE) betecknar begreppet attityd ”en varaktig in-
ställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att 
man är för eller emot något (ett attitydobjekt).”36 Utifrån detta kan attityd använ-
das synonymt med begreppet inställning, vilket görs i NE och även sker i förelig-
gande arbete. Enligt Aiken (2002:4; se även Garrett) kan begreppet attityd bestå 
av såväl kognitiva (cognitive), affektiva (affective) som intentionella eller be-
tendemässiga (behavioral) komponenter. Den affektiva komponenten åsyftar hur 
starkt vi tar ställning för eller emot attitydobjektet. Vidare uttrycks den intention-
ella komponenten av vår beredskap till handling när det gäller attitydobjektet, 
alltså den inställning som tillskrivs våra handlingar. I det här arbetet knyts dessa 
handlingar till processer och situationer då elever bedriver studier i moderna 
språk. Attityder kan riktas mot såväl konkreta som abstrakta fenomen, exempel-
vis en lärobok respektive stämningen i klassrummet eller mentaliteten hos mål-
språkstalande. 
    Enligt Aiken (2002) kan vi därmed knyta attityder till vissa känslomässiga, 
kognitiva och intentionella uttryck (expressions), som kan variera i tid och rum. 

Attityder har en framskjuten plats inom lärande, inte minst i moderna språk, 
vilket bland annat kan anknytas till Garretts (2010:128) påstående att ”attitudes 
constitute a critical internal factor in second language motivation” (se även Dör-
nyei 2003; Dörnyei & Ushioda 2011 & 2009; Aiken 2002; Garrett 2010).  
                                                      
35 Inom en vidare krets av sociala, sociologiska och beteendevetenskapligt grundade och oriente-
rade teorier finns det en rik teoribildning som uppehåller sig vid relationen aktör-struktur och hur 
mänskligt handlande påverkar och påverkas av kontext och struktur (Månsson 2006). Välkända 
exempel utgörs av Giddens (2006 & 2009) struktureringsteori och Bourdieus (1994 & 1995) habi-
tusbegrepp. 
36 Texten som avses är hämtad från Nationalencyklopedins nätutgåva 2015-04-09 via länken 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/attityd. 
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Sammanfattningsvis kan man därmed konstatera att attityder har tre huvud-
sakliga komponenter: kognitiva, affektiva och intentionella. Attityder kan därtill 
riktas mot såväl konkreta som abstrakta objekt. Vidare kan begreppet attityd mot-
svaras av det ofta använda ordet inställning, ett ord som även kommer att använ-
das inom ramen för detta arbete. 

3.3.2  Begreppet motivation 
I Nationalencyklopedin37 hävdas att motivationsteorier ”förklarar varför vi över 
huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra.”38 Vidare be-
tecknar motivation, enligt NE, ”faktorer hos individen som väcker, formar och 
riktar beteenden mot olika mål”.  

Begreppet motivation härstammar från latinets movere, vilket innebär att röra, 
röra på sig eller flytta (Hedegaard Hein 2012:7; Stensmo 2008:117; Schunk et al 
2008:4).39 Grundbetydelsen av rörelse återfinns i många konceptualiseringar av 
motivation.  

Som den första kända teorin, som anses förhålla sig till det som vi idag benäm-
ner som motivation, nämns ofta hedonismen. Denna teoribildning uppstod i anti-
kens Grekland (Hedegaard Hein 2012).40 Teorin gör gällande att människan strä-
var efter lust och att undvika olust. Allt sedan dess har en mångfald motivations-
teorier och motivationsrelaterade teorier skapats och fått spridning, inte minst 
inom ramen för psykologisk teori (Hedegaard Hein 2012; Murphy & Alexander 
2000).41 Enligt Heckhausen & Heckhausen (2008:10), kom ordet motivation först 

                                                      
37 Definitionen är baserad på NE:s nätutgåva genom en sökning gjord 2015-04-09 på 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/motivation. 
38 Hos Ahl (2004:18-23) görs ett intressant försök att ringa in och skapa klarhet i det begreppskluster 
som omsluter begreppet motivation. I sin genomgång utgår Ahl från definitioner i Nationalencyk-
lopedin (NE) och Svensk Akademins Ordbok (SAOB). Relaterade termer som motiv, motivering 
och motivera sätts i samband med motivation. Även Ahl konstaterar att motivation är ett svårdefi-
nierat begrepp, bland annat genom att påpeka att “Författare som skriver om motivation börjar ofta 
med att konstatera att begreppet är mångtydigt och har använts på en rad olika sätt…” (Ahl 
2004:20). 
39 Intressant i detta sammanhang är volymen Motivational Dynamics in Language av Dörnyei, Ma-
cIntyre & Henry (2015) som i hög grad fokuserar på motivationens dynamiska karaktär. 
40 I boken Understanding Motivation and Emotion redogör Reeve (2009:24-46) för motivationsbe-
greppets framväxt. Reeve menar att motivationsbegreppet i modern vetenskaplig mening inte är 
äldre än 100 år, men att dess filosofiska ursprung (Philosophical origin) kan härledas till Antikens 
Grekland och tänkare som Sokrates, Platon och Aristoteles. 
41 Vad som räknas som motivationsteori är ingalunda givet eller oomstritt. Hos bland andra Hede-
gaard Hein (2012), Ahl (2004) och Reeve (2009) diskuteras motivation brett. Utifrån ett sådant 
tillvägagångssätt kan exempelvis motivation sättas i samband med teorin om den ekonomiska män-
niskan, vilken som bekant är en av samhällsvetenskapens och nationalekonomins absoluta teore-
tiska hörnstenar. För Ahl (2004:24-28) kan därmed Adam Smiths och andra efterföljares teoribyg-
gen göras till teorier om motivation. Andra motivationsteoretiker, som nämns av Ahl (2004) och 
Hedegaard Hein (2012), blir med ett sådant brett tillvägagångssätt bland andra Maslow, Freud, 
Skinner och Piaget (se även Jenner 2004; Stensmo 2008). En uppställning av teorier och teoretiker 
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att användas i tryckt form 1936, då P.T. Youngs verk Motivation and behaviour 
publicerades.  

Motivationsbegreppet kan delas in och systematiseras på flera olika sätt 
(Wentzell & Wigfield 2009; Reeve 2009; Hedegaard Hein 2012; Murphy & 
Alexander 2000; Heckhausen & Heckhausen 2008). En grundläggande psykolo-
giskt grundad uppdelning inom motivationsteorin görs ofta mellan driftteorier re-
spektive mål- och incentivteorier. I den förstnämnda kategorin förläggs motivat-
ionskällan till organismen, vilket placerar motivationsimpulserna i hög grad ut-
anför det mänskliga medvetandet och kontrollen. Människan styrs då av mer eller 
mindre primitiva och dolda inre drivkrafter. I kontrast till detta finner vi mål- och 
incentivteorier, teorier där människan i högre grad kan sägas styra över sin moti-
vation och sina val (Hedegaard Hein 2012). 

I en annan vanligt förekommande uppdelning skiljs på primära och sekundära 
motivationsprocesser, där de förra ofta kan kopplas till biologiska och livsnöd-
vändiga behov och de senare handlar om behov som förutsätter att de livsnöd-
vändiga behoven redan är tryggade. En central teoretiker i detta sammanhang är 
den amerikanske psykologen Maslow, vars välkända behovstrappa42 ofta om-
nämns och tillämpas på olika sätt (Hedegaard Hein 2012; Heckhausen & Heck-
hausen 2008). Trots dessa uppdelningars spridning och teoretiska betydelse, är 
det på sin plats att påminna om att man inom dagens motivationsforskning ten-
derar att tona ner betydelsen av dessa poler eller se dem som ytterligheter i ett 
komplext kontinuum, där primära och sekundära motivationskällor och processer 
kan samverka och samexistera.  

Betraktar man på närmare håll den definition av motivation som står i fokus 
för det här arbetet - processer där målinriktat handlande uppstår och upprätthålls 

                                                      
som potentiellt kan sorteras under beteckningen motivation eller motivationsteorier finns hos Ahl 
(2004:50) Risken med detta breda synsätt kan bli att man gör motivation till något alltför brett och 
allmänt, vilket minskar begreppets användbarhet (Ahl 2004; Dörnyei & Ushioda 2011). Även hos 
Reeve (2009:20) framställs en lista över 24 olika motivationsteorier, i detta fall med en mer specifik 
anknytning till begreppet motivation. Reeve gör också en distinktion mellan Grand Theories and 
Micro-theories. Gemensamt för mikroteorierna är att de försöker förklara en begränsad del av 
mänskligt beteende, istället för hela beteendet hos människan. Bland de mikroteorier som Reeve 
(2009:35) nämner, finns såväl inre motivation (intrinsic motivation – Deci & Ryan 1985), som self-
efficacy (Bandura 1997) och self-schemas (Markus & Nurius 1986; jfr Alexander & Winne 2006), 
konstrukt och teoretiker som också används och kommenteras i föreliggande arbete. 
   Även Murphy & Alexander (2000) undersöker den synnerligen rika motivationsteoretiska termi-
nologin, vilket resulterar i betoning av 20 centrala motivationsteoretiska och motivationsrelaterade 
konstrukt. Detta kan illustrera spännvidden och mångfalden inom motivationsteorin och dess rela-
terade fält (se även Wentzel & Wigfield 2009; Sorrentino & Yamaguchi 2008).  
42 Hedegaard Hein (2012:64) beskriver Maslows behovshierarkimodell som ”den säkerligen mest 
kända motivationsteorin.” 
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(Pintrich et al 2008:4) - finner man att betoningen ligger på mål- och incentiv-
teorier, en grundsyn där människor tillmäts en hög grad av kontroll och med-
vetande i förhållande till sina motivationsprocesser.43  

Trots detta finns idag ingen allmänt vedertagen definition av motivation. Be-
greppet bör istället ställas i relation till de mänskliga tillstånd och praktiker där 
det förekommer. Detta utgör också en central utgångspunkt inom detta arbete 
(Turner 2001; Volet & Järvelä 2001; Boekarts 2001; Nakata 2006). 

3.3.3 Motivationsbegreppets tre centrala komponenter 
Trots den ovan nämnda bristen på konsensus avseende motivationsbegreppets be-
tydelseinnehåll, går det ändå att hitta överrensstämmelser mellan olika definit-
ioner och konceptuella inriktningar. Här ges framgent en kortare redogörelse för 
hur sådana överrenstämmelser kan se ut. 
    Pintrich, Marx & Boyle menar att motivation vanligtvis består av tre centrala 
komponenter (1993)44:   
  

• Val av en viss handling eller handlande (the choice) 
• Kvarhållande och fortsättande av densamma (the persistence) 
• Ansträngningen som ägnas denna handling eller detta handlande (the 

effort) 
 

Även Jenner, verksam som professor i pedagogik, (2004:40-42) sammanför det 
vidsträckta motivationsbegreppet i tre fundamentala samverkande aspekter. Den 
första av dessa är drivkraft, alltså den energi som sätter igång och driver männi-
skan. Denna energi fungerar alltid i någon mening selektivt och riktat, vilket sam-
manhänger med den andra aspekten som utgörs av riktning (goal orientation). 
Vårt handlande och beteende styrs alltid i någon mån mot något mål. I målsätt-
ningen görs således val, då en speciell målsättning eller handling alltid utesluter 
oräkneliga andra potentiella målsättningar och handlingar. Som tredje aspekt ser 
Jenner (2004:42) ”en växelverkan mellan personens drivkraft och målen, som 
sammanhänger med personens självförtroende och om målen uppnås eller inte”. 
Denna växelverkan fungerar i en process utsträckt över tid. Utfallet av denna väx-
elverkan visar i vilken grad och på vilket sätt en person når målen. Detta utfall 
leder sedermera till en modifiering eller förstärkning av den inre motivationen. 

                                                      
43 Ett vanligt begrepp för att beteckna detta handlande baserat på medvetande och kontroll är self-
regulation. Ett annat begrepp är agens (agency, se Bandura 1997) eller hos Bandura även (2002) 
agentic perspective. Gemensamt för dessa perspektiv är att tillmäter individen en hög grad av med-
vetande och kontroll i motivationsprocessen. För en fördjupad diskussion hänvisas till Hoyle (2010) 
och Bandura (1995; 1997; 2002) eller Schunk & Zimmerman (2008). 
44 Dessa tre centrala komponenter i begreppet motivation tas även upp hos andra teoretiker, exem-
pelvis hos Dörnyei & Ushioda (2011:4-5). 
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Även Alderman (2008:4-7) använder en tredelad modell för att ringa in be-
greppet motivation. I Aldermans modell baseras den tredelade skiktningen på föl-
jande kategorier: ”energizing and activating behaviour”, ”directing behaviour” 
och ”regulating persistance of behaviour”.  

Utifrån detta kan man sålunda inom ramen för detta arbete fastslå tre centrala 
komponenter i begreppet motivation (Pintrich, Marx & Boyle 1993). För det 
första manifesteras motivation genom valet av en viss handling eller visst hand-
lande (the choice). För det andra uttrycks motivation i kvarhållande och fortsät-
tande av den valda handlingen (the persistence). För det tredje uttrycks motivat-
ion i ansträngningen som ägnas denna handling eller detta handlande (effort). En 
gemensam nämnare mellan Pintrich, Marx & Boyle (1993), Jenner (2004) och 
Aldermann (2008; se även Nakata 2006; Linnenbrink & Schunk 2002) är att de 
ser motivation som något mångdimensionellt, ett konstrukt uppbyggt av olika 
samverkande komponenter. I föreliggande arbete fokuseras på de tre tidigare 
nämnda komponenterna – choice, persistence and effort - som centrala bestånds-
delar i motivation. Relaterat till detta används i denna studie följande definition 
av begreppet motivation: ”Motivation is a process whereby goal-directed activity 
is instigated and sustained.” (Pintrich et al 2008:4). I svensk översättning kommer 
ovanstående definition att bli processer där målinriktat handlande uppstår och 
upprättshålls (jfr Pintrich et al 2008:4).  

Vid sidan om detta tillkommer ett annat antagande som har mer metodologisk 
relevans, vilket innebär att motivation, liksom attityder, måste förstås situerat, 
d.v.s. i förhållande till kontext och socialt handlande bland människor (Nakata45 
2006; Bandura 1997, Perry et al 2006). Detta beskrivs hos Jacobsson (2000:42) 
som att: 
 

Den moderna motivationsforskningen har inneburit en förskjutning från mer 
heltäckande breda teorier mot snävare, sammankopplade mindre teorier, där 
analysen gäller specifika aspekter av motivation. 

 
Sammanfattningvis går det att inom ramen för föreliggande arbete att konstatera 
att motivation ska ses som processer där målinriktat handlande uppstår och upp-
rätthålls. I linje med denna definition kommer tre huvudsakliga komponenter att 
fokuseras när motivation operationaliseras: valet av handling (choice), upprätt-
hållandet av denna valda handling (persistence) och slutligen den ansträngning 
som ägnas detta val (effort). Motivation ses därtill som en målinriktade process, 
snarare än någon slutgiltig produkt eller något som styrs av dolda drifter. Med 

                                                      
45 Nakata (2006:11) menar exempelvis att ”motivation is context-dependent, multifaceted, and dy-
namic”. Detta kan relateras till en likartad syn hos Linnenbrink & Pintrich (2002). Liknande teore-
tiska perspektiv finns inom andra fält, exempelvis Dynamic Systems Theory som på många sätt 
sammanförs och kombineras med SLA-perspektiv i volymen Motivational Dynamics in Language 
Learning (Dörnyei, Henry & McIntyre 2015), där många framstående SLA-forskare har lämnat 
bidrag. Schuman (2015:xv) konstaterar exempelvis i förordet att boken är en milstolpe (milestone) 
som sammanför många olika framsteg inom motivationsforskning och SLA.  
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arbetets grundläggande begreppsdefinitioner gjorda, blir nu nästa steg att disku-
tera hur begreppen attityder och motivation kan relateras till varandra på ett me-
ningsfullt sätt. 

3.3.4  Den konceptuella kopplingen mellan attityder och 
motivation 

Det är vanligt att begreppen attityder och motivation figurerar, mer eller mindre 
tätt relaterade, i studier gällande undervisning och lärande. Detta gäller även inom 
andra vetenskapliga fält (Jungert 2009 & Gardner & Lambert 1972; se även Gran-
berg 2002:24). Aiken (2002:3) menar exempelvis att ”attitudes should be viewed 
as having various motivational functions”. Liknande ståndpunkter återfinns hos 
åtskilliga andra forskare och teoretiker (Ellis 1996; Gardner & Lambert 1972; 
Garrett 2010; Dörnyei 2003; Gärdenfors 201046).  

Ett annat tydligt och välkänt exempel på denna begreppsliga samverkan och 
sammanflätning står att finna i Attitudes and Motivation in Second-Language Le-
arning av Gardner & Lambert (1972). Detta utgör ett epokgörande verk inom det 
forskningsfält som denna avhandling kan placeras inom. På engelska betecknas 
detta forskningsfält ofta som L2 motivation research, men även begreppet L3 mo-
tivation research förekommer och används, i synnerhet på senare tid (se Dörnyei 
& Ushioda 2011; Henry 2012).47 Ett annat exempel på kopplingen mellan begrep-
pen attityder och motivation blir synligt hos Zoltán Dörnyei (2003), en av dagens 
ledande forskare inom L2/L3 motivation research-fältet. I Attitudes, Orientations 
and Motivations in Language Learning framträder denna tematiska och be-
greppsliga koppling speciellt tydligt. Även från en svensk forskningshorisont me-
nar Thorson et al (2003:41) att ”begreppet inställning/attityd (…) är nära förknip-
pat med och (i inlärningsforskningen) delvis integrerat med begreppet motivat-
ion.” Ett ytterligare skäl till den frekventa konceptuella kopplingen mellan attity-
der och motivation har att göra med att dessa två begrepp har använts tillsammans 
i en vida spridd forskningsmetod. Metoden går under namnet Attitude/Motivation 

                                                      
46 Gärdenfors (2010:70), professor i kognitionsvetenskap, betonar exempelvis hur starkt känslor 
och motivation samverkar i mänskligt handlande: ”Känslor och motivation är överlappande proces-
ser som ger styrning åt vårt beteende.” Även i volymen Emotion and Motivation (Brewer & 
Hewstone 2004) tas liknande perspektiv upp. 
47 Det förekommer en ganska stor begreppsvariation inom det forskningsfält som moderna språk 
tillhör, inte minst om man växlar mellan svenskspråkiga och engelskspråkiga verk och texter. Inom 
den engelskspråkiga litteraturen används såväl L2 som L3, liksom foreign language teaching and 
learning för att beteckna undervisning och lärande i det som kallas moderna språk. Inom det 
svenska forskningsfältet syftar dock L2 ofta på andraspråk, d.v.s. språk som lärs utöver modersmå-
let som ett resultat av migration. Då blir exempelvis svenska ett andraspråk för en invandrad person 
utan större kunskaper i svenska. I detta arbete används dock i första hand termen moderna språk, 
men vid hänvisningar till annan litteratur tvingas framställningen i någon mån förhålla sig till de 
begrepp som återfinns i den refererade eller citerade källan.   
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Test Battery (AMTB) och utvecklades av Gardner och Smyth under tidigt 80-tal 
(Hedge 2000:23). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att motivation och attityder uppvisar 
många beröringspunkter inbördes, inte minst när det rör sig om förståelsen av vad 
elever upplever när de lär sig språk såväl inom som utanför skolan. Inom det 
didaktiska forskningsfältet finns därtill en lång tradition av att relatera och disku-
tera dessa begrepp tillsammans och inom ett och samma arbete. Detta gäller såväl 
teoretiskt som metodologiskt, vilket utgör en central aspekt att ha i åtanke när 
fokus nu flyttas vidare till en fördjupad redogörelse för hur motivation och atti-
tyder kan konceptualiseras och operationaliseras i förhållandet till moderna språk. 

3.3.5 Motivation och attityder i lärande av moderna språk 
Som tidigare berörts, spelar attityder och motivation en central roll inom det pe-
dagogiska och didaktiska fältet. Pedagogen Jenner (2004:15; jfr Anderman & An-
derman 2010:1-3) ser exempelvis motivation som ”ett centralt begrepp i allt pe-
dagogiskt arbete.” I enlighet med detta kan man svårligen föreställa sig en läro- 
eller undervisningsprocess där motivation inte finns med på något sätt.  

Motivation anses även vara en central variabel när det gäller att förklara ele-
vers prestationer i lärande, eller ”probably the most frequently used catch-all term 
for explaining success or failure of virtually any complex task” (Brown 1994:152; 
se även Takeuchi, Griffith & Coyle 2007; Ellis 1996:508–527; Brynolf et al 2007: 
214).48 Motivationens centrala betydelse för undervisning och lärande är således 
något som under lång tid har betonats av såväl forskare som lärare: 

 
Researchers and practitioners increasingly acknowledge the central tenet of this 
text – that motivation is an important quality that pervades all aspects of teach-
ing and learning. (Schunk et al 2008: vi). 
 

I läroprocesser brukar såväl förekomsten som bristen på motivation dra till sig 
intresse, inte minst då lärande sker i en grupp och i ett socialt samspel (Jenner 
2004; Dörneyi & Ushioda 2011 & 2009). I språkundervisning och språklärande 
förväntas merparten av det som sker bygga på socialt samspel, eftersom kommu-
nikationen både utgör ett mål och medel i lärandet. I synnerhet gäller det under 
de senaste årtiondena då den kommunikativa språksynen fått ett allt starkare fäste 
i språkundervisningen (Tornberg 2000 & 2009; Byram 2008). 

                                                      
48 Motivation – på såväl individuell som aggregerad och kollektiv nivå – kan även ses som ett 
centralt problem i dagens starkt konkurrensutsatta globaliserade kunskapsekonomier, där resultaten 
från de internationella kunskapsmätningarna får allt större utrymme och sätter press på skolpolitiska 
beslutsfattare och utbildningssystem. Resultatskillnader mellan elever i olika skolsystem kan därför 
kopplas till motivation, enligt Elliot et al (2005:1) som påstår att ”One possible explanation of these 
differences to learn in school between populations is that their young are differently motivated.”(se 
även Eklöf 2006; Biesta 2010). 
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3.4 Sammanfattande definitioner av motivation och 
attityder 

Sammanfattningsvis betecknar begreppet attityder inställningar som riktas mot 
ett konkret eller abstrakt attitydobjekt. Attityder kan sägas ha tre komponenter: 
kognitiva, affektiva och intentionella. Vad gäller begreppet motivation, svarar 
detta mot processer där målinriktat handlande uppstår och upprätthålls (jfr Pin-
trich et al 2008:4). I föreliggande arbete kopplas såväl attityder som motivation 
till studier och lärande av moderna språk och förstås situerat, d.v.s. i skolkontext. 

Termen målinriktat handlande har många beröringspunkter med val av hand-
ling, då ett målinriktat handlande i praktiken alltid utesluter andra potentiella 
handlingar, vilket innebär en sorts val. Utifrån detta antagande hamnar sålunda 
fokus på hur val görs och upprättshålls i språkläsandet. Med val menas dock inte 
bara det punktvisa valet, utan också val som sker fortlöpande. Det handlar sålunda 
både om en given handling (språkval), men också om upprätthållande och kvar-
hållande i ett visst val. Exempelvis är valet att studera franska i skolan att betrakta 
som ett punktvis val, vilket sker någon enstaka gång och ofta kan avgränsas i tid. 
Det fortlöpande valet utgörs av elevens kontinuerliga riktade ansträngningar 
inom ramen för språkstudierna. I detta fall handlar det snarare om en enorm 
mängd val som görs i en långvarig process. 

Härnäst presenteras nu arbetets centrala teoretiska ramverk, den sociokogni-
tiva teorin och dess relaterade teorier och begrepp. 

3.5 Sociokognitiv teori 
Som tidigare nämnts, baseras detta arbete i hög grad på sociokognitiv teori 
(SCT).49 I enlighet med vad beteckningen antyder, förenas såväl kognitiva som 
sociala aspekter i denna teoretiska inriktning (Bandura 1997; Linnenbrink & Pin-
trich 2002; Alderman 2008). Skaalvik & Skaalvik (2015:21) beskriver exempel-
vis ett grundantagande i SCT som att ”människan varken automatiskt styrs eller 
kontrolleras av miljön eller yttre stimuli, men inte hellre av inre drivkrafter, utan 
att hon både påverkas av och själv påverkar sin miljö.” 

Grundläggande för SCT är också föreställningen om att människor baserar sitt 
handlande på tankar, mål, föreställningar och värderingar. Samtidigt understryker 
man i SCT ”beteendets sociala grund och de sociala processer som ger upphov 
till motivation, emotion och handling” (Lundgren & Lökholm 2006:37). Hos 

                                                      
 
49 Ett annat sätt benämna denna teoribildning är social kognitiv teori (se Lundgren & Lökholm 
2006: 37-42 eller Skaalvik & Skaalvik 2015:15-26). I detta arbete kommer förkortningen SCT att 
användas. 
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Bandura, den kanadensiske psykologen och sociokognitiva teorins centrala före-
trädare (1995; 1997 & 2002),50 betonas den sociala kopplingen genom att fokus 
läggs på den sociala interaktionens roll. Den sociala kontexten spelar därför en 
nyckelroll i att ge förutsättningar för hur vårt tänkande och agerande fungerar.  

Centralt för SCT är grundantagandet att människor är aktiva och medvetet för-
söker kontrollera sina liv (Schunk & Pajares 2009; Bandura 1997). En annan 
grundprincip gör gällande att individer tenderar att agera inom områden där de 
upplever sig kompetenta och undviker områden där det motsatta gäller. Därtill 
utgår man i teorin från att ”det ständigt pågår ett dynamiskt växelspel (dynamic 
interplay) mellan händelser i miljön, personliga faktorer hos individen (tankar, 
känslor och biologi) och beteende” (Lindwall 2011:190; se även Schunk & Paja-
res 2009; Bandura 1995 & 1997). Samverkan mellan miljöfaktorer, beteenden 
och faktorer hos individen benämns ofta som triadisk reciprokalitet, vilket kan 
illustreras med följande figur: 
       

        

                                                            Beteende 

      Personliga faktorer                                                             Miljöfaktorer 

      
Anpassning från Lindwall (2011; jfr Bandura 1997: 5-7) 

Figur 2 Triadisk reciprokalitet 

Man kan lyfta fram tre särskiljande aspekter i hur man betraktar motivation inom 
den sociokognitiva teoribildningen (Linnebrink & Schunk 2002; Brooks 2006; 
Alderman 2008). För det första betraktas motivation som ett dynamiskt och 
mångfacetterat fenomen, vilket kan ställas i kontrast till den traditionella synen 
på motivation som något stabilt och ofta ganska entydigt psykometriskt mätbart 
begrepp. För det andra vänder man sig inom SCT mot synen att motivation skulle 
vara något stabilt och konstant drag hos individen. Istället betraktar man motivat-
ion som ett situerat, kontextberoende och domänspecifikt begrepp. Detta beskrivs 
av Linnenbrink & Pintrich (2002:313) med att: 
 

                                                      
50 För en fördjupad redogörelse för Albert Bandura och hans vetenskapliga gärning hänvisas till 
Zimmerman & Schunk (2003:431-457) och till Pajares (2008:111-120). I texterna ges en bild av 
såväl Banduras vetenskapliga karriär som hur hans teorier och begrepp har utvecklats och kan re-
lateras till andra vetenskapliga begrepp, inte minst inom det som benämns som educational psycho-
logy. I samband med detta, beskriver Zimmerman och Schunk (2003:452) Banduras centrala posi-
tion inom vetenskapen som ”Because of the scope and power of his research and theory, Bandura 
is one of the most widely cited contemporary theorists in the fields of psychology and education.” 
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One of the most important assumptions of social cognitive models of motivation is 
that motivation is a dynamic, multifaceted phenomenon that constrasts with the quan-
titative view taken by traditional models of motivation. 

 
I linje med det menar Linnenbrink & Pintrich (2002:313) att man inom SCT vän-
der sig mot en syn på motivation som något enkelt mätbart, istället betonar man 
att ”Social cognitive models stress that students can be motivated in multiple 
ways.” Slutligen betonas individens aktiva och självreglerande roll inom ramen 
för motivation. Motivationen beror på hur vi tänker och agerar i förhållande till 
vår omgivning, vilket är en process i ständig interaktion och rörelse. Utifrån detta 
blir det därmed både rimligt och praktiskt att studera och undersöka motivation 
situerad i ett speciellt tids- och rumsperspektiv (Linnenbrink & Pintrich 2002; 
Bandura 1995; 1997 & 2002; Perry et al 2006). 

3.5.1 Self-efficacy 
Ett centralt begrepp relaterat till motivationsbegreppet utgörs av self-efficacy 
beliefs. Begreppet, som i hög grad har vuxit fram i psykologisk forskning, brukar 
ofta förkortas till enbart self-efficacy, vilket även kommer att göras här. I likhet 
med motivation påverkar self-efficacy också individers val av handlingar och får 
effekt på huruvida dessa handlande fortgår eller avbryts (Schunk & Pajares 
2009:37; Bandura 1997). Begreppet har fått stor spridning inom flera forsknings- 
och verksamhetsfält som psykologi, utbildning, ekonomi, hälsa och idrottspsyko-
logi (Bandura 1997; Schunk & Pajares 2009; Anderman & Anderman 2010). 
Även inom SLA-forskning används begreppet (Raoofi et al 2012). 

Som upphovsman till begreppet står Bandura (1986; 1995; 1997; 2001; 2002), 
en förgrundsgestalt inom den sociokognitivistiska teoribildningen, som har be-
handlats tidigare.51 På svenska har begreppet self-efficacy hittills inte fått någon 
definitiv och allmänt vedertagen beteckning, även om många, exempelvis Lind-
wall (2011), Lundgren & Lökholm (2006) och Skaalvik & Skaalvik (2015), an-
vänder termen självförmåga, vilket fortsatt kommer att användas här. 

Enligt den triadiska reciprokaliteten hamnar self-efficacy i spänningsfältet 
mellan personliga faktorer, beteende och miljöfaktorer. Man bör därmed, i linje 
med bland andra Schunk & Pajares (2009:35-51), ta med i beräkningen att self-
efficacy samverkar med en rad andra faktorer i den givna miljön (contextual 
factors). Denna samverkan kan därtill vara mycket komplex. I synnerhet gäller 
det sociala faktorer i en miljö som skolan, där det förekommer så många och täta 

                                                      
51 Begreppet Self-efficacy beliefs emanerar i hög grad ur det arbete som Bandura utförde inom psy-
kologin på Stanford under det tidiga 1970-talet, en forskningsgärning som av bland andra av Hattie 
& Yates (2014:262) beskrivs som ”imponerande”. Self-efficacy är idag vida spritt begrepp inom 
psykologi och utbildningsvetenskap, men även inom många andra vetenskapliga discipliner. I en 
forskningsgenomgång finner Raoofi et al (2012) stöd för att self-efficacy har en ökande förekomst 
inom SLA-forskningen, även om förekomsten kan vara större inom andra vetenskapliga fält.  
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mänskliga relationer och interaktioner. Detta gäller inte minst i språkundervis-
ning (Atkinson 2002).52 Genom beteendet uppstår ett dynamiskt växelspel, där 
det ständigt skapas och omskapas förutsättningar för hur vi upplever och reagerar 
på det som omger oss. Detta får konsekvenser inte bara för oss själv, utan också 
för vår omgivning. Schunk & Pajares (2009:48) understryker därför att self-effi-
cacy är ett begrepp som samverkar med sin kontext, inte minst i utbildningssam-
manhang där begrepp som motivation och lärande samverkar: 
 

To determine how self-efficacy affects motivation, learning and self-regulation 
in educational settings requires that we understand how contextual variables op-
erate. 

 
Schunk & Pajares (2009:49; se även Bandura 1997 & 2002) betonar också att 
self-efficacy samvarierar med den kulturella kontexten och de kulturella erfaren-
heter som individen har.53 Detta sammanhänger med människans potential och 
benägenhet att förändra och anpassa sig till den kulturella miljön, enligt Bandura 
(2002). Att operationalisera self-efficacy utanför en västerländsk kontext, präglat 
av individualistiskt tänkande, kan därför vara problematiskt och kan kräva recon-
ceptualiseringar (Bandura 1995; Oettingen 1995; Sorrentino & Yamaguchi 
2008). Self-efficacy kan sägas ha släktskap med andra teorier och begrepp gäl-
lande hur vi ser på oss själva, som självförtroende, självbild och självkänsla (Ban-
dura 1997 & 1995; Lindwall 2011; Skaalvik & Skaalvik 2015; Schunk & Pajares 
2009;Clinkenbeard 2012; Pintrich & Meece 2010; Kernis 1995). Self-efficacy 
skiljer sig dock från begreppet självförtroende genom att begränsa sig till en per-

                                                      
52 I detta sammanhang understryker  SLA-forskaren Atkinson (2002:526) att språk är socialt, “a 
social practice, a social accomplishment, a social tool.” Vidare betonas språkets och språklärandets 
sociala natur genom påpekandet att: ”I consider the social and cognitive aspects of language to have 
co-evolved from the beginning, and therefore to function interdependently – if not inseparably” 
(ibid:530). Hos Atkinson (2002), liksom generellt inom SCT, betonas lärandets sociala grund (se 
även Perry et al 2006; Schunk & Zimmerman 2008). 
53 Inom dagens motivationsteoretiska och didaktiska fält finns en utbredd insikt om hur viktig den 
sociala och kulturella kontexten och erfarenheterna är. Detta gäller inte bara för SCT, utan genom-
syrar många olika teorier och perspektiv inom det motivationsteoretiska fältet (Bandura 2002). 
Salili & Hoosain (2007:xi-xii) hävdar exempelvis att denna insikt har fått en ökad aktualitet i Väst-
världen av idag, eftersom våra samhällen befinner sig i stark omvandling eller ”are undergoing a 
transformation by becoming more ethnically, racially and linguistically diverse.” Salili & Hoosain 
(2007:xii) menar vidare att ”Researchers in the field of achievement motivation have shown that 
people from different cultures attach different meanings to achievement; they are motivated to 
achieve for different reasons, have different goals of achievement; and go about achieving their 
goals in different ways.” Liknande perspektiv finns exempelvis hos King & Ganotice (2013), Volet 
& Järvelä (2001) och Ushioda ed (2013). Även Eliott et al (2005:238) konstaterar utifrån sin analys 
av motivation och lärande hos studenter i USA, Storbritannien och Ryssland att ”teaching and le-
arning practices are culturally embedded within broader socialisation practices, which themselves 
reflect underlying value systems.” 
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sons upplevda förmåga inom ett givet område eller domän (domain). Självförtro-
ende brukar i gengäld ofta länkas till personen som helhet, vilket inte gäller self-
efficacy som istället verkar inom en specifik domän: 
 

Perceived self-efficacy is concerned with judgments of personal capability, 
whereas self-esteem is concerned with judgments of self-worth (Bandura 
1997:11). 
 

En människa kan således ha en stark tilltro till sin förmåga inom ett område, ex-
empelvis att lära sig tyska, men kan samtidigt känna sig osäker inom ett annat 
område, som matematik eller träslöjd. Detsamma kan gälla en viss situation eller 
specifik uppgift. Tron på ens förmåga inom detta givna område eller situation 
behöver inte heller nödvändigtvis sammanhänga med hur man ser på sig själv i 
stort. Självförmåga har en stor betydelse inom utbildningsområdet, vilket bland 
annat betonas av Skaalvik & Skaalvik (2015:17; jfr Bandura 1997), professor i 
pedagogisk psykologi respektive specialpedagogik, som konstaterar: 
 

Elevernas tro på den egna förmågan i skolan har stor betydelse för deras motivation 
när det gäller skolarbete. Forskning visar att elever som stor tro på sin förmåga an-
stränger sig mer i skolarbetet, visar större engagemang och är mer uthålliga när de 
stöter på problem. 

 
Utifrån detta är det inte orimligt att anta att elever som fortsätter med ett visst 
skolämnen – det må vara moderna språk, matematik eller annat ämne – under 
längre tid och då sannolikt tar sig igenom olika komplicerade faser i sina studier 
och lärande ofta har hög självförmåga. 

Självförmåga avspeglar dock inte någon objektiv mening verklig förmåga, 
utan fungerar som en mental mekanism som interagerar och genomsyrar beteen-
det hos en människa i en viss kontext (Skaalvik & Skaalvik 2015). Viktigt att 
betona är också att självförmåga inte utgör någon enda förklaring eller påverkans-
faktor bakom mänskligt beteende (Bandura 1997; Schunk & Pajares 2009; Skaal-
vik & Skaalvik 2015). En person med hög självförmåga, men med låg kompetens 
inom ett visst område, lär med allra största sannolikhet misslyckas eller prestera 
lågt inom ett område eller med en given uppgift (Schunk & Pajares 2009; Ban-
dura 1997).  

En intressant fråga att ställa sig är vad det är som bildar självförmåga. Enligt 
Bandura (1997; Schunk & Pajares 2009) skapas och närs självförmåga av fyra 
olika faktorer eller källor (sources). Den första och mest kraftfulla av dessa källor 
går under beteckningen enactive mastery experiences, vilket på svenska går att 
översätta med erfarenhet av framgång eller ’autentiska erfarenheter av egen för-
måga’, som Skaalvik & Skaalvik (2015:18) föreslår som översättning. Genom att 
tidigare ha upplevt sig ha lyckats inom ett område eller med en uppgift stärks 
viljan att försöka igen och då ofta på en högre och mer krävande nivå, med ökad 
ansträngning och uthållighet. Denna ansträngning och uthållighet kan även antas 
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vara speciellt viktig i en långsiktigt verkande aktivitet som språkläsande, där 
tecken på framgång och direkta belöningar sällan framkommer så tydligt och fre-
kvent på kort sikt (Dörnyei & Ushioda 2011:6). Viktigt att betona i samman-
hanget är dock att erfarenheten av framgång blir mer varaktig och kraftfull om 
prestationer uppnåtts trots visst motstånd och utmaningar. Att endast uppnå snabb 
och enkel framgång gör individen dåligt rustad för motgångar och banar väg för 
en bräcklig självförmåga. Emellertid är det viktigt att relativt tidigt i en prestat-
ionsfas få uppleva någon form av framgång. Bandura (1995:3) förklarar det med 
att erfarenheterna av att själv lyckas ”provide the most authentic evidence of 
whether one can muster whatever it takes to succeed." 

Den andra faktorn bakom självförmåga går under beteckningen ställföreträ-
dande erfarenhet (vicarious experience). Med detta menas att individer konstant 
speglar sig i andra människors prestationer och erfarenheter av att lyckas. Finner 
man att någon som står en nära och som man identifierar sig med på många punk-
ter (a social model) har lyckats med en given eftersträvansvärd handling, ökar 
benägenheten att man själv ger sig in i samma aktivitet. Bandura (1995:3) 
uttrycker det med att: 
 

Seing people similar to themselves succeed by perseverant effort raises observ-
ers’ beliefs that they, too, possess the capabilities to master comparable activi-
ties (Bandura 1995:3). 

    

Den tredje faktorn bakom självförmåga utgörs av verbal övertalning (social 
persuasion). Genom att ha tillgång till och lyssna på andra som på ett trovärdigt 
sätt påpekar att man kommer att lyckas, byggs självförmågan upp. På så sätt mo-
biliserar individen mer energi och uthållighet än annars. 

Den fjärde källan till självförmåga består i emotionell aktivering (physiologi-
cal and emotional states), vilket handlar om en individs uppfattningar om sina 
emotionella och fysiologiska reaktioner vid stress, nervositet och i pressade situ-
ationer, alltså ofta nyckelsituationer då en viktig prestation avgörs. Uppfattar en 
person sina svettiga handflator och sin ökade puls som tecken på styrka och be-
redskap att prestera väl snarare än svaghet och underläge ökar möjligheten att 
lyckas. De fyra källorna har varierande betydelse för självförmågan. Denna verk-
ningsfullhet går att gradera i fallande skala med de fyra huvudkomponenterna (se 
Alderman 2009:72): 
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Mest verkningsfullt           Minst verkningsfullt  
Enactive mastery Experience   

                                            Vicarious                                                                      
                                                 Experience   
               Social Persuasion         
      

                      Physiological                   
                                                                                               and emotional states         

Figur 3 Verkningsgraden i självförmågans fyra huvudkomponenter 
Viktigt att notera är att dessa fyra källor till självförmåga (sources of self efficacy 
beliefs) är dynamiska och verkar i ett växelspel mellan personfaktorer, miljöfak-
torer och beteende. En förändring i miljöfaktorer, exempelvis att individen omger 
sig med mer stöttande och peppande rollmodeller kan leda till ökad självförmåga, 
vilket sedan förändrar beteendet. Denna beteendeförändring kan i sin tur generera 
ny och mer kraftfull självförmåga. Att individen övertalas att testa sin förmåga 
trots stor nervositet kan ändra synen på tidigare hämmande nervösa reaktioner 
och blockeringar. Självförmåga handlar därmed inte om objektivt mätbar för-
måga inom ett visst område, utan snarare om hur föreställningar interagerar med 
beteende i en viss miljö. En individ med hög självförmåga men med lägre upp-
mätt förmåga än en annan person kan mycket väl prestera bättre, eftersom det 
genom den höga självförmågan mobiliseras mer energi och uthållighet (Bandura 
1997, Skaalvik & Skaalvik 2015). 

3.5.2 Motivationsteori och målteori 
En central position inom motivationsforskningen och det SCT-relaterade forsk-
ningsfältet upptas av goal theory eller achievement goal orientations, vilket ofta 
ges den svenska beteckningen målteori eller målorienteringsteori.54 I relation till 
begreppet mål finns en omfattande forskning och rik teoribildning (Mansfield 
2012; Wentzell & Wigfield 2009; Schunk, Pintrich & Meece 2008; Heckhausen 
& Heckhausen 2008; Oettingen & Gollwitzer 2004; Oettingen et al 2001; O’Ke-
efe et al 2013). Inom utbildningsfältet förekommer begreppet mål och målteori i 
stor utsträckning, vilket bland annat understryks av Mansfield (2012:564) med 
att “Goal Theory in particular has been used extensively to better understand stu-
dent motivation.” Ett grundläggande antagande inom målteori är att den enskilde 
                                                      
54 Man kan tillägga att begrepp som mål och målorientering inte bara är viktigt inom motivations-
teori, utan även i beteendevetenskaperna i stort. Heckhausen & Heckhausen (2008:1-3) lyfter ex-
empelvis fram två grundläggande komponenter i mänskligt handlande, dels strävan efter kontroll 
och dels målinriktning. För en översikt gällande målteori hänvisas till Oettingen & Gollwitzers 
(2004), Oettingen et al 2001 och Maehr & Zusho 2009, där historik, överblick och forskningsläge 
framställs. Även Alderman (2008:106-133) ger en överblick över det som benämns som ”Goals 
and Goal setting”. Även Skaalvik & Skaalvik (2015:37-49) ger överblick. 



61 

individens målinriktning påverkar hur vederbörande hanterar uppgifter, exempel-
vis vilka strategier och tillvägagångssätt som används, vilket i sin tur påverkar 
resultatet av lärandet (Ames 1992; Maer & Zusho 2009; Oettingen et al 2001; 
Salili & Hoosain 2007; O’Keefe 2013).  

En av de viktigaste teoretiska modellerna inom målteorin utgörs av achieve-
ment goal theory (hädanefter förkortat till AGT vid behov), vilket kan översättas 
med målteori på svenska. AGT delas huvudsakligen upp i två underordnade be-
grepp: mastery goals and performance goals (Ames 1992; Dweck & Leggett 
1988; Nicholls 1984; Senko et al 2012). Mastery goals översätts vanligen med 
bemästrandemål på svenska, medan performance goals blir prestationsmål i över-
sättning.55  

I centrum för mastery goals eller bemästrandemål står strävan att bemästra, att 
utveckla förmågor, klara uppgifter och öka förståelsen inom ett område (Senko 
et al 2012; Halvari et al 2011). I språkstudier och språklärande yttrar sig detta ofta 
i en önskan att kommunicera flytande och kännas sig fri och obehindrad i sin 
kommunikation på målspråket. Mastery goals uppvisar avsevärda likheter med 
inre motivation (intrinsic motivation), men även djupinlärning, där ett inre ut-
vecklingsmotiv är centralt (Mansfield 2012; Halvari et al 2011, Plante et al 2013; 
Rawsthorne & Elliot 1999). 

I kontrast till mastery goals ställs performance goals, vilket innebär mål base-
rade på prestationer och interpersonella jämförelser. Dessa prestationsmål ut-
trycks vanligen i tydligt avgränsbara och mätbara prestationer, exempelvis i form 
av betyg och provresultat. Om elever som drivs av mastery goals strävar efter att 
känna sig kompetenta och uppleva sin egen utveckling utan egentlig jämförelse 
med andra, är förhållandet det motsatta hos elever som drivs av performance 
goals. Hos dessa elever är det viktigt att prestera på ett tydligt och mätbart sätt, 
samt att jämföra sig med andra. O’Keefe et al (2013:51) uttrycker det som en 
skillnad mellan att utveckla (developing) och uppvisa (demonstrating) kompe-
tens. Således relateras bemästrandemål till intrapersonella kriterier, d.v.s. mål i 
hög grad bestämda av eleven själv. Det handlar således om subjektivt upplevda 
kvaliteter i kunskapsutvecklingen, exempelvis att man känner att man kan kom-
municera fritt och obehindrat på målspråket eller att man lyckas med en viss sorts 
kommunikation om ett ämne eller i en viss situation. Prestationsmål knyts i gen-
gäld till interpersonella mål bestämda av en annan part än den lärande personen 
själv. I en skolkontext är den andra parten oftast en lärare eller annan sorts bedö-
mare. Skalan som mäter ut denna prestation utgörs oftast av betyg, meritvärden 
eller provresultat (Senko 2012; Plante et al 2013).  

AGT kan framställas och konceptualiseras på olika sätt och genom olika mo-
deller. I en sentida modell har de ursprungliga två begreppen istället gett plats för 

                                                      
55 Även andra beteckningar har använts på detta begreppspar eller på relaterade tankefigurer. För 
en fördjupad diskussion av detta hänvisas till en begreppskarta hos Maehr & Zusho (2009:83). eller 
en bredare begreppshistorik hos Oettingen & Gollwitzer (2004). Även Schwinger & Steinsmeir-
Pelster (2010) kan ge viktiga insikter. 
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fyra relaterade begrepp: Performance-approach respektive Mastery-approach, 
Performance-avoidance-approach respektive Master-avoidance-approach (Pu-
ente-Díaz 2012; Plante et al 2013; Rawsthorne & Elliot 1999). I centrum för 
denna modell står antagandet att elever kan använda sig av bemästrandemål och 
prestationsmål, men de kan även undvika dessa mål. Ett sätt att benämna detta är 
genom approach- and avoidance-dimensions (Plante et al 2013; Schwinger & 
Stiensmeier-Pelster 2010). I samtliga fall handlar det dock om att den agerande 
personen förhåller sig till en viss sorts mål, vilket kan ske i positivt eller negativt 
hänseende. Med positivt hänseende menas att eleven söker sig till det givna målet, 
medan med negativt hänseende åsyftas elevens undvikande av detsamma. I teori-
bildningen kring AGT har det även förekommit förslag på att bredda och utöka 
fokus till att gälla andra sorters mål, exempelvis social goals hos Urdan Maehr 
(1995), Performance-approach classroom goals hos Schwinger & Stiensmeier-
Pelster (2011) eller Multiple Goals (Senko et al 2011). King & Ganotice (2013) 
understryker även kopplingen mellan målbegrepp och kulturell kontext, där soci-
ala mål generellt spelar en viktigare roll utanför en västerländsk kontext (jfr 
Sorrentino & Yamaguchi 2008; Bandura 2002; Ushioda 2013).  

En intressant vidareutveckling av AGT finner man hos Dweck (2015; jfr 
Dweck & Leggett 1988) en av dess upphovspersoner och ledande teoretiker. I det 
binära konstruktet dynamiskt respektive statiskt mindset beskriver Dweck två 
olika förhållningssätt, som har stark bäring på hur vi tänker och agerar. Med ett 
dynamiskt mindset tenderar vi att betona möjligheten till att ständigt lära oss mer 
och utvecklas, något som gör att vi lättare antar utmaningar, har en starkare ut-
hållighet inför svårigheter och på ett mer konstruktivt sätt kan hantera förluster 
och tillkortakommanden. Med ett dynamiskt mindset upplever vi oss ständigt stå 
i utveckling, med en stor möjlighet att själva påverka och kontrollera det som 
sker. Omvänt banar ett statiskt mindset väg för att vi i hög grad upplever oss själva 
som styrda av fasta egenskaper, exempelvis som intelligenta eller språkbegåvade. 
Detta gör att motivationen till att anta nya utmaningar upplevs som låg, då vi vid 
misslyckanden eller oönskade resultat känner att vår – i hög grad opåverkbara - 
inkompetens blottläggs och avslöjas. Inte minst framstår detta avslöjande som 
smärtsamt och obehagligt i situationer då vi jämförs med andra (Dweck 2015; jfr 
Appelgren 2015). 

3.5.3 Inre och yttre motivation 
Gemensamt för sociokognitiv teori, self-determination theory och många andra 
teoretiska inriktningar inom motivationsfältet är betoningen av agens, alltså indi-
videns strävan att efter kontroll över sin tillvaro (Deci 1975; Deci & Ryan 1985; 
Bandura 1997). Inom ramen för detta tänkande intar begreppsparet inre (intrinsic 
motivation) och yttre motivation (extrinsic motivation) en central plats. Enligt 
detta tvådelade teoretiska synsätt kan inlärare beskrivas som mer eller mindre 
yttre eller inre motiverade. En vanligt använd definition av intrinsic motivation 
kommer från en av dess centrala teoretiker, Edward Deci (1975:23): 



63 

 
Intrinsically motivated activities are ones for which there is no apparent reward 
except the activity itself. People seem to engage in the activities for their own 
sake and not because the activities lead to an extrinsic reward. The activities are 
ends in themselves rather than means to an end. 

 
Ushioda (2008:21) beskriver inre motivation som ”a qualitatively different and 
more effective kind of learning than extrinsic motivation. This may be because 
the rewards of the learning process are inherent in the learning process itself.” 
Kontrollen över den inre motivationen ligger i linje med detta i hög grad inom 
eleven eller inläraren själv. Ett sätt att benämna detta är självreglering (self-regu-
lation, Deci & Ryan 1985; Sansone & Harackiewicz, 2000, Stipek 2006; Perry et 
al 2006).56  

I centrum för den inre motivationen står sådant som intresse och nyfikenhet, 
önskan att utforska, upptäcka och förstå (Deci & Ryan 1985; jfr Ushioda 2008; 
Sansone & Harackiewicz, 2000, Stipek 2006). Ushioda (2008:21) förklarar det 
som att ”intrinsically motivated learners are deeply concerned to learn things 
well, in a manner that is intrinsically satisfying and that arouses a sense of optimal 
challenge appropiate to their current level of skills and competence.” Inre moti-
vation brukar ofta förekomma hos avancerade inlärare, alltså elever som har nått 
långt i ett ämne eller inom en viss färdighet. Ofta har denna ökade färdighet upp-
stått genom en parallellt utvecklad agens i lärprocessen. 

I motsats till detta närs den yttre motivationen av yttre belöningar och tvång 
(Deci & Ryan 1985; Deci 1975). I utbildningssammanhang uttrycks den yttre 
motivationen tydligast i betyg, men även i föreställningen om en framgångsrik 
karriär och andra sorters belöningar som priser och hög lön. Brown (1994:157; 
jfr Ushioda 2008) menar att begreppsparet yttre-inre motivation är tillämpbart på 
undervisning av främmande språk världen över.  

3.5.4  Process- eller innehåll 
En traditionell uppdelning inom motivationsforskningen görs ofta mellan inne-
hållsteorier och processteorier (Hedegaard Hein 2012:17; se även Dörnyei & Us-
hioda 2011). Inom innehållsteorierna försöker man fastställa vad som motiverar 
människor, medan man inom processteorierna inriktar sig på att beskriva och för-
klara hur individen motiveras i en process. I praktiken blir denna uppdelning säl-
lan fullständigt skarp och kategorisk, då beskrivningen av undervisning och lä-
rande ofta involverar såväl vad som motiverar som hur detta sker. I synnerhet 
gäller detta om undersökningen och framställningen är kvalitativ och studerar ett 
förlopp utsträckt över tid. Emellertid kan dessa två kategorier fungera klargö-
rande för att visa hur man i ett givet vetenskapligt arbete väljer att lägga fokus. 
                                                      
56 Perry et al (206:331) menar exempelvis att self-efficacy och self-regulation är bärande begrepp i 
sociokognitiv teori, vilket även ska länkas till begreppet agens (agency). På så vis delar self-deter-
mination theory och SCT vissa centrala utgångspunkter. 
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Sammanfattningsvis går det att konstatera att detta arbete i hög grad baseras på 
ett processperspektiv på såväl motivation som attityder. 
 

3.6 Motivationsbegreppet inom språkutbildningsfältet 
Tidigare i detta arbete har den sociokognitiva synen på motivation beskrivits. I 
samband med detta har tre relaterade teorier lyfts fram – self efficacy beliefs, 
achievement goal theory och inre och yttre motivation. Dessa konstrukt har i hög 
grad vuxit fram inom psykologin, men har spritt sig till andra vetenskapliga fält 
där de numera används relativt frekvent. Sådana fält är bland andra utbildnings-
vetenskap, pedagogik och didaktik.57 Fortsättningsvis kommer nu motivationsbe-
greppet diskuteras i relation till språkutbildningsfältet. 

Motivation och attityder är två begrepp som sedan länge har haft en central 
position inom forskningsfältet L2- och L3-lärande och undervisning. Dörneyi 
(2003:1) menar exempelvis att man har att göra med ”one of the most thoroughly 
examined areas of second language acquisition”. Trots detta hävdar Dörnyei 
(ibid) att kunskapsläget är både ojämnt och osammanhängande. Detta går att 
knyta till två förklaringar, enligt Dörnyei (2003). 

För det första strävar man inom många befintliga motivationsteorier mot att 
förklara i princip allt mänskligt beteende. Dörnyei beskriver detta som att ”the 
scope of motivation research concerns every aspect of our inmensely complex 
human existence” (2003:1). För det andra är motivation ett mångfacetterat be-
grepp, som står i relation till en mångfald mänskliga handlingar och beteenden 
som alltid förekommer i en speciell social kontext. Att ringa in och isolera moti-
vation i förhållande till andra begrepp och variabler inom ett fält som lärande 
tenderar därför att bli vanskligt och riskerar att fungera reduktionistiskt. Dörnyei 
(2003) påpekar även att motivationens kontext och funktionssätt i många fall kan 
uppvisa en speciellt stor spännvidd inom språklärande, då språklärande kan inne-
bära så många olika saker. Exempelvis kan det variera från att lära sig ett i sam-
hället föga använt klassiskt språk som latin eller ett språk som enbart talas i större 
skala i ett enda land eller region till att studera ett världsspråk som engelska, ett 
språk som används som lingua franca i stora delar av världen och vars förekomst 

                                                      
57 Som tidigare har nämnts finns det motivationsforskning även inom andra fält, exempelvis andra-
språksfältet (SLA). För en utförligare överblick, hänvisas här till (Dörnyei & Ushioda 2009; 2011) 
samt Murray et al (2011). I enlighet med vad som diskuterats tidigare, finns det många berörings-
punkter mellan motivationsforskningen inom SLA och andra fält, inte minst didaktik, pedagogik 
och psykologi. I relation till detta kan man ställa den ståndpunkt som formuleras i volymen Identity, 
Motivation Autonomy in Language Learning av Murray et al (2011:261) och som gör gällande att 
”at this time we cannot rely on any one theory to explain motivation in language learning; rather 
we must continue to ’test’ the limits of our theories, and stretch beyond their boundaries.” Med 
andra ord: motivationfältet är ett komplext fält, som på många sätt är relaterat till andra vetenskap-
liga fält. 
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är frekvent och vida utbredd i de allra flesta människors vardag (se Modiano 
2009; Kirkpatrick 2010; Ushioda 2013). Det finns också vetenskapligt grundade 
skäl att anta att den uppsättning språk en individ har kunskaper i påverkar 
varandra, såväl kognitivt som ifråga om motivation och attityder (Henry 2012 & 
2014a). Detta antagande kommer att behandlas längre fram i detta arbete. 

3.6.1 Tid, process och motivation 
I tidigare kapitel har det slagit fast två definitioner för nyckelbegreppen attityder 
och motivation. Dessa ska nu fördjupas och relateras till ett vidare och mer om-
fattande teoretiskt ramverk. Innan detta görs, behövs en rekapitulation av huvud-
dragen i diskussionen av nyckelbegreppen attityder och motivation.  

Begreppet attityd innebär en inställning riktad mot ett visst objekt. Detta objekt 
kan vara konkret eller abstrakt. Attityder har tre särskiljande aspekter – en kog-
nitiv, affektiv och intentionell aspekt. 

Vad gäller motivation betraktas detta mer som en process än en produkt i detta 
arbete. Detta betyder att begreppets dynamiska karaktär betonas (Dörnyei, Ma-
cIntyre & Henry 2015). Såväl Dörnyei & Ushioda (2011) som Jenner (2004) och 
Aldermann (2008) ser motivation som något mångdimensionellt, ett konstrukt 
uppbyggt av olika samverkande aspekter. Detta gäller även för denna studie, där 
denna mångdimensionalitet framför allt framträder i tre huvudsakliga aspekter, 
som blir synliga i Pintrich et als (2008:4) definition av motivation som ”a process 
whereby goal-directed activity is instigated and sustained”. Pintrich (2008:5) be-
tonar vidare att motivationsrelaterade aktiviteter och mål som förekommer inom 
lärande och utbildning ofta är utsträckta över tid, att de bäst förstås i en process 
(se även Nakata 2006; Dörnyei & Ushioda 2009; Jaatinen 2007; MacIntyre, Dör-
nyei & Henry 2015). I denna process är målsättningen visserligen en viktig del, 
men den kontinuerliga styrningen mot ett eller flera givna mål behöver ofta ges 
fokus. Därmed blir tid och process två bärande komponenter när man studerar 
motivation vid sidan om målsättning och igångssättande: 
 

Finally, motivated activity is instigated and sustained. Starting toward a goal is 
important because it involves making a commitment and taking the first step. 
But motivational processes are critically important to sustain action. Many ma-
jor goals are long term… (Pintrich et al 2008:5) 

     

Utifrån detta kommer nu motivation och attityder att anknytas till ett vidare teo-
retiskt fält. Detta kommer att göras i tre steg. Det första steget består av en kortare 
historiskt baserad redogörelse. I det andra steget görs ett försök att sammanlänka 
då och nu, i syfte att ge en mer fördjupad bild av motivationsbegreppet och dess 
forskningsläge idag. Slutligen, i ett tredje steg, presenteras och diskuteras forsk-
ning som kopplar ihop attityder och motivation med svenska förhållanden, i syn-
nerhet inom skola och då avseende moderna språk. I fokus för denna redogörelse 
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kommer begreppet motivation att stå, eftersom det har en central plats i detta ar-
bete. 

3.6.2 Tre faser inom The L2 Motivation Research Field 
Enligt Dörnyei & Ryan (2015; jfr Dörnyei 2005; Nakata 2006; Graham & Weiner 
2004, Dörnyei & Ushioda 2009) kan L2 Motivation Research Field delas i tre 
olika faser, från 1950-talet till idag: the Social Psychological Period, the Cogni-
tive-situated period och the Process-oriented Period. I centrum för the Social 
psychological period, som hos Dörnyei (ibid) förläggs till åren 1959-1990, står 
de banbrytande vetenskapliga arbeten som utfördes av Gardner och hans kollegor 
i Kanada. Som andra fas räknar Dörnyei The cognitive-situated period. Denna 
period tog sin början under 1990-talet och fortsätter än idag.58 Under denna period 
har forskningen baserats på den inflytelserika kognitiva teoriutvecklingen som 
under flera årtionden har ägt rum, framförallt inom psykologin (Nakata 2006). 

Under den kognitivt situerade perioden har nästa period växt fram, the Pro-
cess-oriented Period. Detta har skett genom att man inom forskningen allt mer 
har riktat blickarna mot det centrala problem som motivationens dynamiska ka-
raktär innebär, vilket inte anses ha gjorts i tillräcklig grad tidigare (Dörnyei, Ma-
cIntyre & Henry 2015). Här ser Dörnyei därför en förbisedd aspekt, nämligen det 
faktum att motivation ofta befinner sig i ett dynamiskt tillstånd som blir speciellt 
synligt över tid. Med blicken riktad mot motivationens dynamiska karaktär, har 
man alltså att göra med ett fenomen som genomsyrar de flesta förlopp, må de vara 
längre och kortare. Dörnyei (ibid:83) talar i sammanhanget om ”daily up and 
downs” och ”ongoing changes of motivation over time”. Detta utgör också basen 
för den teoriutveckling som benämns Process-oriented Period. Speciellt dyna-
misk betraktas motivationen vara inom L2-studier, eftersom processen ofta är 
lång och i hög grad styrs och regleras av institutionella faktorer som eleven inte 
fullt ut rår över. I linje med detta menar Dörneyi (ibid:83) att motivationens 
ojämna och rörliga flöde snarare är regel än undantag i bemärkelsen att ”the com-
mon experience appears to be motivational flux rather than stability”. Med detta 
går det således att slå fast att motivation bör ses som ett dynamiskt fenomen, ett 
antagande som gör sig gällande i såväl den sociokognitiva teorin och i mycket 

                                                      
58 Värt att notera här är frågan om historisk periodisering, en fråga som i princip alltid kan diskuteras 
och problematiseras. Det är ofta vanskligt att slå fast när en viss teoretisk disciplin eller idéström-
ning tar sin början och – för den delen också – får sitt slut, vilket alltid beror på tolkningar och 
diskursiva konstruktioner. Ännu mer komplext blir det om denna teoretiska idéströmning verkar 
och utövar inflytande på många olika vetenskapliga och samhälleliga fält, som kognitivism och 
behaviorism. Vad gäller kognitivismen, så kan man i likhet med Arfwedsson & Arfwedson 
(2002:24-25), tala om en långsam framväxt under sent 60-tal. Emellertid pekar samma författare på 
1974 som “paradigmskiftets år” (s.24). Intressant i sammanhanget är att notera kognitivismens jäm-
förelsevis sena uppkomst inom det som kallas L2-motivation research (Dörnyei & Ushioda 2009; 
2011; Nakata 2006; Ushioda 2010; Dörnyei & Ryan 2015).  
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annan teoribildning av idag (Bandura 1995 & 1997; Dörnyei, MacIntyre & Henry 
2015; Dörnyei & Ryan 2015). 

3.7 Gardner och The Socio-educational model 
En av förgrundsgestalterna inom L2/L3-motivationsforskningen är Gardner och 
hans forskningskollegor. Gardners verk, som påbörjades i Montreal under det 
sena 50-talet, fick tidigt starkt genomslag och fortsätter att ha inflytande på da-
gens forskning, även om dess vetenskapliga påverkan mattats av under senare tid 
(Ellis 1996:236-242; Henry 2012:25-29; Dörneyi 2003:3-6; 2005: 95-96; Dör-
nyei & Ushioda 2009; Ushioda 2013:1-2; Tremblay & Gardner 1995). 

Den viktigaste publikationen av Gardner anses allmänt vara Attitudes and Mo-
tivation in Second Language Learning. Texten skrevs tillsammans med kollegan 
Wallace Lambert och den första utgåvan kom ut 1972 (Brown 1994:153-54). Ver-
ket bygger på ett tolvårigt forskningsprojekt, som till stora delar utfördes i Ka-
nada, men också i USA och Filippinerna. Kärnan i detta arbete är den begrepps-
mässiga uppdelningen mellan instrumentell och integrativ motivation, varav det 
senare begreppet har ådragit sig mest intresse. 

3.7.1  Instrumentell och integrativ motivation 
Med instrumentell motivation åsyftas drivkraften att få social status (social re-
cognition) och ekonomiska fördelar (economic advantages) genom att lära sig det 
givna målspråket (Gardner & Lambert 1972:14-15). Med Gardners och Lamberts 
(1972:14) egna ord anses instrumentell motivation vara ”characterized by a desire 
to gain social recognition or economic advantage through knowledge of a foreign 
language.”  

I en skolkontext brukar detta ofta uttryckas i elevers vilja till att få höga betyg, 
infriande av omgivningen krav på prestation och möjligheten att i framtiden få ett 
bra jobb genom att lära sig språk. Den instrumentella motivationen anses därför 
”self-oriented”, då den riktas mot tillfredsställande av individuella snarare än in-
terpersonella behov (Gardner & Lambert 1972:14). 

Som kontrast till instrumentell motivation ställs begreppet integrativ motivat-
ion. Här står en social och interpersonell inriktning i fokus då språklärandet ver-
kar mot att närma sig eller gå upp i en annan etnolingvistisk gemenskap (etno-
linguistic community). Med Gardners och Lamberts egna ord blir definitionen ”a 
willingness become a member of another ethnolinguistic group as an integrative 
motive.” En slutsats hos Gardner och Lambert (1972:16) är att den integrativa 
motivationen fungerar starkast i språklärande och bland språkläsare: 

 
Still, we felt that an integratively oriented learner might be better motivated be-
cause the nature of this goals is more likely to sustain the long-term effort 
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needed to master a second language, especially when one starts only at high 
school age level. 

 

Den sociala aspekten spelar således en central roll inom den integrativa motivat-
ionen, vilket kommer att fördjupas härnäst. 

3.7.2 Sociala faktorer i motivationsbegreppets centrum 
I centrum för Gardners teoribygge står tanken om att sociala faktorer påverkar 
det som sker med inläraren och lärandet, inte minst i klassrummet. Språklärandet 
blir således mer av ett socialt än ett individuellt fenomen och forskningsproblem 
(Nakata 2006). 

Med hjälp av The Socio-educational model konstrueras samband mellan fyra 
olika aspekter av lärandet i främmande språk: den sociala och kulturella miljön, 
individuella skillnader mellan inlärare, lärandemiljön (the setting) och lärandets 
utfall (learning outcome). Enligt Gardner påverkas inläraren av den sociala och 
kulturella miljön som vederbörande växer upp inom, vilket också inverkar på sy-
nen på ett givet målspråk.  

Ett grundantagande i Gardners arbete är att lärande påverkas starkt av i vilken 
grad inläraren identifierar sig med målspråkstalare och den kulturella målspråks-
gemenskapen (Gardner & Lambert 1972; jfr Ushioda & Dörnyei 2009).  

Centralt här är begreppet integrativeness, ett begrepp som anses vara Gardners 
mest inflytelserika bidrag till forskningsfältet (Dörnyei 2003:5; 2009:9-39; 
2005:94-95). Integrativeness innehåller tre olika huvudaspekter: Integrativ inrikt-
ning (Integrative Orientation), intresse för främmande språk, (Interest in Foreign 
Languages) och attityder gentemot L2-gemenskapen (Attitudes toward the L2-
Community).  

Som tidigare nämnts har Gardners teoretiska modeller länge haft en stark ställ-
ning inom L2-motivationsfältet. Henry (2012:26) menar att Gardners teorier 
”dominated research in the field for more than three decades.” Dörnyei (2005:95) 
påstår på likartat sätt att integrativeness är “without any doubt the most re-
searched and most talked about notion in L2 motivation studies.” 

Vad Gardners teoretiska betydelse beror på har säkerligen flera anledningar, 
men Henry pekar ut två huvudspår. För det första lyckades Gardners teorier 
mycket tidigt och lägligt beskriva aktuella och relevanta fenomen inom L2-läran-
det (Ushioda 2013:1). Teorierna kan sägas vara ”far ahead of their time”, för att 
låna formulering av Henry (2012:27; jfr Ushioda 2013:1). 

En annan förklaring som ges hos Henry (2012:26-27) är att teorierna under-
stöds av ett psykometrisk modell – the Attitude/Motivation Test Battery (AMTB) 
– vars konstruktvaliditet länge och av många ansågs hög. Under senare tid har 
dock Gardners teorier utsatts för en del kritik (Dörnyei & Ushioda 2009). 
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3.7.3  Den kritiska diskussionen om integrativeness  
I likhet med många andra teorier bär Gardners tänkande tydligt spår av sin tid och 
plats (se Henry 2012; Dörnyei 2005; Dörnyei & Ushioda 2009; Spolsky 2000). I 
Gardners och hans forskningskollegors fall är denna tid och plats 50-talets 
Montreal och Kanada, en tydligt tvåspråkig nationsbildning och miljö. I denna 
miljö kom Gardner också att bedriva merparten av sin forskning. Detta har seder-
mera medfört en kritisk diskussion kring begreppsvaliditeten i Gardners teorier, 
i synnerhet gällande integrativeness (Dörnyei 2005; Lamb 2004; Dörneyi & Us-
hioda 2009; Ryan 2009; Noels et al 2000). 59 

Noels et al (2000) vänder sig mot att den integrativa inriktningen alltid skulle 
vara avgörande för språklärandet. Motivationen till att närma sig en etnolingvist-
isk gemenskap utgör istället en motivationsinriktning bland många andra (se även 
Clément & Kruidenier 1983). En annan aspekt som kritiserats hos Gardner är 
genomskinligheten och självklarheten i begreppet integrativeness, d.v.s. motivat-
ion att närma sig en annan etnolingvistisk gemenskap. Med globala och vida an-
vända språk som engelska, men också spanska, franska och tyska, behöver inte 
målspråkstalare innebära infödda talare som härstammar eller bor i ett visst av-
gränsbart geografiskt område. Inte heller måste språk- och kulturtillägnandet 
handla om att helt gå in i eller omfatta en given identitet som specifikt målspråk-
stalande och målspråkskulturell person. Våra globala språk förekommer på 
många olika platser, hos många olika personer och delas av desto fler, mo-
dersmåltalare och andra (Ryan 2009; Yashima 2009; Lamb 2004).  

Ett språk som spanska behärskas idag av miljontals människor och grupper 
som inte bor i traditionellt spanskspråkiga miljöer, såväl i USA som runt om i 
Sverige. Elevers bilder av målspråkstalare kan mycket väl handla om sådana per-
soner och grupper, istället för infödda person eller grupper från exempelvis 
Madrid eller Buenos Aires (Lamb 2004; Dörnyei & Ushioda 2009). Det kan så-
ledes handla om både-och snarare än bara. Med detta menas att elever kan moti-
veras av att kunna prata spanska som en kompis i sin närhet, snarare än som en 
infödd talare. Möjligheten finns sålunda att många olika självbilder samexisterar 
och samverkar. Utifrån en teoretisk grund, utvecklad av bland andra Lamb 
(2004), är det idag rimligare att tala om bikulturella identiteter, där lokala identi-
teter samexisterar och samverkar med globala identiteter (se även Ushioda 2013). 
På likartat sätt använder Yashima (2009) begreppet international posture för att 

                                                      
59 Ett forskningprojekt som banade väg för omprövningen av begreppet integrativ motivation ut-
fördes i Ungern av Dörneyi & Csizér (Dörneyi & Ushioda 2009). Projektet utgjordes av en storska-
lig longitudinell studie under åren 1993-2004, ett projekt där unga ungerska språkinlärares integra-
tiva orientering bland annat undersöktes. Ungdomarna studerade språken engelska, tyska, franska, 
italienska och ryska. Resultatet visade att inlärarna sällan hade direkt kontakt med målspråkstalare 
eller målspråkkulturerna ifråga. Trots detta uppvisade de höga nivåer av integrativ motivation. De-
ras integrativa inriktning kunde därför sägas vara mer baserad på självbilder än någon reel kontakt 
med målspråkstalare, vilket föranledde en forskningsinrikning mot självbilder (Self-Concepts/Mo-
tivational Self-System, se t.ex. Dörnyei & Chan 2013; Csizér & Magid 2014). 



70 

beskriva inlärares benägenhet att i sitt språklärande motiveras av att närma sig 
eller komma i kontakt med en vidare internationell gemenskap genom att lära sig 
engelska. 

Utifrån detta går det därför att hävda att dagens motivations- och identitets-
skapande processer många gånger fungerar på ett mer komplext sätt än vad som 
en gång beskrevs av Gardner och Lambert i 50-60-talens Kanada (Oakes 2013; 
Ushioda & Dörnyei 2009; Ushioda 2013). Med andra ord: positionerna inlärare 
och inlärningsmiljö, målspråkstalare och målspråkmiljö, outsider och insider 
framstår som långt mer komplexa idag än tidigare, något som aktualiserar beho-
vet att hitta andra alternativa eller modifierade konceptualiseringar av det tidigare 
så dominerande begreppet integrativ motivation. 
 

3.7.4  The Motivational Self System 
Som modifierat alternativ till Gardners begreppspar integrativ och instrumentell 
motivation har Dörnyei (2009; 2005:65-119; Dörnyei & Ushioda 2011; Dörnyei 
& Chan 2013; jfr Csizér & Magid 2014) utarbetat en teori kallad The Motivat-
ional Self System.60 I denna teori struktureras motivationen upp i tre centrala be-
grepp: ideal self, ought-to-self och the L2 learning experience. I den första kate-
gorin, ideal self, återfinns de attribut som språkinläraren önskar uppnå genom 
sina språkstudier. Här drivs individen av att få sin aktuella självbild att närma sig 
och övergå i en idealisk självbild, d.v.s. inneha eftertraktad egenskaper och möj-
ligheter. Dörnyei (2009:29) menar att ideal self inbegriper integrativa motiv, men 
också internaliserade instrumentella motiv.61 

I andra kategorin, ought-to-self, förekommer attribut som språkinläraren anser 
sig behöva, utifrån en drivkraft genomsyrad av nödvändighet, tvång och plikt. 
Här drivs språkinläraren av motiv som sammanhänger med att infria förvänt-
ningar och undvika obehagliga konsekvenser. Dessa förväntningar och konse-
kvenser upplevs ligga utanför språkläraren, exempelvis betyg samt föräldrars och 
andras förväntningar på vissa prestationer. 

Som tredje kategori finns L2 Learning Experience som handlar om praktik- 
och prestationrelaterade motiv (executive motives) knutna direkt till undervis-
ningen, exempelvis inverkan från klasskamraterna, klassen och undervisnings-
metoderna. 

Dörnyei (2009:28) betonar en riktningsskillnad mellan ideal self och ought-to-
self, där den förra har ett promotion focus medan den senare har ett prevention 
focus. Med promotion focus menas att motivationen riktas framåt, mot ett ideal 

                                                      
60 Denna teori har tagits upp tidigare i föreliggande arbete, men då mest med hänvisning till upp-
hovsmannen Dörneyis användande av psykologiskt grundade och inspirerade teorier länkat till 
forskningsfältetn L2 motivation och SLA (Dörneyi & Ushioda 2009; Dörnyei & Chan 2013). 
61 För en mer utförlig bild av hur konstruktet självbilder omsätts i forskning inom L2/SLA hänvisas 
till Csizér & Magid (2014). 
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self som förverkligas och blir till i framtiden i högre grad än i nuet. I gengäld 
handlar prevention focus om ought-to-self som riktas mot att reglera sådant som 
associeras med krav, tvång och förväntningar som ligger mer i nuet.  

Självbilder kan användas på flera sätt i forskning och lärande, inte minst inom 
de forskningsfält som kan relateras till moderna språk (Czisér & Magid 2014). 
Ett sätt är att förhålla sig till starka och svaga självbilder i förhållande något, ex-
empelvis lärandet och kompetensen inom ett eller mellan vissa språk. Henry 
(2012 & 2015; 2014a & b) har visat att elever ofta jämför sina olika självbilder 
inom ett visst språk, både kognitivt men också emotionellt. I en svensk skolkon-
text handlar detta ofta om jämförelser mellan den upplevda förmågan inom eng-
elska och ett modernt språk, som franska, spanska eller tyska (Henry 2012; jfr 
Csizér & Magid 2014). I sådan jämförelse kan motivationen för det svagare språ-
ket missgynnas. Samtidigt kan jämförelser mellan språk också fungera effektivt. 
Exempelvis kan ett ord med gemensamt latinskt ursprung på engelska och 
spanska, exempelvis liberty, hjälpa elever att förstå den spanska motsvarigheten 
libertad. Liknande gäller om eleven upplever sin flerspråkighet som positiv och 
berikande, oavsett om ett kompetensnivån skiftar i de olika språken. I enlighet 
med detta menar Henry (2014a) att lärare behöver utveckla sin kompetens för att 
på ett medvetet och effektivt sätt hantera flerspråkighet. 

3.8 Andra aspekter av konstrukten motivation och 
attityder 

En annan viktig aspekt av motivation är dess relation till lärande. Inom det didak-
tiska och utbildningsvetenskapliga fältet har det länge debatteras kring huruvida 
motivation orsakar prestation eller om förhållandet är det omvända (Dörnyei & 
Ushioda 2011:5; Brooks 2005.24-26). Synen på detta generella kausalsamband 
har dock luckrats upp på senare tid. Idag befinner vi oss ofta i en teoretisk mel-
lanposition, där motivation och prestation anses existera i ett växelspel, vilket 
bland annat kommenteras av Brooks (2005:25): 
 

In addition, motivation is reciprocally related to learning and performance; that 
is, motivation influences learning and performance and what students do and 
learn influences motivation.  

 
I förhållande till detta menar exempelvis Dörnyei & Ushioda (2011:6) att ”moti-
vation in real life is rather more complex than simply perceiving cause-and-effect 
binary states before and after a task or an event.” Motivationens roll i lärandet 
kommer således i hög grad handla om tid, om i vilket skede i läroprocessen en 
viss variabel träder in och får effekt (Dörnyei, MacIntyre & Henry 2015). Olika 
motivationsvariabler eller faktorer får därmed olika genomslag beroende på när 
de verkar. Att bli uppmuntrad, belönad eller nås av stärkande känslor och tankar 
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får således olika effekt beroende på när de sker, exempelvis i början eller i slutet, 
eller i ett lätt eller svårt skede av en lärprocess. Att mäta eller analysera motivat-
ion med samma redskap och begrepp i olika faser av en läroprocess kan därför ge 
olika resultat. Tidsaspekten är således central för validiteten gällande motivation, 
inte minst inom språklärande som ofta pågår under längre tid, enligt Dörnyei & 
Ushioda (2011:6): 
 

Moreover when we talk about sustained long-term activities such as learning a 
foreign language, motivation does not remain constant during the course of 
months, years or even during a single lesson. It ebbs and flows in complex ways 
in response to various internal and external influences. 

 

Överhuvudtaget menar Dörnyei och Ushioda (2011:6; jfr Dörnyei, MacIntyre & 
Henry 2015) att tid ofta är en förbisedd aspekt inom motivationsforskningen. 
Detta har yttrat sig i ett underskott på longitudinella eller diakrona studier: 
 

Remarkably, however, relatively little research has addressed the process of mo-
tivational development over time, either at the micro-level of moment-by-mo-
ment experience or the macro-level of long term experience or life story. 

 

Ett grundläggande antagande i detta arbete är att motivation är ett teoretiskt kon-
strukt som är dynamiskt, mångdimensionellt och kontextberoende (Linnenbrink 
& Schunk 2002; jfr Nakata 2006:11). Varianter på denna teoretiska syn finns så-
väl inom sociokognitiv teori som inom andra teoretiska inriktningar. Det som be-
traktas som motivation skiftar således beroende på tid, rum och person (Dörnyei 
& Ushioda 2011: 3-11; Dörnyei, MacIntyre & Henry 2015). I enlighet med det är 
motivation till språkstudier varken statisk, enhetlig eller given, utan dynamisk, 
kontextberoende och mångfacetterad. Motivation påverkas av faktorer i de soci-
ala rum som de studerade människorna rör sig i. Bland elever handlar det själv-
klart om skolan, men även om fritiden, där mycket informellt lärande sker. Här 
syns en tydlig parallell till den sociokognitiva teoribildningen, i vilken samspelet 
mellan individens lärande och kontextuella faktorer betonas när man operation-
aliserar motivation (Bandura 1997; Linnenbrink 2002; Alderman 2008; jfr Jär-
velä 2001). Även med sociokulturell teorin finns i detta sammanhang berörings-
punkter (Perry et al 2006). Detta märks bland annat hos Säljö (2000:9), som gör 
gällande att lärande och motivation ”bör förstås i ett kommunikativt och sociohi-
storiskt perspektiv”(se även McInerney & Van Etten 2002). Exakt vilka faktorer 
som avgör motivationen vid ett visst tillfälle, hos en viss elev eller en viss grupp 
elever, blir således omöjligt att regelmässigt förutse, då motivationen är situerad 
i en specifik sociokulturell lärmiljö (Säljö 2000; Dysthe 2003; jfr Salili & Hoo-
sain 2007; Volet & Järvelä ed 2001; Negueruela-Azarola 2011; Vygotskij 2001; 
Bråten 1998). Liknande tankegångar märks hos den sociokulturellt inspirerade 
Strandberg (2006:19): 
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Det som är utmärkande för relationen människa – kultur är att den är ömsesidig 
och i ständig förändring. Barnets förhållande till sin miljö utvecklas och föränd-
ras. Barnet stiger inte in i samma klassrum två gånger skulle man kunna säga, 
för att travestera den grekiska filosofen Herakleitos som på 500-talet f.Kr. sade 
att vi inte kan stiga ner i samma flod två gånger, ty såväl vi som floden har 
genomgått en förändring. 

 
I linje med detta synsätt måste motivation sättas i sin specifika sociokulturella 
kontext, eller för att ansluta till Larsen-Freeman (1999:174), som sin tur kom-
menterar Clément & Kruidenier (1983:288) genom påståendet ”motivation and 
its strenghts are likely to be determined less by some generalized principle and 
more by ’who learns what in what milieu’.” Graham & Weiner (2004) menar att 
en tydlig tendens i dagens forskningsläge är de stora svepande motivationsteori-
erna oftast har försvunnit. Istället präglas forskningen av situerade teorier och 
kombinationer av begrepp.  

Järvelä (2001:4; jfr Perry et al 2006) konstaterar i sin tur att tack vare påverkan 
från sociokulturella och situerade kognitiva teorier har det blivit allt mer veder-
taget och accepterat att ”motivation of individual learners is also influenced by 
social values and by the context in which the learning takes place.” 

   Man kan utifrån detta fastslå att motivation, liksom attityder, varken kan en-
sidigt förläggas till en social eller mental sfär, utan snarare förekommer i ett dy-
namiskt växelspel mellan beteende, personliga faktorer och miljöfaktorer. Detta 
synsätt framträder tydligt inom den sociokognitiva teorin (Bandura 1997; Lin-
nenbrink & Schunk 2002; Alderman 2008, men även i andra socialt och kontex-
tuellt baserade teorier (Volet & Järvelä 2001; Jaatinen 2007; Nakata 2007). 

3.8.1 Resor, vänskap, kunskap och instrumentell motivation 
Ett inflytelserikt bidrag till motivationsforskningen kommer från Clément och 
Kruidenier (1983). Forskningsrönen härstammar från en undersökning med 871 
skolelever. Eleverna studerade olika moderna språk och representerade åtta olika 
grupper beroende på miljö, språklig och kulturell bakgrund. Resultaten visade att 
en gemensam motivationsinriktning hos samtliga grupper byggde på fyra moti-
vationsfaktorer: resor, vänskap, kunskap och instrumentell motivation. I övrigt 
varierade motivationsfaktorer mellan grupperna, vilket bland annat visade att be-
greppet integrativ motivation hade en bristfällig generell konstruktvaliditet. End-
ast två grupper – fransktalande och engelsktalande som lärde sig spanska – visade 
sig ha integrativ motivation. Det var således inte givet att informanter från de 
olika grupperna hade en önskan att integreras med någon målspråksgemenskap, 
utan språklärandet byggde istället på de fyra huvudfaktorerna: resa, vänskap, kun-
skap och instrumentell motivation. 
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3.8.2  Person – kontext –relation 
Under de senaste 40 åren har två riktningar dominerat mycket av motivations-
forskningen, enligt Ushioda (2009 & 2010). Den första av dessa två riktningar 
har varit baserad och influerad av socialpsykologi, medan man i den andra rikt-
ningen har utgått från kognitivismen. Gemensamt för dessa två inriktningars me-
todologiska praxis har varit ett kvantitativt psykometriskt fokus (Ushioda 2009; 
Järvelä 2001). Siktet har ofta varit inställt på att fastställa statistiskt baserade an-
taganden om motivation inom en given population. Det har således funnits en 
stark tendens att snarare sträva mot att peka ut och fastställa generella samband 
mellan teoretiskt konstruerade variabler än att forska och tillägna sig kunskap om 
enskilda individer i deras specifika miljö. (2001:5) Även Järvelä menar att moti-
vationsforskningens starka koppling till psykometri och experimentella studier 
länge har fördröjt och blockerat uppkomsten av mer socialt och kontextuellt ba-
serade forskningspraktiker, teorier och begrepp. 

Denna kvantitativt och psykometriskt baserade forskning kan självklart belysa 
många intressanta samband och aspekter inom motivationsfältet, men den riske-
rar samtidigt att, som bl.a. Ushioda (2009:216) påpekar, depersonalisera inlärarna 
och göra dem till kvantifierade abstraktioner som endast blir synliga på kollektiv 
och aggregerad nivå. Ingen specifik kontext blir heller synlig i denna typ av stu-
dier, vilket gör det svårt att relatera resultaten till verkliga klassrum eller läromil-
jöer för dem som hoppas på att kunna använda studierna i sin egen didaktiska 
praktik (se Volet & Järvelä 2001; Jaatinen 2007). Som komplement och alternativ 
till denna forskningsinriktning förespråkar Ushioda (2009) en inriktning under 
beteckningen Person-in-context. Enligt en sådan forskningsinriktning blir moti-
vation ett situerat fenomen, där motivation och kontext utövar ömsesidig påver-
kan på varandra. Även här finns beröringspunkter med den sociokognitiva teorin 
och dess betoning av kontext, person och handlande (Bandura 1997; Linnenbrink 
& Pintrich 2002; Alderman 2008). 

3.8.3 Kön, genus och språklärande 
I statistiken över språkläsande syns ett tydligt könsmönster, som gör gällande att 
flickor i högre grad än pojkar väljer att läsa språk i skolan. Undersökningar visar 
följaktligen också att flickor i högre grad än pojkar har positiva attityder till att 
läsa moderna språk i skolan (Carr & Pauwels 2006; Björnsson 2005; Wright 
1999; Henry 2012; Paechter 2007; Decke-Cornill & Volkmann 2007; Jacobsson 
2000; Griffiths 2008; Henry & Cliffordson 2013) Detta mönster förstärks ju 
högre upp i åldrarna man kommer i skolsystemet. Paechter (2007:118) menar ex-
empelvis att elever i den senare delen av skolsystemet (secondary school) i högre 
grad än i lägre åldrar formar och uppvisar attityder till skolan och vissa skoläm-
nen som ett led i sina pågående feminina och maskulina identitetskonstruktioner: 
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Secondary school students, to a greater extent than younger ones, explicitly use 
the academic curriculum as a means for the construction of identity, by posi-
tioning themselves and their (…) masculinity and femininity practice in relation 
to specific subjects. 

 

I grundskolans årskurs 6 och 7, där det saknas obligatorium att läsa moderna 
språk, utnyttjar fler pojkar än flickor möjligheten att undantas från regeln att läsa 
moderna språk (Henry 2012; Tholin & Lindvist 2009; se även Carr & Pauwels 
2006; Jacobsson 2000) Långt färre pojkar fullföljer sina studier i moderna språk 
i grundskolan och gymnasiet än flickor (Tholin & Lindqvist 2009; jfr Paechter 
2007; Martino & Meyenn 2011). 

En förklaring till detta kan hänga ihop med genusbetingade i skillnader i hur 
flickor respektive pojkar ser på språkläsande i skolan (Francis 2000:68-69; 
Paechter 2007:119-120; Carr & Pauwels 2006; Henry & Cliffordson 2013). I linje 
med detta skulle språkläsande generellt sett vara en lägre värderad handling och 
markör i den maskulina identitetskonstruktionen, medan det omvända skulle gälla 
för flickor. Baserat på studie med 140 kvinnliga och 129 manliga informanter i 
gymnasieskolans sista år, konstaterar Henry & Clifford (2013:289) att ”the ideal 
language speaking/using selves developed by females and males are likely to dif-
fer in qualitatively important ways.” I enlighet med detta framgår att tjejer tende-
rar att ha det lättare att föreställa sig själva inbegripna i målspråkskommunikation 
än pojkar (Henry & Cliffordson 2013). 

Liknande tendenser märks även på andra håll i världen. Paechter (2007:119) 
beskriver det som att ”modern languages, which are constructed, at least in Eng-
lish-speaking countries, predominantly as feminine, and taken by fewer boys.” 
Vidare kan detta sättas i samband med det faktum att språkklassrum i övervä-
gande grad befolkas av kvinnor, såväl gällande elever som lärare (Carr & Pauwels 
2006; Connell 2000). Detta mönster kommenteras bl.a. av Carr & Pauwels 
(2006:x) i studien med det tillspetsade namnet, Boys and Foreign Languages: 
Real Boys Don’t do languages: 
 

Over all this time, and across these different contexts, there has been little 
change in the profile of language learners. Language classrooms continue to be 
populated mainly by girls and woman. The majority of language teachers are 
woman. Boys continue to show massive disinterest in the foreign language op-
tion (Carr & Pauwels 2006:x)  

 
Även Decke-Cornill & Volkmann (2007:7) kommer till en liknande slutsats 
och menar att detta syns på flera sätt: 
 

In many countries and for a long time foreign languages have been a female 
domain. They are the subjects that girls like at school: the name them among 
their favorites, they opt for theme when given the choice, and they are recom-
mended to choose them in cases of doubt. The study of languages at university 
to become a language teacher also seems to be a female domain, and the foreign 
language staffs of most schools are overwhelmingly female (ibid:7). 
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Skillnaden i språkläsande mellan flickor och pojkar går även att sättas i samband 
med ett större mönster, där ”flickor presterar bättre än pojkar i skolan, oavsett 
klass, bostadsort eller etnicitet”, enligt Björnsson (2005:5; jfr Swann 2003; Fran-
cis 2000; Paechter 2007; Franck 2007; Nordberg 2005; Jacobsson 2000). Detta 
mönster syns i de flesta delar av världen, men blir extra tydligt i de nordiska län-
derna och några andra ”utvecklade välfärdsekonomier” (Björnsson 2005:7). I 
samband med detta har flickors resultat under de senaste tre decennierna kommit 
att bli högre än pojkars resultat inom de flesta skolämnen, även inom traditionellt 
maskulint kodade ämnen som matematik och naturvetenskap (Björnsson 2005:7; 
jfr Swann 2003).  

Vi har således att göra med tydlig tendens, där flickor inte bara presterar högre 
än pojkar, utan läser fler kurser och allt oftare tar examen. Detta kan ytterligare 
relateras till att hela 64 procent av alla dem som påbörjar universitets- eller hög-
skolestudier är kvinnor (Franck 2007:113).  

En traditionell bild av genus i skolan gör gällande att pojkar dominerar och tar 
plats i klassrummet på bekostnad av flickor (Myndigheten för skolutveckling 
2003; Jacobsson 2000; Björnsson 2005). Klassrumsstudier från 90-talet visar 
dock på mer variation i flickors och pojkars agerande jämfört med tidigare och 
det mesta tyder på att denna uppluckring och diversifiering fortgår (Björnsson 
2005; jfr Nordberg red 2005; Forsberg 2002; Jacobsson 2000). Speciellt visar 
forskning att flickor med högutbildade föräldrar har ett tydligare aktörskap i sko-
lan. Även andra intersektionella korrelationer och relevanta varibler går att finna 
i forskningen (Salili & Hoosain ed 2007; Volet & Järvelä ed 2001; Ushioda ed 
2013). 

Relationen genus och motivation är också ett område som tilldragit sig mycket 
intresse och sägs ha hög förklaringsgrad gällande prestationsskillnader mellan 
flickor och pojkar (Meece et al 2009; Jacobsson 2000). Åtskilliga studier visar på 
att flickor generellt har en starkare motivation i skolarbetet, inte minst inom 
språkämnen (Öztürk & Gürbüz 2012; Meece et al 2009; Jacobsson 2000). 

3.8.4 The Good Language Learner 
Inom den språkdidaktiska och språkpedagogiska forskningen har det länge fors-
kats och diskuterats kring begreppet ”the Good Language Learner” (Naiman et 
al 1996; Tornberg 2009: 22-23, Griffiths 2008). Syftet med denna forskningsin-
riktning har i hög grad handlat om att identifiera vissa särskiljande drag och be-
teenden hos de inlärare som är speciellt framgångsrika i sitt lärande av ett viss 
språk. Att använda det värdeladdade ordet ”good” kan dock vara problematiskt. 
Snarare handlar det om vissa beteenden som tenderar att vara framgångsrika i 
språkstudier och språklärande. Ushioda (2008:19) konstaterar att motivation är 
en central komponent i ett sådant beteende, eller hos en sådan typ av inlärare. 
Inom ramen för detta arbete undersöks dock ingen förment ”bra” inlärartyp (good 
language learner). Den informantkategori som kommer till tals i materialet har 
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dock som gemensam nämnare att den har fortsatt sitt språklärande till en avance-
rad nivå, vilket ändå kan sägas visa på ett framgångsrikt och motiverat lärande, 
snarare än ett ”gott” lärande. 

3.8.5 Attityder till språk 
Ett bärande antagande i detta arbete gör gällande att det finns attityder och före-
ställningar som mer eller mindre utbrett och varaktigt kan förknippas med vissa 
språk och kulturer (Garrett 2010; Peterson & Hjelm 2007; Tornberg 2000; 
Humpreys & Spratt 2007). Att tillägna sig och kommunicera på tyska, spanska 
eller franska uppfattas och upplevs därmed inte alltid på samma sätt av många 
individer och i olika sammanhang. Detta borde då också få avtryck i informan-
ternas berättelser i föreliggande studie. Antagandet har tidigare i hög grad länkats 
till begreppet integrativ motivation, som en gång myntades av Gardner och Lam-
bert (1972; jfr Ushioda & Dörnyei 2009; Garrett 2010) och som länge har utövat 
en stark påverkan inom fältet L2/L3-motivation. I detta arbete kommer integrativ 
motivation inte användas annat som en bakgrund och till den kulturella aspekten 
i språkstudier. De kulturella gränserna och begreppen är emellertid långt mer 
komplexa än det som gjordes gällande hos Gardner och Lambert (1972; se även 
Dörnyei & Ushioda 2009). 

Likafullt spelar elevers attityder till målspråket och dess mångfald kulturella 
uttryck en viktig roll i de pågående motivationsprocesserna då de studerar språk. 
Attityder till målspråket och målspråkskulturerna är något som genomsyrar 
språkstudierna från första början, men också något som fortgår i en process 
(Kramsch 2001). En intressant undersökning i detta sammanhang har gjorts av 
Haarmann (1984 i Garrett 2010:142-145), som analyserade etnokulturella bilder 
i japansk tv-reklam. Harrmann försökte i sitt arbete se vilka egenskaper och pro-
dukter som kunde knytas till ett givet språk i materialet. Mönster som framkom i 
materialet hos Haarmaan var: 
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Tabell 2. Språkliga stereotyper i reklam 
 

Använt språk Stereotypiskt uttryck Produkt som förknippas 
med stereotypen 

Engelska Internationell uppskattning 
Hög kvalitet 
Förtroende 
Praktisk nytta 
Praktisk livstil 

Alkoholdrycker 
TV, elektroniska produk-
ter 
 
Sportkläder 
Mopeder/motorcyklar 

Franska Hög elegans 
 
Raffinerad smak 
 
Attraktivitet 
Sofistikerad livsstil 
Fascination och charm 

Mode, klockor och kakor 
Kaffe, sötsaker, god mat 
Bilar, handväskor 
Heminredning 
Smink, krämer, parfymer 

Italienska Uppskattning av hastighet 
Enkel elegans 

Sportbilar 

Spanska Uttryck av manlig kultur och man-
lig charm 
 
Uttryck av kvinnlig kultur (vild 
ömhet) 
 

 

Tyska Bekvämlighet 
Lugnt lantligt liv 

Kök 
Ost 

 

Haarmanns studie utgör ett resultat bland många gällande de etnostereotypiska 
attityder vi ofta omges av. Exakt hur dessa etnostereotypiska föreställningarna 
ser ut, varierar i tid, rum och mellan individer. Förekomsten av sådana föreställ-
ningar utgör dock ett tydligt tecken på att språk och kulturer behäftas med vissa 
attityder. 

3.9 Forskning om attityder och motivation i svensk 
utbildning  

I det här kapitlet görs en genomgång av tidigare forskning avseende begreppen 
motivation och attityder relaterat till studier och lärande. Motivation och attityder 
är centrala begrepp i mänskligt liv, ett faktum som avspeglas i de många avhand-
lingar och andra vetenskapliga publikationer som berör dessa begrepp, direkt el-
ler indirekt. Detta gäller såväl innanför som utanför den didaktiska och pedago-
giska forskningen. Dessa vetenskapliga arbeten spänner dock över ett brett spekt-
rum av teoretiska, tematiska och metodologiska områden, trots att de kan bindas 
samman av begrepp som motivation, attityder och lärande. Begreppens funktion 



79 

och viktning kan också variera vid jämförelse mellan studierna (se t.ex. Jacobsson 
2000; Giota 2001; Brooks 2005; Eklöf 2006; Vicenti Malmgren 2008; Wallgren 
2011; Jungert 2009; Appelgren 2015). Här följer en kortare redogörelse för en 
utvald del av sådana avhandlingar. 

I de fyra artiklarna i Eklöfs (2006) sammanläggningsavhandling studeras mo-
tivation i relation till prestation (achievement motivation) inom ramen för den 
svenska delen av de internationella TIMSS – studierna 2003 (jfr Elliot et al 2005). 
Eklöf studie, som är skriven på engelska och placerar sig inom det vetenskapliga 
fältet Educational Measurement, bygger huvudsakligen på kvantitativa metoder. 
I studien konstateras bland annat att motivation i förhållande till prov (test-taking-
motivation) sannolikt varierar mellan länder och kulturer. Detta kan alltså ses som 
ett belägg för att motivation bör förstås situerat och i sin kulturella kontext (jfr 
Salili et al 2007; Bandura 2002). 

Även hos Vicenti Malmgren (2008), vars avhandling är skriven inom ramen 
för lärarutbildningen på Malmö högskola, tas ett brett och huvudsakligen kvanti-
tativt perspektiv på ämnet, men då med fokus på att undersöka huruvida elever 
och skolledare anser att skolan uppnått läroplanens mål om en god och motive-
rande skolmiljö. I samband med detta undersöks också vad som kan öka elevers 
motivation till att lära. Utifrån en tentativ modell finner Vicenti Malmgren 
(2008:127) att tre klassrumvariablar ”är speciellt betydelsefulla” för att skapa mo-
tivation bland eleverna: lärarrelationer, medinflytande-påverkan och lärarkompe-
tens. 

I likhet med Vicenti Malmgren (2008) knyts motivationsbegreppet hos Brooks 
(2005)62 till elever och klassrumsmiljö, men här förekommer även flera olikheter. 
Exempelvis är Brooks metodinriktning kvalitativ, triangulerande och utgår från 
fallbeskrivningar, där två multikulturella skolmiljöer, en i Sverige och en annan 
i Schweiz, utgör den empiriska basen och det problematiserade kunskapsobjektet. 
Brooks studie visar att ett flertal faktorer påverkar motivationen hos elever i sko-
lan.  

En annan avhandling som binder samman begreppen motivation, attityder och 
lärande utgörs av Jungerts (2009) Self-Efficacy, motivation and approaches to 
studying.63 Här undersöks svenska ingenjörsstudenter uppfattningar om sina stu-
dier. I studien, som är longitudinell och bygger på kvantitativa data, dras slutsat-
sen att det finns ett samband mellan studenternas möjligheter att påverka sina 

                                                      
62 Brooks (2005) avhandling är skriven inom Internationell pedagogik eller International Educat-
ion, som beteckningen lyder i den engelskspråkiga avhandlingstexten. 

63 Jungerts (2009) avhandling är skriven inom det som i avhandlingstexten beskrivs som 
Behavioural Sciences and Learning. På avhandlingens andra onumrerade sida beskrivs 
forskningsfältet som tvärvetenskapligt.  
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studier och upplevd motivation, självförmåga och attityder (motivation, self-effi-
cacy and approaches). Jungert (2009:48) konstaterar bland annat: 
 

It appears that students who perceive great opportunities to influence their study con-
ditions adopt certain approaches to their studies and become more motivated. 

 

Någon exakt och generaliserbar kausalitet mellan dessa begrepp och samband kan 
dock inte utläsas ur data, slår Jungert dock fast (2009:48).  

En nyutkommen avhandling med relevans för forskningsfältet motivation och 
lärande utgörs av Appelgrens (2015) Error, Praise, Action and Trait: Effects of 
Feedback on Cognitive Performance and Motivation. I denna neurovetenskapliga 
sammanläggningsavhandling undersöks kopplingen mellan olika slags feedback 
och skolelevers arbetsminne samt motivation. Studierna är utförda i både labori-
atoriemiljö och i skolmiljö. Ett viktigt resultat gör gällande att uppgiftsrelaterad 
feedback (task feedback) har en mer gynnsam effekt på elevernas utveckling och 
motivation än sådan feedback som riktas mot elevers förmodade egenskaper 
(trait-feedback). I linje med detta konstateras att feedback bör handla om utveckl-
ingsfaktorer (growth factors) och syfta till att bygga upp tron på en dynamisk 
förmåga (growth mindset), vilket hos Appelgren (2015:49) formuleras som: 
 

A growth mindset, high beliefs about the usefulness of the task and a student’s 
strong belief of being able to complete the training were factors that correlated 
positively with trained sessions. This is in line with previous work.  

 
Teoretiskt anknyts dessa resultat bland annat till Banduras (1993;1997) beskriv-
ning av self-efficacy, men även Deci och Ryans (1985) antagande om vikten av 
meningsfullhet i en viss uppgift relaterat till det binära konstruktet inre och yttre 
motivation (intrinsic and extrinsic motivation). 

Två andra avhandlingar där motivation och lärande kopplas ihop utgörs av 
Jacobssons (2002) Motivation och inlärning ur ett genusperspektiv och Giotas 
(2001) Adolescents’ Perceptions of School and Reasons for Learning. Jacobsson 
(2002:82) undersöker ”genusrelaterade mönster avseende motivation och inlär-
ningsstrategier” i skolan, vilket ställs i relation ”inlärningssammanhangets bety-
delse för flickors och pojkars motivation och inlärningsstrategier.” Studien har 
inte något specifikt uttalat ämnesfokus, utan uppehåller sig kring ”hur eleverna 
förhåller sig till skolarbetet mer generellt” (ibid:83). Det empiriska materialet ut-
görs av enkäter och intervjuer utförda vid olika tillfällen och med olika elevgrup-
per. En viktig bakgrund till avhandlingen utgörs av det klart påvisade faktumet 
att flickor generellt har högre uppmätta studieresultat än pojkar i den svenska 
skolan, en trend som även gör sig gällande internationellt. Vidare kopplas detta 
hos Jacobsson ihop med ”en undran över hur det kommer sig att flickor trots sin 
relativa underordning i skolan presterar bättre än pojkar gör” (Jacobsson 
2002:197). 
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På grundval av sina resultat menar Jacobsson (2002) att dessa könsbundna re-
sultatskillnader kan förklaras med att flickor uppvisar ett ”djupare studieengage-
mang” än pojkar (ibid:202), vilket bland annat yttrar sig i mer effektiva attribut-
ionsmönster, målorientering och inlärningsstrategier. Flickor tenderar att an-
stränga sig mer i skolarbetet och uppvisa en starkare motivation till att förstå. 
Därtill kontrollerar de sitt lärande i högre grad och använder” fler inlärningsstra-
tegier än pojkarna” (ibid:204). Ett viktigt begrepp i sammanhanget utgörs av ge-
nusmärkning. Med detta menas att vissa beteenden och ämnen i skolan förknippas 
mer med ett visst kön än andra. I Jacobssons studie fungerar psykologiämnet som 
”ett kvinnligt genusmärkt ämne” (ibid:203), men även ämnet ”främmande språk” 
omnämns som kvinnligt kodat (ibid:70). Sammantaget visar Jacobssons studie på 
att lärandet i skolan genomsyras av genuskonstruktioner, som påverkar såväl mo-
tivation som prestationer. 

Även hos Giota (2001) undersöks motivation och lärande i skolan. Syftet be-
står av tre delar. För det första handlar det om hur svenska 13-åriga elever upp-
fattar sin skolgång och vad som motiverar dem att gå i skolan. Därtill finns en 
andra syftesinriktning mot att undersöka hur motiv och mål kan relateras till pre-
station, vilket slutligen ska ge underlag för att diskutera olika perspektiv och me-
toder gällande motivation och prestation. En övergripande slutsats i studien gör 
gällande att elever har olika sorters motivation gentemot skola och utbildning. 
Nyckelord är mål (goals), motiv (motives) och motivation (motivation).  

Slutligen, med mer bäring på begreppsklustret motivation och arbete än moti-
vation och utbildning, finner vi Wallgren (2011), som har studerat IT-konsulters 
motivation i arbete och karriär. Även i Wallgrens avhandling blandas olika me-
toder.  

Gemensamt för studierna är emellertid en betoning av motivationsbegreppets 
komplexa karaktär, samt behovet av att situera och operationalisera detta begrepp 
i ett specifikt problem och i en specifik miljö. Med andra ord: motivationsbegrep-
pet framträder tydligast i situerad och kontextualiserad form. 

3.10 Svensk forskning om motivation och attityder till 
moderna språk 

Inom en svensk kontext förekommer det långt färre arbeten som tematiskt och 
begreppsligt länkar ihop lärande i moderna språk med attityder och motivation, 
eller något av dessa två begrepp. Här följer en genomgång av sådana arbeten 
skrivna utifrån en svensk skolkontext. Genomgången inleds med akademiska av-
handlingar, för att sedan övergå till att redogöra för rapporter, som baseras på och 
anknyter till forskning. 
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3.10.1 Henry och L3 motivation 
Det finns få svenska forskningsstudier som sammanför motivation och moderna 
språk. En avhandling, skriven av Alastair Henry titeln L3 Motivation, utkom dock 
2012.64 Man kan således, i linje med avhandlingsförfattaren Henry själv 
(2012:71) konstatera att området attityder och motivation i L3-studier i svensk 
skolan är ”i princip obeforskat” (ibid:143) eller möjligen att betrakta som lågt 
beforskat, för att uttrycka sig en aning mer försiktigt. Åtminstone gäller detta om 
man utgår från forskning utförd i Sverige och utifrån svenska förhållanden som 
problematiserat kunskapsobjekt och problemkontext.  

I Henrys sammanläggningsavhandling med titeln L3 Motivation består det 
övergripande syftet i ”att undersöka motivationen att lära ett tredje språk (L3-
språk) och hur denna motivation påverkas av att lära engelska som första främ-
mande språk (L2-engelska)” (Henry 2012:133). Ett annat centralt syfte är att testa 
hypotesen om att engelska som det första främmande språk65, som svenska elever 
undervisas i inverkar menligt på motivationen att lära sig ett ytterligare främ-
mande språk, eller ett L3 som Henry benämner det. Det handlar med andra ord 
om att utreda huruvida motivationen i L2-engelska konkurrerar negativt med mo-
tivationen i L3, vilket har berörts tidigare i detta arbete. 

I avhandlingen undersöks både grundskoleelevers och gymnasielevers moti-
vation till att lära sig moderna språk. De moderna språk som hamnar i fokus är 
franska, spanska och tyska. Henrys sammanläggningsavhandling utgörs av fyra 
olika studier, baserade på fyra olika men relaterade datainsamlingar. Två av stu-
dierna är deskriptiva och två är explorativa.  

Hos Henry undersöks fyra olika relaterade aspekter av problemområdet L3-
motivation. Henrys resultat visar bl.a. att elever har olika självbilder i sina studier 
av L2 och L3. Resultaten tyder också på att i en jämförelse mellan L2 (engelska) 
och L3 (här: moderna språk - franska, spanska och tyska) får moderna språk ett 
lägre motivationsvärde i undersökningen, i synnerhet gäller det för pojkar som 
uppvisar lägre motivation för moderna språk. 

Vidare menar Henry (2012:139) att ”en hög grad av jämförelse mellan själv-
bilder för L2-till-L3 utgör en signifikant predikator för låg motivation att lära ett 
L3-språk.” Därmed pekar Henrys studie på att en jämförelse mellan L2 och L3 
tenderar att sänka motivationen för det svagare målspråket L3. En viktig förkla-
ring till detta är att vid jämförelse aktualiseras ett styrkeförhållande i vilket L2 

                                                      
64 Henrys avhandling är skriven inom ramen för Department of Education and Special Education. 
65 Värt att notera här är att Henry, som skriver på engelska, använder termerna L2 och L3 för att 
beteckna engelska respektive moderna språk. Att L2 betecknar engelska motiverar Henry med att 
språket fungerar som ett andraspråk i Sverige, eller ”can be regarded as second rather than a foreign 
language” (Henry 2012:19). Detta förhållande gäller dock inte för moderna språk, vilket gör dessa 
till L3. Vid sidan om dessa termer använder Henry ”främmande språk” i sin svenska sammanfatt-
ning (ibid:133-143), en motsvarighet till ”foreign languages” som vid några ställen förekommer 
parallellt med L3 i den löpande texten. I detta arbete används som tidigare sagts termen moderna 
språk för att beteckna de språk – franska, spanska och tyska – som diskuteras. 
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(engelska) ger upphov till en uppenbart starkare självbild på bekostnad av L3 
(franska, spanska och tyska). 

Henry undersöker också genusskillnader i språkstudier på grundskolan och 
finner att flickor har ett starkare affektivt förhållande till sitt L3 än pojkar (jfr 
Jacobsson 2000; Carr & Pauwels 2006). Denna skillnad märks redan i årskurs 6, 
då eleverna antingen står i begrepp att välja sitt språk eller precis har börjat sina 
språkstudier. Skillnaderna ökar sedan med stigande ålder och fortsatta studier. 
Från Henrys avhandling som placerar sig i centrum av fältet L3 motivation dis-
kuteras härnäst en annan avhandling med bäring på svenska förhållanden, men 
med ett ensidigt ämnesfokus. 

3.10.2 Österberg - motivation och språkbegåvning 
En annan operationalisering av begreppet motivation i en svensk skolkontext, 
men enbart i förhållande till det moderna språket spanska, kan man finna i Öster-
bergs (2008) avhandling Motivación, aptitud y desarrollo estructural. I detta ar-
bete, skrivet på spanska och baserat på data från 19 spanskstuderande gymnasie-
elever, utgår Österberg från att språkbegåvning (aptitud) och motivation (moti-
vación) utgör de viktigaste individuella skillnaderna, som tydligast korrelerar 
med framgångsrikt lärande i moderna språk (jfr Dörnyei 2005).  

Österberg skiljer på extrinsic och intrinsic motivation, där det förra bestäms 
inom personen (self-determined) och det senare bestäms utanför personen (not 
self-determined). Av dessa två begrepp – språkbegåvning och motivation – visar 
Östbergs studie att motivation tydligast går att korrelera med framgång i studier 
i spanska. I synnerhet kan man konstatera att inre motivation (intrinsic motivat-
ion) får ett extra starkt genomslag. Österberg (2008:202) kommenterar detta med 
att: 
 

On the basis of the results it is concluded that intrinsic motivation seems to be 
a part of the repertoire of the successful learner of Spanish L2, regarding both 
profiency and development. 

 

Emellertid finner Österberg inga samband mellan språkbegåvning (aptitud) och 
motivation (motivación), vilket antyder att de har olika funktionssätt (ibid:202; 
jfr Oxford & Lee 2008).  

3.10.3 Motivation och självbilder 
I en licenciatavhandling undersöker Rocher Hahlin (2014) motivationen att lära 
sig franska bland svenska gymnasielever. Motivationsbegreppet är här i hög grad 
knutet till självbilder och den teoretiska modellen The L2 Motivational Self Sy-
stem (Rocher Hahlin 2014; jfr Dörnyei & Ushioda 2009 & 2011). Denna forsk-
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ning är i sin tur i hög grad knuten till en omfattande mängd av psykologisk forsk-
ning kring självbilder.66 I studien undersöks huruvida specifika klassrumsaktivi-
teter kan öka motivationen att lära sig franska hos språkelever i grundskolan.  Ele-
ver från två olika grupper ges i studien möjligheten att föreställa sig eller uppleva 
sig själva som framgångsrika användare av franska. Detta sker i form av tre upp-
gifter: genom arbete med en egen text om sitt potentiella framtida liv i ett fransk-
talande land, genom kommunikation med andra fransktalande ungdomar med ett 
online-forum på internet och slutligen genom ett interkulturellt webbprojekt 
kopplat till musik, sport, mat eller turism. Efter varje aktivitet mättes aktiviteter-
nas effekt på elevernas självbild i franska och deras vilja att anstränga sig. Detta 
skedde både kvantitativt och kvalitativt. Mätinstrumenten utgjordes av två sorters 
enkäter och intervjuer. I studiens kvantitativa resultat ser man inte någon signifi-
kant positiv utveckling av elevernas motivation, vilket kan bero på att utveckl-
ingen under en termin ger föga utslag. De kvalitativa resultaten visar dock att en 
process igångsatts genom arbetet med aktiviteterna. Flera elever i materialet 
anger att klassrumsaktiviteterna har gett dem tillfälle till det att reflektera över sin 
framtida användning av franskan. Åtskilliga elever i studien berättar också att de 
genom aktiviteterna upplevde ämnet franska som närmare deras vardag och deras 
egna intressen. Hos en mindre grupp i materialet syns ingen förändring. Genom 
studiens resultat understryks vikten av att arbeta med klassrumsaktiviteter som 
förenar den fransktalande världen och det franska språket med elevernas liv.  

3.11 Sammanfattande kommentarer av studier inom fältet 
motivation och attityder till moderna språk 

Med anknytning till tidigare forskningsgenomgång, kan man konstatera att det 
finns ett rikligt bestånd av vetenskapliga publikationer inom begreppsområdet 
motivation och attityder. I synnerhet gäller det motivation. (Mansfield 2012; 
Murphy & Alexander 2000; Dörnyei & Ushioda 2011; Dörnyei & Ryan 2015). 
Detta gäller i relativt hög grad i Sverige, om man då rör sig över olika vetenskap-
liga fält. Speciellt tydligt blir det dock om man gör en internationell utblick, där 
forskningsvolymen självklart blir en helt annan rent generellt. 

Större vetenskapliga arbeten som sammanför begreppen motivation och atti-
tyder med skolstudier i moderna språk i Sverige förekommer dock i betydligt 
lägre grad. Här finns i strikt mening en enda publikation – Henrys L3 motivation 
från 2012. Vid sidan om denna finns en rad publikationer att ta i beaktan. Den 
första av dessa består av en avhandling inom ett relaterat fält där skolämnet 
spanska står i fokus (Österberg 2008). Vidare finns flera intressanta rapporter som 
                                                      
66 Som tidigare nämnts i detta arbete, har The L2 Motivational Self System i väsentlig grad vuxit 
fram baserat på psykologerna Markus & Nurius (1986) kontrukt Possible Selfs, vilket i sin tur kan 
kopplas till en bred och omfattande bas av psykologisk forskning om självbilder och självkänsla, 
som har pågått under en längre tid (se Zimmerman & Dale 2003; Lindwall 2011; Murphy & Alex-
ander 2000; Dörnyei & Ushioda 2009 & 2011; jfr Csizér & Magid 2014). 
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framtagits på uppdrag av institutioner eller myndigheter inom språk eller utbild-
ningsområdet (Thorson et al 2003; Myndigheten för Skolutveckling 2003; Fran-
cia & Riis 2013; Rocher Hahlin 2014). 

Utifrån genomgången av tidigare forskning kan man konstatera att förelig-
gande arbete visserligen inte står ensamt, men det placerar sig ändå i ett ganska 
obeforskat område sett till dess svenska utbildningskontext, syfte och metodolo-
giska val. Detta är ett faktum som även kommer att behandlas längre fram i detta 
arbete. Härnäst handlar det dock om att kartlägga och diskutera det metodolo-
giska område inom vilken detta arbete förekommer. 
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4 Metodologiska utgångspunkter  

Det övergripande syftet med denna studie är att generera kunskaper kring elevers 
attityder och motivation till att lära sig moderna språk. I centrum för detta kun-
skapsintresse står frågorna kring hur elever väljer sitt språk och vad som får dem 
att fortsätta studera över tid. 

Fokus ligger därmed på att förstå hur attityder och motivation till att lära sig 
moderna språk hos elever uppstår och upprätthålls över tid, från grundskolan och 
fram till gymnasiets sista årskurs. Urvalet i studien är inriktat på att undersöka 
attityder och motivation hos de elever som har kommit längst i sina språkstudier 
på sina respektive skolor. I studien är detta elever som läser steg 5 på gymnasiet. 

I enlighet med syftet att förstå dessa attityd- och motivationsskapande proces-
ser hos eleverna i språklärandet, används ett kvalitativt forskningsparadigm. En-
ligt Mackay & Gass (2004; jfr Goertz & Mahoney 2012) kan dock många olika 
metoder förekomma inom ramen för vad som går under beteckningen qualitative 
research. Därför diskuteras härnäst vad kvalitativ forskning kan stå för och hur 
denna forskningsinriktning tar sig uttryck i föreliggande avhandling.  

4.1 Kvalitativ forskning 
Enligt bland andra Alvesson & Sköldberg (2008) och Mackay & Gass (2004), är 
det långtifrån självklart och entydigt hur man ska definiera kvalitativ forskning, 
då denna forskningsinriktning spänner över enorma områden av metoder, teorier 
och tillvägagångssätt (se Silverman 2011; Goertz & Mahoney 2012; Kvale 2009; 
Ahrne & Svensson 2011). Denzin & Lincoln (2008:3) beskriver det exempelvis 
som att ”A complex, interconnected family of terms, concepts, and assumptions 
surround the term qualitative research.” I linje med detta handlar det ofta om en 
bred samling metoder, teorier, förhållningssätt och begrepp som samlas under 
den gemensamma beteckningen kvalitativ metod eller kvalitativ forskningsinrikt-
ning. På senare år har även en delvis ny dimension öppnats inom forskningen, då 
den digitala teknikutvecklingen har skapat nya sociala verktyg och fenomen för 
att kommunicera och förstå vår värld med (Selander & Svärdmo-Åberg 2011; 
Kenning 2007; Fuchs 2008).  

För att klargöra och positionera innebörder och funktionssätt, ställs ofta kvali-
tativ forskning i relation till kvantitativ forskning (se Goertz & Mahoney 2012; 
Wiberg 2002). Wiberg (2002:15) menar att kvalitet betecknar ”karaktären och 
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egenskaperna hos någonting”, medan ”kvantitet handlar om den mängd som gäl-
ler för dessa karaktärsdrag och egenskaper (ibid).67  

Alvesson & Sköldberg (1994:10) lyfter fram ”öppen, mångtydig empiri” som 
ett centralt kriterium, vid sidan om att den kvalitativa forskningen ”utgår från 
studieobjektens perspektiv” snarare än forskarens perspektiv, vilket är brukligt i 
kvantitativ forskning. Repstad (1999:9) menar i sin tur att fokus ligger på att ka-
raktärisera och undersöka ”egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen” 
(op.cit., s.340). I enlighet med detta gäller det för den kvalitativt inriktade fors-
karen att åstadkomma fördjupning, närhet och flexibilitet i sin forskningsprocess 
och i förhållande till det studerade fenomenet. 

4.1.1 Den kvalitativa forskningsinriktningens särdrag 
Att exakt och entydigt definiera kvalitativ forskning är ofta svårt. Bryman 
(2008:340-341) identifierar tre särdrag för kvalitativ forskning. För det första 
finns en induktiv inställning till teori och praktik, där teori skapas på grundval av 
praktiska forskningsresultat. Vidare märks en tolkningsinriktad kunskapsteore-
tisk ståndpunkt och slutligen har vi att göra med en ontologisk ståndpunkt, som 
är konstruktionistisk, vilket innebär att sociala egenskaper emanerar ur ett sam-
spel mellan individer istället för att vara företeelser som ligger bortom detta sam-
spel.  

Mackay & Gass (2004:162-163; jfr Bell 2006) tar sig också an problemet med 
att definiera begreppet kvalitativ forskning och föreslår en sammanfattning i sju 
olika, vanligt förekommande särdrag. Det första av dessa gäller strävan efter att 
skapa en tät beskrivning (rich description) snarare än att förlita sig på kvantifie-
ringar med ett fåtal relaterade variabler, exempelvis i form av tabeller och dia-
gram. En annan utmärkande aspekt utgörs av det naturliga och holistiska avbild-
ningen (natural and holistic representation), där man exempelvis studerar män-
niskor i sin helhet och i sin naturliga sociokulturella miljö. Vidare utmärker sig 
det faktum att man inom kvalitativ forskning vanligtvis fokuserar på ett begränsat 
urval deltagare och studieobjekt (few participants) snarare än en större slumpvist 
utvald eller statistiskt representativ grupp. Ett annat särdrag handlar om det 
emiska perspektivet (emic perspective), där man som forskare försöker ta del av 
och tränga in i undersökningspersonens unika perspektiv. Det emiska perspekti-
vet kan således sägas ligga nära eller dela utgångspunkter med fenomenologin, 
exempelvis genom ”att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv 
                                                      
67 Med avstamp i begreppet trötthet tydliggör Wiberg (2002:11-18) vad kvalitativ forskning är. 
Trötthet utgör i likhet med motivation ett fenomen som inte är direkt observerbart, utan måste här-
ledas ur någon form av data, exempelvis en verbal utsaga i en intervju eller en medicinsk mätning 
av nivån serotonin respektive melatonin hos en viss person. Vid intervjun används vanligtvis en 
kvalitativ metod, då fokus ligger på betydelse snarare än frekvens. Vid den medicinska mätningen 
används i gengäld en kvantitativ metod, där ett eller flera observerade värden kan fastställas i en 
numerisk mätskala. Ett annat sätt att studera trötthet är genom en enkät där olika grupper, t ex 
kvinnor och män, fick gradera sin trötthet numeriskt. 
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och beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet verkligheten är 
vad människor uppfattar att den är” (Kvale 2009:42). Ett femte särdrag hos den 
kvalitativa forskningsinriktningen finner man i den cykliska och öppna forsk-
ningsprocessen, där teori och empiri, helhet och del, förekommer i ett växelspel, 
i en s.k. hermeneutisk spiral. Vidare kan man inom vissa delar av den kvalitativa 
forskningen verka utifrån värderingar och ideologiska positioner (possible ideo-
logical orientations), exempelvis för att få till stånd social förändring. Slutligen 
kan frågeställningar och forskningsproblem ofta vara öppna och generella snarare 
än drivna av en viss hypotes (open ended and general research questions). Efter 
denna inledande genomgång av den kvalitativa forskningsinriktningen, blir nu 
nästa steg att anknyta detta till attityd- och motivationsforskning. 

4.1.2 Kvalitativ forskning inom attityd- och motivationsforskning 
Som tidigare nämnts, finns det en framträdande psykometrisk tradition inom det 
som vanligen betecknas som L2-motivation research (Ushioda 2009). Forsk-
ningsfältet har under längre tid dominerats av kvantitativa metoder och tillväga-
gångssätt. Emellertid har denna tendens allt sedan 1990-talet börjat luckras upp 
genom att allt fler kvalitativa studier görs inom fältet (Dörnyei, MacIntyre & 
Henry 2015; Ushioda 2013; Volet & Järvelä 2001; Negueruela-Azarola 2011; 
Spolsky 2000). Även denna avhandling kan placeras inom detta växande kvalita-
tiva spår inom forskningsfältet. 

En fundamentalt antagande i det här arbetet har att göra med synen på moti-
vation som dynamiskt och mångdimensionellt begrepp (Linnenbrink & Pintrich 
2002; Bandura 1997). Detta har tidigare i detta arbete åskådliggjorts genom en 
modell över den triadiska reciprokaliteten, där miljöfaktorer, personliga faktorer 
och beteende samverkar i ett dynamiskt växelspel. I linje med detta blir motivat-
ion ett teoretiskt begrepp som varierar utifrån från person, kontext och över tid.  
Detta innebär bland annat att: 
 

• Motivationen är subjektiv och ser därmed olika ut från individ till indi-
vid; 

• Motivationen varierar över tid, vilket gör det meningsfullt att fokusera på 
motivationen som process, snarare än på en enstaka händelse; 

• Motivationen förekommer i en given kontext, som påverkar hur den upp-
fattas;  

• Motivationen påverkas av en mängd olika faktorer som förekommer i tid 
och rum.  

4.1.3 Narrativ metod och livsberättelser 
I syfte att omfatta och förstå motivationens komplexa och mångfacetterade ka-
raktär används här en kvalitativ metodinriktning. Inom ramen för detta tillämpas 
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här en livshistorieansats (Johansson 2005; Arvidsson 1998; Wells 2011). Livshi-
storieansatsen uppvisar stora likheter med det som ofta kallas narrativ metod, vil-
ket gör att redogörelsen här kommer att inkludera båda dessa begrepp till en bör-
jan för att sedan smalna av mot det som benämns som livshistorier och livsberät-
telser.  

Livhistorieansats och narrativ metod är metodinriktningar som ofta genomförs 
med intervjumetodik, då båda ofta bygger på en social verbal interaktion mellan 
två eller flera parter, där minst en fungerar som informant och en annan intervju-
ande forskare (Kvale & Brinkmann 2009; Johansson 2005). Den narrativa me-
todinriktningen har blivit allt vanligare på senare tid och inom ett brett fält av 
vetenskapliga inriktningar (Marshall & Rossman 2011; Bell 2006; Kohler-Ri-
essmann 2008; Webster & Mertova 2007; Clandinin 2013; Bruner 2002; Wells 
2011; McEwan & Egan 1995; Boström 2006).  

I synnerhet har den narrativa metoden fått fäste inom den utbildningvetenskap-
liga forskningen, enligt Webster & Mertova (2007), som konstaterar att metoden 
ofta passar speciellt väl inom detta vetenskapsfält genom att ”Narrative is well 
suited to addressing the complexities and subtleties of human experience in te-
aching and learning” (ibid:1). Narrativer och livshistorier, narrativ metod och 
livshistoriemetod används, även inom många andra vetenskapliga fält (Webster 
& Mertova 2007). 

Genom detta metodval sätts studiens nyckelbegrepp motivationen i en narrativ 
kontext, där olika faktorer och relationer ges ett längre och bredare perspektiv 
som utgår från informanters tematiska livshistorieberättelser. Fördelen med ett 
sådant förhållningssätt beskrivs av Neguerola-Azarola (2011:187) som att:  

 
...if one really wants to understand motivation the most appropiate methodology is 
talking to the person in a relaxed setting. Considering the fluid and discourse quality 
of motivation, a narrative perspective has also been applied to L2 motivation research. 
 

Webster & Mertova (2007:10) understryker möjligheten att genom narrativ me-
tod återge erfarenheter holistiskt, med större komplexitet och rikedom, vilket är 
en fördel då undersökningsproblemet utgör ett fenomen som sträcker sig över tid 
och baseras på erfarenheter av komplext mänskligt handlande. Både attityder och 
motivation inom språklärande kan också sägas vara sådana fenomen, d.v.s. feno-
men som sträcker sig över längre tid och som förekommer relaterade och sam-
manvävda med mänskligt handlande. Med ett narrativt perspektiv får också olika 
orsakssamband större spelrum i analysen. Erfarenheter av mänskligt handlande 
ges plats och struktureras på ett komplext och rikt sätt. Kohler-Riessmann 
(2008:5) beskriver det exempelvis på följande sätt: 
 

Whatever the content, stories demand the consequential linking of events or 
ideas. Narrative shaping entails imposing a meaningful pattern on what would 
otherwise be random and disconnected. 
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Narrativ metodinriktning och livshistorieansats delar i hög grad utgångspunkter, 
enligt Marshall & Rossman (2011:153). Båda inriktningar brukar ofta genomfö-
ras med hjälp av intervjuer, men kan även förekomma i skriftlig, visuell eller 
multimodal form.68 Gemensamt för intervjuer baserade på narrativ metodinrikt-
ning och livshistorieansats är att de inriktas på att förstå det valda forskningspro-
blemet i ett biografiskt perspektiv. Johansson (2005:23) definierar det som att en 
”livsberättelse är, mycket enkelt uttryckt, den berättelse som en person berättar 
om sitt liv eller valda aspekter av sitt liv.” Marshall & Rossman (2011:151) ser 
det som att ”Life stories and narrative inquiry are in depth interview methods that 
gather, analyze and interpret the stories people tell about their lives”. Detta hand-
lar i båda fall om intervjuer som syftar till att konstruera data om människors liv. 
I detta fall inriktas det på en vald del av informanternas liv, lärandet av moderna 
språk, som pågår från grundskola till gymnasium. 

Öberg (2011:59) lyfter fram fem kännetecken för livshistorien. För det första 
bärs den upp av en intrig, ett händelseförlopp som strukturerar berättelsen. Som 
andra kännetecken återfinns i den retrospektiva funktionen i livshistorien. Genom 
intervjun ges det förflutna mening ur nuets perspektiv. Man kan säga att intervjun 
sker utifrån en meningsskapande tillbakablickspunkt där innebörder ges utifrån 
ett givet kronologiskt förhållande eller uppnått resultat, en sorts ”facit i hand” 
(ibid: 59). Som tredje kännetecken märks livshistoriens inriktning på vändpunk-
ter, d.v.s. olika centrala händelser som får berättelsen att framstå i episoder som 
markerar ett ”före” och ”efter”. Fenomenet vändpunkter i livshistorier och andra 
sorters narrativa framställningar kan även gå under andra beteckningar. Exem-
pelvis används ofta beteckningen critical incidents, eller kritiska händelser på 
svenska (Clandinin 2013; Creswell 2013). I samtliga fall handlar det om händel-
ser och faktorer som är betydelsefulla inom ramen för den tematiska livshistorien. 

Ett fjärde kännetecken utgörs av att livshistorien bygger på en konventional-
iserad berättelse, innehållande flera antaganden: existensen av andra människor, 
vändpunkter mm. Slutligen, som femte kännetecken, bygger livshistorien på en 
identitetskonstruktion, som på ett mer eller mindre explicit sätt berör frågan kring 
vem berättaren är. I detta arbete framstår identitetsaspekten relativt oproblema-
tiskt då det rör sig om ett ganska tydligt urval informanter, språkelever på två 
gymnasieskolor och i sex givna undervisningsgrupper som berättar om sina 
språkstudier. 

Livshistorier kan se ut på många sätt. Varje livshistoria bär på sina speciella 
drag och innehåll. På så sätt kan man säga ”att det finns lika många livshistorier 
som det finns liv att studera” (Goodson & Numan 2003:142; jfr Jaatinen 2007). 
Trots varje livshistorias egenart, går det ändå att urskilja vissa kategorier bland 
livshistorierna. Goodson & Numan (2003:142; jfr Arvidsson 1998:11) skiljer 
mellan: yrkeshistoria, tematisk livshistoria och hel livshistoria. Yrkeshistoria 

                                                      
68 Med dagens allt enklare och frekventare användning av IKT-verktyg utgör s.k. digital storytelling 
ett vanligare inslag inom narrativ metodinriktning och livshistorieansats (Marshall & Rossman 
2011; Jaatinen 2007). 
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hålls samman av yrkesbanan, vilket i skolsammanhang kan handla om elevskap, 
om att vara elev. I en hel livshistoria undersöks i gengäld ett helt livslopp, vilket 
skiljer sig mot den tematiska livshistoriens begränsade del av ett liv. 

I den tematiska livshistorien fokuseras ett visst tema som ”stadier i karriären”, 
”könsaspekter” eller som här studier och lärande av moderna språk. Visserligen 
berörs även elevskap och ett längre livslopp, men fokus ligger inte på någon full-
ständig bild att dessa fenomen. Därmed används i huvudsak en tematisk livshi-
storia i denna studie. Med det menas att fenomenen motivationen och attityder 
till i språkstudier över tid fungerar som det sammanhållande temat.  Med dessa 
första metodologiska utgångspunkter fastlagda, blir nu nästa steg att beskriva hur 
studiens metod, material och forskningsprocess ser ut. 
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5 Metod, material och forskningsprocess  

I detta kapitel görs en genomgång av den metod, det material och den forsknings-
process som ligger till grund för detta arbete. Innan detta påbörjas är det dock på 
sin plats att återknyta till arbetets övergripande syfte som är att generera kun-
skaper om elevers attityder och motivation till att lära sig moderna språk i skolan. 
Forskningsfrågorna är: 
 

• Vilka faktorer, processer och händelser påverkar elevernas val av mo-
derna språk?   

• Vilka faktorer, processer och händelser är centrala för att skapa moti-
vation samt studie- och läranderelaterade attityder? 

• Varför fortsätter eleverna sina studier i moderna språk under sin skol-
tid?  

  
Med moderna språk avses här franska, spanska och tyska, de tre dominerande 
språken inom språkvalet i det svenska skolsystemet. En viktig utgångspunkt i fö-
religgande arbete är att elevers attityder och motivation formas och omformas i 
processer utsträckta över tid, alltså i ett retrospektivt-longitudinellt perspektiv. I 
syfte att fånga detta i tid utsträckta perspektiv används här en tematisk livshisto-
rieansats, där informanterna uppmanades att berätta om hur deras attityder och 
motivation till att lära sig moderna språk hade utvecklats från början i grundsko-
lan till den sista årskursen i gymnasiet.  

5.1 Urval och material 
Det empiriska materialet i detta arbete utgörs av 43 tematiska livshistorier, in-
samlade genom enkäter och intervjuer. Informanterna är tagna från två specifika 
skolkontexter samt tre specifika ämneskontexter. Materialet är således relaterat 
till två skolor och tre språkämnen: franska, spanska och tyska. Dessa tre språkäm-
nen sorteras under den gemensamma beteckningen moderna språk enligt svenska 
kursplaner (se Skolverket 2010; 2011a & b).  

Urvalet belyser således på ett mer koncentrerat sätt en mindre del av ett feno-
men så som det framträder på två skolor, snarare än att erbjuda ett representativt 
urval för en hel population eller en hel ämneskontext. I linje med detta görs inga 
anspråk på att uttala sig i allmänna och statistiskt signifikanta termer om katego-
rier och variabler som elever, pojkar och flickor eller skola och lärande eller ett 
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visst ämne. Likafullt kan studien bidra med insikter om hur attityder och moti-
vationsprocesser ser ut och fungerar hos elever i två givna skolmiljöer, vilket kan 
bidra till diskussioner om attityder och motivation inom lärande. 

Det finns ofta en stor skillnad mellan hur man ser på urval i kvantitativa och 
kvalitativa studier. Inom kvantitativ forskning handlar det i regel om att göra ett 
representativt urval, ofta med statistisk signifikans och möjlighet till generaliser-
barhet. Syftet i en kvalitativ studie tenderar i gengäld att handla om att ”få en så 
stor spridning som möjligt” (Trost 2010:137), så att undersökningsproblemet 
speglas på olika sätt och det ges spännvidd i beskrivningen. Samtidigt bör en stu-
die ha en sammanhållen tematisk och teoretisk urvalsram, vilket gör att urvalet 
hålls samman och får en eller flera gemensamma kriterier, vilket hos Trost kallas 
”strategiskt urval” (ibid). Trost (2010:137) sammanfattar detta som att urvalet ska 
vara ”heterogent inom en given ram”.  

5.1.1 Urvalsprocedur 
Urvalet i denna studie består av två gymnasieskolor belägna i ett svenskt stor-
stadsområde. Samtliga informanter studerade under mitt fältarbete steg 5 i de mo-
derna språken franska, spanska och tyska. Den absoluta merparten av informan-
terna gick tredje året i gymnasiet. Fem elever gick i årskurs 2. I fyra fall berodde 
detta på att eleverna hade vistats på utbytesår i utlandet. I övrigt handlade det om 
att vederbörande hade tentat av ett extra steg och därmed kunde studera med en 
ett år äldre åldersgrupp. 

Ursprungligen kontaktades fyra skolor, belägna i ett och samma storstadsom-
råde. Kontakterna togs under vårterminen 2013. Det visade sig dock att endast 
två av de fyra kontaktade skolorna skulle ha undervisning i steg 5 under det kom-
mande läsåret, d.v.s. under höstterminen 2013 och vårterminen 2014. Detta kan 
ses som en illustration av den aktuella trenden inom skolan som har behandlats 
tidigare, en trend där relativt få elever väljer att läsa moderna språk. I synnerhet 
gäller detta på högre och mer avancerad nivå, exempelvis steg 5, 6 och 7. Att 
antalet skolor blev två istället för fyra låg väl inom ramen för mina beräkningar, 
i vilka jag hade räknat med bortfall. Inte heller var jag beroende av ett visst antal 
skolor eller informanter för att åstadkomma ett representativt urval och statistisk 
signifikans. Jag var snarare intresserad av att åstadkomma ett kvalitativt djup än 
en kvantitativ bredd i mitt material, så utifrån denna inriktning låg utfallet av de 
två gymnasieskolorna väl inom ramen för mitt syfte. 

I nästa avsnitt kommer nu fokus att flyttas över på skolorna. Detta görs genom 
en kortare beskrivning av vad som förenar respektive skiljer dem åt. 
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5.1.2 Likheter och skillnader mellan två skolor och skolmiljöer 
En medveten strävan i urvalet har alltså varit att bana väg för spridning i det em-
piriska materialet, för att på så sätt åstadkomma den heterogenitet inom en given 
ram, som förordas av Trost (2010:137; se även Persson 2003).  

I linje med denna målsättning valdes språkgrupper i steg 5 på en fristående 
respektive en kommunal skola. Den kommunala skolan, som har långa anor och 
ett väletablerat namn, kommer hädanefter att vid behov benämnas AG, detta en-
ligt en förkortning av den påhittade beteckningen Anrika Gymnasiet. Den fri-
stående skolan benämns med samma logik NG, en förkortning av namnet Nya 
Gymnasiet, vilket speglar skolans cirka 20-åriga existens och det faktum att sko-
lan tillkom inom ramen för den friskoletrend som tog fart under 90-talet i svensk 
skola (Larsson 2011; Lindensjö & Lundgren 2002; Jarl & Rönnberg 2011; 
Holmström 2007). 

Skolorna har flera inbördes olikheter.69 För det första är de ganska olika ifråga 
om elevantal och antal utbildningsprogram. AG hade under det aktuella läsåret 
strax över 1080 elever medan elevantalet på NG var cirka 320 elever. På NG 
fanns fyra utbildningsprogram, medan motsvarande siffra på AG var sex pro-
gram, program som i sin tur hade olika inriktningar. 

Gemensamt för de två skolorna är att det krävs hög meritpoäng för att komma 
in på dem och eleverna därför kan sägas vara väl rustade för skolarbete och ofta 
inriktade på att läsa vidare på högskola, en bild som också bekräftades i intervju-
erna. Eleverna på de två skolorna kommer från hela storstadsområdet ifråga, nå-
got som möjliggjorts av det fria gymnasievalet. Emellertid verkar det som om 
eleverna på NG verkar ha en starkare lokal förankring genom att i hög grad ha 
gått i närliggande skolor och bo i närområdet. Denna tendens framkom inte lika 
tydligt hos eleverna på AG. 

Båda skolorna ligger också i attraktiva delar av det aktuella storstadsområdet. 
I närområdet är bostadspriserna höga och omgivningarna omtalas ofta i positiva 
ordalag. Miljön kring de två skolorna är också vårdad och välordnad. Lärarna, 
som jag träffade och samtalade med inom ramen för fältarbetet, hade alla arbetat 
på de aktuella skolarna i flera år och de sa sig uppskatta sitt arbete på den speci-
fika skolan. Man kan därför konstatera att det handlar om två till synes attraktiva 
skolor, såväl utifrån ett elev- som ett lärarperspektiv. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att skolorna både uppvisar likheter 
och skillnader. En av de tydligaste skillnaderna handlar om skolornas huvudmän, 
där AG är ett kommunalt gymnasium medan NG är en fristående gymnasieskola. 

                                                      
69 I detta sammanhang kan det vara lämpligt att påminna sig om de senaste två decenniernas skol-
reformer och den påverkan dess har haft på dagens skola. Centralt för dessa reformer är en ”omfat-
tande decentralisering som sköt fart vid 1990-talets början”, enligt Holmström (2007:27). Här näm-
ner Holmström (2007:30) decentralisering, friskolereformen och mål- och resultatstyrningen som 
centrala förändringsfaktorer. Dessa har i hög grad fått till följd att ”landets rektorer och lärare sedan 
1990-talet skänkts ett betydande friutrymme i vilket de själva har möjlighet att ta ansvar för och ta 
ställning till den egna verksamhetens planering, organisering och utveckling.” 
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Vidare är AG över tre gånger större än NG. Därtill har AG över hundraåriga anor 
medan den fristående skolan NG har existerat lite mer än två decennier. Slutligen 
fanns det under mitt fältarbete parallella grupper i språk på den kommunala sko-
lan, medan den fristående skolan bara hade en grupp för varje språk. Elevantalet 
skilde sig också starkt mellan de två skolorna, men också mellan de olika språk-
grupperna på en och samma skola. 

5.1.3 Bortfall och deltagande i materialet 
Trots att materialinsamlingen i allt väsentligt var likvärdig, kan man konstatera 
att såväl gruppen språkelever som deltagande informanter kom att bli betydligt 
större på AG än på NG. Detta kan i hög grad förklaras med att AG är mer än tre 
gånger större än NG ifråga om elevantal. Samtidigt erbjöd sig ett betydligt större 
antal på NG att medverka i min studie än på AG. Nedan följer en förteckning 
över antal elever i de undersökta språkgrupperna och antalet deltagare i studien. 
Först visas den fristående skolan (NG), som kom att uppta den första delen av 
mitt fältarbete. 
Tabell 3. Informanter på den fristående gymnasieskolan (i studien kallad NG). Inom pa-
rentes anges det totala elevantalet i respektive språkgrupp. 

Språkgrup-

per 

Franska Spanska Tyska 

Informanter 6 (7)*  

*(en avhoppad deltagare) 
6 (6) 2 (2) 

 

Som framgår av tabellen, hoppade en av informanterna av sina språkstudier under 
fältarbetet. Detta innebar att den förespeglade intervjun aldrig blev av och den 
aktuella franskgruppen minskade till 6 personer. Att intervjua denna person om 
avhoppet hade säkerligen varit intressant, men samtidigt låg det utanför studiens 
syfte och fokus. Utifrån detta övervägande valde jag att inte gå vidare med en 
sådan intervju, i synnerhet som informanten hade lämnat den aktuella gruppen 
med omedelbar verkan och jag själv befann mig mitt i forskningsprocessen till-
sammans med flera andra informanter, vars fortsatta medgivande inte kunde tas 
förgivet om arbetet fördröjdes eller tappade fokus. Att i detta läge skifta fokus, 
hade sannolikt stört såväl mig själv som informanterna i någon mån, en risk som 
jag inte var villig att ta i detta läge. 

Om gruppen informanter på NG, bortsett från en avhoppad person, direkt kom 
att överensstämma med de tre språkgrupperna som helhet, var situationen på AG 
annorlunda. Detta framgår tydligt av följande tabell: 
 

 



97 

Tabell 4. Informanter på den kommunala gymnasieskolan (i studien kallad AG). Inom 
parentes anges det totala elevantalet i respektive språkgrupp. 

Språkgrup-

per 

Franska Spanska Tyska 

Informanter 10 (15)  

 

11 (25) 8 (10)*  

*(en elev var frånva-
rande under längre tid 
från undervisningen) 

 

I jämförelse med motsvarande tabell för NG, finns det på AG betydligt flera in-
formanter. Samtidigt märks här ett betydligt större bortfall. Denna stora diskre-
pans i bortfall mellan AG och NG kan i förstone verka både slående och förbryl-
lande, i synnerhet som forskningsproceduren till det yttre i stort var densamma. 
Denna diskrepans kommer att diskuteras längre fram i detta arbete. 

5.1.4 Informanterna – en speciell grupp, i ett speciellt skede 
Eleverna som läser steg 5 på gymnasiet har valt att studera moderna språk så långt 
det går inom ramen för sina gymnasiestudier. Detta gör dessa elever och denna 
elevgrupp unika på flera olika sätt. 

För det första utgör de en liten andel av alla elever som läser moderna språk 
inom det svenska skolsystemet eller en viss skola. På många gymnasieskolor be-
drivs inte studier på steg 5-nivå eller högre. Det kan ställas i motsats till de un-
derliggande nivåerna 1, 2, 3 och 4, som studeras av betydligt fler elever. Detta 
mönster framgår av Skolverkets officiella statistik från läsåret 2013-14 
(www.skolverket.se, 3/4-15, källa: Sveriges officiella statistik).  

 
Tabell 5. Elever med slutbetyg i de valbara språken franska, tyska och franska. 

Språk Steg 
1 

Steg 
2 

Steg 
3 

Steg 
4 

Steg 
5 

Steg 
6 

Steg 
7 

Franska 1499 708 7340 4831 826 83 28 
Spanska 4326 2338 17617 11323 1322 95 16 
Tyska 3311 1671 8405 5486 667 56 17 

 
Som framgår av tabellen, är antalet elever som studerar steg 5 eller högre lågt, i 
synnerhet om man jämför med de två föregående nivåerna, steg 3 och 4. Denna 
tendens förstärktes ytterligare mellan läsåren 2012/2013 och 2013/2014 då anta-
let föll från ca 2 procent till 1 procent av den totala andelen gymnasielever. Re-
lationen mellan nivåerna 3, 4 och 5 kan i mångt och mycket liknas vid toppen av 
pyramid, där basen utgörs av steg 3, vilket i princip alltid är de största grupperna 
i moderna språk på en gymnasieskola.  

http://www.skolverket.se/
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Vidare bör understrykas att spanska, precis som i grundskolan, är det största 
valbara språket.70 Spanskans särställning i fråga om antal elever med slutbetyg är 
extra stort i steg 3, ett övertag som sedan minskar i steg 5, för att sedan helt ändras 
i steg 7, då både franska och tyska dominerar över spanskan. Skälet till att steg 3 
oftast är så mycket större än steg 5 förklaras i regel med studieplaner och merit-
poäng. Steg 3 ingår ofta som en obligatorisk del i flera populära studieprogram 
på gymnasiet, medan steg 5 huvudsakligen innebär ett frivilligt tillval. Inte heller 
genererar steg 5 vanligtvis meritpoäng. Möjligen kan man ställa sig frågande till 
valet att just undersöka attityder och motivationsprocesser hos steg 5-elever, det 
lilla antal elever som valt att läsa språk maximalt länge inom skolsystemet. Dessa 
språkelever kan ju långtifrån anses vara representativa eller typiska för det stora 
flertalet språkelever eller den s.k. genomsnittliga eleven i moderna språk.  

Emellertid framkommer det lätt åtskilliga intressanta aspekter på detta val, 
bara man tillåter sig att vrida en aning på perspektiven. För det första har dessa 
elever ett unikt retrospektivt-longitudinellt perspektiv på sina språkstudier och de 
attityd- och motivationsprocesser som dessa studier har innehållit. De har ju läst 
språk ovanligt länge, ända sedan sjätte eller sjunde klass i grundskolan fram till 
det sista året i gymnasiet. Under denna period har det i de alla flesta fall skett 
enorm utveckling i dessa elevers liv, såväl innanför som utanför skolans väggar 
och dörrar. Därmed kan de på ett alldeles speciellt ingående och variationsrikt 
sätt redogöra för de olika faser man kan gå igenom i språkstudierna. De kan be-
rätta om motivationsprocesser som, ”ebbs and flows in complex ways in response 
to various internal and external influences” (Dörnyei & Ushioda 2011:6; jfr Dör-
nyei, MacIntyre & Henry 2015; Jaatinen 2007). På så viss utgör eleverna i steg 5 
en liten men speciell grupp, ett begränsat antal grupper och individer som har ett 
alldeles speciellt perspektiv och speciella upplevelser. Likafullt ger det relativt 
omfångsrika antalet informanter i detta arbete en relativ spännvidd i erfarenheter. 

Mängden och utsträckningen på den tid eleverna tillbringat med sina språkstu-
dier ger dem ett rikt retrospektivt-longitudinellt perspektiv, vilket gör denna 
grupp speciell i motivationshänseende. Dessa elever har – till skillnad från de 
flesta andra elever - gjort ett aktivt val att fortsätta sina språkstudier långt bortom 
det som var obligatoriskt och på tvärs med det stora flertal som förr eller senare 
hoppar av eller väljer bort sina språkstudier. Eleverna kan således betraktas ha en 
speciell motivation att fortsätta med något, något som av många upplevs som inte 
tillräckligt attraktivt och inte värt mödan. Steg 5-elever torde således också upp-
visa särskilda attityder och motivationsdrag och därmed använt vissa framgångs-
rika motivationsstrategier för att fortsätta så långt. På så vis kan de betraktas som 
                                                      
70 Här kan göras paralleller till många andra länder, där spanskan på senare tid har kommit att gå 
om franskan och tyskan vad gäller elevers och studenters val i skol- och utbildningssammanhang. 
För en inblick, se exempelvis Francia & Riis (2013) eller, mer kortfattat, artikeln Spanish to replace 
French as most popular language in Schools i The Independent 21/8-14 (http://www.indepen-
dent.co.uk/news/education/schools/spanish-to-replace-french-as-most-popular-language-in-
schools-9684446.html).  
 

http://www.independent.co.uk/news/education/schools/spanish-to-replace-french-as-most-popular-language-in-schools-9684446.html
http://www.independent.co.uk/news/education/schools/spanish-to-replace-french-as-most-popular-language-in-schools-9684446.html
http://www.independent.co.uk/news/education/schools/spanish-to-replace-french-as-most-popular-language-in-schools-9684446.html
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framgångsrika eller rent av ”bra”, även om det värdeladdade kvaliteten i ”bra” 
möjligen bör undvikas eller tonas ner.  

Och förutsatt att man – i likhet med EU:s och Skolverkets deklarationer (se 
t.ex. Jonsson 2010) – ser ett värde i fördjupad flerspråkighet och kulturell kom-
petens, finns mycket att lära av denna speciella grupp och vad de berättar om sina 
språkstudier och motivationsprocesser. Detta kan sammanfattas med Ushiodas 
(2008:29) formulering om att ”Good language learners have much to teach us 
about motivation.”   

5.2 Pilotstudier  
Den huvudsakliga datainsamlingen pågick från september till i andra halvan av 
december 2013. Innan dess hade tre pilotstudier gjorts. I den första av dessa pi-
lotstudier användes enkäter och intervjuer riktade till spansklärare, både nation-
ellt och internationellt, för att undersöka vad som ligger bakom spanskämnets 
starka popularitet bland skolelever. Även där utgjorde attityder och motivation 
det grundläggande forskningsproblemet, även om ämnesfokus och informant-
grupp var en annan. Resultat från denna pilotstudie presenterades först internt 
bland kollegor, men även på ett ASLA-symposium i Falun under hösten 2010.  

Nästa pilotstudie gjordes inom ramen för en doktorandkurs under hösten 2011. 
Då undersöktes forskningsproblemet attityder och motivation till moderna språk 
på två grundskolor i ett storstadsområde. I studien användes enkäter och inter-
vjuer riktade till grundskoleelever i franska, spanska och tyska. På en av skolorna 
fanns dock ingen reguljär undervisning i tyska. Detta arbete presenterades på ett 
ASLA-symposium i Linköping i maj 2012, men även internt på min institution. 
Under hösten 2012 och våren 2013 gjordes den tredje pilotstudien. Då genomför-
des intervjuer med elever på grundskole- och gymnasienivå.  

Genom dessa pilotstudier och den respons jag fick på dem, gavs goda möjlig-
heter att reflektera över forskningsprocessen, vilket tog mig vidare i form av 
forskningsval. Framförallt gjordes två huvudsakliga val, dels att enbart inrikta 
mig på gymnasieelever och dels att fokusera på en kvalitativ metodinriktning 
istället för att använda en kombinerad kvalitativ och kvantitativ inriktning med 
tydligare betoning på triangulering eller flermetodsforskning (Bryman 2008). Ge-
nom dessa val fick min forskningprocess en tydligare inriktning, där mina erfa-
renheter som gymnasielärare och vana vid att intervjua och tolka text utnyttjades. 

5.3 Datainsamlingen och fältarbetet 
Som tidigare nämnts, tog jag vårterminen 2013 kontakt med fyra gymnasieskolor 
angående medverkan i studien. Som kanal in till skolorna fungerade tidigare kon-
takter jag hade med personal på dessa skolor. I ett tidigt skede föll två av skolorna 
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bort, eftersom de saknade reguljär undervisning i steg 5 eller högre. Detta ut-
gjorde dock i sig inte något problem då jag redan vid denna tidpunkt hade bestämt 
mig för en kvalitativ metodinriktning. 

Proceduren var till det yttre likartad under forskningsprocessen. I ett första 
läge hade de berörda lärarna samt en ansvarig skolledare kontaktats för informat-
ion och eventuellt godkännande av projektet. Nästa steg blev att boka tid för ett 
första möte med språkgrupperna. Vid detta första möte presenterades forsknings-
projektet muntligt och eleverna gavs möjlighet att ställa eventuella frågor. Därtill 
fick samtliga närvarande elever ta del av kortfattad metodologisk information och 
forskningsetiska riktlinjer om projektet och därefter ta ställningen till om de vill 
delta (Vetenskapsrådet 2011; Bryman 2008). Informationen var då både muntlig 
och skriftlig. Samma muntliga och skriftliga information gavs också till anslu-
tande elever, d.v.s. elever som av någon anledning inte varit närvarande vid den 
första träffen, men ändå fått reda på forskningsprojektets existens och sedan ut-
tryckt intresse av att delta.   

Därtill uppmuntrades eleverna att vid behov ställa frågor och diskutera forsk-
ningsprojektet. På blanketten för medgivande angavs också kontaktuppgifter till 
mig, såväl mejl som telefonnummer till arbetet. Frågor och synpunkter framkom 
dock inte i någon större grad annat att någon elev frågade kring intervjuernas 
längd och när de skulle äga rum. 

Under det första mötet i elevernas klassrum med läraren närvarande, hade ele-
verna också fått fylla i grundfakta om sig själva samt i korthet beskriva sin moti-
vation till att lära sig moderna språk fram till det aktuella tillfälle (se bilaga 3 och 
4). Eleverna fick också i skriftlig form ta ställning till om de ville delta i forsk-
ningsprojektet, detta i förhållande till de gängse etiska reglerna och förhållnings-
sätten som gäller för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Veten-
skapsrådet 2011; Bryman 2008). 

Utifrån de skriftliga medgivandena kallades sedan eleverna till intervju vid 
senare tillfällen då jag återkom till skolan. Detta skedde alltid i anslutning till 
lektioner. Intervjuerna gjordes i avskilda delar av skollokalerna, såsom grupprum 
och tystare delar av den närliggande skolkorridoren.  

På AG fick jag på liknande sätt som tidigare på NG möjlighet att informera 
eleverna om mitt projekt och därefter tillfråga om eleverna ville delta i studien. 
Trots det blev utfallet i deltagande och bortfallet ett helt annat. Det är relevant att 
fråga sig varför så skedde. Det finns självklart flera möjliga förklaringar och tolk-
ningar till dessa avvikande resultat. Ett generellt antagande kan handla om att 
små, nästintill omärkliga skillnader i förutsättningar och procedur kan få en 
ganska stor effekt, speciellt på en stor grupp. Vad gäller förutsättningar eller s.k. 
ramfaktorer (Arfwedson & Arfwedson 2002:116-122) borde rimligtvis flera 
skilda uppsättningar av elever och lärare, de olika språkgrupperna med sina re-
spektive interna kulturer och skolkontexterna ha fått genomslag. Dessa yttre för-
utsättningars påverkan ligger dock utanför den direkta ramen för min studie. 

Vad gäller skillnader i procedur, kan det ha handlat om att lärarna hade kom-
municerat med eleverna på olika sätt angående mitt projekt, vilket gav skillnader 
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i viljan att låta sig intervjuas. Detta utgör dock en faktor som är svår att överblicka 
och ta ställning till, eftersom detta skedde utan min närvaro, då varje lärare själv 
kommunicerade med sina elever innan jag kom dit. 

En annan närliggande tolkning kan ha att göra med proceduren kring den första 
kontakten med eleverna. På NG gick jag runt i språkgrupperna i sällskap med en 
annan språklärare, som här kallas Anna. Anna hade allt sedan vårterminen-13 
ställt sig entydigt positiv till mitt projekt och bjudit in mig att träffa de aktuella 
språklärarna men även andra lärare på skolan, detta trots att undersökningen inte 
skulle starta förrän under hösten. Vid denna första elevkontakt under hösten gick 
jag således runt med Anna i de olika klassrummen och då noterade jag den på-
tagligt positiva relation som verkade råda, såväl mellan språklärarkollegorna som 
i relationen mellan Anna och eleverna i de tre klasserna. Detta visade sig fram-
förallt i att eleverna tilltalade Anna vid namn och att flera av dem på ett vänligt 
och ledigt sätt kommunicerade med henne i och runt klassrummet. Denna redan 
etablerade välvilliga inställning till Anna och det vänliga småpratet i klassrummet 
mellan kollegor och elever torde säkerligen också ha bidragit till att skapa en 
positiv bild av mig och mitt projekt. 

På AG fungerade proceduren annorlunda, vilket gjorde mitt första möte med 
eleverna något mindre förtroligt. Här träffade jag eleverna direkt tillsammans 
med sina lärare. Med dessa tre lärare hade jag olika grad av tidigare kontakt. Den 
första av dem – här kallad Juan - hade jag träffat flera gånger och det var även 
den person som jag hade gått igenom då jag först försökte förankra mitt fältarbete. 
Juan var också den lärare som föreslog att jag skulle ta kontakt med lärare num-
mer två, som här kallas Regina. Även Regina hade jag träffat tidigare, dock inte 
mer än genom några kortare konversationer. Med den tredje läraren på AG, som 
här ges namnet Per, var min kontakt inte lika självklar. Detta berodde sannolikt 
på vi inte kände varandra direkt sedan tidigare och att vederbörande på rekom-
mendation av Regina kontaktades direkt av mig i skolans korridor. Per var då inte 
förberedd och sannolikt också lite stressad då han var på gång mellan lektioner. 
Detta fick till följd att Per bad mig skriva ett mejl om saken för att sedan åter-
komma.  

Sammantaget kan man säga, att om jag på NG mötte eleverna i sällskap av 
såväl den undervisande läraren som en annan uppenbarligen uppskattad kollega, 
så skedde denna första viktiga kontakt med eleverna på AG genom att jag ensam 
kom in i klassrummet och förmodligen också utstrålade en något mindre förtrolig 
relation till deras lärare. Klasstorleken kan också ha spelat roll, då de små grup-
perna på NG öppnade för mer förtrolighet och intimitet, medan de betydligt större 
klasserna och skolmiljön på AG snarare fick motsatt effekt. 

Självklart hade en likartad procedur och ett likartat deltagande mellan de två 
skolorna varit att föredra. Detta har också varit en tydlig strävan i denna studie. 
Samtidigt är öppenhet och en viss grad av oförutsägbarhet ofrånkomliga be-
ståndsdelar i kvalitativ forskning, inte minst i forskning som görs i levande soci-
ala miljöer med många människor. Därtill måste alltid den etiska aspekten stå i 
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förgrunden, ett hänsynstagande där informanter fritt och utan otillbörligt tryck 
ska få avgöra sin medverkan (Vetenskapsrådet 2011; Bryman 2008). 

5.3.1 Enkäterna och intervjuerna 
I tät anslutning till min första gemensamma träff med eleverna påbörjades inter-
vjuerna. Inför intervjuerna hade jag läst igenom de enkäter med öppna frågor som 
eleverna hade fyllt i vid det tidigare mötet i klassrummet. Dessa enkäter hade haft 
en dubbel funktion. Dels skapade de ett empiriskt material, och dels förberedde 
enkätskrivandet eleverna och mig själv inför de kommande intervjuerna genom 
att de påbörjade en reflektiv process. 

Enkäten utgjordes av ett blad där varje informant hade skrivit ner grundfakta 
om sig själv (namn, ålder, årskurs, språkkunskaper, skolspråk och årskurs då 
språkvalet påbörjades) men också formulerat sina tankar kring sina språkstudier. 
I denna fria del hade eleven uppmanats att beskriva sin motivation till att läsa 
språk. Instruktion löd: ”Beskriv i korthet din motivation till att lära dig moderna 
språk fram till nu” (se bilaga 1). Samtliga elever utom en skrev något, vilket gav 
mig ett underlag inför intervjuerna och ett empiriskt material för kommande ana-
lys. Ett annat syfte med denna enkät var att få igång en reflektiv process hos ele-
verna kring det ämne som stod i fokus för intervjuerna.  

Intervjuernas längd varierade mellan 15-30 minuter. Merparten av intervju-
erna låg dock kring 20-25 minuter. Samtliga intervjuer spelades in och kom se-
nare att transkriberas i sin helhet. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick 
från en intervjuguide (se bilaga 1), kring vilken vissa variationer förekom utifrån 
det specifika samspel som uppstod vid det aktuella tillfället. Samtliga intervjuer 
genomfördes planenligt, d.v.s. samtliga informanter gav sitt samtycke till att full-
följa den utlovade intervjun och bara i något enstaka fall förekom något mindre 
avbrott under intervjun.  

Förutom intervjuguiden med frågor, användes vid intervjuerna ”Intervjuverk-
tyg Jag och mina språkstudier” (se bilaga 4). Detta utgjordes av skiss över elevens 
språkläsningsperiod från årskurs 6 eller 7 fram till innevarande årskurs, antingen 
årskurs tre i gymnasiet eller i några fall årskurs två i gymnasiet.  

Syftet med intervjuverktyget var att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt illu-
strera elevens långa språkläsningsperiod för att på så sätt underlätta hågkomster 
och därmed enklare möjliggöra och strukturera det kronologiska narrativa flödet 
i intervjun. Här, liksom vid merparten av andra val i en forskningsprocess, går 
det naturligtvis att diskutera vad, hur och varför något görs på ett givet sätt. I detta 
fall går det att diskutera utformningen av intervjuverktyget, exempelvis varför det 
gestaltar språklärande som en linjär process. Det finns ju som bekant många sätt 
att betrakta och uppleva tid på. Jensen (2011:17-35) skiljer på tre fundamentala 
tidskoncept: punkttid, cirkulär tid och linjär tid. Av dessa tre hade jag i detta fall 
valt linjär tid som hade ritats upp horisontalt, från vänster till höger utifrån läsa-
rens perspektiv. Mitt val byggde på att detta är ett sedan länge välkänt och väle-
tablerat sätt att illustrera tid inom den västerländska traditionen, vilket skulle 
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lägga grund för en hög grad av intersubjektiv förståelse i intervjusituationen. 
Wells (2011:5) menar exempelvis att lineär tid utgör ett dominerande drag inom 
den västerländska kulturen. Utifrån den lineära tiden inordnas sedan händelser i 
en koherent ordningsföljd (coherent order), enligt Wells (2011:5).  

Därmed betyder detta att användandet av linjär tid som bas för intervjuerna 
syftade till att skapa förutsättningar för att såväl den intervjuade eleven som jag 
skulle känna igen oss och enkelt kunna skapa oss en gemensam förståelse i inter-
vjusituationen.Vid mina tidigare pilotintervjuer med grundskoleelever och gym-
nasielever hade jag vid flera tillfällen observerat en svårighet hos eleverna att 
lokalisera en viss erfarenhet kronologiskt. Detta skapade ganska ofta frustration 
och osäkerhet hos eleven, något som stundtals fick intervjuerna att gå trögt. När 
jag då ritade upp tidsflödet på ett papper upptäckte jag att eleven lättare kunde få 
en bild av sitt språklärande och följaktligen slappna av och minnas bättre. Detta 
gynnade således mitt övergripande syfte för intervjun – att få informanten att be-
rätta så klart och uttömmande som möjligt om sina erfarenheter. Därför valde jag 
att ha med en kronologisk bild över språklärande, ett tillvägagångssätt som också 
kan länkas till Marshall & Rossmans (2011) påstående om att man inom narrativ 
metod och livshistorieansats ofta med fördel kan förlita sig på bilder och annat 
material när man i samspel med informanten skapar data. 

Samtidigt fanns en öppenhet för andra sätt att se på tid och lärandeerfarenhet i 
intervjuerna. Som tidigare nämnts var syftet med intervjuverktyget att underlätta 
informantens hågkomster kring sin lärandeerfarenhet, att utgöra ett praktiskt och 
lättfattligt verktyg som kunde tillgås vid behov.  

5.4 Etiska förhållningssätt och överväganden 
Att syssla med humanvetenskaplig forskning medför alltid ett ansvar att agera 
etiskt riktigt och hänsynsfullt (Bryman 2008; Vetenskapsrådet 2011; Marshall & 
Rossman 2011). Inom ramen för denna studie har samtyckeskrav, informations-
krav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav beaktats.  

Alla medverkande informanter gav såväl skriftligt som muntligt samtycke till 
att delta i undersökningen, samt meddelades att de när som helst under processen 
kunde avbryta sitt deltagande. Givet att informanterna var myndiga fanns det 
ingen anledning att ansöka om medgivande från vårdnadshavare.  

Vidare hade syfte och procedur för studien klargjorts både skriftligt och munt-
ligt. De medverkande hade även uppmanats att vid behov ställa frågor eller 
komma med synpunkter på mitt forskningsprojekt om så önskats. På blanketten 
om medgivande till deltagande i studien gavs därför mejladress, telefonnummer 
och uppgift om handledare (bilaga 3). Detta gjordes för att informanterna skulle 
få så omfattande kontaktmöjligheter som möjligt med mig. Därtill såg jag det som 
viktigt att kommunikationen mellan informanterna och mig inte primärt gick via 
deras lärare, till vilken det existerade ett beroendeförhållande som kunde vara 
problematiskt eftersom jag ville få eleverna att så öppet och otvunget som möjligt 
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berätta om sina språkstudier. Vid sidan om detta fanns jag tillgänglig för samtal i 
samband med intervjuerna, då min närvaro var tydlig för alla elever som kommit 
till en given lektion, inte bara för dem som intervjuades. 

I föreliggande avhandling har såväl deltagares namn som uppgifter om de två 
skolorna anonymiserats. I vissa fall har detaljer ändrats i materialet om dessa upp-
gifter potentiellt har kunnat röja informantens identitet. Detta har gjorts för att 
uppfylla det forskningsetiska kravet på konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2011; 
Bryman 2008). 

5.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 
Det har sedan länge pågått en diskussion om hur man ska hantera frågor om va-
liditet, reliabilitet och generaliserbarhet inom kvalitativt respektive kvantitativt 
inriktad forskning (Bryman 2008; Alvesson & Sköldberg 2008). En vanlig stånd-
punkt som förekommer, gör gällande att dessa tre begrepp mer hör hemma i ett 
kvantitativt och positivistiskt forskningsparadigm än i kvalitativ forskning. En 
avgörande fråga blir då om man har att göra med extern eller intern reliabilitet, 
där den förra kräver replikerbarhet. Med detta menas att forskarens undersökning 
i princip alltid ska kunna upprepas med samma resultat. Detta blir dock ofta svårt 
i öppna sociala miljöer med människor, där forskningsprocessen baseras på social 
interaktion och tolkning. En intervju som bygger på ett unikt samspel mellan två 
eller flera personer i en kontext kan således inte bli fullständigt replikerbar eller 
generaliserbar till förhållanden utanför den. Validiteten kan därmed inte bli något 
annat än intern. Utifrån detta antagande blir det lämpligare att eftersträva andra 
kriterier i kvalitativ forskning.  

Kvale & Brinkmann (2009:263) argumenterar dock för att dessa begrepp kan 
användas inom kvalitativ forskning, men då under förutsättning att de genomgår 
en anpassning. Kvale & Brinkmann (2009:265-279) menar då att reliabilitet och 
validitet inom intervjuforskning snarare handlar om trovärdighet, tydlighet och 
noggrannhet i forskningsprocessen, en åsikt och strävan som genomsyrar detta 
arbetet. Utifrån detta ska en utomstående part kunna sätta sig i hur forskningspro-
cessen har gått till och därmed på effektivt sätt kunna ta ställning till om resultaten 
är rimliga. Detta ställer i genomgäld hög krav på reflexivitet under hela forsk-
ningsprocessen, att forskaren reflekterar kritisk kring sina val under undersök-
ningens lopp. 

Om man sedan vänder blicken mot begreppet generaliserbarhet, står det dock 
klart att detta arbete inte ger underlag för några generaliseringar i strikt statistiskt 
mening (Kvale & Brinkmann 2009). En förhoppning och strävan är dock att re-
sultaten som produceras inom ramen för detta arbete ska kunna utgöra ett bidrag 
till forskningsfronten. Med andra ord att resultaten från detta arbete kan fungera 
som en byggsten i ett större och ständigt pågående kunskapsbygge. 

I nästa kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras och analyse-
ras.  
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6 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska undersökningen. I ka-
pitlet kombineras resultatredovisning och analys. Detta sker i olika avsnitt. Till 
att börja med kommenteras mötet med de sex undervisande lärarna. Denna redo-
visning är kortfattad eftersom lärarna inte är någon fokuserad informantkategori 
i denna studie, utan snarare fungerar denna redovisning som en bakgrund till 
materialet från eleverna. Efter detta följer den analyserande resultatredovisningen 
av enkäterna. Antalet enkäter stämmer överens med det totala antalet informanter, 
vilket uppgår till 43 personer fördelade på sex undervisningsgrupper. Undervis-
ningsgrupperna består av de tre moderna språken franska, spanska och tyska. Vi-
dare redovisas och analyseras resultaten från intervjuerna. Detta sker genom en 
analyserande resultatredovisning. I denna görs både tematiseringar av samtliga 
informanters berättelser, och dels utförs där en mer ingående analys av fyra in-
formaters berättelser. Därefter görs en genomgång av mönster från intervjuerna 
samt en analyserande redovisning av ytterligare några framträdande aspekter i 
intervjumaterialet. Slutligen presenteras studiens resultat i sammanfattning, vil-
ket avslutar föreliggande kapitel. 

I största möjliga mån följs en kronologisk princip i redovisningen och analysen 
av det empiriska materialet. Med detta menas att ordningen i forskningsprocessen 
och resultatredovisningen i huvudsak sammanfaller. Framställningen följer alltså 
en princip där fältarbetet på den första gymnasieskolan Nya Gymnasiet (NG) 
kommer först, för att sedan följas av den analyserande resultatredovisningen från 
Anrika Gymnasiet (AG), den andra gymnasieskolan. Syftet med detta är att skapa 
ett tydligare sammanhang och fortskridande i texten, samt att också försöka 
spegla den fortgående och fördjupade reflektion som skett under forskningspro-
cessen. 

Efter enkäterna presenteras intervjuerna. Redovisningen och analysen av en-
käterna och intervjuerna relaterar till varandra, vilket gör att flera likartade möns-
ter och analyser förekommer i de båda materialsorterna.  

Efter föreliggande resultatkapitel följer ett diskussionskapitel, där de enskilda 
delarna i materialet sammanförs och diskuteras i sin helhet. I slutet av diskuss-
ionskapitlet dras sammanfattande slutsatser utifrån det analyserade materialet och 
den tidigare presenterade teorin. I slutet av diskussionkapitlet förs även ett reso-
nemang om didaktiska implikationer av studiens resultat samt resonemang om 
framtida forskning, baserad och relaterad till studiens resultat. 
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6.1 Kontakten med de undervisande språklärarna 
Kontakten med språklärarna pågick under fältarbetet på respektive skola. Under 
denna period hade jag möjlighet att samtala med lärarna och få de bakgrundsfakta 
som behövdes. En central utgångspunkt var att visa största möjliga hänsyn till 
lärarna och deras behov. Av de sex lärarna var fem målspråkstalare i sitt under-
visningsspråk, varav fyra av dessa till största delen var uppväxta i något mål-
språksland. Den huvudsakliga fråga som ställdes till den undervisande läraren i 
respektive språkgrupp handlade i samtliga fall om gruppen och eleverna. Jag bad 
läraren att beskriva gruppen, för att på så sätt göra mig en bild av huruvida grup-
pen och eleverna på något markant sätt skilde sig från jämförbara grupper och 
elever i samma skola under de senaste åren. Enligt lärarna uppvisade inte grup-
perna några markanta skillnader eller egenheter, annat än att det i fransk- och 
spanskgrupperna på NG fanns ovanligt många elever som hade deltagit i längre 
ungdomsutbyten i något målspråksland. Totalt var det sex elever som hade vistats 
ett läsår i målspråksland. Dessa sex elever var jämnt fördelade mellan undervis-
ningsgrupperna i franska och spanska på NG. Erfarenheter från dessa utbyten in-
tar även en central position i de sex elevernas berättelser. Bland övriga elever 
finns åtskilliga exempel på andra sorters språk- och kulturutbyten, dock inte av 
läsårskaraktär. 

Jag frågade också de undervisande lärarna om deras egen roll och situation 
som lärare, på skolan och i stort. Det visade sig att samtliga lärare hade varit på 
den aktuella skolan i flera år och uppgav sig trivas där. En annan synpunkt som 
framkom var att situationen för moderna språk på skolan upplevdes som utsatt, 
speciellt på högre nivåer, då man år från år sällan visste om eller hur grupper 
skulle organiseras. Tre av lärarna kunde också se en tendens till att språkgrup-
perna höll på att krympa, inte minst på högre nivå.71 

6.2 Enkäterna 
Enkäterna i detta arbete fyller två huvudsakliga funktioner. För det första handlar 
det om att generera ett empiriskt material, både i sin egen rätt och som komple-
ment till de senare intervjuerna.  

För det andra har det varit angeläget att förbereda såväl eleverna som mig själv 
inför de kommande intervjuerna. Syftet var att eleverna, i egenskap av informan-
ter, skulle reflektera och berätta om hela sin språkläsningsperiod, från grundsko-
lan fram till sista årskursen i gymnasiet. Detta krävde att eleverna aktivt mindes 
                                                      
71 Detta bekräftas av den relativt nyutkomna statistik från Skolverket, som tidigare refererats till i 
inledningen av detta arbete. Enligt denna statistik halverades andelen elever som fick slutbetyg  på 
steg 5 i moderna språk mellan åren 2013 och 2014. En sammanfattning av denna statistik ges i 
artikeln ”Spanska är störst i gymnasieskolan” (publicerad på Skolverkets hemsida 15/2-15 och 
hämtad 17/3-15). Sammantaget visar statistiken på en vikande tendens att studera moderna språk 
på högre nivå bland elever i svensk skola. 
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denna period och inte bara formulerade sig kring det som låg dem närmast och 
överst i minnet, d.v.s. det mest dagsaktuella. Slutligen har enkäterna fungerat som 
en förberedelse för mig själv inför de kommande intervjuerna. De har underlättat 
samspelet under intervjusituationerna, då jag redan har haft en del kunskap om 
eleverna och därmed kunnat anpassa frågor och interaktion bättre. Att båda parter 
– eleverna och jag – redan hade träffats och klargjort förutsättningarna banade 
säkerligen också väg för ett bättre samspel i intervjusituationen. 

I samband med att enkäterna delades ut, informerades eleverna om projektet 
och tog också skriftligt ställning till sitt deltagande i studien. Enkäterna är relativt 
korta till sitt omfång. De består av nio rader på ett A4-ark. Emellertid fick ele-
verna gärna skriva mer, om de så önskade.  

Som berörts tidigare, fanns det flera skäl till att jag använde enkäter. Ett skäl 
var att jag ville att eleverna skulle reflektera kring sin motivation att lära sig sitt 
målspråk över tid. Därtill ville jag att eleverna skulle uttrycka sig kärnfullt och 
lyfta fram det viktigaste ur sin språkläsningsperiod. Enkäternas korta format lade 
en grund till en sådan kärnfull berättelse. Genom det korta formatet kunde ifyl-
landet av enkäterna också göras ganska snabbt och smidigt, vilket gjorde att 
denna aktivitet kunde kombineras med att jag först informerade om projektet för 
eleverna och den närvarande läraren. På så sätt behövde inte läraren upplåta två 
tillfällen för detta, en tidsåtgång som säkert hade varit ansträngande i en redan 
fullmatad planering. Detta tidiga hänsynstagande var säkerligen viktigt, i synner-
het eftersom jag skulle vara i kontakt med lärarna och deras elever under flera 
tillfällen under samma termin, ett samarbete som självklart krävde att stor hänsyn 
visades, inte minst i början av processen. Instruktionerna till enkäterna lyder på 
följande sätt (se bilaga 4):  

”Beskriv i korthet din motivation till att lära dig moderna språk fram till nu. 
Hur har du motiverats i dina språkstudier? Hur och vad har skapat intresse 

och mening i dina studier? Hur och vad har hindrat och minskat motivation, in-
tresse och mening i dina studier?” 

I linje med gängse individuella variationer, tog eleverna olika lång tid på sig 
att fylla i enkäterna. De flesta ägnade detta cirka 10 minuter, vilket gjorde att 
processen ganska smidigt kunde avslutas vid ett och samma tillfälle, i synnerhet 
då jag tidigare muntligt hade passat på att informera om mitt projekt för eleverna 
och därtill reserverat tid för eventuella frågor och synpunkter, både vid projektets 
presentation och efteråt vid enkäternas fullbordan. 

6.2.1 Redogörelse för redovisning av enkäterna 
Redogörelsen kommer här att göras språkvis för att lättare kunna fånga upp och 
analysera attityd- och motivationsaspekter inom ramen för undervisningen och 
ämneskontexten, men också för att ge läsaren en tydligare överblick över språk-
gruppers storlek och sammansättning. Samtliga resultatredovisningar kommer att 
innehålla en grundläggande tabell, där utsagorna inordnas i två huvudsakliga ko-
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lumner, dels med formuleringar som kan sägas uttrycka något som befrämjar mo-
tivation, och dels med formuleringar som hindrar motivation. Formuleringarna 
som återges i tabellerna är ordagrant återgivna. Ett huvudsakligt syfte med tabel-
lerna består i att skapa en överblick över materialet, men också att ge en första 
grundläggande kategorisering. Enkätmaterial kommer också att redovisas i form 
av en tematiserad analys. 

6.3 Enkäterna på NG 
 
Enkäterna på NG börjar i kronologisk ordning med den första och därtill minsta 
gruppen, nämligen tyskeleverna. Därefter följer de franskstuderande eleverna och 
spanskeleverna. Samma ordning följs även på AG. 

6.3.1 Enkäter från gruppen i tyska på NG 
I tyskgruppen på NG ingår bara två informanter: Victoria och Claes. Båda har 
studerat tyska sedan årskurs 6 och går vid intervjutillfället i årskurs 3. 

På frågan om vad som har motiverat dem ”att lära sig moderna språk fram till 
nu”, d.v.s. fram till hösterminen i årskurs tre respektive steg 5 i moderna språk, 
ges svar med både inbördes likheter och skillnader.  

Victoria har en tysk mamma, vilket framgår av den senare intervjun. Denna 
familjebakgrund har motiverat henne att studera tyska vidare, både utifrån önskan 
att kommunicera med sin släkt till att använda språkkompetensen i framtiden, 
exempelvis i arbetslivet. Vidare menar Victoria att ”språkresor och liknande” har 
motiverat henne genom att visa på nyttan av språkkunskaper.   

Som hinder i motivationen pekar Victoria på det faktum att ”få i skolan läser 
tyska och få av mina vänner.” Hon betonar även detta genom utsagan att ”ha 
vänner som läser samma kurs kan vara riktigt bra stöd för motivationen.” 

Den andra informanten, Claes, börjar med att poängtera att ”språk är kul över-
huvudtaget”. Här uttrycks en i grunden positiv attityd till att lära sig språk, en 
inställning som är synlig hos många andra informanter på båda skolorna i materi-
alet. Denna attityd går att sammanföra med inre motivation, som opererar utifrån 
individens eget intresse och njutning av en aktivitet (Deci & Ryan 1985). 

Vidare pekar även Claes på resor och utlandsvistelser som en viktig källa till 
motivation. Han ser framför sig ett eventuellt framtida boende eller arbete i Tysk-
land. Till skillnad från Victoria lyfter Claes fram ett specifikt kunskapsintresse 
för tyska som en viktig motivationsfaktor. Detta kan sättas i samband med att 
Claes uppger sig ”alltid ha haft lätt för språk.” Den upplevda språkkompetensen 
speglas idag av att Claes tyska för närvarande är på ”konversationsnivå”, vilket 
driver honom ”att vilja kunna mer”, vilket kan länkas till ett bemästrandemål 
(Ames 1992; Dweck & Leggett 1988; Nicholls 1984). 



109 

Som hinder för motivationen ställs grammatik, som ”inte varit så motive-
rande.” Claes vänder sig speciellt mot när grammatiken lärs ut med ”så onödigt 
avancerade beteckningar som ’Pluskvamperfekt’”. 

Tydligt framgår att resande och utlandsvistelser utgör centrala motivationsfak-
torer hos såväl Claes som Victoria. Hos Victoria bottnar detta i hög grad i famil-
jebakgrunden, något som i konkret form har funnits med under i princip hela livet, 
medan det hos Claes snarare handlar om ett motiverande projekt som är mer knu-
tet till skolan i närtid och i framtid. Nedan syns en tabell över Claes och Victorias 
berättelser om sina attityder och sin motivation att studera tyska. 

 
Tabell 6.Tyska på NG (2/2)  

Elev Befrämjar motivation Hindrar motivation 

V
ic

to
ria

 ”Jag är halvtysk och det har självklart motiverat mig 
till att studera tyska vidare, både vad gäller att tala 
med min släkt till att ha användning av det i framti-
den och i arbetslivet. Det som vidare har motiverat 
mig är språkresor och liknande som gett mig nytta av 
mitt språk… Att ha vänner som läser samma kurs kan 
vara riktigt bra stöd för motivationen.”  

”Det som har hindrat 
min motivation är att få 
i skolan läser tyska och 
få av mina vänner.”  

C
la

es
 ”Har motiverats främst av att jag tycker språk är kul 

överhuvudtaget, samt att kunna ev. bo i Tyskland el-
ler kunna arbeta där. Jag har alltid haft enkelt för 
språk, så nu när jag min tyska är på konversations-
nivå så drivs jag helt enkelt av att vilja kunna mer.” 

”För mig, har gramma-
tik inte varit särskilt 
motiverande. Speciellt 
när grammatiska be-
grepp har så onödigt 
avancerade beteck-
ningar som ’Pluskvam-
perfekt’”. 

 
Utifrån tabellen går det att konstatera flera saker om Victorias respektive Claes 
olika utsagor, mönster som även syns längre fram i materialet. Bland annat intar 
inre motivation, bemästrandemål och self-efficacy centrala positioner. Det hand-
lar om kunskapsintresse och njutning, manifesterat i att språk är ”kul” och i mo-
tivationen av att lära sig mer. Claes säger sig ”alltid haft enkelt för språk”, så nu 
vill han gå från konversationsnivå till att kunna ännu mer. Han höjer alltså utma-
ningen, baserat på upplevelsen av att tidigare ha haft lätt och lyckats med sitt 
språklärande. Här ser vi en tydlig koppling till begreppet self-efficacy (Bandura 
1997), där mänskligt handlande i hög grad påverkas av tron på den egna förmågan 
inom en given domän. Den viktigaste källan till självförmåga anses vara erfaren-
heten av att ha lyckats med liknande uppgifter, situationer eller handlande, vilket 
kan knytas till Claes upplevelse att ”ha haft enkelt för språk.” Med self-efficacy 
ökar också benägenheten att anta mer avancerade utmaningar, att som Claes ut-
trycker det gå från konversationsnivå till att kunna mer. Längre fram hägrar också 
möjligheten att kunna bo och arbeta i Tyskland, vilket kan ses som ett ännu mer 
utmanande mål för Claes. 
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Hos Victoria handlar motivationen i hög grad om att få kunna kommunicera 
med släkten i Tyskland, men också tanken på ett arbetsliv i tysktalande miljö. Å 
ena sidan kan språkkunskaperna ses som ett instrument att uppnå karriärmål, å 
andra sidan kombineras dessa karriärmål med viljan att ytterligare närma sig en 
tysk familje- och kultursfär där Victoria sannolikt redan känner sig integrerad 
genom sitt ursprung. Detta familjemässiga och kulturella närmande kan i viss 
mån kopplas till ett kulturellt och socialt kontaktbehov, där språklärande öppnar 
möjligheter till fördjupad kontakt, närmande och integration. I Victorias fall 
handlar det i högre grad om fördjupning av en redan existerande kontakt än om 
någon tydlig eller absolut integration, vilket gör att man snarare bör tala om när-
mande och fördjupande än integration.72 

Hos Victoria kan man även se att yttre och inre motivation potentiellt samver-
kar, beroende på om trycket eller drivet enbart bedöms komma från släkten i 
Tyskland eller om detta tryck finns hos Victoria också. Detta understryker moti-
vationens mångdimensionella och komplexa karaktär (Bandura 1997; Nakata 
2006). I linje med denna mångdimensionalitet och komplexitet går det att kon-
statera att i en och samma berättelse eller utsaga kan olika sorters motivation 
samexistera och samverka. Det sociala livet är komplext och mångdimensionellt, 
vilket även avspeglar sig i hur motivation uttrycks och verkar. 

Victoria nämner två relaterade didaktiska och sociala faktorer som kan verka 
motivationshämmande i lärandet och i undervisningen: att få läser tyska i skolan 
och att få bland hennes kompisar studerar tyska. Man kan sålunda se att både 
sociala och didaktiska faktorer intar centrala platser här, då motivation knuten till 
studier i skolan ofta bör förstås i ett socialt och didaktiskt sammanhang samtidigt. 
Som tidigare har berörts, blir överbetoningen av grammatik problematisk för 
Claes. Man kan konstatera att en överdrivet formbetonande undervisning funge-
rar motivationshämmande. Detta är något som även syns hos flera andra elever 
längre fram i materialet. 

6.3.2 Enkäter från gruppen i franska på NG 
Materialet i franskgruppen består av sex enkäter. Här finns Vanja, Johannes, Lo-
visa, Annika, Amanda och Henrik. Bland språkgrupperna har denna grupp, jämte 
spanskgruppen i samma skola, en något speciell profil, vilket också nämndes av 
såväl klasskamraterna som läraren. Det handlar om att tre av informanterna – 
Annika, Johannes och Henrik har varit på utbytesår i fransktalande länder. An-
nika och Johannes har varit i fransktalande Kanada medan Henrik har vistats i 

                                                      
72 Här går det att hitta beröringspunkter med begreppet integrativ motivation. Som tidigare har an-
getts i teorikapitlet, var integrativ motivation tidigare ett mycket centralt begrepp inom L2/L3-mo-
tivationsforskningen. Under senare tid har dock detta begrepp kommit att bli föremål för såväl kritik 
och problematiseringar som rekonceptualiseringar (se Dörnyei & Ushioda 2009). En fördjupad dis-
kussion om målspråkspråklärande och integrativ motivation kommer att föras längre fram i detta 
arbete. 
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Frankrike. Dessa upplevelser spelar en till synes viktig roll i att skapa fortsatt 
motivation, vilket illustrerar motivationens dynamiska karaktär. Detta kan illu-
streras på följande sätt: en tillräckligt hög grad av motivation bidrar till beslutet 
att åka på utbyte i ett målspråksland, vilket skapar motivation till att fortsätta att 
studera franska på högre nivå. Detta möjliggörs av miljöfaktorer, det vill säga de 
faktiska möjligheterna för eleven att kunna åka iväg på ett utbyte, vilka långtifrån 
är givna. Detta kan knytas till den triadiska reciprokaliteten, där beteende, miljö-
faktorer och personliga faktorer samverkar i en motivationsprocess (Bandura 
1997). 

Övriga tre elever anger också speciella kopplingar till franska språket i enkä-
terna. Vanja har en farmor som har varit fransklärare, pappan ”pratar franska 
ganska väl” och därtill har familjen ett hus i Frankrike, vilket dock framkommer 
först i intervjun senare. Lovisa uppger att hennes föräldrar ”sporrade” henne tidigt 
och att hon bott i Frankrike ”i yngre år.” Amanda pekar på sitt schweiziska fa-
miljeursprung som en källa till motivation. 

Hos flertalet informanter i denna franskgrupp verkar upplevd egen kompetens, 
intresse och närhet till målspråket vara tre faktorer som samspelar i att skapa mo-
tivation i en interaktiv process. Hos Amanda, Lovisa och Annika framträder den 
upplevda språkkompetensen som tydligast. Amanda sammanlänkar språkkompe-
tensen med sitt schweiziska ursprung, medan Lovisa uppger att språkintresset all-
tid har funnits, vilket har genererat hög kompetens och ökat intresset. 

Annika berättar att hon alltid har ”gillat språk och tycker det är jättekul att lära 
sig om nya kulturer”, vilket med hennes egna ord kallas ”självmotivation.” 

Lärande- och kompetensaspekter framträder också hos de andra informan-
terna. Henrik betonar exempelvis vikten av att ”om man väl börjat ett språk att 
verkligen lära sig det”, vilket antyder ett bemästrandemål. Han försöker därför 
hela tiden utvecklas, vilket föranledde hans beslut att åka till Frankrike som ut-
bytesstudent.  

Vanja i sin tur uppger att hon vill fortsätta med franskan för att verkligen lära 
sig använda språket. Att verkligen kunna bemästra språket utgör således ett 
centralt motivationsmål, vilket går att sammankoppla med det tidigare nämnda 
begreppet bemästrandemål. 

Johannes framhåller sin vistelse i Kanada som ett tillfälle då han lärde sig 
mycket. Nu vill han ”inte tappa” kunskaperna, vilket får honom att fortsätta i 
kombination med att han vill lära sig ”lite finare franska.” Attityder gällande att 
den franska som talas i Frankrike är finare än den som talas i Quebec visar på att 
språk och språklärande måste betraktas i en vidare sociokulturell kontext, där re-
dan etablerade attityder interagerar med den enskilde elevens attityder i de sociala 
miljöer som vederbörande rör sig i. Även hos Vanja finns attityden att franska är 
ett ”vackert språk” och hon är intresserad av fransk kultur. 

Intressant att notera är också att endast i Johannes berättelse framträder något 
hinder för motivationen och då nämns den lilla gruppen som något som ”minskar 
motivationen.” Denna socialt och didaktiskt baserade aspekt har tidigare nämnts 
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av Victoria i tyskgruppen, som anser att den lilla undervisningsgruppen hämmar 
motivationen. Nedan finns en tabell över de franskläsande elevernas utsagor. 
 
Tabell 7. Franska på NG (6/6) * En avhoppad elev 

Elev Befrämjar motivation  Hindrar motivation 

Jo
ha

nn
es

 ”Jag har tillbringat ett år som utbytesstudent i fransk-
talande Kanada, där jag lärde mig mycket franska. 
Jag läser franska 5 för att inte tappa mina kunskaper 
samt för att få till vissa grammatikområden och lära 
mig ’finare’ franska.” 

”Det är tråkigt att det 
är så få i gruppen, det 
minskar motivationen 
något.” 

H
en

rik
   ”Jag ansåg att om det var viktigt att om man väl bör-

jat med ett språk att verkligen lära sig det. Jag för-
sökte därför hela tiden utvecklas och jag beslöt att 
åka till Frankrike.” 

 

V
an

ja
 ”Min farmor var fransklärare, och min pappa pratar 

franska väl. Jag tycker att franska är ett vackert språk 
och är intresserad av fransk kultur. Jag vill fortsätta 
med franska för att verkligen lära mig det.” 

 

A
nn

ik
a ”Jag har varit i fransktalande Kanada under ett år och 

vill göra allt för att behålla så mycket av min franska 
som möjligt. Jag har alltid gillat språk och tycker det 
är jättekul att lära mig om nya kulturer, så jag skulle 
säga att det är en självmotivation, om man kan säga 
så.” 

 

A
m

an
da

 ”Jag har alltid haft lätt för språk och i och med att jag 
är av schweiziskt ursprung har språk alltid legat nära. 
Sen tror jag också att språk är det som man ska ’passa 
på’ att läsa i skolan då det är svårt att ta igen.” 

 

Lo
vi

sa
 ”Jag har alltid haft stort intresse av språk och lärande, 

vilket gjorde att det var lättare att lära sig vilket moti-
verade mig. Mina föräldrar sporrade mig en del i 
yngre år då vi bott i Frankrike och sedan ville jag 
själv ta vara på de språkkunskaper jag fått där. Mina 
framtidsplaner och breddade möjligheter till internat-
ionella jobb har också motiverat mig mycket.” 

 

 
Utifrån tabellen kan man konstatera att informanterna har många och rika kopp-
lingar till franskan. Tre av dem har tagit beslutet att läsa utbytesår i fransktalande 
länder, vilket tycks ha gynnat motivationen och lärandet. Gemensamt för alla sex 
är en positiv attityd till sitt lärande och ämnet, vilket går att knyta till inre moti-
vation. I materialet framkommer också betoningen av bemästrandemål. Tydliga 
uttryck för detta är att Johannes vill ”få till” vissa grammatikområden, Henrik och 
Vanja vill ”verkligen lära (s)ig” franska och Annika är mån om att behålla den 
franska hon lärt sig under ett år i Quebec. Enbart Lovisa ser framför sig något 
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som kan tolkas som yttre motivation och prestationsmål, nämligen ”möjligheten 
till internationella jobb”. Detta ska dock förstås mot bakgrund av att Lovisa också 
har ”ett stort intresse för språk och lärande”, uppmuntras till språklärande hemi-
från, upplever sig ha lätt för språk och även har vistats mycket i Frankrike. Man 
kan således konstatera att flera gynnsamma motivationsfaktorer samverkar hos 
Lovisa, inte bara någon enstaka faktor. En liknande gynnsam samverkan av olika 
motivationsfaktorer syns hos flera av de andra informanterna, exempelvis Vanja 
och Annika. Det går sålunda att hävda att motivationen i hög grad präglas av 
mångdimensionalitet och komplexitet i detta material. 

6.3.3 Enkäter från gruppen i spanska på NG 
I gruppen spanskstuderande på NG ingick sex elever: Susanna, Vera, Maria, 
Samuel, Anders och Ludvig. Även här visar materialet på både likheter och skill-
nader. I likhet med franskgruppen finns här några elever som har vistats på utby-
ten i spanskspråkiga länder. 

Till en början är det värt att nämna Susanna med spansktalande familjebak-
grund. Susanna har en ganska speciell utgångspunkt då hon uppger att hon ”bör-
jade plugga spanska ordentligt för att få poäng”, men upptäckte då hur mycket 
hon ”älskade språkstudier”. Här kan vi alltså se hur inre och yttre motivation av-
löser varandra i en process. Först verkar yttre motivation i strävandet efter högre 
betyg, vilket sedan övergår i inre motivation i den upptäckta kärleken till språk 
och språklärande. Detta kan ses som en illustration över den dynamiska och tem-
poralt betingade dimensionen av motivation, att ett visst motivationsskapande be-
teende genom sin dynamiska karaktär transformerar innebörden och riktningen i 
motivationen. Susanna börjar sitt språkläsande utifrån prestationsmål och yttre 
motivation – att få höga betyg – men genom handlandet får hon kontakt med ett 
bemästrandemål och inre motivation. Denna motivationsförändring blir synlig 
över berättad tid, d.v.s. narrativt och retrospektivt. 

Vid sidan om detta hänvisar Susanna till sin mamma, som kommer från 
Colombia. Mamman vill att de ska kunna kommunicera bättre på det gemen-
samma modersmålet spanska. Susannas motivation till att välja spanska kan där-
för sägas ha tre huvudsakliga anledningar. För det första nämns den relativa lätt-
heten att få ett högt betyg i spanska, ett språk som hon i hög grad redan behärskar. 
Därefter, som andra anledning, kommer den inom ramen för studierna upptäckta 
kärleken till att läsa språk. Detta sammanhänger med den tredje anledning som 
utgörs av viljan att tillmötesgå sin mammas önskan att kunna kommunicera på 
spanska tillsammans. Man kan alltså se hur olika motivationsfaktorer interagerar 
i Susannas berättelse. 

Vera och Maria pekar både på sitt genuina språkintresse som en viktig del av 
motivationen. Hos Vera kopplas detta språkintresse till ”främst engelska och 
spanska”. Hon säger sig vilja kunna använda flera språk i framtiden. Det finns 
alltså en uttalad strävan mot flerspråkighet och att kunna kommunicera flytande. 
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Vera nämner dock inget som kan tolkas som ett konkurrensförhållande eller nå-
gon sorts negativ jämförelse mellan språken, som att den sannolikt starkare eng-
elskan skulle verka menligt på motivationen att lära sig spanska. Hos Vera  kan 
man därmed se en positivt kompletterande flerspråkighet snarare än en konkur-
rerande flerspråkighet där engelskan dominerar på bekostnad av andra språk 
(Henry 2012; Andersson 2010 et al). 

Även Maria lyfter fram sitt språkintresse och viljan att lära sig så många språk 
som möjligt. Detta har lett till att hon valt en viss prägel på sitt naturvetenskapliga 
program, där det finns en betoning på språk. Inom ramen för sina gymnasiestudier 
har hon varit på två språkutbyten till Spanien och sedermera har hon också åkt på 
ett helårsutbyte till Chile. Att hon valt att studera steg 5 sammanhänger med viljan 
”att hålla uppe spanskan”, alltså att underhålla och utveckla de befintliga kun-
skaperna. 

Mellan Ludvig och Maria finns beröringspunkter. Båda pekar på ett stort 
språkintresse. Hos Ludvig uttrycks detta med att han ”var extremt taggad” på lära 
sig språk redan från början i årskurs 6 och att det alltid har varit ett ”stort intresse”. 
Detta kan kopplas till viljan att kommunicera med representanter för målspråk-
skulturerna. Han uppger sig ”älska att kunna kommunicera med folk från andra 
länder och kulturer.” Ett didaktiskt baserat hinder för motivationen som Ludvig 
berättar om är de första årens ”extremt stökiga lektioner” där alla inte hade 
”samma ambitioner.” I nian åkte dock Ludvig på språkutbyte till Murcia i Spa-
nien, vilket skapade ”ett brinnande intresse för spanskan.” Han fick sedan ”en idé 
om åka på ett utbytesår till ett spansktalande land”, vilket kom att bli Argentina. 

Även Anders lyfter fram sina utbytesresor som en huvudanledning bakom in-
tresset att lära sig spanska. Detta bestod av två veckor i Spanien under grundsko-
lan, vilket sedan utmynnade i ett utbytesår i Ecuador två år senare. Genom erfa-
renheter av sina utbytesvistelser har Anders ett jämförande perspektiv på sin mo-
tivation till att lära sig språk. Där uppvisar språklärandet under utbyten ett försteg 
gentemot att lära sig klassrumsmiljö. Han menar att ”(p)å lektioner kan språket 
lätt bli tråkigt, men om man får tillfälle att omvandla teori till praktik stiger både 
kompetensnivån och intresset mycket.” Liknande preferenser för funktions- och 
kommunikationsbaserat lärande syns på flera andra ställen i materialet. 

Vidare märks Samuel, som framhåller viljan att lära sig och bra lärare som 
viktiga motivationsfaktorer. Som hinder för motivationen hänvisas till det låga 
intresset för språk bland kompisarna och hos allmänheten, en hänvisning som 
exempelvis känns igen i materialet från den tyskläsande Victoria och den fransk-
läsande Johannes. Samuel vänder denna brist till en önskan om en mer språkin-
tresserad omgivning: 

 
Det vore mer stimulerande om man var i en omgivning där det fanns mer moti-
vation till att lära språk. 

 
Samuel är ensam om att peka på två motivationsfaktorer bland de spanskstu-
derande eleverna på NG. Han lyfter fram en befrämjande och en motverkande 
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faktor. Den befrämjande faktorn utgörs av lärares positiva inverkan och den mot-
verkande faktorn består i det låga intresset hos omgivningen som ett hinder för 
motivationen. De små språkgrupperna, som nämnts av tidigare informanterna Jo-
hannes och Victoria, kan visserligen ses som en konsekvens av det föga utbredda 
intresset hos allmänheten, men de begränsas explicit till nära kontexter, skolan 
och kamratgruppen. Hos Samuel vidgas perspektivet att gälla både ”kompisar” 
och ”allmänheten”. Att inte dela intresse med kompisar och allmänhet får Samuel 
att känna sig ”unik” och ”speciell”, vilket i sammanhanget inte verkar bäras upp 
av positiva konnotationer utan snarare vara ett ogynnsamt tillstånd. 

Flera mönster återkommer i materialet hos de spanskstuderande eleverna. Den 
upplevda individuella språkkompetensen utgör en motiverande faktor, vilken pe-
kar på en betydande grad av self-efficacy hos eleverna. Därtill framhålls språkin-
tresse och utbytesvistelser i spanskspråkiga länder som motiverande faktorer. 
Språkintresset och vistelserna i spanskspråkiga länder tycks också ha interagerat 
i ett positivt växelspel med varandra. Å ena sidan har ett initialt intresse för språ-
ket utgjort en starkt bidragande orsak till deltagande i ett språkutbyte, vilket i sin 
tur har ökat intresset och sedan lett till fler utbytesresor. Å andra sidan kan utby-
tesresor leda till ett ökat språkintresse som sedan inspirerar till fler resor. Man 
kan alltså tala om positiva spiraler som kan sammanlänkas med den triadiska re-
ciprokaliteten (Bandura 1997; Schunk & Pajares 2009), där personfaktorer, miljö 
och beteende interagerar.  

Personfaktorerna utgörs av språkintresset som i sin tur leder till deltagande i 
utbytesresor, vilket sedan ökar intresset vidare och öppnar för nya utbytesresor. 
Miljöfaktorn utgörs av den faktiska möjligheten att delta i utbytesresor. Denna 
möjlighet kan variera, men består främst i att utbytesresan anordnas på elevens 
skola och eleven kan åka på denna resa. Att åka på ett utbytesår till exempelvis 
Chile eller Ecuador förutsätter goda ekonomiska resurser i hemmet, eftersom 
detta inte anordnas av skolan och därmed inga medel skjuts till från skolans sida. 
Här spelar säkerligen den enskilda familjens ekonomi en avgörande roll i de allra 
flesta fall när det handlar om en elevs deltagande i ett utbyte, i synnerhet i ett 
helårsutbyte. Därtill krävs det säkerligen i de flesta fall en positiv och stödjande 
inställning inom familjen för att en sådan resa ska bli av. Nedan presenteras de 
spanskstuderande elevernas utsagor i sin helhet: 
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Tabell 8. Spanska på NG (6/6) 
Elev Befrämjar motivation  Hindrar motivation 

A
nd

er
s ”Huvudanledningen till intresse: två utbytesresor (Spa-

nien och Ecuador)  
Vid omvandling teori till praktik stiger både kunskaps-
nivån och intresset mycket.” 

”På lektionerna kan 
språket lätt bli tråkigt, 
men om man får till-
fälle att omvandla teori 
till praktik stiger både 
kunskapsnivån och in-
tresset mycket.” 

M
ar

ia
 ”Jag har alltid tyckt om språk och velat lära mig så 

många som möjligt. Utbyten till Spanien och Chile. I 
3:an när jag kom tillbaks var det självklart att välja steg 
5 för att hålla uppe spanskan.” 

 

V
er

a ”Jag har alltid varit intresserad av språk, främst eng-
elska och spanska. Delvis för att jag har haft lätt att lära 
mig språken, men också för att jag vill kunna använda 
mig av flera språk i framtiden. Min motivation har 
främst varit att jag så småningom vill kunna språken så 
flytande som det bara går.” 

 

Lu
dv

ig
 ”Jag började med spanska i sexan och var extremt tag-

gad på detta. Språk har alltid varit ett stort intresse och 
jag älskar att kunna kommunicera med folk från andra 
länder och kulturer. (…) I nian åkte jag på språkutbyte 
med skolan till Murcia i 10 dagar och då fick jag upp 
ett brinnande intresse för spanskan. Jag fick en idé om 
att åka på ett utbytesår till ett spansktalande land, en 
idé jag nu genomför efter ett år i Argentina.” 

”De första åren jag 
läste spanska var inte 
så roliga eftersom lekt-
ionerna var extremt 
stökiga och alla inte 
hade samma ambit-
ioner.” 

Sa
m

ue
l  ”Jag vill helt enkelt lära mig spanska och nu när jag har 

pluggat så länge vill jag verkligen kunna använda språ-
ket. Viljan att lära mig och med hjälp av bra lärare har 
det gått bra. Det vore mer stimulerande om man var i 
en omgivning där det fanns mer motivation till att lära 
språk.” 

”Generellt är mina 
kompisar inte alls moti-
verade när det kommer 
till språk då när det inte 
finns intresse hos all-
mänheten känns det 
som om man är speciell 
och unik. Det vore mer 
stimulerande om man 
var i en omgivning där 
det fanns mer motivat-
ion till att lära språk.” 

Su
sa

nn
a ”När jag själv började plugga spanska ordentligt för att 

få poäng så upptäckte jag hur jag älskade språkstudier. 
Det som motiverade mig var att kunna prata flytande 
spanska med min mamma och dessutom är det så otro-
ligt kul att kunna använda sig av språket när man reser 
utomlands. Det som hindrat och minskat är brist på tid 
och att plugga det, eller så mycket man vill plugga till 
det.” 

”Det som hindrat och 
minskat är brist på tid 
och att plugga det, eller 
så mycket man vill 
plugga till det.” 
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Av tabellen framgår att resor och resande utgör en central motivationsfaktor bland 
de spanskstuderande eleverna. Genom dessa resor skapas erfarenheter av kontakt 
med målspråkstalare och målspråkskulturer. Även om begreppet integrativ moti-
vation i vissa fall kan verka missvisande och inte fullt ut håller i dagens globali-
serade värld, där gränser och hemvist för ett visst språk inte alltid är givna, finns 
det ändå aspekter som pekar på att eleverna motiveras av att komma i kontakt 
med och i någon mån integreras i den spansktalande kulturen och bland spansk-
talande människor. Det kan handla om skol- och ungdomsutbyten till spanskta-
lande länder och kontakt med spansktalande människor  

I Susannas fall är kontakten med mamman central. Genom mamman närmas 
och integreras Susanna i det spansktalande sammanhanget, i kulturen och språket. 
Hos de andra informanterna bygger kontakterna i hög grad på utbytesresor, både 
till Spanien och till Latinamerika. Ett mönster som framträder visar på att en tidig 
skolresa till Spanien under grundskolan sedan har lett vidare till ett intresse som 
utmynnat i ett utbytesår i Latinamerika för Anders, Maria och Ludvig. I detta fall 
kan man se motivation som en process, där tre huvudsakliga faktorer samverkar 
i en triadisk reciprokalitet. I denna process samverkar personfaktorer (initial nivå 
av motivation), beteende (resande) och miljöfaktorer (kontext där resande och 
kulturutbyten uppmuntras och möjliggörs). Motivation antar därmed en dynamik, 
som förändras över tid och i interaktion med relaterade faktorer och händelser. 

Flera av informanterna har också ett omfattande språk- och kunskapsintresse 
som driver dem framåt, en motivation som kan sägas bygga mer på bemästrande-
mål (mastery goal) än prestationsmål (achievement goal). Detta uttrycks i en strä-
van efter att bemästra språket, exempelvis att tala flytande. Denna strävan till att 
bemästra kan ställas i kontrast till motivationen att ensidigt vilja uppnå en viss 
prestation i form av ett visst betyg eller ett visst resultat. Man kan vidare konsta-
tera att inre motivation ligger närmare bemästrandemål här, medan den i materi-
alet relativt sparsamma förekomsten av prestationsmål lättare kan relateras till 
yttre motivation, en motivationstyp som också uppträder i relativt låg grad i 
materialet. 

I detta sammanhang är Susanna åter värd att nämnas, då hennes berättelse visar 
på den dynamiska karaktären i motivation. Till en början är betyg – uttryckt som 
strävan ”att få poäng” - viktigt för Susanna. Man kan således säga att hon drivs 
av yttre motivation och prestationsmål. Väl i kontakt med språklärandet och 
undervisningen upptäcker hon hur motiverande det känns att lära sig. Hennes inre 
motivation – uttryckt som att hon ”älskade språkstudier” – har en tydlig samver-
kande koppling till viljan att kommunicera flytande med sin mamma. Man kan 
alltså konstatera att hennes initiala yttre motivation har övergått i stark inre mo-
tivation. Hennes motivation har förändrats; den uppvisar en dynamisk karaktär. 
Paralleller till detta återfinns hos den spanskstuderande klasskamraten Ludvig. 
Han började sina språkstudier i 6:an och ”var extremt taggad”, men de första 
årens språkstudier var inte så roliga då lektionerna var stökiga och omgivningen 
sällan hade samma ambitioner. Genom ett språkutbyte till Murcia fick dock Lud-
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vig upp ett ”brinnande intresse för spanskan”, vilket senare gav en idé till att ge-
nomföra ett längre utbyte i Argentina. Även hos Ludvig ser man således en dy-
namisk och mångdimensionell motivation som varierar över tid beroende på olika 
faktorer och händelser 

6.4 Enkäterna på AG 
Två yttre skillnader visar sig på ett tydligt sätt vid en första jämförelse mellan 
grupperna på NG och AG. Skillnaderna baseras på storlek och könssammansätt-
ning. I NG-materialet finns det totalt 14 elever, varav åtta tjejer och sex killar. 
Motsvarande siffror för AG är totalt 29 elever. Bland dessa elever finns enbart tre 
killar (Jonas, Anders och Christian). Dessa killar är jämnt fördelade på vardera 
språkgrupp (Jonas: tyska; Anders: franska; Christian: spanska). Detta innebär en 
stark överrepresentation av tjejer i grupperna på AG. 

I enkäterna hos språkgrupperna på AG återkommer många varianter på de ut-
sagor och svarsteman som syns bland informanterna på NG. I synnerhet märks 
informanternas omnämnade av ett speciellt språkintresse, vilket i flera fall kan 
knytas till begreppet inre motivation. I materialet framträder också flera utsagor 
som kan länkas till bemästrandemål snarare än prestationsmål. Därtill förekom-
mer åtskilliga utsagor som kan relateras till en hög upplevd språkkompetens, self-
efficacy. Vidare syns ett intresse för resande och kulturupplevelser, något som å 
ena sidan möjliggörs av språkkunskaperna och å andra sidan ökar språkkunskap-
erna. Även här finns åtskilliga belägg för en dynamiskt verkande motivation, där 
tidsligt förlagda händelser och faktorer får motivationen att ändras. Dessutom gör 
sig många andra faktorer och händelser gällande i materialet, som nu kommer att 
presenteras.  

6.4.1 Enkäter från gruppen i tyska på AG 
De tyskstuderande elever som fyllde i enkäterna var åtta stycken: Josefin, Ester, 
Olivia, Agnes, Sonja, Katja, Nina och Jonas. Inre motivation har en framträdande 
position bland eleverna i materialet. Att lära sig språk är ”Kul”, anser Josefin, 
medan Ester beskriver det på likartat sätt som ”roligt”. 

Samtidigt gör sig även yttre motivation gällande i Josefins utsagor, dock riktat 
mot framtiden. Tyskan ”ger möjlighet till studier i tyskspråkiga länder och även 
jobb där.” Även Agnes uttrycker tydligt en önskan att ”jobba och bo i Tyskland 
någon gång i framtiden”, något som även återfinns hos Jonas. Sonja uttrycker det 
som att hon vill ”klara av ett vardagligt liv i ett tysktalande land.” 

   Hos Ester får fallenheten för språk lärandet att bli roligt, en faktor som åter-
kommer hos Agnes som ser sig som ”relativt bra på språket”. Här syns alltså 
uttryck som går att koppla till självförmåga (self-efficacy). I relation till detta 
märks även ett framträdande inslag av bemästrandemål, där målet att komma 
längre i kunskaper och kompetens är viktigt, snarare än att uppnå en given enkelt 



119 

mätbar prestation i form av betyg eller annan sorts belöning. Nedan följer en ta-
bell över de tysktalande elevernas utsagor: 
Tabell 9. Tyska på AG (8/10) 

Elev Befrämjar motivation 
 

Hindrar motivation 
 

Jo
se

fin
 ”Jag motiveras av att tyskan ger möjlighet till studier 

i tyskspråkiga länder och även jobb där. Språket kan 
vara meriterande inom vissa yrkesgrupper och det är 
få i Sverige idag som kan det flytande. 
Kul – påminner om svenskan.” 

 

Es
te

r ”Min familj har läst tyska och har alla bra kunskaper 
i det vilket var anledningen till att jag valde det från 
första början.  Jag tänkte att jag kunde få hjälp hemi-
från. Sen har nog drivkraften varit att jag har en fal-
lenhet för språk vilket har gjort att jag tycker det är 
roligt. Det är kul med tyska för att man kan använda 
det så snabbt, det är likt svenskan på många sätt. 
Jag vill läsa så mycket tyska som möjligt på gy för att 
bli ännu friare när jag pratar och skriver. Efter att ha 
bott i Tyskland en månad i somras är jag dessutom 
ännu mer motiverad att prata flytande.” 

 

O
liv

ia
 ”Min pappa och morfar har talat tyska med varandra 

under min uppväxt, därför har jag ansett att jag också 
bör kunna tyska. Min mamma arbetar som tolk/över-
sättare. Också tror jag att i framtiden kommer att ha 
mest nytta av tyska eftersom Tyskland ligger nära 
Sverige. Språken blir dock intressantare att lära sig 
när man sett att man gjort framsteg.” 

 

A
gn

es
 ”Från början motiverade mitt grundläggande intresse 

för språk mig. Jag gjorde egna språk och böjde ord 
hemma som liten.  Jag är globalt intresserad och att 
kommunicera på olika sätt intresserar mig, vilket 
gjorde att jag såg fram emot språkvalet i 6:an. Det 
blev tyska för att föräldrarna har kunskaper inom det 
språket. Nu har jag blivit relativt bra på språket och 
det som motiverar mig att fortsätta att lära mig är att 
jag vill jobba och bo i Tyskland någon gång i framti-
den.” 

 

K
at

ja
  ”Känslan av att komma till ett land och kunna be-

härska språket är något som drivit mig. Hela min fa-
milj har läst tyska och hjälpt mig att utvecklas på 
olika sätt. (…) 
Men i gy har allt rullat på och jag förstår inte varför 
jag skulle sluta nu, när jag har chansen, och redan läst 
språket i så många år. Min syster flyttade till Tysk-
land och sporrade mig, samt att vi då skaffade en tysk 
TV-kanal.” 

”En dålig lärare i 
högstadiet fick mig 
att tappa motivat-
ionen. Mamma lärde 
mig allt istället.” 
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So
nj

a ”Från början vet jag inte, ett mer eller mindre slump-
vist val. Sen är det väl resor till tysktalande länder 
som ökat motivationen. Bra och intresserade lärare 
sen årskurs 6 har väl också ökat motivationen. Nu har 
jag mest en önskan att känna att mina kunskaper är 
tillräckligt bra för att jag ska klara av ett vardagligt 
liv i ett tysktalande land.” 
 
 

”Det enda som egent-
ligen minskat moti-
vationen är att dessa 
lektioner alltid är 
schemalagda före el-
ler efter ordinarie 
schema, vilket ger 
längre skoldagar.” 

N
in

a ”Jag har motiverats genom resor och att kunna an-
vända sig av flera språk utöver gränserna. Bra lärare 
och viktig kunskap inom språken har gett mig in-
tresse.”  

”Jag har tappat intres-
set när det några 
gånger bara blivit fo-
kus på att lära sig 
men inte lära sig att 
använda det.” 
 

Jo
na

s ”Någonstans i bakhuvudet har jag haft idén att stu-
dera/arbeta i Tyskland någon gång i framtiden. Det 
har fungerat som bränsle till glöden till att lära sig ett 
främmande språk.” 

 

 
Ett framträdande drag i tyskelevernas enkäter är närhetens positiva betydelse för 
motivationen. Närhet kan här vara lingvistisk, kulturell, emotionell och geogra-
fisk. Hos Josefin märks omnämnandet av en lingvistisk närhet, där tyskan påmin-
ner om svenskan. Något liknande framträder även hos Ester, som menar att det är 
”kul med tyska för att man kan använda det så snabbt, det är likt svenska på 
många sätt”. Ester har också bott i Tyskland i en månad under sommaren, vilket 
sannolikt har bidragit till denna upplevelse och strävande efter att bemästra språ-
ket, att bli ”flytande” och ”att bli ännu friare” när hon pratar och skriver”. Ester 
berättar också att man i hennes familj har läst tyska, vilket har föranlett hennes 
val att studera tyska. Därtill uppger hon sig ha ”en fallenhet” för språk, vilket får 
henne att uppleva det som roligt. Man kan alltså se ett kluster av faktorer som 
samverkar inom ramen för Esters upplevda motivation: närheten till språket ge-
nom familjen, resor och upplevelsen av lätthet att lära sig, detta kombinerat med 
ett framträdande bemästrandemål – att ”bli ännu friare” i tal och skrift. Man kan 
således beskriva Esters motivation som mångdimensionell och dynamisk, ef-
tersom olika faktorer och händelser har påverkat den över tid. 

Även Olivia kommer från en familjemiljö där det talats tyska hemma. Mam-
man är därtill tolk och översättare. Även här betonas närheten, att ”Tyskland lig-
ger nära Sverige”. Därtill drivs Olivia av att se sina framsteg, även det är att 
betrakta som ett bemästrandemål eller inre motivation. 

Samtliga tyskstuderande elever nämner på olika sätt i sina berättelser att re-
sande och kulturmöten motiverar dem, både som levd erfarenhet och som fram-
tida möjlighet. Här utgör den upplevda närheten en positiv faktor som tycks för-
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stärka motivationen. Hos Katja framstår detta till en början som bredare formu-
lerat, som en stark förkärlek för att kommunicera på ett annat språk i ett annat 
land. Detta tar sig dock en konkret gestalt i landet Tyskland, ett land som kan 
sägas konstituera en viss sorts närhet i förhållande till Katja. Detta beror på att 
Katja har en syster boende i Tyskland och familjen har skaffat sig en tysktalande 
TV-kanal. Katja berättar vidare om ”Känslan av komma till ett land och kunna 
behärska språket är något som har drivit mig” Vera strävar efter att utveckla kun-
skaper ”tillräckligt bra för att (…) klara av ett vardagligt liv i ett tysktalande 
land.”  

Intressant i Katjas berättelse är också den didaktiskt baserade utsagan ”En då-
lig lärare i högstadiet fick mig att tappa motivationen. Mamma lärde mig allt 
istället.” Här ser vi ett annat drag som förekommer ofta i materialet, nämligen 
förekomsten av stöttande och entusiastiska föräldrar och andra viktiga närstå-
ende. Både Ester och Agnes pekar på sina föräldrar som viktiga i språkvalet. För-
äldrarna har en språkkompetens som inspirerar, vilket kan relateras till Olivia vars 
mamma är tolk och översättare. Liknande utsagor finns hos elever på NG, exem-
pelvis hos Lovisa och Vanja. Sammantaget ger detta upphov till en bild som har 
tydliga beröringspunkter med begreppet självförmåga (self-efficacy). Eleverna 
uppvisar ofta en tro på sin förmåga, parat med utsagor om stöttning och upp-
muntran från föräldrar och andra närstående. I ljuset av detta kan man konstatera 
att både sociala rollmodeller och verbal uppmuntran förekommer i elevernas om-
givning, vilket enligt SCT är centrala källor till självförmåga tillsammans med 
den synnerligen centrala erfarenheten av att ha lyckats tidigare och att utvecklas 
(Bandura 1997). 

   Sonja lyfter också fram resande som en central motivationsfaktor, men kopp-
lar även sin motivation till ”Bra och intresserade lärare sen årskurs 6”. Lärarna 
har således fungerat som en positiv didaktisk faktor som har sträckt sig över skol-
gången. 

Som tidigare nämnts märks en motivation till att kommunicera, närma sig och 
uppleva saker i målspråksmiljö i materialet. I samband med detta står förmågan 
att behärska målspråket på djupet, ”flytande” och ”fritt”. Kanske mest måleriskt 
uttrycks detta av Daniel som berättar att ”Någonstans i bakhuvudet har jag haft 
idén att studera/arbeta i Tyskland någon gång i framtiden. Det har fungerat som 
bränsle till glöden att lära sig ett främmande språk.” 

   Sammanfattningsvis kan man konstatera att de tyskläsande eleverna har en 
motivation där bemästrandemål har en framträdande plats, där det finns mycket 
motivation att använda tyskan i framtiden, gärna i målspråksländer, och där när-
heten till språket spelar en viktig roll. Här finns vissa beröringspunkter med be-
greppet integrativ motivation, som en gång skapades av Gardner & Lambert 
(1972), men som idag ofta anses problematiskt att använda (se Dörnyei & Us-
hioda 2009). Viktigt att betona är att den integrativa aspekten är komplex, långt 
mindre entydig än den en gång uttrycktes i begreppet integrativ motivation. In-
tegrativt har här ett brett och komplext betydelseomfång. Det kan handla om det 
konkreta landet Tyskland eller den bredare bilden av tysktalande länder. Det kan 
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också handla om den tysktalande miljön i hemmet som uppges vara motiverande. 
Hos Katja finns också bilden av teknologi – tv-tittande på en tysk kanal – som en 
väg att integrera sig eller komma nära språket och kulturen. Att integrera impli-
cerar ju föreställningen om två separata och tydligt avgränsbara sfärer, vilket ju 
inte är entydigt i detta fall, där eleverna har en tysktalande miljö hemma, tittar på 
tysk tv och har vistats längre tid i Tyskland. Därtill betonar flera av dem närheten 
till tyskan både lingvistiskt, geografiskt och känslomässigt. Denna närhet tycks 
även kopplas till såväl levda erfarenheter som framtida projekt, alltså både ligga 
i dåtid och i nuet, liksom i en mer eller mindre snar och tydligt visualiserad fram-
tid. 

6.4.2 Enkäter från gruppen i franska på AG 
I franskgruppen skrev tio elever i enkäten, medan en av dem (Ingrid) enbart läm-
nade sitt namn på formuläret. Övriga nio svarade dock på frågorna och produce-
rade mer eller mindre fylliga berättelser. Ingrid medverkade dock senare i en in-
tervju. Informanterna här har getts namnen: Florence, Alexandra, Anders, Adele, 
Lissi, Ines, Marion, Frida, Helena och Ingrid. 

Även i gruppen av franskstuderande märks ett antal tema som har synts i tidi-
gare material. För det första har flera av eleverna en speciell kontakt och koppling 
till sin målspråksvärld, dess språk, kultur och människor. I materialet kan detta 
se olika ut. Exempelvis har Helena fransktalande föräldrar, som har fötts och växt 
upp utomlands. Helena menar att detta ”absolut bidragit” till hennes intresse ”för 
just franskan.” Frida uppvisar en annan variant då familjen tidigt i hennes liv har 
tillbringat tid i Frankrike. Marion har en fransk pappa, men den uteblivna över-
föringen av franska från honom har snarare gett upphov till en omvänd motivat-
ion. Marion har i sitt lärande och sina studier drivits av att kompensera för denna 
upplevda brist. Även Florence har en fransk pappa, men har till skillnad från 
Marion pratat franska med sin pappa allt sedan födelsen. Nu studerar Florence 
franska som individuellt val, för att därmed försöka hålla igång språket. Därtill 
vill hon ha sina franskkunskaper ”på pappret” för att kunna utbilda sig i Frankrike 
i framtiden. 

Ines har i sin tur gått i en skola med tvåspråkigt upplägg där det var obligato-
riskt att läsa franska från det första skolåret. På så vis har hon lärt sig franska från 
tidig ålder. Det finns således olika variationer på den motiverande effekten av att 
ha kommit i kontakt med franska eller fransktalande kultur tidigt. I samtliga fall 
kan man dock märka att eleverna betraktar situationen som något som har haft 
motiverande effekt. Ett annat mönster som framträder är att flera av eleverna ut-
trycker att de har lätt för franska och strävar efter att behärska språket, alltså har 
ett bemästrandemål (mastery goal) snarare än ett prestationsmål (achievement 
goal). Till detta kan läggas ett utvecklingsbehov, som hos Ines uttrycks med att 
det absolut viktigaste för henne är att hon känner att hon utvecklas, vilket ligger 
i linje med inre motivation. Flera av eleverna pekar också på att det faktum att de 
har lätt för språk har motiverat dem att fortsätta, vilket går att anknyta till self-
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efficacy (Bandura 1997), där tron på den egna inom en viss domän har en moti-
verande effekt. I tabellen nedan presenteras eleverna berättelser mer utförligt. 
Tabell 10. Franska på AG (10/10) 

Elev Befrämjar motivation Hindrar motivation 
 

H
el

en
a ”Jag har fransktalande föräldrar (svensk men född 

och uppvuxen utomlands), vilket absolut bidragit till 
mitt intresse för just franskan). Jag tycker om språk 
som fenomen, det att vi människor har sammansatta 
ljud som vi menar betyder något – det är fascine-
rande. Språk är en ytterligare dimension att förstå och 
närma sig världen, vilket jag tycker är intressant… 
Som att lösa en gåta ungefär.” 

”Det som ev. har 
minskat mitt intresse 
är mindre engage-
rande lärare eller 
pressande tidsbrist i 
relation till annat 
skolarbete – språk tar 
tid.” 

Fr
id

a 
 ”Jag valde franska i mellanstadiet för att jag varit en 

del i Frankrike med familjen och tyckte det var ett in-
tressant språk, en intressant kultur. I högstadiet moti-
verade kompisar mig, vi hade väldigt kul på lektion-
erna, vilket gjorde att jag ville läsa vidare och plugga 
(…) 
Genom utbyten har jag fått större mening i mina stu-
dier, jag har liksom verkligen förstått att det är något 
jag kan använda utanför skolan.” 

”även fast läraren var 
väldigt virrig och inte 
passade mig” 

M
ar

io
n ”Det som skapade mitt intresse för franskan var, föru-

tom en väldigt bra och pedagogisk lärare i grundsko-
lan, att jag har fransk släkt. I och med att jag och min 
syster gått miste om språket för att pappa aldrig lärde 
oss det ville jag lära mig franska. Motivationen sen 
var mest att det var kul, att jag hade lätt för det och 
att jag verkligen ville lära mig språket. ” 

 

In
es

 ”Jag började i FS till årskurs 6, alltså var det obliga-
torisk att lära sig franska. Undervisningen var mycket 
bra, och det har i sig bidragit till min fortsatta ambit-
ion till att lära mig språket. För mig är det absolut 
viktigaste att jag känner att jag utvecklas och har an-
vändning av språket.” 

 

Li
ss

i ”Jag har alltid varit bra på språk och därför har det 
varit roligt. Många i min familj talar flera språk och 
det kanske har inspirerat mig. Jag har pluggat språk 
som kinesiska och klassisk grekiska för att det var 
kul, men kanske inte så meningsfullt.”  

”Förut trodde jag att 
jag skulle ha använd-
ning av franskan men 
nu känner jag inte 
riktigt någon lust att 
plugga franska eller 
bo i Frankrike för jag 
har tappat lite av lus-
ten till språket.” 
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A
de

le
 ”För det första tycker jag det är kul att lära sig språk. 

Jag har velat fortsätta eftersom det känns dumt att 
’lägga ner’ språkstudier man har hållit på med så pass 
länge. Jag tror också att jag kommer att ha använd-
ning för språken i arbetslivet etc… Men det har alltid 
känts väldigt lätt.” 

”När det har varit 
tungt att studera 
mycket grammatik 
t.ex. har motivationen 
minskat lite.” 
 

A
nd

er
s ”I grund har jag ganska lätt för språk och något är lätt 

blir ofta roligt. Eftersom jag varit duktig och fått upp-
muntran från lärare, men främst från kompisar har jag 
en plikt att fortsätta mina studier. Dessutom är det ro-
ligt. Ibland är undervisningen tråkig i sig, men då är 
det bara att uthärda och behärska.” 

”Ibland är undervis-
ningen tråkig i sig, 
men då är det bara att 
uthärda och be-
härska.” 

A
le

xa
nd

ra
 ”Jag är intresserad av språk. Det jag är intresserad av 

är grammatik, jag tycker det är roligt, folks levnads-
sätt och hur det formar språken, men främst är jag in-
tresserad av att kunna kommunicera med andra män-
niskor på de språk jag lärt mig. Det är och har alltid 
varit mitt mål, att kunna prata med andra människor, 
förstå och bli förstådd.” 

 

Fl
or

en
ce

 ”Jag har pratat franska med min pappa sedan jag föd-
des (han är fransk). Jag har franska som individuellt 
val för att försöka hålla en regelbunden talan av språ-
ket. Dessutom är det bra att ha det ’på pappret’ om 
jag vill utbilda mig i Frankrike i framtiden.”  

 

In
gr

id
  

- 
- 

 
I materialet från de franskstuderande eleverna märks flera mönster. En tidig kon-
takt med språk och kultur har skapat motivation, vilket framförallt framhålls av 
Helena, Frida, Marion, Ines, Lissi och Florence. Den tidiga exponeringen för 
franska hos dessa elever varierar dock avsevärt. Hos Helena handlar det om en 
förälder som har bott i fransktalande miljö, medan Marion och Florence har 
fransktalande fäder. Dessa fäder har dock haft olika förhållningssätt i förhållande 
till sina döttrar. Medan Marion säger sig ha ”gått miste om språket”, då pappan 
inte talat franska med henne under uppväxten, har förhållandet varit det motsatta 
för Florence, som har kommunicerat med pappan på franskan under hela livet. 

Även hos de andra informanterna framhålls en motivation, som har närts av 
tidiga språk- och kulturkontakter. Hos Frida talas det om resor med familjen och 
utbyten, medan Ines tidigare har gått i en tvåspråkig skola där franska lärts ut från 
början. Av Lissi framhålls familjen, där det talas om många olika språk, vilket 
har upplevts som ”inspirerande.” Kulturella och sociala kontakter utgör sålunda 
en central motivationsfaktor i detta material. Denna möjlighet har uppstått tidigt 
i livet för sex av de tio informanterna. 
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Man kan även konstatera att bemästrandemål och inre motivation har en fram-
trädande roll i materialet. Ines uttrycker det med att det absolut viktigaste är att 
känna att hon ”utvecklas och har användning av språket.” Denna användning kan 
främst ses i ljuset att faktorer och händelser som resor och kulturmöten.  

Några av eleverna nämner positiva didaktiska upplevelser: väl fungerande 
undervisning, duktiga lärare och kul med klasskompisarna. Anders uttrycker det 
som att uppmuntran och positiv feedback från lärare och klasskompisar har fått 
honom att se det som en ”plikt att fortsätta”. Denna lustfyllda internaliserade plikt 
att fortsätta kan sägas vända upp och ner på begreppen inre och yttre motivation. 
I synnerhet som Anders också berättar om att han tycker att språklärande ofta är 
roligt. Detta illustrerar på tydligt sätt motivationens komplexa karaktär, Kom-
plexiteten kan sägas emanera ur det faktum att motivation framträder i ett dyna-
miskt meningsskapande i tid och rum. Med andra ord: motivationen har en dyna-
misk personlig innebörd, som beror av olika faktorer i tid och rum. Anders säger 
ju vidare att: ”Ibland är undervisningen tråkig i sig, men då är det bara att uthärda 
och behärska.” I förhållande till Anders berättelse om sin motivation kan man 
alltså säga att det roliga och det tråkiga samexisterar i lärandet och motivationen, 
men att i vissa lägen dominerar det ena eller det andra tillståndet. Att känna sig 
motiverad är sålunda ett dynamiskt tillstånd, där plikt och lust, tråkigt och roligt 
kan växla och samspela på olika sätt. I Anders fall verkar motivationen ha varit 
tillräcklig för att hjälpa honom fram till den högsta årskursen i franska, men i 
vissa lägen kan lärande ha dominerats av lust och inre motivation, medan det i 
andra lägen byggt på plikt, press och tvång, alltså någon form av yttre motivation. 
Detta understryker i allra högsta grad motivationens komplexa och dynamiska 
karaktär. 

6.4.3 Enkäter från gruppen i spanska på AG 
Bland de spanskstuderande eleverna på AG fyllde elva elever i enkäterna: Elsa, 
Miriam, Karin, Hedda, Daniela, Claudia, Christian, Ida, Miranda, Hedvig och 
Sara. Även här intar bemästrandemål och inre motivation en framträdande posit-
ion. Karin studerar exempelvis spanska ”för att det är roligt”, Hedda talar om att 
vara ”passionerad” över ämnet och såväl Daniela som Claudia anser spanska vara 
”kul”. Dessa utsagor kan sålunda knytas till inre motivation. 

Bemästrandemålen uttrycks bland annat med ”viljan att förbättras”, ”att se 
framsteg” och viljan ”att besitta kunskaper.” Även resande och kulturmöten ut-
märker sig som centrala motivationsfaktorer i materialet. På ett övergripande sätt 
uttrycker Elsa det med att ”Språk och kommunikation länkar samman männi-
skor”. Hedvig framhåller exempelvis sitt ”intresse i att resa och andra kulturer”, 
vilket gör att hon ser framför sig att ”bo utomlands i några år”. Detta framhållande 
av resande och kulturmöten kan sättas i samband med den i materialet framträ-
dande attityden om att spanska är ett användbart och globalt spritt språk. Christian 
uttrycker detta som: 
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Spanska är också användbart eftersom många människor i världen talar det. Det känns 
som ett språk jag faktiskt kommer att få använda. 

 
Elevernas övriga utsagor finns inordnade i tabellen nedan: 
 
Tabell 11. Spanska på AG (11/11) 

Elev Befrämjar motivation Hindrar motivation 
 

El
sa

 ”Jag är filolog så språkstudier har alltid inspirerat mig 
och motiverat mig. Jag är en person som inte klarar av 
att misslyckas, vilket är motiverande på både gott och 
ont. (…) Språk och kommunikation länkar samman 
människor, jag tycker det är vackert att språk kan be-
tyda så mycket. Att studera är inte nödvändigtvis ro-
ligt, men att kunna, att besitta kunskaper är det bästa 
som finns.” 

”När jag får uppgif-
ter/texter som är för 
lätta/svåra med mar-
ginal så är det omoti-
verande. Jag vill bli 
mött på den den nivå 
som jag ligger på och 
lite högre för att det 
ska vara utma-
nande.”(…) ”Att stu-
dera är inte nödvän-
digtvis roligt.” 

M
iri

am
 ”En motivation för mig att lära mig språk är att kunna 

kommunicera med människor om jag är på semester 
eller behöver språk i samband med jobb. (…)Vad som 
skapat intresse är det faktum att jag känner mig bra på 
språk. Att se framsteg gör en också motiverad.” 

”Vad som minskar 
motivationen och or-
ken till att plugga är 
om läraren går för 
snabbt fram och jag 
känner mig alltför 
stressad och känner 
att jag inte förstår.” 

K
ar

in
 ”Jag märkte i grundskolan att jag hade lätt för språk 

och fick bra betyg i språkämnena. Därför valde jag att 
gå språklinjen på gymnasiet. Jag gör det mest för att 
jag tycker att det är roligt, jag vet inte om jag kommer 
att studera vidare på området.” 

 
 

H
ed

da
 ”Jag började läsa språk i åk 6 eftersom det var obliga-

toriskt sen dess har mitt språkintresse utvecklats och 
jag har fått höra att jag har ett bra ’språköra.’ Den 
största motivationen är att kunna kommunicera med så 
mycket människor som möjligt, både genom jobb och 
privat. (…) men det är samtidigt de skolämnen jag är 
mest passionerad över.” 

”Motivationen kom-
mer och går i.o.m. 
stress, press och 
andra priorite-
ringar…” 

D
an

ie
la

 ”Jag vill i framtiden bo och jobba i ett spansktalande 
land under en period. Att lära mig språk ger mig möj-
ligheten att kommunicera med människor från olika 
länder, och att kunna språk gör så att man lättare kan 
skapa relationer. Det är alltid kul att kunna språk.” 
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C
la

ud
ia

 Det som drivit mig mest är kanske viljan att förbättras 
och betyget. Får man bra betyg blir ämnet en ”styrka” 
och man går gärna vidare. Dessutom har jag motive-
rats av språkets användbarhet utomlands. Spanska ta-
las i flera länder över hela världen. För övrigt tycker 
jag att spanska är kul. Behövs det något mer?” 

 
 

C
hr

is
tia

n ”Jag tycker om att lära mig nya saker och kunna ett 
annat språk är för mig något roligt. Spanska är också 
användbart eftersom många människor i världen talar 
det. Det känns som ett språk jag faktiskt kommer att få 
använda. Jag vet inte riktigt vad som skapar intresse 
och mening i mina studier, jag känner inte mig själv så 
bra. Det är något jag gör helt enkelt. Och när man på-
börjat något känns det meningslöst att inte fullfölja 
det.” 

 
 

Id
a ”Jag har länge velat lära mig spanska och tyckte som 

liten att det var ett fint språk. En av mina bästa vän-
ner pratade spanska hemma när vi var små.” 
 
”Meritpoängen gjorde att jag fortsatte i 2:an och nu 
går jag här för att jag vill lära mig.” 

”Något som minskat 
motivationen är att vi 
bytt lärare ofta och 
haft ganska dålig 
undervisning med lite 
prat. Jag har även känt 
att jag inte kunnat 
grammatiken.” 

M
ira

nd
a ”1)Intresse av att ha möjligheten att kommunicera med 

människor på andra språk än svenska och engelska. 
2)Tror att intresset för spanska har växt fram under ti-
den jag har studerat språket. 3) Att underhålla spans-
kan i vardagen. Jag tror att det är nyckeln att verkligen 
bli bra på spanska.” 

 
 

H
ed

vi
g  ”Jag har ett allmänt intresse i att resa och andra kul-

turer och skulle gärna vilja bo utomlands i några år. 
Det är bevisat att man lättare kommer in i ett nytt sam-
hälle om du kan språket o det ligger dessutom lite pre-
stige i att kunna andra språk. Därför har jag valt att lära 
mig moderna språk. Jag inspireras av utländska filmer 
och andra coola människor som kan språk.”  

”När jag har ont om 
tid att plugga språk 
och något är riktigt 
svårt att förstå mins-
kar motivationen.”   

Sa
ra

 ”Jag har alltid varit intresserad av språk. Jag tycker det 
är roligt och jag älskar att resa och jag tror att resa kan 
bli en helt annan upplevelse om man kan språket. Jag 
älskar den latinamerikanska kulturen och språket är en 
stor del av kulturen. Jag planerar också att bo utom-
lands och då vill jag kunna språket.” 

 

 
Som tidigare nämnts, ger flera av spanskeleverna uttryck för attityder om det 
spanska språkets användbarhet. Denna användbarhet länkas ofta till möjligheten 
att kommunicera med många människor i världen, vilket fungerar motiverande i 
språkstudierna. Christian benämner som bekant spanska språket som ”användbart 
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eftersom många i världen talar det.” En liknande användbarhetsaspekt lyfts fram 
av flera andra informanter, vilket även märks hos andra informanter i materialet. 
Claudia nämner det faktum att spanskan ”talas i flera länder över hela världen” 
och Daniela ser framför sig att hon ska kunna ”kommunicera med människor från 
olika länder” och ”skapa relationer”. Föreställningen om spanskans användbarhet 
och utbredning är en attityd som återkommer även i intervjuerna. Här utmärker 
sig spanskelevernas attityder i förhållande till andra språkgrupper. Spanskele-
verna nämner denna användbarhet i betydligt högre grad än fransk- och tyskele-
verna. Detta kan inte sägas vara givet utifrån objektiva förhållanden, eftersom 
man kan argumentera för att såväl franska som tyska är användbara. Franska är 
ju som bekant ett globalt spritt språk, med stor kulturell och medial spridning. 
Detsamma gäller för tyskan, som även har en speciell geografisk och lingvistisk 
närhet. Därtill uppvisar tyskan en särskilt stor förekomst genom det stora antalet 
förstaspråkstalare i Europa. 

6.5 Sammanfattande tematisk analys av enkäterna på NG 
och AG 

Här följer en sammanfattande analys av enkäterna från samtliga språkgrupper på 
NG och AG. Det tidigare redovisade materialet anknyts och systematiseras i för-
hållande till vissa framträdande centrala teoretiska begrepp, händelser, processer 
och faktorer. Bland de centrala begreppen kommer främst tre huvudsakliga teo-
retiska konstrukt att ges utrymme. Två av dessa framträdande konstrukt är binära: 
bemästrandemål respektive uppnåendemål (mastery-achievement goals), inre re-
spektive yttre motivation (intrinsic-extrinsic motivation). Det tredje konstruktet, 
self-efficacy, är dock inte binärt. Vid sidan om dessa tre konstrukt systematiseras 
materialet i förhållande till några andra framträdande motivationsfaktorer, vilka 
sammanfattas i viljan att kommunicera med omvärlden och språkspecifika attity-
der. 
 

6.5.1 Bemästrandemål – motivationen att verkligen kunna 
Som tidigare berörts, består materialet av flera uttryck som kan relateras till be-
mästrandemål. Detta gäller elever i samtliga grupper. Eleverna uttrycker ofta mo-
tivation att bemästra språket, att utvecklas, äga kompetens eller klara av någon 
krävande kommunikativ situation snarare än att åstadkomma någon enstaka mät-
bar prestation. Detta kan ta sig många olika uttryck, som hos Claes vilja att 
”kunna mer” eller Henriks strävan att ”verkligen lära sig” eller Marias önskan att 
kunna använda sig av flera språk i framtiden. Olivia upplever att ”(s)pråken ”blir 
intressantare att lära sig när man sett att man gjort framsteg” och Miriam menar 
att ”se framsteg gör en också motiverad.” Ett annat vanligt uttryck handlar om att 
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kunna språket flytande, vilket bland annat önskas av Vera eller Ester som vill ”bli 
ännu friare” när hon pratar och skriver. Motivationsfaktorn att studera och bo i 
något målspråkland går också att knyta till bemästrandemål, då detta utlandsbo-
ende i de allra flesta fall förutsätter att man bemästrar breda och fördjupade för-
mågor och situationer, snarare än någon snävt mätbar prestation eller förmåga, 
något som enkelt kan kvantifieras och jämföras interpersonellt.  

Det förekommer emellertid några utsagor där strävan efter betyg och andra 
mätbara prestationer står i centrum. Ida säger exempelvis att ”Meritpoängen 
gjorde att jag fortsatte i 2:an och nu går jag här för att jag vill lära mig.” Detta 
visar att motivationsinriktningar kan växla, först handlar det om prestationsmål, 
något som sedan övergår i inre bemästrandemål. Prestationsmål figurerar ofta i 
större utsagor tillsammans med uttryck för att vilja bemästra språket och att 
språklärandet är roligt, vilket tyder på inre motivation. Man kan därmed tala om 
en mångdimensionell motivation. Claudia ger ett tydligt uttryck för detta genom 
att säga att hon drivits av viljan att förbättras men också av betyg, något som 
utmynnar i upplevelsen av att ”spanska är kul”.  Liknande upplevelser återfinns 
exempelvis hos Karin på AG och Susanna på NG. 

6.5.2 Inre motivation – lust och meningsfullhet 
Flera av eleverna verkar uppfatta språklärande som lustfullt och drivet av en inre 
känsla av njutning, intresse och meningsfullhet, vilket går att relatera till begrep-
pet inre motivation. Detta kommer ofta i utsagor, som hos Claes och Adele, att 
det är ”kul”. Vidare talar Frida om sin tidigare franskundervisning som ”väldigt 
kul”. En variant på detta återfinns hos Lissi, Anders och Karin, som uttrycker att 
det är ”roligt” att lära sig det givna språket. Hedda använder uttrycket ”passion-
erad”, vilket även kan sägas vara knutet till en lustupplevelse. Gemensamt för 
dessa utsagor är att lustupplevelsen i hög grad verkar frikopplad från yttre fak-
torer och tydliga angivna mål. Ett tydligt uttryck för detta återfinns hos Karin, 
som anger att ”det är roligt”, trots ovisshet om hon ”ska studera vidare på områ-
det.” 

Den inre motivationen kan också förekomma länkad till eller parallellt med 
bemästrandemål och self-efficacy, d.v.s. upplevelser av kompetens och självför-
måga, att vara flytande eller känna sig fri i språkanvändningen. Ofta kopplas detta 
till lättheten att lära sig, som hos Ester eller Karin. Man kan alltså se att inre 
motivation, bemästrandemål och självförmåga (self-efficacy) ofta samverkar eller 
förekommer i samma kontext i elevernas berättelser. 
 

6.5.3 Self-efficacy – upplevd förmåga ger motivation  
Christian, Miriam, Karin och Hedda pekar alla på att den egna upplevda förmågan 
motiverar dem. Deras beskrivningar varierar, men går dock att knyta till bemäst-
randemål, men också det som hos Bandura (1997) benämner som self-efficacy, 
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eller självförmåga som det kan översättas på svenska. Självförmåga handlar om 
upplevd kompetens, om ”individens tilltro till sin egen förmåga att klara av att 
utföra en viss aktivitet i en specifik situation” (Lindwall 2011:191; jfr Bandura 
1997). Hos eleverna finns många uttryck för detta. 

Miriam uttrycker det som att hon ”känner sig bra på språk och har lätt att lära” 
och att ”se framsteg gör en också motiverad.” En liknande attityd märks hos Karin 
som uppger sig ”ha lätt för och fick bra betyg i språkämnena”, vilket upptäcktes 
redan i grundskolan. Nu går därför Karin en språklinje, vilket uppfattas som ”ro-
ligt”, men samtidigt uttrycker Ida en osäkerhet kring om hon ska studera vidare 
inom språkområdet. 

Även hos Elsa förekommer en variant på detta i påpekandet att hon inte ”klarar 
av att misslyckas, vilket är motiverande på gott och ont.” Utsagan kan inte sägas 
peka entydigt mot en befintlig och grundmurad självförmåga hos Elsa. Snarare 
tyder det på att Elsa befinner sig i en reflektiv process där en dominerande själv-
förmåga håller på att erövras, dock inte utan svårighet. Emellertid hävdar Elsa 
”att besitta kunskaper är det bästa som finns”, vilket antyder att hon inser värdet 
av att uppleva sig kompetent och kunnig, alltså av att besitta kunskaper och upp-
leva självförmåga. Man kan även se en inriktning mot bemästrandemål snarare 
än prestationsmål här. 

Även hos Hedda framhålls språkkompetensen som en viktig motivationsfak-
tor. Hon uttrycker det med att hon ofta har fått höra att hon har ”ett bra språköra”, 
vilket har motiverat henne att fortsätta. Christian berättar i sin tur att han tycker 
om att lära sig saker och att kunna ett språk är för honom är något roligt. Här 
märks en sammanflätning av inre motivation och bemästrandemål, uttryckt i vil-
jan av att på djupet kunna och samtidigt i njutningen i lärandet. 

6.5.4 Att kunna kommunicera med omvärlden  
En motivationsfaktor som ofta förekommer i materialet kan formuleras som vil-
jan att kommunicera med omvärlden bortom klassrummet. Detta behov och 
denna önskan kan uttryckas på många sätt. Elsa menar att ”(s)pråk och kommu-
nikation länkar samman människor.” Sara, Hedvig, Hedda, Miriam och Daniela 
nämner möjligheten att resa, att bo och arbeta utomlands som motiverande. Att 
kommunicera med omvärlden tar sig ofta uttryck i viljan att resa och bo utom-
lands. Dessa är motivationsfaktorer som ofta återkommer i informanternas berät-
telser, vilket kan länkas till Clément och Kruidenier (1983) som identifierade re-
sande som en av de fyra fundamentala motivationsfaktorerna i sin välkända stu-
die. Här finns även svenska forskningsrapporter att relatera till (Myndigheten för 
skolutveckling 2003; Thorson et al 2003). Att resor och resande kan inrymma så 
mycket mer än att bara förflytta sig geografiskt är allmänt känt, ett faktum som 
gör att resande har beröringspunkter med många andra motivationsfaktorer, som 
vänskap och kunskap, för att återknyta till Clément och Kruidenier. Vad resandet 
fyller för funktion beror också av vem det är som reser och i vilken kontext. Hos 
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Viktoria på NG handlar resande i hög grad om att ha kontakt med släkten i Tysk-
land, men samtidigt nämner hon ”att språkresor och liknande” har gett henne 
nytta av ”språk”. Vidare talar hon om den framtida nyttan av tyska i ett framtida 
arbetsliv. För Viktoria antar resande olika innebörder beroende på kontext. I 
samma språkgrupp går Claes som ser framför sig att ”kunna ev bo i Tyskland 
eller kunna arbeta där.” Gemensamt för de båda tycks vara att resande och ut-
landsvistelser kan ses som en brygga mellan teori och praktik, då detta möjliggör 
att man drar praktisk nytta av sina språkkunskaper. Hos flera av informanterna i 
materialet – exempelvis Annika, Johannes, Ludvig och Maria på NG - handlar 
resor och resande snarast om erfarenheter av längre utbytesvistelser i något mål-
språksland.  

6.5.5 Yttre motivation - betyg och meritpoäng 
Yttre motivation intar ingen framträdande position i materialet, utan syns mest på 
några få ställen. Tydligast blir detta på AG, där Ida och Claudia nämner betyg 
eller meritpoäng som en källa till motivation. I Idas fall lyfts meritpoängen fram 
som en orsak till att hon ”fortsatte i 2:an”, men samtidigt att hon nu läser vidare 
för att lära sig för sin egen skull. Här märks alltså en växling mellan yttre och inre 
motivation över tid, vilket återigen bekräftar motivationens dynamiska karaktär. 
Hos Claudia märks ett växelspel mellan såväl prestationsmål och bemästrande-
mål som inre och yttre motivation, då hon säger sig ha drivits av både viljan att 
förbättras och betyget. ”Får man bra betyg blir ämnet en styrka”, menar Claudia. 
Detta förstärker ytterligare bilden av en dynamisk interagerande rörelse mellan 
olika motivationer, i synnerhet då denna utsaga avslutas med påståendet att 
”spanska är kul.” Man kan således se de olika målen och motivationerna som 
inbördes hävstänger åt varandra i en dynamisk process, där betyget fungerar som 
en bekräftelse på vägen fram till ett större och mer långsiktigt mål att förbättras 
och senare kunna bemästra kommunikation med spansktalande människor ”över 
hela världen.” Denna förstärkande växelverkan mellan upplevd kompetens (self-
efficacy) och prestation märks även hos Karin på AG: 
 

Jag märkte i grundskolan att jag hade lätt för språk och fick bra betyg i språkämnena. 
Därför valde jag att gå språklinjen på gymnasiet. Jag gör det mest för att jag tycker att 
det är roligt, jag vet inte om jag kommer att studera vidare på området. 

 
Karin motiveras främst av ”att det är roligt”, en inre motivation som dock inte 
verkar frånkopplad från en yttre bekräftelse i form av betyg och den förmodade 
feedback hon har fått i grundskolan som visar på att hon har ”lätt för språk”. Med 
detta och tidigare exempel i åtanke går det att konstatera att en motivationsfaktor 
eller motivationsinriktning sällan agerar isolerat över längre språkstudier eller en 
längre språklärandeperiod. Snarare verkar det ofta vara fallet att motivationsin-
riktningar som inre och yttre motivation, prestationsmål och bemästrandemål, 
självförmåga samspelar och växlar över en längre period. 
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6.5.6 Språkspecifika attityder 
Som tidigare nämnts, står studie- och läranderelaterade attityder i fokus för detta 
arbete. Inom ramen för detta, kan även vissa språkspecifika och ämnesspecifika 
attityder urskiljas i materialet. Detta innebär att vissa attityder i högre grad kan 
knytas till vissa språk än andra. Tydligt syns detta i fallet spanska, där en attityd 
gällande språkets användbarhet kan knytas till gruppen av spanskstuderande ele-
ver. Exempelvis menar Christian på AG att spanska är ”användbart eftersom 
många människor talar det”, en attityd som hos klasskamraten Claudia uttrycks 
med ”språkets användbarhet utomlands.” Tydligt och mer frekvent syns denna 
attityd i intervjumaterialet, vilket kommer att presenteras längre fram. Denna at-
tityd gällande användbarhet syns inte alls i samma utsträckning bland fransk- och 
tyskeleverna, varken i enkät- eller intervjumaterialet. Enligt denna attityd är 
spanska ett globalt spritt språk, som man har stor användning för i kontakten med 
många människor i stora delar av världen. 

Bland några tyskelever framkommer i gengäld en attityd om att tyska språket 
och de tysktalande kulturerna är nära. Tyska kan vara lätt att förstå eller att ut-
trycka sig på, ”det är likt” eller ”påminner om svenskan”, som Ester respektive 
Josefin uttrycker det. Därtill menar Olivia att ”Tyskland ligger nära Sverige”. Vi-
dare kan detta sättas i samband med att andra informanter berättar om motive-
rande erfarenheter av att ha bott eller vistats i Tyskland och i andra tysktalande 
länder (Ester, Sonja och Nina). Andra informanter - som Jonas, Agnes, Claes, 
Victoria och Josefin – motiveras av att i framtiden kunna använda sig av sina 
tyskkunskaper i tysktalande länder. Sammantaget kan man därmed tala om en 
lingvistisk, geografisk och praktisk närhet till tyskan och de tysktalande länder. 
Detta kan stödjas av såväl levda erfarenheter som föreställningar om hur framti-
den kan gestalta sig. Även i intervjumaterialet märks att dessa attityder påverkar 
eleverna i hög grad, i synnerhet då det handlar om att välja språk. 

Som tidigare nämnts kan det vara på sin plats att nyansera och problematisera 
dessa språk- och ämnesspecifika attityder. Såväl franska och tyska som spanska 
är globalt spridda språk. Tyska är exempelvis det största språket i Europa om man 
ser till förstaspråkstalare. Franskan talas vida omkring, inte minst i stora delar av 
Afrika. Därtill har franskan fortfarande en stark position inom EU och även som 
diplomatiskt språk. Så på så sätt är attityden och argumentet om spanskans spe-
ciella användbarhet eller tyskans närhet inget som emanerar ur ett objektivt och 
orubbligt sakförhållande. Istället handlar det om sociokulturellt konstruerade at-
tityder som har kommit att vinna spridning bland dagens elever. På likartat sätt 
förhåller det sig med tyskans geografiska närhet. Med dagens förenklade och allt 
mer utbredda resande kan närheten till Tyskland eller Österrike på många sätt 
vara snarlik den till Frankrike. I synnerhet gäller det om man flyger. 
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6.6 Resultat och analys av intervjuerna 
Innan redogörelsen går vidare med presentation och analys av intervjuerna, är det 
på sin plats att återanknyta till motivationsbegreppet. Som tidigare nämnts finns 
det en mångfald av definitioner av begreppet motivation. Detsamma gäller teori-
bildningen, som är synnerligen rik. Inom ramen för detta arbete, används dock 
Pintrich et als (2008:4) definition, enligt vilken motivation är ”a process whereby 
goal-directed activity is instigated and sustained.” Utifrån denna definition har 
motivation vissa kännetecknande drag. Det handlar om en process, där målinrik-
tad aktivitet inleds och upprätthålls. För att fånga denna process och knyta den 
till lärandet av moderna språk finns dock vissa bärande temporala och tematiska 
aspekter, som är värda att ta speciell hänsyn till.  

Den första av dessa är språkvalet, d.v.s. den yttre formella punkt där språklä-
randet kan sägas inledas. Språkvalet kan sedan sägas ha fortsatt i en kontinuerlig 
process fram till nionde klass, då det har skett ett nytt språkval till gymnasiet. I 
gymnasiet har de intervjuade eleverna också valt om sitt språk vid två tillfällen. 
Utifrån detta kommer analysen här att framför allt inriktas på tre centrala 
aspekter:  
 

• Motivation och attityder gällande det initiala språkvalet;  
• Motivationen och attityder gällande att fortsätta att studera moderna 

språk; 
• Motivation och attityder såsom de framträder i den narrativa tråd som 

löper genom några elevers berättelser, där fokus ligger på interaktionen 
mellan olika faktorer och händelser. Detta kan relateras till perspektivet 
på motivation som en process.  

 
Som tidigare angetts, var ett centralt syfte i intervjuerna att åstadkomma berättel-
ser kring den språkläsningsperiod som eleverna vid intervjutillfället befann sig i 
slutet av. I denna period fanns ett tydligt förlopp, som markerades av en tydlig 
början och ett tydligt förestående slut. På så sätt var den efterfrågade narrationen 
relativt tydligt kronologiskt strukturerad, både ifråga om det deklarerade temat – 
attityder och motivationer till språkstudier – och det frågebatteri som användes. 
Jag ville framförallt veta hur elevernas språklärande hade gestaltat sig fram till 
den stund då de satte sig framför mig och påbörjade sina intervjuer. För att foku-
sera den diakrona aspekten användes ett intervjuverktyg där språkläsningspe-
rioden hade ritats upp, från årskurs 6 i grundskolan till årskurs 3 i gymnasiet (bi-
laga 2). Frågor ställdes också om framtiden, d.v.s. vilken roll informanten ansåg 
att språkkunskaperna skulle komma att spela i framtiden. Intervjuernas fokus låg 
emellertid på den språkläsningsperiod som hade pågått fram till intervjutillfället. 
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Som första stora tematiska fråga ställdes frågan om hur språkvalet och hade gått 
till, en fråga vars resultat kommer att presenteras härnäst.73 

6.6.1 Språkvalet 
Efter en kortare rekapitulation av intervjuns syfte, öppnades i regel interaktionen 
med den orienterande och associativt centrala frågan kring när informanten bör-
jade sina språkstudier. Här var det absolut vanligaste svaret årskurs sex. Detta 
kan relateras till slutsatsen i publikationen Att tala eller inte tala spanska (Skol-
verket 2013:8) där det hävdas att elever som börjar studierna i årskurs 6 ”når 
högre resultat.” I materialet förekommer också exempel på ett fåtal elever som 
avviker från mönstret. Detta beror i regel på annan skol- och studiesituation, ofta 
till följd av att familjen bott utomlands eller satt sitt barn i skola där ett visst språk 
hade börjat studeras tidigare. 

6.6.2 Språkvalet på NG 
De flesta eleverna på såväl NG som AG hade börjat sina språkstudier i årskurs 6. 
Emellertid fanns det dock en del undantag från det mönstret. En av dessa elever 
med avvikande studiegång var Samuel, som hade gått sina första år i skolan i 
England. I England hade Samuel läst franska från ettan till fyran, men sedan valt 
spanska då det hade getts en valmöjlighet. Att valet föll på spanska hade att göra 
med de spansktalande kompisarna på den internationella skolan där Samuel gick, 
men också på föräldrarnas syn på spanskans status som världsspråk. Denna syn 
är även vanlig bland de andra informanterna i materialet. 

Även de franskstuderande eleverna Lovisa och Vanja hänvisar i sina intervjuer 
till sin familj och till utlandserfarenheter som viktiga faktorer bakom språkvalet. 
I Lovisas fall handlar det om att föräldrarna ”jobbar väldigt mycket med franska” 
och att familjen har ett hus i Frankrike. Lovisa har således haft tidiga och täta 
kopplingar till franska språket, vilket har påverkat hennes språkval som beskrivs 
som ”självklart.” 

Även Vanjas familj har ett hus i Frankrike och farmodern har dessutom varit 
fransklärare. Vid sidan om detta har Vanja kusiner i Bryssel, vilket ytterligare 
förstärker preferensen för franska. Vanja fick prova på alla språken – spanska, 
franska och tyska – men trots att tyskan hade fördelen att ligga nära svenskan, 
föll valet på franska, eftersom Vanja ”hade mest anknytning till språket.” Hos 
Vera nämns kopplingen till spanska språket i form av resor som upplevs som 
viktiga. Valet relateras också till påverkan från föräldrarna och attityden om att 
”Spanskan var det som var liksom mest utbrett”, något som tidigare har nämnts 
gällande Samuels språkval. Här märks således hur sociokulturellt grundade atti-
tyder spelar en viktig roll vid språkval. Detta mönster syns även hos Henrik som 
                                                      
73 I redogörelsen för intervjuerna återges informanternas repliker med vederbörandes fingerade 
namn. Beteckningen intervjuaren motsvaras i samtliga fall av avhandlingsförfattaren själv. 
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lyfter fram en mångfald faktorer i sin berättelse om sitt initiala språkval. Tyska 
upplevs för krävande, medan spanska är för lite ”slackers” och har för låga krav. 
Franska uppfattas i gengäld som ”coolare” och där ”alla snygga tjejer”. Därtill 
spelade Henrik hockey i samband med att han valde språk, något som gjorde att 
en hockeykarriär i fransktalande Kanada påverkade valet. 

Hos den spanskstuderande Susanna ser bilden något annorlunda ut. Efter att 
först ha valt franska, växlade hon över till spanska, som är hennes modersmål då 
hennes mamma är från Colombia. Susanna hänvisar till sin mammas önskan att 
de ska kunna kommunicera bättre på spanska.  

Slutligen uppvisas i materialet en något avvikande förklaring till språkvalet 
hos Maria, som pekar på yttre organisatoriska faktorer som avgörande. Maria 
hade först på inrådan av sina föräldrar tänkt välja franska, men valet föll slutligen 
på spanska då endast en annan elev hade valt franska och detta målspråkspråk i 
praktiken hade gjorts omöjligt att välja på skolan. 

Vid en övergripande genomgång av detta material ser man att flera faktorer 
ofta samverkar i valet: olika sorters språkspecifikt och sociokulturellt grundade 
attityder samt olika slags påverkan från föräldrar och kompisar.  Flera av eleverna 
på NG har påverkats av föräldrar och närstående i sina språkval. Denna påverkan 
uttrycks ofta i positiva ordalag och kan ytterligare relateras till det stöd och den 
uppmuntran som föräldrar och närstående har stått för under språkstudiernas 
lopp. Detta är ett mönster som även syns längre fram i materialet och bland ele-
verna på AG. Det handlar således om att föräldrar och närstående ofta spelar en 
motiverande och uppmuntrande roll i förhållande till sina barns språkstudier.  

6.6.3 Språkvalet på AG 
Även på AG är mönstret att de flesta hade börjat sina språkstudier i sexan. Ex-
empel på personer som bryter mot mönstret att börja sina språkstudier i årskurs 6 
är Lissi, Ingrid och Florence.  

Lissi har läst franska sedan sexårsverksamheten eftersom hon genom familjens 
försorg hade satts i en tvåspråkig svensk-fransk skola. Valet hade dels bottnat i 
att hennes mamma hade gått i samma skola, men dels handlat om att hennes pappa 
gillade franska och hade bott i Paris. Ingrid hade bott i USA som liten, men vid 
hemkomsten skrivits in på samma svensk-franska skola som Lissi i årskurs 3. 

Florence i sin tur påbörjade inte sina franskstudier förrän i åttan. Franskan hade 
hon haft med sig genom sin pappa som är fransman. I åttan tog Florence franska 
som elevens val (C-språk), för att som hon säger ”få bra betyg”. Under intervjuns 
lopp återkommer Florence till franskstudierna som en väg till bra betyg, snarare 
än något annat. Här finns således ett exempel på yttre motivation och prestations-
mål, vilket i övrigt inte är så framträdande bland de andra informanterna i materi-
alet. 

En något annorlunda språkstart finns hos den franskstuderande Ines, vars för-
äldrar ville att hon skulle gå i den tidigare nämnda svensk-franskspråkiga skolan 
från början, men där det dröjde ända till årskurs 6 innan så skedde. I gengäld fick 
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Ines då studera ikapp sina klasskompisar som vid denna tidpunkt hade läst franska 
allt sedan sexårsverksamheten. Detta gjordes genom en intensivkurs i två år. In-
tressant att notera är att Ines ser på denna utmaning som från början ”inte så lätt”, 
men att det sedan blev ”väldigt bra” och ännu längre fram ”väldigt kul”. Svårig-
heten för Ines överskuggades således av nöjet att lära sig franska. Här syns återi-
gen en utsaga som går att knyta till inre motivation. 

En annan variant på annorlunda språkval märks hos Josefin, som hade gått i 
Waldorfskola där tyska i någon mån hade funnits med redan från början, men inte 
påbörjats i systematisk undervisning förrän i sjuan: 
 

Josefin: Jag gick ju i Walldorf, så vi började egentligen lite med språk, men det 
tog väl fart mer i sjuan. 
 
Intervjuare: Varför blev det tyska och inget annat? 
 
Josefin: Det är ju Walldorfskolan, den är tysk egentligen. Så tyska var ju en 
självklarhet att vi skulle läsa. Sen bytte jag skola i mitten av åttan och då kände 
jag att jag lika gärna kunde fortsätta på det språk jag hade. 
 

Ett annat exempel utgjordes av Claudia som visserligen valde tyska i sexan, men 
sedan även tog spanska i åttan inom ramen för elevens val. Det angivna skälet till 
detta val av extraspråk var att Claudia ansåg att den tyska grammatiken ”började 
bli lite väl jobbig” och att det betygsmässigt föreföll lättare med spanska, ef-
tersom Claudia har portugisisk familjebakgrund och därigenom lätt kunde 
tillägna sig ett annat närliggande romanskt språk som spanska. Claudia betonar 
dock att ”det inte bara var för betyget, utan också för att det är kul”. Hon fortsatte 
dock med tyskan parallellt men valde i årskurs 9 att enbart låta spanskan viktas 
in i slutbetyget. Gemensamt för Lissi, Lina och Claudia är att de ser på denna 
alternativa väg in i språkläsandet på ett positivt sätt, att de i hög grad styrs av en 
inre motivation till att lära sig. 

6.6.4 Föräldrar, syskon och andras roll i språkvalet 
Föräldrar, men även andra närstående, förefaller ofta vara en viktig faktor bakom 
språkvalen. Att föräldrar spelar en central kan i hög grad förefalla logiskt, då 
språkvalet i de flesta fall gjordes i årskurs 5 då informanterna var unga och 
följaktligen mer beroende av sina föräldrar än i nuläget, då flertalet av informan-
terna är myndiga och på väg in i en mer självständig tillvaro. Samtidigt framstår 
föräldrarnas positiva inflytande på sina barns studier ändå speciellt påtagligt i in-
tervjumaterialet, ett faktum som går stick i stäv mot resultaten i den Attitydunder-
sökning som gjordes på uppdrag av Myndigheten för Skolutveckling 2003 och 
som visade på föräldrarnas låga förväntningar på sina barns studier i moderna 
språk. Även den enligt rapporter utbrett svala eller rent av negativa inställningen 
till att lära sig andra språk än engelska lyser med sin frånvaro i materialet (Thor-
son et al 2003; Skolverket 2011a, 2011b & 2013; se även Henry 2012). Hos de 
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intervjuade eleverna omtalas istället föräldrarnas påverkan genomgående i ne-
utrala eller positiva ordalag. Ett tydligt exempel på det ser vi hos Agnes, som 
valde tyska: 
 

Det blev tyska för att mina föräldrar kan tyska och peppade mig att välja tyska. 
De har kunnat prata ganska flytande både två. Jag såg det som en möjlighet att 
få hjälp av mina föräldrar. 

 
Intressant att notera är att Agnes uppvisar en positiv syn gällande andra potenti-
ella språk, men det förfaller samtidigt som att fördelarna med föräldrarnas tysk-
kunskaper har fått det att väga över till förmån för tyska.  
 

Det skulle vara kul med både spanska och franska, men det blev helt enkelt bara 
tyska av en slump och att mina föräldrar sa det. 

 
Även Sonja utgör ett tydligt exempel på föräldrarnas positiva inverkan på valet 
av språk. Sonja hänvisar till att hela familjen pratade tyska och att det ”lät jätte-
kul”. Hemma var alla ”jätteintresserade” och särskilt hennes mamma pratade 
mycket tyska hemma för att få henne positiv till språkstudierna.  

Daniela hänvisar i gengäld till sin italienska mamma, som hade läst spanska 
och ”tyckte att det var askul”, i synnerhet då mamman hade bott i Sydamerika. 
Ida refererar till en spansktalande kompis som hon hade varit i kontakt vid boende 
i Schweiz. I kompisens hem pratades spanska, vilket Ida uppfattade som ”coolt”. 
Hos den franskläsande Adele utövade mamman och en moster en positiv påver-
kan i språkvalet. Båda dessa personer kunde franska.  

Ytterligare en intressant anledning bakom språkvalet finns hos Olivia, som 
valde att studera tyska då hennes pappa och morfar ”alltid pratat tyska med 
varandra”, detta trots att ingen av dem har språket som egentligt modersmål. Tys-
kan har dock alltid fungerat som ett lingua franca i kontakten mellan den lettiska 
morfadern och den svenske fadern. Detta kan sägas utgöra en illustration till den 
konceptuella svårigheten i att på ett entydigt sätt använda begrepp som integrativ 
motivation och målspråkskultur. Begrepp som integrativ motivation och mål-
språkskultur implicerar ofta ett upprättande av en gräns mellan innanför och ut-
anför en central och – mer eller mindre - självklar kulturell och lingvistisk domän 
eller centrum. För Olivia är tyska ett språk som har funnits i hemmet i Sverige på 
ett självklart sätt, utan att denna gräns kan härledas till självklar domän utanför 
hemmet, exempelvis av en vidare kulturell tyskspråkig gemenskap eller territori-
ell tillhörighet. Trots detta kan man konstatera att fadern och morfadern likafullt 
har varit bärare av en tysktalande gemenskap, ”ett innanför” som Olivia har varit 
i nära kontakt med. För en fördjupning av detta resonemang hänvisas till Kramsch 
(2001) och Peterson & Hjelm (2007) . 
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6.6.5 De närståendes betydelse i språkvalet 
Informanternas hänvisning till sina föräldrars och andra närståendes språkkom-
petens och positiva syn på moderna språk kan sättas i samband med Banduras 
(1997; 1995; 2001) begrepp self-efficacy, eller självförmåga som det ofta be-
nämns på svenska. Enligt Bandura (1997) byggs självförmåga bland annat av 
ställföreträdande erfarenhet (vicarious experience) och verbalt övertygande (ver-
bal persuasion). Med ställföreträdande erfarenhet menas att individen ofta speg-
lar sig i andra människors prestationer och erfarenheter av att lyckas. En nyckel-
roll i denna ställföreträdande erfarenhet spelar närstående personer (social mo-
dels), vilket hos informanterna ofta återkommer i form av föräldrar och syskon. 
Samma närstående personer utövar även verbal påverkan (verbal persuasion) i 
och inför språkvalet, vilket framkommer tydligt i materialet där det ofta funnits 
en viktig dialog mellan elev och närstående. 

Man kan således konstatera att i kontakten med syskon, föräldrar och andra 
närstående med positiva språkerfarenheter skapas och närs självförmågan hos in-
formanterna. Här ser vi också ett exempel på den triadiska reciprokaliteten, där 
beteende, person och miljö utövar påverkan på varandra i ett växelspel (Bandura 
1997). 

6.6.6 Språkspecifika attityder 
Gemensamt för flera av de spanskläsande informanterna är hänvisningen till den 
stora nytta man kan ha av detta språk genom dess storlek och stora spridning över 
världen. Dessa attityder är inte lika synliga eller utbredda gällande de andra två 
målspråken. Hos Miranda kom just detta nyttoargument att fälla avgörande i en 
till synes ganska komplicerade valprocess: 
 

Jag tror, om jag kommer ihåg, så var det att jag valde mellan spanska och 
franska. Franska tror jag att jag valde som nummer två. Men det var nog mycket 
att jag inte ville läsa tyska. Och mamma hade läst spanska, min bror läste 
spanska och av de två var jag nog mest intresserad av spanska, och jag tror att 
det var det här att ganska många länder som är spansktalande, och det var därför 
att jag valde spanska. 

 

En annan variant på detta finns hos Samuel, som under sin tidiga skoltid i utlandet 
hade många spansktalande kompisar och sedan uppmuntrades av sina föräldrar 
att välja språket med motiveringen att ”spanska skulle vara något bra för det är 
så många som snackar det.” Även hos Hedvig förekommer en ganska komplex 
övervägandeprocess, där olika faktorer vägs mot varandra: nyttoargument, kom-
pistryck och föräldrapåverkan. Till en början ställs också den potentiella hjälpen 
med spanskan från lillebroderns kubanska barnflicka mot det större intresset för 
franska. Slutligen får storleks- och nyttoargumentet genomslag med påverkan 
från Hedvigs pappa. Så här uttrycker Hedvig det: 
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Jag var egentligen ganska intresserad av franska, men min pappa tyckte det var 
självklart att jag skulle ta det (spanska), också, just för att det är fler talare, typ.  

 

Nyttoargumentet märks hos bland andra Miriam, Sara och Hedda. Hos Sara och 
Hedda hänvisas också till kompisars påverkan, något som i Heddas ord även ytt-
rar sig i grupptryck. 
 

Ja. Dels tror jag de flesta valde det. Det var lite grupptryck och så. Sen tror jag 
att jag skulle ha mest användning för det, att det var liksom det största språket. 

 
Hos Karin förenas attityder hos föräldrar och kompisar med den egna föreställ-
ningen om att spanska är det största språket: 
 

För att det var det största språket, det var det som flest valde, och mina föräldrar 
tyckte jag skulle välja det. 

 
Som tidigare nämnts, är nytto- och användningsargumentet speciellt framträ-
dande bland spanskeleverna när de talar om sina språkval. Bland tyskeleverna 
märks i gengäld en attityd om att tyska ligger nära svenska, vilket bidrar till valet 
av detta språk. Claes förklarar det med att tyska ”är lite mer begripligt och ”det 
ligger så nära svenskan.” Hos Katja uttrycks detta med att hon visste ”att det inte 
var så svårt med själva orden på tyska, att mycket påminde om svenska.” Denna 
närhet kom därför att figurera som en bidragande orsak i det initiala språkvalet 
bland flera tyskelever. 

Man kan således konstatera att det finns vissa återkommande attitydskillnader 
mellan respektive språk. Dessa attitydskillnader, som knyts till ett visst modernt 
språk, kan sannolikt spela en viktig roll i språkval och i motivationen att studera 
vidare. Ett tydligt uttryck för dessa språk- och lärande anknutna attityder märks 
hos Henrik. I sin berättelse beskriver han dessa attityder som faktorer bakom sitt 
språkval i sexan: 
 

Henrik: Det var väl mest ett antal faktorer. Först var det att tyska var ganska 
svårt och det var högre krav i tyska. Och spanska var lite för slackers. Så det 
blev franska helt enkelt. Också hörde jag att att alla snygga tjejer skulle ta 
franska, så det blev något i den stilen. 
 
Intervjuare: Men tog det lång tid att bestämma dig? 
 
Henrik: Nä, det tog det väl inte. 
 
Intervjuare: Diskuterade du det hemma mycket och så? 
 
Henrik: Nä, jag diskuterade det knappt något alls. Men jag såg att mina kompi-
sar skulle ta franska också. Ja, men det lite sådär småsaker. Jag tyckte franska 
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var lite coolare. Det var många som körde hockey, som hade som mål att åka 
till franska Kanada och spela hockey. 

 
Henrik utsaga visar att flera faktorer samspelar i språkvalet, ett mönster som synts 
tidigare i materialet, där mångdimensionalitet och dynamik lyfts fram som en 
central aspekt av motivation och läranderelaterade attityder. Detta mönster gör 
sig gällande i såväl motivationen till det initiala som det fortsatta språkvalet. 

6.6.7 Valet att fortsätta med sitt målspråk  
Som tidigare nämnts, delas motivation ofta upp i tre centrala komponenter – cho-
ice, persistence och effort (Pintrich et al 2008; Pintrich, Marx & Boyle 1993). 
Sett ur ett retrospektivt perspektiv handlar mycket av språkstudier om per-
sistence, d.v.s. motivationen att fortsätta sina studier i det valda språkämnet. Ut-
ifrån detta blir det följaktligen intressant att undersöka varför elever fortsätter sina 
språkstudier, vilket gäller för informanterna i denna studie. 

I likhet med i enkäterna framträder det tre huvudsakliga mönster i intervjuerna. 
För det första drivs informanterna av en inre motivation, vilket får dem att fort-
sätta. De upplever språklärandet som kul och lustfyllt. Christian berättar exem-
pelvis att han tycker att ”det är kul” att lära sig och att kunna mer än svenska och 
engelska. Även om denna inre motivationsprocess i hög grad styrs av eleverna 
själva knyter eleverna detta tillstånd ofta till ett stort antal motiverande faktorer 
och händelser. Speciellt framträdande bland dessa faktorer och händelser tycks 
resor samt sociala och kulturella kontakter möjliggjorda av språkkunskaperna 
vara. Exempelvis beskriver Henrik sina upplevelser i målspråksländer som ”jät-
tespännande” och en stark motivationsfaktor till att fortsätta med franskan hemma 
i Sverige. Motsvarande upplevelse hos Maria benämns som ”jättekul och coolt” 
och hos Ines sammanfaller en utbytesresa med en period av hög upplevd moti-
vation och framgång. Hos Agnes lyfts en klassresa till Berlin i nian fram som 
viktig för motivationen. Denna resa skedde inte inom ramen för tyskämnet, men 
den gav ändå Agnes ett tillfälle att pröva sina tyskkunskaper i praktiken och ut-
märka sig som språkkunnig inom gruppen. Kontrasten mellan Agnes och de 
klasskamrater som inte hade studerat tyska förstärkte nyttan och värdet av språk-
kunskaperna: 
 

Ja, det var ganska kul för att jag kunde prata tyska mycket bättre än alla andra. 
Så jag kunde lära folk säga typ ’Hej, du är jättesöt’. Eller ’Hej! Din flickvän är 
söt’, fick jag lära min kompis som pluggade spanska att säga. Ja, jag tog hand 
om alla vägledningar i staden. Jag fick gå in på caféer och fråga vart vi skulle 
gå in på tyska. 

 
En motiverande faktor utgörs också läraren och undervisningens kvalitet. Ofta 
berättar eleverna om skickliga och motiverande lärare, men det finns också ex-
empel på motsatsen. Bland annat ser Maria ”dåliga lärare” som ”det största hind-
ret” för motivation, medan Agnes pekar på det problematiska med att ha ”lärare 
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som inte är särskilt pedagogiska”. I synnerhet gäller det om man har en ”dålig 
lärare” tidigt i sina studier, vilket framhålls av Maria. Även ett stökigt klassrums-
klimat och störande klasskamrater kan upplevas som hinder för motivationen, 
liksom andra didaktiska faktorer som en alltför stark betoning av grammatik och 
forminriktad undervisning. I materialet dominerar dock en bild av positiva upp-
levelser av lärare och språkundervisning. 

Även om den inre motivationen dominerar i materialet finns det flera infor-
manter som pekar på yttre motivation som betydelsefull. Den yttre och inre mo-
tivation kan dock samexistera. Inre och yttre motivation kan växelsspela, avlösa 
och balansera varandra över tid. Tydliga exempel på detta finns hos Marion och 
Adele, som berättar om dynamiska och varierande motivationsprocesser. Adele 
berättar att hon tidigare har motiverats av att verkligen vilja lära sig, men att hon 
nu har blivit mer betygsinriktad. En liknande dynamisk motivationsprocess besk-
rivs hos Josefin med att: 
 

I grundskolan var det nog mycket inre motivation. Jag tyckte det var väldigt kul. 
De gånger jag stötte på tysktalande personer så var jag extremt tacksam för att 
jag kunde använda mig av det. För det är extremt kul. Men sedan, nu i gymna-
siet, så känner jag att 1:an var rolig, men nu börjar det bli lite motigt. Då är det 
mer den yttre motivationen. Betygen, meritpoängen och sådant som är väldigt 
bra att ha. Man får det genom språket. Så det har nog varit lite olika. 

 
Detta visar att motivationen präglas både av dynamik och mångdimensionalitet, 
att det fortlöpande pågår ett dynamiskt växelspel mellan en mängd faktorer och 
händelser inom ramen för det som benämns som triadisk reciprokalitet. Olika 
motivationsskapande faktorer och händelser träder fram och tillbaka i det inter-
aktiva spänningsfältet mellan beteende, personliga faktorer och den sociala mil-
jön (Bandura 1997; 2001; jfr Dörnyei, Henry & MacIntyre 2015). 

Som ett andra centralt mönster i intervjuerna, ser man att många elever drivs 
av målet att bemästra sitt målspråk, ”att faktiskt bli flytande”, som Olivia ut-
trycker det om tyska eller ”jag vill ju lära mig det här”, som Frida säger om sin 
franska. Andra uttryck för detta är att kunna kommunicera fritt samt att verka 
obehindrat i ett målspråksland eller bland infödda målspråkstalare. Detta beskrivs 
av Claudia som att: 
 

Jag vill verkligen fullfölja det på något sätt. Mitt mål är att tala någorlunda fly-
tande. Det är väl det. Man vill ju kunna språk, man vill inte bara kunna säga ’jag 
har läst spanska’ och kasta ut några ord. Det är kul att verkligen kunna prata. 
Det är väl det egentligen, jag vill kunna prata med riktiga spanjorer. 

 
Att använda språket i autentiska situationer, som på resor eller i kontakt med mål-
språkstalande personer, blir i relation till detta en sorts funktionellt autentiskt test 
av målspråkskompetensen. Genomgående upplevs detta funktionella autentiska 
prövande av kompetensen som positivt och motiverande bland informanterna. 
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Claudia beskriver sin upplevelse från en utbytesresa i Spanien som ”väldigt gi-
vande” och ”att man verkligen kastats in i det, där de pratar på riktigt.” Upplevel-
sen har fått Claudia att se ”massor av möjligheter” med sina språkkunskaper. Per-
spektivet har vidgats och inbegriper nu mycket mer än enbart skolkontexten. Inte 
minst ger detta upphov till framtidsplaner där kunskaperna i spanska spelar en 
viktig roll. Liknande upplevelser finns hos många informanter i materialet, där-
ibland Claes som även menar att det är mer lustfyllt att kommunicera på tyska än 
på engelska, eftersom tyskkunskaper blir mer speciella då de inte är lika vanligt 
förekommande nuförtiden: 
 

Engelska är ju roligt, men det känns som det kan ju de flesta. Det är ju mer 
intressant att använda ett språk som inte så många kan. Och om en tysk träffar 
en svensk, då menar jag att det blir en surprise så här ’Att de kan ju tyska’ och 
det är ju jätteroligt att få använda sin tyska och känna att det man har… Nu när 
man har suttit och lärt sig så mycket i skolan, att det kommer till användning, 
det känns ju jättekul. 

 
Kontakterna med målspråkstalare och målspråkskulturerna sker mestadels genom 
resor eller i det närmaste nätverket, såvida målspråkkunskaper finns i hemmet 
eller i den närmaste kretsen. Få informanter använder digital teknik för att kom-
municera med målspråkstalare på en regelbunden och frekvent basis. I de fall 
detta sker, handlar det ofta om upprätthållande av redan etablerade personliga 
kontakter. Vanligtvis handlar det då om att hålla kontakten med någon utbytes-
partner eller vän från någon resa. Exempelvis berättar Claudia att hon håller kon-
takt med sin tidigare skolutbytespartner i Spanien via Instagram och Facebook, 
men även genom att skicka brev och vykort. Liknande gäller även Miriam som 
ibland mejlar och använder Skype för att kommunicera med en spansk vän. Mi-
riam berättar också att det känns ”jättekul” förstå vad som skrivs på spanska i 
sociala medier och på diverse hemsidor. En annan variant av detta finns hos Frida 
som har ändrat sina inställningar på Facebook till franska för att på så sätt lära sig 
mer. Bland flertalet informanter förekommer dock inte något omnämnande av 
digitala praktiker på målspråket, vilket avviker från det vida spridda antagandet 
att dagens ungdomar förflyttar allt mer av sitt sociala liv till webben. 

Nyttan av målspråkskunskaperna anknyts ofta till tänkta framtida resor, vistel-
ser och arbete i målspråksländer, vilket uppvisar beröringspunkter med det som 
ofta benämns som självbilder i annan forskning (Dörnyei & Ushioda 2011; 
Rocher Hahlin 2014). På så sätt vävs tidigare erfarenheter av målspråksanvänd-
ning och dess positiva effekter på det pågående ihop med kommande planer och 
projekt.  

Ett ytterligare mönster i intervjumaterialet handlar om self-efficacy, om upp-
levd kompetens inom målspråket, vilket skapar motivation. Många av informan-
terna ger uttryck för att de känner sig kompetenta och gör framsteg i sitt målspråk, 
något som skapar motivation i studierna. Exempelvis beskriver Hedda det som 
att hon har upplevt sig som bra på spanska och därtill motiverats av att se sina 
framsteg. Marion talar om ”en cirkel” där lust och upplevd kompetens stödjer och 
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förstärker varandra. Även Vera anser sig alltid ha haft ”väldigt lätt för spanska”, 
något som motiverat henne till att lära sig mer och anta utmaningar. Sådana ut-
maningar inbegriper bland annat egna initiativ till att läsa böcker på spanska och 
spanskspråkiga dagstidningar på nätet. 

6.7 Analys av fyra informantberättelser 
I det här avsnittet kommer det långa narrativa perspektivet på språklärande sättas 
i fokus. Fyra informanter kommer att ges speciellt stort utrymme då deras berät-
telser presenteras och analyseras mer utförligt. Valet av informanter är gjort för 
att både visa på spridning, men ändå fånga upp och analysera återkommande och 
centrala teman. Genom en mer utförlig presentation och analys av dessa elevers 
berättelser kommer en rad tidigare undersökta teman tas upp och diskuteras, men 
nu görs detta med ett tydligare fokus på ett längre narrativt flöde. Informanterna 
kommer att presenteras person för person, istället för som tidigare språkvis och 
skolvis. Syftet med detta är att ge den personliga och narrativa rösten mer ut-
rymme, något som kompletterar och fördjupar den analys som tidigare har gjorts. 
De fyra informanterna är i ordningsföljd: Claes, Helena, Hedda och Maria. 

6.7.1 Fallenhet för språk och stöttande flerspråkig omgivning 
Claes språkstudier inleddes i sexan. Det val som erbjöds stod mellan franska och 
tyska. Efter att först valt franska, ändrades valet till tyska, eftersom det fanns en 
tjej som Claes gillade i tyskklassen. Längre fram i berättelsen framkommer dock 
att Claes farmor pratar flytande tyska och att även hans pappa gärna talar detta 
språk, ”även om han inte är så duktig.” Det finns sålunda flera rollmodeller som 
Claes kan inspireras av. Detta har sannolikt haft betydelse för valet att lära sig 
tyska, kombinerat med en ”fallenhet för språk” och känslan av att lärandet av 
tyska är ”kul”. Dessutom berättar han att ”tyskan är begriplig och ligger nära 
svenskan”, vilket är motiverande. Sin fallenhet för språk relaterar Claes till en 
tidig användning av engelska, inte minst genom internet. För Claes har kunskap-
erna och kontakten med engelska haft en gynnsam inverkan på motivationen att 
lära sig andra språk, i det här fallet tyska. Han kommenterar det som att det är 
lockande att kunna ett språk som inte så många kan, att kunna kommunicera med 
tysktalande på tyska.  

På högstadiet hade Claes olika lärare, som använt olika didaktiska metoder och 
förhållningssätt i sin undervisning. Den första läraren bedrev en forminriktad 
undervisning, medan den andra läraren som nämns hade en mer kommunikativt 
inriktad undervisning. Claes konstaterar att den kommunikativt inriktade under-
visningen passade honom bäst. Han anser visserligen att det behövs grammatiska 
grunder när man lär sig ett språk, men att det inte alltid fyller en funktion att lära 
sig komplicerade grammatiska termer. I årskurs 9 åkte Claes på språkresa till 
Tyskland. Claes återkommer till att han motiverats av att se framsteg hos sig själv 



144 

och att bemästra språket. I gymnasiet har han fortsatt med tyskan med målet att 
bättre bemästra språket, att komma till ”en nivå där han kan vistas i Tyskland” 
och ”få mer flyt.” I gymnasiet har Claes också valt kinesiska som extraspråk.  

Undervisningen på gymnasiet har passat Claes väl, eftersom den är kommuni-
kativt inriktad. Det är inte bara ”der, die, das”, som Claes uttrycker det. Vad gäller 
betyg, så kommenterar Claes det som att ”höga betyget har kommit på köpet”, 
genom att det har varit kul och att han har drivits av att bli bättre hela tiden. Detta 
gäller även engelskan. Prestation har alltså i hög grad emanerat ur inre motivat-
ion, burits av egen lustfylld vilja att lära sig. 

Utanför skolan använder Claes inte tyskan så mycket. Han berättar om att han 
en gång stötte på en tysk man utanför NG och kommunicerade med honom på 
tyska. Detta utgör en viktig händelse som skapade motivation, vilket kan länkas 
den funktionellt autentiska test av målspråkskompetensen som har nämnt hos 
bland annat Claudia tidigare. 

Vidare menar Claes att han sällan använder de omfattande IKT-baserade möj-
ligheter som finns att använda tyska på idag. Ibland läser han dock tyska nyheter 
på webben, men han deltar inte i några tysktalande fora eller kommunicerar digi-
talt på annat sätt. Att använda tyska praktiskt är dock motiverande, både genom 
studiebesök och utbyten i skolan. Att kunna använda tyska utanför klassrummet 
i autentiska situationer anser Claes dock vara speciellt motiverande, även om det 
inte sker så ofta. 

I framtiden hoppas Claes kunna bo och arbeta i Tyskland. Genom sin nuva-
rande lärare har han inspirerats av att delta i ett specifikt utbytesprogram, som är 
förlagt till antingen Dortmund eller Stuttgart.  

Hos Claes finns en inriktning mot flerspråkighet, där de tidiga engelskkun-
skaperna fungerat motiverande i processen att lära sig andra språk, som tyska och 
senare kinesiska. Claes beskriver sin motivation som ganska konstant över tid, 
men han återkommer dock till att han ser en kommunikativt inriktad språkunder-
visning som motiverande.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att inre motivation, bemästrandemål 
och self-efficacy har framträdande platser i Claes berättelse. Att lära sig tyska 
upplevs som ”kul” och Claes strävar efter att bemästra språket snarare än att en-
bart uppnå någon enkelt mätbar prestation. Claes har också en god tilltro till sin 
förmåga. 

6.7.2  Ett fascinerande sätt att förstå världen 
Helena, som går på AG, började sina språkstudier i sexan, ett mönster som syns 
hos merparten av informanterna. Bakom valet att studera franska har familjen 
spelat en avgörande roll. Helena lyfter fram sin pappa ”som är född och uppvuxen 
i Schweiz, men med svenska föräldrar”. Detta gav inte bara motivation att välja 
franska, men också att fortsätta och gjorde språklärandet ”roligt och också ganska 
lämpligt med tanke på att jag hade det i familjen”, som Helena uttrycker det. He-
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lena kan inte knyta upplevelsen att franska var ”roligt” till några specifika didak-
tiska faktorer eller händelser under grundskolan. Snarare minns hon att sprid-
ningen i kunskapsnivå bland eleverna fick det att gå ”sådär” att prata med 
varandra i klassrummet. Istället uttrycker Helena det som att det var ”roligt för 
att det var ett annat språk mest” och att franskan gav henne en ”ytterligare di-
mension till att förstå saker”, vid sidan om svenska och engelska. Värt att notera 
här är Helenas positiva attityd till flerspråkighet, det faktum att språken snarare 
kompletterar än konkurrerar med varandra. Detta är en attityd som återkommer 
hos flera andra informanter, bland annat hos den tidigare nämnda Claes på NG. 

I hemmet har Helena motiverats till att lära sig mer franska. Hon uttrycker det 
att ”i studiemotiverande tider såg jag till att tala mycket franska med min pappa.” 
Vid sidan av detta tittade hon på en del fransk film ”för att det var roligt och 
lyssnade på fransk musik.” Trots det anser sig inte Helena vara någon person som 
i så speciellt hög grad har underhållit sin franska utanför skolan. 

Vid övergången mellan grundskola och gymnasium spelade valet av skola stor 
roll. Helena anser AG vara ”en bra skola”, vilket förklarar hennes skolval. På AG 
såg därför Helena att hon ”kunde utveckla” sitt språk, ”fördjupa det”, ”för grund-
skolan är ju ändå en grundkurs på ett helt annat sätt”. 

Emellertid blev inte förändringen direkt positiv. I ettan på gymnasiet var nivån 
på undervisningen lägre än tidigare, enligt Helena. Detta ändrades dock i de två 
följande årskurserna, då det har varit ”jättebra” och då det talats mycket franska 
i klassrummet och blivit ”väldigt fördjupat.” Under gymnasiet har också Helena 
fått möjlighet att åka på ett skolutbyte under en vecka i Frankrike. Denna resa har 
fungerat motivationshöjande, eller som Helena uttrycker det: 
 

Det är väldigt häftigt faktiskt, för jag menar, läser en i klassrummet så är frans-
kan bara där. Men sedan när en kommer dit så är franskan överallt. De lever 
med det där språket, det är det som är så fascinerande. Det är en motivationshö-
jare att inse att det existerar utanför klassrummet. 

 
Med sin franska utbytespartner har Helena sporadisk kontakt. Som en röd tråd i 
Helenas berättelse om sin motivation löper behovet av att utmanas på rätt nivå i 
undervisningen, att befinna sig i en proximal utvecklingszon (Vygotskij 2001). 
Vidare märks också en inre motivation och bemästrandemål, uttryckta i viljan att 
förstå: 
 

Det är nog inre (motivation), skulle jag säga. Det är som jag sa från början, språk 
är en möjlighet att förstå saker på ett annat sätt, vilket jag tycker är väldigt fascine-
rande, det är som ett till filter snarare. 

 
Inför frågan vad franskan kan tänkas spela för roll i framtiden, förekommer en 
viss osäkerhet hos Helena. Å ena sidan lockas Helena av att genom AG göra 
DELPH, ett språkfärdighetsprov som ger tillträde till kurser inom högre utbild-
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ning i Frankrike, men å andra sidan är franskstudierna i sig inget som direkt figu-
rerar i Helenas framtidsplaner. Franskan fungerar som ett fascinerade sätt att ta 
del av världen och är ”ett kulturellt språk”, enligt Helena. Samtidigt lockar andra 
ämnen, som litteraturvetenskap, men skulle Helena fatta ett speciellt tycke för 
den franska litteraturen, ”så är det givet att jag läser franska”, som hon uttrycker 
det. 

6.7.3  Kul att förstå och motiverande med höga betyg 
Hedda började sina spanskstudier i sexan. Avgörande för valet var dels påverkan 
från kompisar och dels en attityd till spanska som ett speciellt användbart språk, 
en attityd som framträder hos flera andra spanskstuderande elever i materialet. 
Motivationen att fortsätta i grundskolan relateras hos Hedda till känslan att det 
gick bra. Detta kan anknytas till att Hedda hade en krävande men uppskattande 
lärare. I klassen var det inte heller någon som hoppade av, så att fortsätta framstod 
som självklart. Hedda tillmäter generellt lärare en viktig roll i att bidra till moti-
vation. Detta syns även hos flera andra informanter, som hos klasskompisen Mi-
randa eller Henrik på NG. Hos Henrik uttrycks det med att “man känner att man 
blir bättre på något är det alltid kul”, vilket i hög grad sägs bero på läraren. Lik-
nande uttryck finns i Marias berättelse. 

Vid sidan om lärarens betydelse nämns i Heddas berättelse bra betyg och upp-
levelsen att förstå som viktiga motivationsfaktorer. Hedda uppvisar således en 
blandning mellan inre och yttre motivation, parat med den motiverande didak-
tiska faktorn utgörs av läraren. Betygen var dock viktigare i grundskolan, enligt 
Hedda, vilket pekar på en variation i motivationsfaktorer över tid, en dynamik. 

Hedda beskriver spanskan som ”ett kul ämne”. Det faktum att det fortsatt att 
gå bra har motiverat henne till fortsatta studier på gymnasiet, där tempot varit 
högre och mer utmanande, vilket ändå bidragit till känslan att det är kul. Detta 
visar på att self-efficacy spelar en viktig roll hos Hedda. Hedda upplever framsteg 
och sin egen kompetens, vilket ökar motivationen. 

På gymnasiet har språkgruppen varit på skolutbyte i Spanien och privat har 
Hedda också varit Spanien. Trots detta beskriver Hedda det som att motivationen 
var högre i början av gymnasiet, detta eftersom hon nu känner sig allmänt skol-
trött. 

Inför framtiden funderar Hedda på att fortsätta med spanskan, antingen på uni-
versitet i Sverige eller på någon språkkurs utomlands kombinerat med resor. 
Hedda talar om Spanien eller Latinamerika. Som viktiga motiverande händelser 
hänvisar Hedda till vuxna i hennes närhet som har sagt sig ångra att de inte fort-
satte med sina språksstudier. Själv ser Hedda att hon kommer att få nytta av sina 
spanskkunskaper, både privat och i arbetsrelaterade sammanhang i framtiden. 

Sammantaget kan man konstatera att Hedda drivs av både inre och yttre moti-
vation, av bemästrandemål och prestationsmål. Språkläsandet är kul, men betyg 
ger motivation i varierande grad, beroende i vilken fas man befinner sig. Man kan 
således konstatera att olika motivationsfaktorer samverkar i lärprocessen, som har 
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en dynamisk och mångdimensionell prägel. Framträdande motivationskapande 
faktorer är resande och kulturmöten, kombinerat med betydelsen av bra lärare och 
välfungerande undervisning. 

6.7.4 Organisatoriskt påverkat språkval och målspråkskontakt 
I Marias berättelse finner man flera intressanta faktorer och händelser. Till en 
början kom hennes språkval till årskurs sex att avgöras av organisatoriska fak-
torer, då endast en annan elev hade valt franska på hennes skola. Resultatet blev 
att Maria ombads välja ett annat modernt språk, vilket blev spanska. Detta skedde 
trots att skolan hade ordnat så att eleverna skulle få prova på de tre moderna språ-
ken under några lektioner, vilket tillsammans med föräldrarnas positiva attityder 
hade fått Maria att fatta tycke för franskan. Maria betecknar det slutgiltiga utfallet 
som ganska ”slumpvis”, men sett i ett mer allmänt perspektiv aktualiserar det 
ändå en bild av de organisatoriska villkor som språkundervisningen ofta påverkas 
av.74   

Maria berättar om en välfungerande språkgrupp som motivationsskapande, 
liksom en givande språkresa i åttan. Sina språkstudier beskriver hon som ”kul”, 
speciellt då man fick spela spel på spansklektionerna i grundskolan.  

Att fortsätta med spanskan på gymnasiet var ”självklart” eftersom Maria redan 
hade läst språket under fyra år och hellre fördjupade sig i det än lärde sig ett annat 
”språk halvt, typ.” Under gymnasietiden lyfter Maria fram en ökad mängd gram-
matik som en utmaning för motivationen, vilket bland annat känns igen från Claes 
berättelse tidigare. Under gymnasieåren har Maria deltagit i två kortare skolutby-
ten till Spanien och ett helårsutbyte till Chile, upplevelser som har förstärkt mo-
tivationen. Den nuvarande läraren är Maria mycket nöjd med, eftersom han är 
”jättebra” och ”motiverad”, men hon pekar på att alla elever inte har samma tur. 
Generellt tillmäter Maria läraren en nyckelroll för att skapa motivation liksom att 
det bedrivs en kommunikations- och funktionsbaserad undervisning. Därtill upp-
visar Maria en stark motivation knuten till att resa och komma i kontakt med 
andra kulturer och människor. Exempelvis har hon en mexikansk utbytesstudent 
boende hos sig, en tjej som går på ett annat i gymnasium i närheten och som Maria 
praktiserar sin spanska med. Själv menar Maria att denna öppenhet och dessa 
möjligheter skiljer henne från många elever som hoppar av eller begränsar sina 
språkstudier. Hennes egen syn på varför hon till skillnad från många andra elever 
fortsatt med sitt språk formuleras så här: 
                                                      
74 De organisatoriska och strukturella villkoren för dagens språkundervisning har kommenterats 
utförligt tidigare i detta arbete. Mestadels har det skett i kapitlet Bakgrund. Där görs gällande att de 
tre moderna språken - franska, spanska och tyska - har varierande popularitet ifråga om sökande 
elever (Francia & Riis 2013). Detta kan medföra att en skola endast anordnar undervisning i mo-
derna språk som får tillräckligt många sökande, vilket tycks har skett i Marias fall. I ett större och 
mer långsiktigt perspektiv kan detta inverka menligt på språk med lägre sökandetryck, då man inom 
dessa tvingas reducera sina didaktiska resurser, som lärare, material och organisation, och därmed 
hamnar i ett underläge inför kommande språkval och organisering av undervisning. 
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Kanske mer, jag älskar ju att lära mig om nya kulturer. Och kanske typ att vi 
fick åka till Spanien och verkligen fick se det. Och jag tror folk som åker till 
Spanien på semester, tror jag också är mer motiverade, än dem som är här och 
’ba spanska i skolan suger’, som inte ser någon anledning till varför de ska lära 
sig spanska. 
 
Intervjuare: Så den praktiska kopplingen är viktig för dig. 
 
Maria: För det är ändå typ så här, ibland kan man känna i matte ’varför ska jag 
kunna det här?’ Logaritmer alltså, det är helt… När kommer man att använda 
det? Medan spanska är så här att ’det här kommer du att använda, om du åker 
någonstans.’ 
 
Intervjuare: Det verkar på din berättelse som du har sökt de här möjligheterna. 
Alltså att du har en utbytestudent hemma, du har varit på många utbyten i Spa-
nien, du har varit i Chile osv.  Stämmer det? 
 
Maria: Ja, jag tycker det är jättekul. 

 
Maria berättar också om en USA-resa med familjen, en resa under vilken hon fick 
tillfälle att kommunicera på spanska, inte minst i Kalifornien. 
   Med de chilenska vänner, som Maria skaffade sig under utbytesåret där, upp-
rätts kontakten med hjälp av digitala kommunikationsverktyg som Skype, Fa-
cebook och What’s app. I övrigt nämner Maria inte någon användning av sådana 
kommunikationsverktyg på målspråket. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Maria i hög grad motiveras av re-
sor och sociala kontakter på målspråket. Hon är berest och har haft många möj-
ligheter att använda sina spanskkunskaper, något som dels beror på henne själv 
och dels kan förklaras med hennes socioekonomiska miljö som gör detta möjligt. 
Maria ger också uttryck för att de positiva upplevelserna från den första utbytes-
resan i åttan skapade lust till fortsatt resande under gymnasiet, vilket kan illustre-
ras av den triadiska reciprokalitet där personliga faktorer, miljö och beteende in-
teragerar i mänskligt liv. Maria understryker också lärarens och undervisningens 
roll för att åstadkomma motivation. Intressant och belysande i Marias berättelse 
är också hur hennes initiala språkval påverkades av strukturella och organisato-
riska faktorer.  

6.8 Centrala mönster i intervjumaterialet 
I detta avsnitt görs en kortare genomgång av mönster som framträder i de olika 
analyserna av intervjumaterialet. Här beaktas såväl den initiala analysen, där 
språkvalet står i fokus, som tematiseringen och analysen av de fyra utvalda infor-
mantberättelserna. I slutet av detta avsnitt tas ytterligare tre centrala aspekter upp: 
de digitala teknologiernas roll för informanternas motivation, flerspråkighet och 
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genus. Detta följs av en sammanfattning av studiens resultat, där både enkäter 
och intervjuer ingår. 

6.8.1 Viljan att bemästra och utvecklas i det moderna språket 
Bemästrandemål är viktiga i elevernas motivationsprocesser. Känslan av att 
kunna kommunicera på en avancerad nivå och i autentiska situationer med mål-
språkstalare verkar också ha en motiverande effekt. Även känslan av att behärska 
och ständigt utvecklas i sitt språk framhålls som viktig, vilket tidigare har synts i 
Claes berättelse. Detta uttrycks också tydligt hos Vera på NG: 
 

Jag kommer alltid att sträva efter att lära mig mer och mer spanska och bli ännu 
bättre på det. 

 

Denna strävan efter att behärska och utvecklas inom ett givet kompetensområde, 
som märks hos Vera och många andra informanter, går att knyta till self-efficacy 
(Bandura 1997; 1995). Centralt för upprättande av självförmåga är, som tidigare 
nämnts, den egna levda erfarenheten av att ha lyckats, men även den ställföreträ-
dande erfarenhet där närstående kan utgöra sociala modeller för möjligheten att 
lyckas. Hos Vera finns både dessa faktorer på plats. Vera säger bland att i förhål-
lande till att börja läsa språk: 
 

Jag tyckte det var väldigt roligt, för jag hade väldigt lätt för att lära mig spanska. 
Jag har haft väldigt lätt allmänt i språk. Jag har haft väldigt lätt att lära, vilket 
gjorde att jag blev väldigt motiverad till att ha bra betyg och lära mig spanska. 
Jag tyckte bara det var kul och spanska var ett av mina favoritämnen genom 
hela högstadiet faktiskt. 

 

För Vera är det självklart att fortsätta och ”bli ännu bättre och kunna prata spanska 
mer.” Detta går att knyta till bemästrandemål, samtidigt som Vera i citatet tidigare 
nämner betyget som en motivationsfaktor. Man kan alltså konstatera att bemäst-
randemål och prestationsmål interagerar på ett förstärkande sätt med varandra, 
istället för att verka uteslutande. Hennes språkläsande verkar således uppvisa en 
positiv spiral där prestation och motivation befruktar varandra i ett växelspel. Det 
går alltså att säga att hennes motivation närs av de uppvisade prestationerna, sam-
tidigt om prestationerna drivs fram av motivation. På så vis fungerar prestation 
och motivation i ett växelspel. Detta framkommer bland annat då Vera ställs inför 
frågan om hur hennes motivation ser ut och fungerar, om hon primärt drivs av 
inre eller yttre motivation: 
 

Både och har det väl varit. Jag är själv en väldigt motiverad person och jag vill 
ha bra betyg, så det är självklart att jag har velat ha bra betyg i spanska liksom. 
I ju med det har jag också… Jag har velat lära mig språk, vilket jag annars hade 
gjort själv, om jag inte hade lärt mig i skolan, så har de liksom kompletterat 
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varandra, i ju med att jag verkligen har velat lära mig spanska har jag också satt 
höga krav på mig själv i ämnena och därför har jag velat ha bra betyg. Så jag 
vet inte… Det är svårt att säga vad som har drivit mig mest, men det är främst 
att jag velat lära mig spanska. 

 

I framtiden ser Vera framför sig att hon ska använda sin spanska mycket. Hennes 
bilder av detta är tydliga. Den tänkta yrkesbanan är dock inte didaktisk eller lingv-
istisk, utan Vera ser framför sig att hon ska gå läkarlinjen och bli läkare.  

Hos Vera finns åtskilliga exempel på personer med ställföreträdande erfaren-
het som hjälper henne att bygga självförmåga. Närmast står hennes syster som 
läst spanska på gymnasium och sedan även lite på universitetet, vilket uppfattats 
som ”väldigt kul”. Veras pappa lyfts också fram med sina kunskaper i tyska, vil-
ket antyder att det finns en positiv attityd till flerspråkighet, inte bara spanska 
eller engelska. En sådan positiv attityd till flerspråkighet märks hos flera andra 
informanter i materialet. 

Generellt märks att Vera känner sig uppmuntrad av sina föräldrar. Det har fun-
nits ett tydligt inslag av verbalt övertalande och uppmuntrande (verbal persuas-
ion, se Bandura 1997:101-106) i förhållande till språkstudierna. 

 
Sen har mina föräldrar sagt väldigt mycket att språk är bra att kunna. Ja, de 
har… ja, det har varit många fördelar som de har framfört. Så jag har väl fått 
lite motivation från dem också, att det är något som är bra att kunna. 
 

Veras upplevelser har många beröringspunkter med de andras berättelser som ut-
gör mitt material, inte minst vad gäller stödet från föräldrarna. 

Gemensamt för flertalet av informanterna är att de främst drivs av inre moti-
vation. Att lära sig språk bygger på lust, ofta uttryckt som ”kul” och ”roligt”. 
Höga betyg och dokumenterat höga prestationer har sällan något egenvärde, utan 
fungerar snarare som ett interaktivt kvitto på den prestationsprocess som redan 
pågår. Ett tydligt uttryck för detta dynamiska växelspel mellan inre och yttre mo-
tivation märks hos Ester: 

 
Just nu är det nog inre motivation, att jag tycker det är roligt. Jag vill kunna 
uttrycka mig så varierat som möjligt. Men jag tycker att betygen bidrar. För jag 
märker att det är verkligen… Att jag jag får bra betyg för att jag pluggar mycket, 
då får det mig att plugga mer. Sedan när jag märker att jag har haft mycket 
användning för det, när jag varit utomlands och har kunnat prata. 
 

 
Denna process, hos Ester och andra informnater, bygger på ett eller annat sätt på 
inre motivation, att ”det är kul” eller upplevs som ”roligt”. Således förstärker och 
interagerar betygen snarare med motivationen än ger upphov till den. Vera ut-
trycker det med att hon skulle ha fortsatt med spanska även om det saknats me-
ritpoäng eller om hon hade ”fått C i betyg”, för hon vill ”kunna språket i sig”. Här 
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kommer ett tydligt bemästrandemål in, liksom i Esters önskan att  kunna uttrycka 
sig ”så varierat som möjligt”. 

Informanterna uppvisar också många och tydliga exempel på ställföreträdande 
erfarenhet och verbal påverkan. De hämtar exempel och inspiration till sitt eget 
språklärande från sin omgivning. Denna uppmuntran verkar vara tydlig och aktiv. 
Den kommer i första hand från föräldrar, men även syskon och vänner. I vissa 
fall inspireras informanterna också av personer de har träffat på resor eller genom 
utbyten.  

6.8.2 Analogt och personligt versus digitalt och virtuellt 
De kommunikationsmöjligheter som idag erbjuds digitalt och virtuellt förekom-
mer relativt ofta i elevernas berättelser, vilket inte torde vara överraskande om 
man ser till IKT-verktygens stora förekomst i samhället och, inte minst, i ungas 
liv idag. Samtidigt ger eleverna sällan uttryck för att de använder dessa verktyg i 
så speciellt stor utsträckning för att kommunicera på målspråket och med andra 
målspråkstalare. Detta kontrasterar mot bilden av den utbredda användning av 
engelska som ungdomar ofta har i sina digitala praktiker idag (Henry 2013a; 
Wigmo 2010; Edwards 2012). Vad gäller den digitalt baserade användningen av 
franska, spanska och tyska framträder dock en annorlunda bild, enligt vilken resa 
och träffa målspråkstalare personligen verkar vara starkare än att enbart kommu-
nicera virtuellt. Hos de elever som har vistats på språkutbyten nämns ganska ofta 
användande av IKT-verktyg som en del av målspråksanvändningen. Denna IKT-
baserade målspråksanvändning verkar dock inte vara så frekvent, därtill handlar 
det i princip alltid om redan gjorda kontakter som underhålls med hjälp av digital 
teknik, exempelvis genom Facebook, What’s app eller Skype.  

Vidare verkar det som om det egna minnet i högre grad fungerar som motive-
rande mekanism för eleverna. Erfarenheter av målspråkskontakter fungerar som 
motiverande minnesbilder som informanterna förefaller ha god och enkel tillgång 
till i sin språklärandeprocess. På flera ställen i materialet framkommer således att 
informanterna sällan tycker sig använda den nya informations- och kommunikat-
ionstekniken i den utsträckning som de skulle vilja eller som det finns potential 
till. De är medvetna om att de sällan utnyttjar dessa möjligheter fullt ut, även om 
de gärna skulle vilja och behöva. Istället verkar så kallade analoga och personliga 
möten stå i fokus. Att resa och träffa målspråkstalare personligen förefaller ha en 
större betydelse och lockelse för informanterna än att kommunicera virtuellt och 
digitalt. Man kan därmed konstatera att den personliga och fysiskt baserade kom-
munikationen och mötet tycks vara vanligast och viktigast i de motivationspro-
cesser som eleverna befinner sig i. 

6.8.3 Positiv attityd till flerspråkighet – English is not enough  
En annan tydlig tendens i materialet är att informanterna sällan gör någon jämfö-
relse mellan sina kunskaper i moderna språk och med engelska. Enligt Henry 
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(2012; jfr Skolverket 2013) skulle en sådan jämförelse kunna ha negativ inverkan 
på motivationen i det svagare språket, d.v.s. i de absolut flesta fall i det moderna 
språket (franska, spanska och tyska). Attityder som att ’man klarar sig bara med 
engelska’ och att kunskaper i andra språk än engelska skulle ha mindre värde 
lyser i princip med sin frånvaro, åtminstone när informanterna talar om sig själva 
och sitt eget språklärande. Samtidigt uppvisar informanterna en klar medvetenhet 
om att denna positiva attityd till flerspråkighet inte är så vanlig bland andra elever 
och allmänt ute i samhället.  

Informanterna understryker att målspråkskunskaperna ger och öppnar för nya 
upplevelser, upplevelser som de inte skulle ha fått annars. Man kan således påstå 
att informanterna hyser positiva attityder till sin och andras flerspråkighet. Detta 
uttrycks på ett tydligt sätt hos Helena (AG) i kommentaren kring att hon har fort-
satt med språk: 
 

Det är roligt för att det är ett annat språk mest. Det är som en ytterligare dimens-
ion till att förstå saker. Om jag förstår saker på svenska, sedan på engelska och 
även på franska. Det blir samma värld fast en annan skepnad. 

 

Detta lär rimligen samvariera med en rad möjligheter som erbjuds dessa elever. 
Många av dem har rest mycket och haft många internationella kontakter, både 
genom skolan och privat. På så sätt förefaller de vara socioekonomiskt resurs-
starka, även om några sådana parametrar eller aspekter inte undersöks i denna 
studie. Elevernas föräldrar verkar också vara engagerade och positiva till språk-
läsandet. Vid sidan om detta går de på skolor med många andra högpresterande 
elever, där språkläsning tycks ha en förhållandevis framträdande roll, även om 
språkgrupperna är få och små på högre nivå, speciellt på NG. Emellertid finns det 
hos informanterna en utbredd medvetenhet om att språkintresset är lågt såväl ge-
nerellt och på andra skolor. I synnerhet gäller det om man ser till högre nivåer 
och under senare tid. Exempelvis uttrycker Sara detta med att ”alla andra kompi-
sar hoppar av språk”, vilket upplevs som beklagligt.  

6.8.4 Genus och språkläsning 
Koppling mellan genus och språkstudier förekommer ytterst sparsamt i materi-
alet, trots att intervjuernas form är relativt öppen. Denna öppenhet i intervjufor-
men hade annars kunna bana väg för att informanterna skulle yttra sig om detta 
ämne, som ju var ganska uppenbart när man rörde sig i och kring språkklassrum-
men, där den kvinnliga överrepresentationen var tydlig. Tydligast var detta i 
spanskgruppen, tyskgruppen och franskgruppen på AG, där endast en av de in-
tervjuade personerna var pojke. På NG var könsfördelningen inte lika sned, men 
det fanns likafullt en överrepresentation av flickor där. 

Denna uppenbara snedfördelning lyfts dock inte annat än vid två tillfällen och 
av två informanter i materialet, En av dessa är Samuel som läser spanska på NG. 
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Samuel anser att den ojämna könssammansättningen skapar – om inte fallande 
motivation – så förundran: 
 

Ibland känns det lite jobbigare när man till exempel hamnar i en spanskaklass 
när det bara finns en till kille och det finns tio tjejer. Och då känns det som om 
man nästan är riktigt… Det är klart att man tolka det på ett väldigt positivt sätt 
att man är unik, men samtidigt är det kul att ha kompisar i klassen. Lite sånt. 
Jag skulle inte säga att det sänkt motivationen, men då undrar man. ’ Varför är 
det så få killar? Finns det en anledning?’ 
 
Intervjuare: Har du någon tanke kring det? 
 
Samuel: Jaaa… Det sägs ju att tjejer är bättre på språk än killar. Det kanske 
stämmer, men jag tror att det är mycket så här med normerna i samhället att 
killar har fått för sig att de är sämre på språk än vad tjejer är, så kanske inför 
sina individuella val så valde de matte eller något istället för språk. Och det tror 
jag de har gjort, för i samhällsklassen jag går i, vi är tre killar och sexton tjejer. 

 
Som framgår av citatet, är Samuel medveten om snedfördelningen i de språkgrup-
per han känner till. Han knyter denna snedfördelning till normer som finns i sam-
hället. Det handlar alltså inte om ett fenomen som enbart manifesterar sig i de 
klassrum och den skolmiljö han själv vistas i. Samuel menar vidare att skolämnen 
tenderar att konstrueras socialt med viss könskodning (Jacobsson 2002; Carr & 
Pauwels 2006; Swann 2003). Enligt en sådan könskodning väljs moderna språk 
bort av killar till förmån för exempelvis matematik. Detta bygger på att killar ”har 
fått för sig att de är sämre på språk än vad tjejer är”, en attityd som återfinns eller 
identifieras såväl hos Samuel som hos många andra runt omkring honom. Enligt 
denna logik töms språkklassrummen på pojkar och där uppstår istället en överre-
presentation av flickor, vilket snarare förstärker än försvagar den redan existe-
rande könskodningen. Den andra personen som nämner denna snedfördelning är 
Ingrid som studerar franska på AG. 
 

Ingrid: Man har ju försökt göra så att det är meriterande att läsa språk. Det är 
nog ett väldigt bra steg, absolut. Men sedan så ser jag över huvud taget i gym-
nasiet, mitt språkintresse gick ner jättemycket också för att eleverna var inte 
motiverade. Lärarna tog det inte lika seriöst det här med språk. Jag märkte verk-
ligen att attityden skiftade helt. Det var inte alls lika viktigt. Det var ett sidan-
av-ämne. Så vad man ska göra, jag vet inte. Det är också så här att språk ses 
som väldigt kvinnligt. Mycket att ‘män är bra på matte. Kvinnor är bra på språk’. 
Det tror jag också har bidragit väldigt mycket. Vi har en kille i vår klass nu 
liksom. Resten är tjejer. Och på humanistiska programmet är det i princip bara 
tjejer som går. På Natur är det…  
 
Intervjuare: Många killar? 
 
Ingrid: Ja, precis. Förr i tiden var det fint att läsa språk. Men nu har språk blivit 
något kvinnligt och då är det inte lika värdefullt längre.  
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Som märks i citatet, betraktar Ingrid snedfördelningen i språkklassrummet som 
betydligt mer problematisk än Samuel. Hos Ingrid finns det en generell koppling 
mellan den sjunkande motivationen till att studera moderna språk och det faktum 
att ämnet mestadels studeras av flickor (Carr & Pauwels 2006). Hon menar att 
denna snedfördelning har ”bidragit väldigt mycket” till att allt färre väljer språk, 
vilket ju blir följden om många pojkar konsekvent söker sig till andra ämnen och 
därmed inte väljer språk. Ingrid går naturvetenskapligt program, tillsammans med 
Frida i samma språkgrupp. I Ingrids och Fridas klass finns ”det inget som helst 
intresse från folk att läsa språk,” enligt Ingrid själv. Sitt eget språkläsande kom-
menterar Ingrid med att hon har ett speciellt språkintresse och har blivit stöttad 
och uppmuntrad av sina föräldrar. Därtill upplever sig Ingrid duktig på språk och 
menar att ”Då är det klart att man gör det man är duktig på.”Ingrid påstår dock 
att man på gymnasiet tillmäter språk mindre värde än i grundskolan, något som 
gör sig gällande bland både lärare och elever. Därtill menar Ingrid att språk kräver 
långt mer arbete än många andra ämnen, en attityd som förekommer såväl hos 
andra elever i materialet som i både SEM-studien (Thorson et al 2003) och ASG-
studien (Myndigheten för skolutveckling 2003). 
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6.9 Studiens resultat i sammanfattning 
Det övergripande syftet med detta arbete har varit att fördjupa kunskapen om ett 
antal elevers motivation och attityder till att studera moderna språk. I linje med 
detta syfte har tre huvudsakliga forskningsfrågor formulerats: 
 

• Vilka faktorer, processer och händelser påverkar elevernas val av mo-
derna språk?   

 
• Vilka faktorer, processer och händelser är centrala för att skapa motivat-

ion samt studie- och läranderelaterade attityder? 
  

• Varför fortsätter eleverna sina studier i moderna språk under sin skol-
tid?  

 
Som tidigare angetts, består kategorin informanter av 43 gymnasieelever, som 
studerar de tre största moderna språken: franska, spanska och tyska på två olika 
gymnasieskolor i ett storstadsområde. 29 av dessa informanter studerar på den 
skola som i materialet kallas Anrika Gymnasiet (AG), medan de resterande 14 
eleverna studerar på Nya Gymnasiet (NG). Materialet utgörs av två huvudsakliga 
kategorier: enkäter med öppna frågor och intervjuer, som är narrativt inriktade. 
Som bakgrundmaterial förekommer samtal med de undervisande lärarna. 

En tydlig tendens i materialet visar att motivation och attityder är mångdi-
mensionella, kontextberoende och dynamiska. Flera olika faktorer, processer och 
händelser kan ofta samspela, samexistera och avlösa varandra över tid.  

Elever väljer ofta språk utifrån redan etablerade kontakter eller attityder till 
målspråket. Denna kontakt kan dock variera, men en framträdande roll spelar 
närstående, såsom familj och vänner. Även resor har en positiv inverkan på 
språkvalet. Språkvalet påverkas också av sociokulturellt grundade attityder som 
eleverna har, i synnerhet sådana som skapar närhet till språket eller visar på språk-
kunskapernas användbarhet. I flera fall berättar eleverna att de upplever sig ha 
speciellt stor nytta av spanska, eftersom det anses som ett så stort och vida spritt 
språk. Vad gäller tyska förekommer flera uttryck för attityden att detta språk lig-
ger nära svenskan lingvistiskt och att det finns en geografisk närhet till Tyskland 
och andra tyskspråkiga länder. 

Om man ser till de fortsatta språkstudierna, finner man att motivationen ofta 
sammanhänger med en upplevelse av intresse och lust, vilket kan relateras till 
begreppet inre motivation. Vidare märks ofta en stor förekomst av uttryck för 
bemästrandemål, där informanterna säger sig vilja vara ”flytande”, ”fria” eller 
”verkligen” kunna kommunicera på sitt målspråk. Detta bemästrande kan i många 
fall knytas till gjorda eller föreställda upplevelser av att använda sitt målspråk på 
resor eller längre vistelser i målspråksländer. 

Viktigt för motivationen är också att uppleva en hög egen kompetens, att erfara 
framsteg och utveckling, vilket går att relatera till self-efficacy (Bandura 1997). 
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Detta uttrycks ofta med att ha lätt för eller fallenhet för språk i materialet. Man 
kan konstatera att upplevelser av inre motivation, bemästrandemål och self-effi-
cacy ofta kan förekomma i en och samma berättelse. Det förefaller som att dessa 
motivationskonstrukt samspelar och samexisterar på ett för motivationen gynn-
samt sätt, inte minst då det gäller motivationen att fortsätta att studera det mo-
derna språket ifråga.  

Även en del didaktiska faktorer framträder i materialet. Här betonas ofta vikten 
av att ha bra lärare och en funktions- och kommunikationsinriktad undervisning. 
Omvänt ses en alltför forminriktad och grammatikbaserad undervisning ofta som 
hämmande eller motverkande för motivationen. 

I materialet syns även ett framträdande inslag av motiverande händelser, pro-
cesser och faktorer som går att knyta till resande och kontakter med målspråket 
och målspråkskulturerna. Denna kontakt med målspråket kan dock se ut på 
många olika sätt. Den kan finnas i hemmet eller i den närmaste kretsen, i berättad 
nutid eller som tidigare erfarenhet hos eleverna. Närheten till målspråket och mål-
språkskulturerna kan också åstadkommas genom resor och utbytesvistelser, vil-
ket är vanligast. Även digital teknologi kan möjliggöra kontakter med målspråket 
och målspråkskulturerna, ett inslag som visserligen förekommer i materialet, men 
inte har någon tät eller speciellt central förekomst bland informanterna.  

Utifrån materialet kan man sålunda konstatera att inre motivation, bemästran-
demål och self-efficacy spelar en central roll bakom elevernas val att fortsätta sina 
språkstudier. Att uppleva språkstudierna som kul och lustfyllda tycks skapa ut-
hållighet (persistence) och därmed ha bidragit till att eleverna studerat vidare så 
pass länge. På ett likartat sätt fungerar det med bemästrandemål, där eleverna 
motiveras av att bemästra språket snarare än att uppnå en viss avgränsbar eller 
mätbar prestation, exempelvis i form av ett visst betyg. Prestationsmål och yttre 
motivation förekommer sparsamt i materialet. Ofta handlar det då om en kombi-
nation och interaktion med inre motivation, bemästrandemål och self-efficacy i 
en och samma berättelse, något som visar på hur kontextberoende, mångdimens-
ionellt och dynamiskt språkstudier och språklärande fungerar, i detta fall i förhål-
lande till motivation och läranderelaterade attityder (Nakata 2006; Jaatinen 2007; 
jfr Bandura 1997). 

Dessutom visar materialet på en stark överrepresentation av flickor bland in-
formanterna, vilket i sig är ett intressant resultat. Detta anknyter till mönstret att 
flickor i högre grad än killar väljer språk, både initialt och i det här fallet också i 
fortsatta studier. I förhållande till detta är det inte orimligt att anta att det fortfa-
rande förhåller sig så att det finns vissa genusrelaterade attityder som bidrar till 
denna snedfördelning (Henry & Cliffordson 2013; Jacobsson 2000; Carr & 
Pauwels 2006).  
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7 Diskussion  

Syftet med detta arbete har varit att öka och fördjupa kunskaperna om elevers 
motivation och attityder i lärandet av moderna språk. Den fokuserade kontexten 
har varit svensk skola och de tre vanligaste moderna språken där: franska, spanska 
och tyska. Kategorin informanter har utgjorts av 43 elever i steg 5, varav de flesta 
har gått i årskurs tre på gymnasiet. Eleverna har gått i totalt sex grupper fördelade 
på två skolor. Skolorna har getts namnen och förkortningarna Anrika Gymnasiet 
(AG) respektive Nya Gymnasiet (NG). I relation till detta har tre huvudsakliga 
forskningsfrågor ställts. Den första av dessa frågor handlar om vad som påverkar 
elevers val av moderna språk i skolan. Den andra frågan inriktas på att ta reda på 
vilka händelser, processer och faktorer som är centrala för att skapa motivation 
och studie- och läranderelaterade attityder. Slutligen finns en tredje fråga, som 
syftar till att utreda varför elever fortsätter sina språkstudier och språklärande un-
der sin skoltid.  

7.1 Variationer och mönster 
Till att börja med visar studiens resultat tydligt att attityder och motivation inom 
den undersökta gruppen informanter inte följer eller uppvisar något enda, enty-
digt mönster. Det finns istället en avsevärd individuell och även gruppvis variat-
ion kombinerat med ett antal återkommande mönster i materialet. 

Variationerna i materialet blir synliga i jämförelsen mellan individer, men 
också hos en och samma individ över tid. De attityder och den motivation som 
präglat en viss elev i början av språkstudierna var inte alltid desamma som i slutet 
av denna språkläsningsperiod. Med detta kan man därmed slå fast att såväl atti-
tyder som motivation är fenomen som hos de allra flesta informanter uppvisar en 
föränderlighet över tid, eller som ”ebbs and flows in complex ways in response to 
various internal and external influences” (Dörnyei & Ushioda 2011:6; jfr MacIn-
tyre, Dörnyei & Henry 2015). Motivation och attityder till att lära sig språk be-
finner sig alltså i en ständig förändring, vilket tycks bero på en mångfald faktorer 
snarare än någon enstaka faktor. Med detta sagt, blir det sålunda viktigt att un-
derstryka faktum att attityder och motivation förekommer i dynamiska och öppna 
sociala processer, något som också har framkommit tydligt i materialet. Trots 
dessa variationer avseende tid, rum och person, framträder dock vissa återkom-
mande mönster i materialet som kommer att presenteras och diskuteras här. 
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Informanterna karaktäriserar sin motivation och sina attityder till att lära sig 
moderna språk huvudsakligen i termer som kan knytas till inre motivation 
(intrinsic motivation), bemästrandemål (mastery goals) och self-efficacy. Enligt 
ett ofta återkommande mönster i materialet berättar elever om hur de upplever 
sina språkstudier som ”kul”, att det är ”roligt” att läsa språk och att de känner lust 
i lärandet, utan någon specifik koppling till belöningar, betyg eller andra yttre 
faktorer. Detta kan sammankopplas med inre motivation, där lust och intresse för 
aktiviteten står i fokus kombinerat med en känsla av självständighet (Deci & 
Ryan 1985; Stipek 2006; Sansone & Harackiewicz 2000). Att inre motivation 
ofta ingår i ett framgångsrikt språklärande bekräftas även av annan forskning, 
exempelvis i Österbergs (2008:202) studie gällande spanskelever i svensk gym-
nasieskola, där ”intrinsic motivation seems to be part the repertoire of the suc-
cessful learner.” Just uthållighet i lärandet framhålls som en uppenbar fördel hos 
elever som uppvisar en dominerande inre motivation till skillnad från elever som 
i högre grad drivs av yttre motivation (Stipek 2006; Sansone & Harackiewiewicz 
2000; Griffiths 2008; Clinkenbeard 2013). 

Vidare beskriver eleverna i materialet ofta att de motiveras av att ”verkligen 
kunna” sitt målspråk, att målet är att kunna ”prata flytande” och att känna sig 
”fria” när de kommunicerar. Detta går att relatera till bemästrandemål (Nicholls 
1984; Dweck & Leggett 1988; Dweck 1986; Ames 1992; Senko et al 2011). I 
linje med detta ger eleverna uttryck för en strävan efter att bemästra det moderna 
språket snarare än att uppnå en viss isolerad prestation i form av ett visst betyg 
eller viss poäng. Om bemästrandemål (mastery goals) riktas mot att utveckla den 
egna förmågan och klara av uppgifter, verkar prestationsmål (performance goals) 
mot att uppnå en viss intersubjektivt mätbar prestation, vilket i en skolkontext 
ofta utgörs av betyg eller annat kvantifierbart resultat. Såväl inre motivation som 
bemästrandemål hämtar sin teoretiska grund från antagandet att människan strä-
var efter att ha kontroll över sitt liv och sin omvärld snarare än att blint låta sig 
styras av drifter eller yttre tryck. Detta gäller för både Self-determination theory 
(SDT) och Socio-cognitive theory (SCT), vilket är värt att ha i åtanke när dessa 
två begrepp kombineras (se Deci & Ryan 1985; Bandura 1993; 1997 & 1986). 

Yttre motivation och prestationsmål har således en mindre framträdande po-
sition och förekomst i materialet. Trots detta kan man ändå se att betyg spelar en 
viktig roll hos en del informanter. Detta sker dock i de flesta fall i kombination 
med andra sorters motivationsinriktningar. Exempelvis kan en och samma elev 
berätta om att en motivation knuten till såväl meritpoäng och betyg som till inre 
lust att lära sig språket har gjort sig gällande (jfr Henry 2013b). I vissa fall har 
detta skett samtidigt. Betyg och lust att lära sig har således fungerat samtidigt och 
förstärkande. I andra fall har betyg fungerat motiverande under en viss period då 
den inre motivationen varit svag.  
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7.2 Centrala faktorer, processer och händelser 
Vid sidan om detta kan man se hur vissa motivationsfaktorer, motivationsproces-
ser och motivationshändelser har haft betydelse i språkstudierna. Om man börjar 
med motivationsfaktorer, ser man ofta att en mångfald faktorer kan samspela och 
samverka parallellt. Bland denna mångfald faktorer finns det några som återkom-
mer oftare än andra. Tydligast framträder tre av de fyra faktorer eller inriktningar 
(orientations) – resande, kunskap, vänskap och instrumentell motivation - som 
Clément och Kruidenier (1983) en gång fann gemensamma för ett flertal olika 
elever och elevkategorier. Motivationen till att lära sig moderna språk, som den 
framträder i detta material, kan i hög grad knytas till resande, vänskap och kun-
skap. Denna bild bekräftas även av studier som gjorts i Sverige (Myndigheten för 
skolutveckling 2003; Thorson et al 2003; Lärarnas riksförbund 2013). I materialet 
framträder även resande, vänskap och kunskap i form av konkreta händelser. Ex-
empelvis hänvisar många elever till utförda utbytesresor som viktiga i sina moti-
vationsprocesser. Även kontakter med släkt och vänner som sker på målspråket 
är centrala. 

Att inordna komplext och mångdimensionellt mänskligt tänkande och hand-
lande i entydiga kategorier kan dock vara vanskligt, i synnerhet om man beaktar 
att olika teorier och forskningsmetoder anlägger olika perspektiv på mänskligt 
beteende och mänskligt liv. Här är det på sin plats med vissa nyanseringar och 
problematiseringar. För det första är resande och vistelser i ett målspråksland eller 
i en målspråksmiljö i de allra flesta fall något som inbegriper ett utvecklande av 
kunskap. Att befinna sig i ett målspråksland och inte lära sig något, vare sig lingv-
istiskt eller kulturellt, socialt eller kognitivt, torde för de flesta människor vara 
ganska uteslutet. I synnerhet gäller det om man inlett studier i det givna målsprå-
ket och alltså befinner sig i en lärprocess.  

Att resande och vänskap ofta sammanfaller är inte heller ovanligt, i synnerhet 
om man befinner sig en längre tid i målspråksmiljön och deltar i någon form av 
kontinuerlig social interaktion där, exempelvis genom ungdomsutbyte, studier el-
ler arbete. Så på så sätt kan en viss uppgiven motivationsfaktor många gånger 
inrymma eller anknyta till flera andra faktorer utan att dessa specifikt nämns. Att 
begränsa resande till enbart ett geografiskt förflyttande är ganska ovanligt. 

Att avgränsa dessa motivationsfaktorer blir således svårt och inte alltid önsk-
värt eller så speciellt fruktbart. Snarare är det viktigt att känna till dessa motivat-
ionsfaktorer och lära sig hur de samspelar i en viss situation eller kontext. 

7.2.1 Kontakt med målspråk och målspråkstalande 
I relation till motivationsfaktorerna resande och vänskap blir det relevant att dis-
kutera begreppet integrativ motivation (Gardner & Lambert 1972). Begreppet in-
nehade under flera decennier en särställning inom forskningsfältet L2-motivat-
ion, vilket i denna studie motsvaras av motivation till att lära sig moderna språk 
eller termen L3-motivation (Dörnyei 2003; Dörnyei & Ushioda 2011; Henry 
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2012). Enligt detta begrepp motiveras elever av att genom sina språkstudier upp-
leva att de integreras med en viss målspråkssfär, dess målspråktalare och mål-
språkskulturer. Begreppet har dock med tiden visat sig problematiskt att använda. 
Detta har två huvudsakliga förklaringar. Dels handlar det om långt ifrån alla in-
lärare ser sig själva som motiverade till att integreras med en annan kultur, och 
dels beror det på att sådana kulturella distinktioner är svåra att upprätthålla i da-
gens globaliserade och mångkulturella värld, där gränser och avstånd ter sig allt 
mer flytande och mångtydiga (Lamb 2004; Ushioda 2013; Conteh & Meier 2014; 
Kramsch 2001). Exempelvis kan en spanskstuderande elev ha kontakt med mål-
språkskulturen i sin vardag, utan att för den skull uppleva eller reflektera över 
detta som en integrationsprocess eller att passera från en markerad sfär till en 
annan. Kanske har eleven en vän med chilensk familjebakgrund utan att detta 
umgänge ses som något passerande av en upplevd gräns, ett passerande in och ut 
mellan kulturer. Representanten för målspråkskulturen behöver inte heller vara 
född eller uppvuxen i ett målspråksland, utan kan likaväl ha tillägnat sig målspråk 
på annat sätt (Ushioda 2013). Varianterna kan här vara flertaliga. I materialet il-
lustreras detta bland annat av Olivia, vars uppväxt har präglats av att den svenske 
fadern och den estniske morfadern kommunicerat på tyska, men också av Su-
sanna som har växt upp med sin colombianska mor. Även Samuel kom i kontakt 
med spanska genom spanskspråkiga kompisar på en internationell skola i Eng-
land. 

Elever kan även ha utländska vänner på webben och delta i digitala fora, dag 
efter dag, utan att för den skull lämna sitt rum i hemmet. Många elever idag har 
också en mångkulturell bakgrund, dels genom familjeursprung och dels genom 
att de har bott eller vistats på annan plats under längre tid eller vistats i en miljö 
där många kulturer möts nästan dagligen. Att i ljuset av detta entydigt och opro-
blematiskt använda sig av ett begrepp som – mer eller mindre – tydligt opererar 
utifrån utgångspunkten att det finns ett entydigt innanför och utanför målspråket 
blir ofta svårt (Conteh & Meier 2014; Sorrentino & Yamaguchi 2008; Ushioda 
2013). Merparten av eleverna i detta material möter också infödda målspråksta-
lare i klassrummet i gestalt av sina lärare. Detta gäller samtliga grupper på NG 
och två av tre grupper på AG. För dessa elever är skolan och klassrummet en nära 
och invand miljö, en miljö där de likafullt möter representanter för målspråkskul-
turer och målspråksländer som förväntas ligga långt bort. Därmed blir begreppet 
integrativ motivation något som tenderar att skapa konceptuella och operationella 
problem, vilket kräver nyanseringar och förtydliganden. Lamb (2004:17; jfr Us-
hioda 2013) menar att vi idag rör oss i allt mer komplexa multikulturella miljöer, 
där ”identification processes being proposed are by definition context-sensitive.” 
Målspråkskulturerna och målspråket kan därmed anta många olika uttryck, vilket 
i hög grad beror på person, kontext och skeende. 

Likafullt ger flera elever i materialet uttryck för att de motiveras av att skapa 
och upprätthålla kontakt med målspråkskulturen eller målspråkskulturerna. Detta 
kan ske utifrån många olika perspektiv och ta sig många uttryck. Exempelvis kan 
vissa elever, som Susanna och Victoria i materialet, uttrycka en vilja att fördjupa 
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sin relation till föräldrarnas ursprungsland och släkten där. Då handlar det snarare 
om en fördjupning och en förtätning av redan existerande relationer och kontak-
ter, inte om att entydigt träda över en gräns till den andra kulturen. Ett annat in-
tressant exempel finns hos Marion, som motiveras av att kunna kommunicera 
med sin franska släkt, men som också drivs av att kompensera för det faktum att 
hennes franske fadern inte lärde henne franska under uppväxten. 

I andra fall kan det röra sig om att upprätthålla en kontakt, som man förvärvat 
under livets gång. I materialet finns exempel på elever som har bott utomlands 
under längre tid och därmed redan knutit kontakter med en del av målspråkskul-
turen eller målspråkskulturerna. Här förenas ofta detta kontaktupprätthållande 
med målet att bemästra och förbättra de inhämtade språkkunskaperna. 

På NG fanns det flera elever som hade vistats på utbytesår i något målspråks-
land, exempelvis Maria och Henrik. Dessa elever ger ofta uttryck för en motivat-
ion att upprätthålla denna kontakt och då har språkkompetensen en central bety-
delse. Flera elever berättar också om kortare utbytesresor, exempelvis till Spa-
nien, som viktiga händelser i relation till motivationsprocessen som de har befun-
nit sig i. Vid sidan om dessa upplevda erfarenheter ser många elever framför sig 
att de ska resa, bo, studera och arbeta i ett eller flera målspråksländer, vilket kan 
sägas utgöra självbilder med motiverande effekt, något som även har berörts i 
annan forskning (Dörnyei & Ushioda 2011; Rocher Hahlin 2014).  

I sådana självbilder och föreställda upplevelser kan både socialt och existenti-
ellt färgade livsmål och karriäranknutna mål sammanstråla och samverka. På så 
vis kan språkstudier och språklärande inrymma både inre och yttre motivation 
samtidigt. Man finner lärandet njutbart och berikande, samtidigt som man upple-
ver att detta kan leda till en eftertraktad framtid, i form av en viss karriär eller 
utbildning. Liknande gäller om man använder begreppsparet integrativ och in-
strumentell motivation, där en tänkt framtid med studier och jobb i Tyskland, 
både kan göra språkläsande till ett instrument för att uppnå vissa yttre mål men 
också att integreras och växa som människa, individuellt och i samspel med andra 
kulturer. Vidare kan motivationen hämta sin näring ur konkreta levda erfaren-
heter, exempelvis skolutbyten och resor, samt medieras genom diverse teknolo-
giska resurser och artefakter eller förläggas till en tänkt framtid.  

7.2.2 IKT och motivation 
I materialet ser man att eleverna ganska sällan ger uttryck för att nya teknologier 
skulle spela någon avgörande roll i motivationsprocesserna som har pågått sedan 
de började lära sig sitt målspråk i skolan. Webbaserade verktyg som chat, sociala 
medier och strömmat material förekommer tämligen sällan och tillmäts sällan nå-
gon större betydelse som primär eller drivande motivationsfaktor. Snarare kan 
dessa webbverktyg fungera förstärkande och upprätthållande i motivationspro-
cesser som redan inletts och pågår. Ett tydligt exempel ges hos de elever som har 
deltagit i ungdomsutbyten på plats i något målspråksland. Flera av dessa elever 
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berättar om att de använder IKT-verktyg för att upprätthålla redan skapade kon-
takter, snarare än att de ger sig in i virtuella fora för att skapa nya kontakter och 
därmed använda målspråket. IKT-baserad målspråkskommunikation verkar inte 
ske så ofta och med så stor angelägenhetsgrad. Istället ser flera elever framför sig 
att de ska resa i framtiden eller så förklarar de sin motivation – i nutid och dåtid 
– med redan utförda och erfarna resor. Att resa och skapa kontakter genom mål-
språket är följaktligen centralt för att skapa motivation, vilket även bekräftas av 
andra studier (Thorson et al 2003; Myndigheten för skolutveckling 2003; Clé-
ment & Kruidenier 1983). Dessa kontakter och denna kommunikation sker i de 
allra flesta fall personligen, genom att personer möts i fysiska sociala situationer 
snarare än virtuellt. Detta kan möjligen uppfattas som förvånande utifrån det all-
mänt spridda antagandet om att dagens ungdomar i hög grad lever uppkopplade 
och har vuxit upp med digital och multimodal kommunikation som en konstant 
förekomst och referens (Folke-Fichtelius 2009; Kress 2010; Kenning 2007; Alex-
andersson & Hansson 2011). Denna frekventa digitala kommunikation kan därför 
antas ske mer på engelska än på moderna språk, något som i så fall stöds av annan 
forskning (Henry 2013b; Sundqvist 2009; Sundqvist & Sylvén 2012; Vigmo 
2010) 

7.2.3 Lärarens betydelse för motivationen 
Vidare understryker eleverna ofta undervisningen och lärarnas roll som viktiga 
för motivationen, vilket även syns i många andra studier, både nationella och in-
ternationella (Thorson et al 2003; Myndigheten för skolutveckling 2003; Hattie 
2009; Hattie & Yates 2014).  

Sällan beskriver eleverna sig som fullt beroende av undervisningen i sitt lä-
rande, men samtidigt visar det sig tydligt att läraren och undervisningen är cen-
trala motivationsfaktorer för många (Hattie 2009; Hattie & Yates 2014).75 När 
undervisningen inte är stimulerande och inte fungerar, blir det svårt med motivat-
ionen. Fungerande och motiverande undervisning beskrivs ofta i termer av kom-
munikativ och funktionsinriktad undervisning (jfr Thorson et al 2003). Därtill är 
hög målspråksanvändning på adekvat nivå centralt. Att ofta prata och använda 
språket praktiskt, är sålunda en attityd som ofta framkommer i materialet. Detta 
går att koppla till tidigare gjorda studier som visar att elever i hög grad motiveras 
av en kommunikativt inriktad undervisning, där målspråket används frekvent 
(Thorson et al 2003; Myndigheten för Skolutveckling 2003). 

Även övriga klasskamrater och klassrumsklimatet utövar påverkan. Detta syns 
i val av språk, men också som förklaring till motivationsnivån hos eleven själv, 
men även hos andra och i språkgruppen i stort. Att vistas i en skol- och klass-
rumsmiljö med andra motiverade personer är viktigt. I samband med detta uppger 

                                                      
75 Hattie & Yates (2014:31) konstaterar i sammanhanget, baserat på omfattande metastudier om 
effektivt lärande, att ”elever uppskattar att undervisas av kunniga och motiverande personer, i syn-
nerhet de som visar att de brinner för sitt ämne.” 
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flera av eleverna att det är synd att så få väljer att lära sig språk på högre nivå och 
att avhoppen är så pass höga fram till steg 5. Åtskilliga elever har också erfarenhet 
av klassrumsmiljöer där många elever har varit omotiverade och där det varit stö-
kigt. Detta gäller framför allt under grundskolan. Med sin nuvarande situation 
visar sig de flesta elever vara nöjda, även om de ofta anser att det generella in-
tresset för moderna språk gärna kunde ha varit större på skolan, men framförallt 
ute i samhället. Trots medvetenheten om omgivningens svaga intresse för fler-
språkighet, däribland moderna språk, uppvisar eleverna positiva attityder till 
språkstudier, inte bara inför moderna språk utan även generellt. Engelskans starka 
ställning och breda användning utgör här inget hot och utövar inte heller någon 
konkurrens gentemot de moderna språken för egen del. Snarare verkar språkkun-
skaperna komplettera och berika varandra, vilket avviker mot resultat i annan 
forskning (Henry 2012 & 2015). 

7.2.4 Genus, motivation och attityder 
Ett annat utmärkande drag i materialet utgörs av den stora dominansen av flickor 
bland eleverna. Detta framstår som extra tydligt på AG, där endast tre pojkar syns 
bland eleverna i materialet. Här kan man se en parallell till Henrys (2012) under-
sökning i L3 Motivation, där det görs gällande att flickor har ett starkare affektivt 
förhållande till sitt moderna språk än pojkar (se även Henry & Cliffordson 2013; 
Jacobsson 2000; Carr & Pauwels 2006; Meece et al 2009) . 

Trots detta nämns den kvinnliga överrepresentationen sällan av informanterna 
i materialet. Endast två elever, Ingrid på AG och Samuel NG, tar upp detta på ett 
fördjupat och problematiserat sätt. Båda dessa elever anser denna snedfördelning 
vara problematisk, dock med olika uttryck, vinkling och emfas. Medan Samuel 
upplever att bristen på andra killar i språkgrupperna fungerar omotiverande på ett 
personligt plan, lyfter Ingrid detta till att gälla språkläsande generellt. Den kvinn-
liga överrepresentationen kopplar Ingrid till en statussänkning för ämnet moderna 
språk. Att läsa moderna språk var fint förut, men har tappat i värde, enligt Ingrid. 
Man kan säga att ämnet har fått en ökad kvinnlig genusmärkning, för att använda 
ett begrepp från Jacobsson (2002). Tjejer väljer språk i högre grad än killar, vilket 
sammanhänger med att språk anses som kvinnliga och ett ämne där tjejer har det 
lättare än killar. Omvänt gäller matematik som anses vara manligt genusmärkt. 
Detta gäller inte bara i Sverige, utan runtom i världen (Jacobsson 2000; Carr & 
Pauwels 2006; Meece et al 2009).  

Oavsett hur mycket värde man tillmäter attityderna som Samuel och Ingrid ger 
uttryck för, finns här en uppenbar problematik med detta förhållande, om man ser 
jämställdhet och likvärdighet som något eftersträvansvärt, i skolan och i övriga 
samhället. Att ämnen genusmärks och därmed domineras av ett visst kön skapar 
en kunskapsmässig och erfarenhetsmässig skevhet, som inte är förenlig med jäm-
ställdhet och likvärdighet i det som ofta brukar kallas en skola för alla. Bland 
avhopparna i moderna språk dominerar också killarna, vilket omvänt visar på en 
potentiell lösning på avhoppsproblematiken och en förbättrad ställning för ämnet. 
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Enligt en sådan lösning gäller det alltså att komma tillrätta med den sneda köns-
fördelningen, att göra ämnet moderna språk mindre könsmärkt och därmed få in 
och hålla kvar fler killar. Här finns sålunda en stor förbättringspotential, där 
forskning och välavvägda reformer kan spela en viktig roll. 

7.2.5 Språkkunskaperna i framtiden 
Även i framtiden ser informanterna framför sig att kunskaperna i målspråket och 
kontakterna med målspråkskulturerna kommer att spela en viktig roll. Då gäller 
det framförallt genom resor och i vissa fall också arbete. Att i Sverige direkt fort-
sätta studera eller göra någon form av yrkeskarriär med språket är dock en aspekt 
som sällan syns i informanternas berättelser. Ofta ingår språkkunnandet som en 
berikande beståndsdel i ett större livsprojekt, inte som en isolerad förmåga eller 
ett avgränsbart studieprojekt. Språkkunskapernas roll som dörröppnare och faktor 
i ett större pågående livs- och kunskapsprojekt beskrivs bland annat så här av 
Claudia (AG).  
 

Kan man bara svenska så är det lite ’hållå här är jag’ och ingen förstår mig, lite 
så. Desto mer språk man kan, ju öppnare är världen. 

 
Trots att många av informanterna beskriver sig som språkintresserade och tillta-
lade av de möjligheter som språkkunskaper öppnar, är de få av dem som ser fram-
för sig att bedriva språkstudier på universitetsnivå i Sverige. Inte heller verkar 
deras framtida yrkeskarriärer starkt eller på ett entydigt sätt baseras på språkut-
bildning och språkkunskaper. Samtidigt är språkkunskaper något som spelar en 
viktig roll i deras berättelser. Man kan således påstå att deras språklärande snarare 
tycks sammanvävt med deras livsprojekt än bestå i något som begränsas till en 
enskild sfär i deras liv. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke när man diskuterar 
och organiserar språkundervisning och språklärande. 

7.3 Didaktiska implikationer 
Eleverna som studerar moderna språk i steg 5 utgör en ganska begränsad grupp i 
förhållande till den totala mängden språkelever i svensk skola. De har i de allra 
flesta fall valt att fortsätta sina språkstudier så länge det går på sina respektive 
skolor. De kan också betraktas som framgångsrika inlärare, om man ser avance-
rade och fördjupade kunskaper i språk som önskvärda resurser i livet. På så sätt 
kan man likna dem vid de goda språkinlärare som Ushioda (2008:19; jfr Öster-
berg 2008; Griffiths 2008) talar om i termer av att ”good language learners are 
motivated.” Denna höga motivationsnivå har även bäring på de elever som fram-
träder i detta material, vilket är värt att beakta. Samtidigt har dessa elever vissa 
unika erfarenheter då de har studerat under många år och därmed hunnit reflektera 
mycket över språklärande och språkundervisning, attityder och motivation.  
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Tydligt märks att dessa elever har positiva attityder till moderna språk, liksom 
till engelska. Detta motsäger bilden av ett konkurrensförhållande mellan den re-
lativt starkare engelskan och de relativt svagare moderna språken (Henry 2012 & 
2015a). Eleverna i materialet upplever snarare flerspråkigheten som berikande 
och kompletterande än konkurrerande, vilket motsäger resultat från annan forsk-
ning och studier (Henry 2012; Thorson et al 2003; Myndigheten för skolutveckl-
ing 2003). Likafullt uppvisar eleverna ofta en medvetenhet om att denna attityd 
inte är så vanlig i omgivningen, vilken kan ses som en utmaning. 

I materialet ges många uttryck för att en kommunikativ och funktionsinriktad 
undervisning har en motiverande effekt, vilket stöds av tidigare publikationer 
inom området, liksom av dagens styrdokument, både nationellt och i form av 
GERS (Skolverket 2007 & 2011c; Thorson et al 2003; Myndigheten för skolut-
veckling 2003). Detta benämns ofta som att det är viktigt och motiverande att 
kunna använda och på ett konkret sätt kunna kommunicera på sitt målspråk, även 
på lägre nivå.  

Vidare märks det att skolresor och skolutbyten upplevs ha en motiverande ef-
fekt. Under sådana resor får eleverna praktisk nytta och användning för sina 
språkkunskaper, vilket motiverar dem i sina fortsatta studier. Resor och utbyten 
fungerar som en motiverande faktor, både i form av levda erfarenheter och fram-
tida möjligheter, såväl innanför som utanför skolans organisation (Clément och 
Kruidenier 1983; Thorson et al 2003; Myndigheten för skolutveckling 2003; Lä-
rarnas riksförbund 2013). Om man ser till IKT-baserade möjligheter till att an-
vända språket, blir bilden mer komplicerad. Bland eleverna används sådana möj-
ligheter ganska sällan, trots en utbredd medvetenhet om att detta skulle kunna 
vara ett sätt att utveckla sina språkkunskaper och samtidigt få intressanta och be-
rikande upplevelser. Snarare verkar det som att de flesta elever använder IKT-
baserade verktyg för att underhålla kontakter som redan gjorts på ett personligt 
plan i något målspråksland eller någon målspråkstalande miljö. 

Utifrån detta kan man konstatera att en meningsfull kommunikativ språkun-
dervisning, som bygger på autentiskt material och fysiska möten med målspråk-
talande, är viktigt för elevernas motivation. Detta gäller på samtliga nivåer, från 
grundskola till gymnasium, från nybörjarnivåer till avancerade nivåer. Att träna 
grammatik och lägga grunder är viktigt, men får inte dominera på bekostnad av 
kommunikativ språkanvändning. Här spelar den kompetenta läraren en avgö-
rande roll i att balansera dessa två funktioner och behov, en balans som innebär 
att få eleverna att lära sig grammatiska grunder och samtidigt utveckla kommu-
nikativa färdigheter. Detta kan givetvis vara svårt, men det handlar om ett kärn-
område i en språklärares kompetens. Detsamma gäller nivån i undervisningen, 
där eleverna ofta kommenterar att den har legat fel, oftast har den varit för låg 
någon gång under skolgången eller så har övergången mellan grundskola och 
gymnasium blivit allt för skarp och utmanande. Samtidigt berättar eleverna om 
omfattande avhopp och klassrum där inte alla elever hänger med. Här är det åter-
igen viktigt med lärare som har tillräcklig kompetens att hantera heterogeniteten 
i klassrummet genom att hitta en proximal utvecklingszon eller kalibrering i 



166 

undervisning och lärandet (Vygotskij 2011; Bandura 1997; Hattie 2009). Ange-
läget är också att beakta den forskning som gör gällande att lärarens höga för-
väntningar på sina elever har en stor betydelse, liksom hur feedback ges i klass-
rummet och i andra didaktiska situationer (Hattie 2009; Hattie & Yates 2014; 
Appelgren 2015). Dessa förväntningar bör ses i relation till vikten av att elever 
bygger upp en stark tilltro till sin egen förmåga, något som bland annat har be-
skrivits med hjälp av Banduras vida spridda begrepp self-efficacy (1997). Detta 
har även aktualiserats i Appelgrens nyutkomna studie (2015) där den uppgiftsin-
riktade feedbacken förordas i syfte att skapa hög motivation och prestation. Det 
är således av yttersta vikt att elever ständigt bibringas föreställningen om att de 
själva kan utvecklas och påverka sina prestationer, att de utvecklar ett dynamiskt 
mindset istället för statiskt mindset, för att anknyta till Dweck (2015).  

Viktigt är också att skapa och underhålla positiva attityder till flerspråkighet, 
att visa och levandegöra för eleverna att språk berikar och kompletterar varandra 
snarare än utövar en inbördes konkurrens. Detta betonas exempelvis av Henry 
(2014a & 2015), som efterlyser mer medvetenhet och kompetens på detta område 
bland lärare och inom forskning. 

Flerspråkigheten är i detta sammanhang att betrakta som en rikedom, inte nå-
got som splittrar eller konkurrerar. Speciellt viktigt kan detta sägas vara i dagens 
samhälle, som i allt högre grad präglas av multikulturalitet och migration. Att 
kunna kommunicera väl på flera språk är i ljuset av detta inte bara en lingvistisk 
förmåga, utan även en väg till att skapa ökad förståelse, empati och tolerans, vil-
ket är av stor vikt i dagens globaliserade värld. Flerspråkighet och språkkompe-
tens spelar också en central roll när det gäller att skapa ekonomiskt välstånd, vil-
ket bland annat understryks av Ljungbo (2010:5): 

 
Language competence is decisively important in international business in-
creasing efficacy, effiency, sales and profits. 
 

Mot bakgrund av detta, kan man konstatera att språkkompetens och flerspråkig-
het utgör en central resurs både för individen och samhället, både lokalt och glo-
balt, något som rikligt illustreras i informanternas berättelser i denna studie. 

7.4 Reflektion över forskningsprocessen 
 
Att forska inom ett så vidsträckt och komplext område som motivation och atti-
tyder medför många utmaningar. Som tidigare har nämnts i detta arbete, är varken 
motivation eller attityder begrepp kring vilka det råder någon konsensus eller som 
lätt låter sig operationaliseras (Dörnyei & Ushioda 2011; Ahl 2004).  

Dessutom finns det en markant psykometrisk tradition inom framförallt moti-
vationsforskningen, en tradition som inte alltid, på ett entydigt sätt, går att sam-
manjämka med kvalitativt inriktade förhållningssätt. Vidare är motivation och 
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attityder centrala begrepp inom all sorts lärande, inte bara inom moderna språk. 
Detta gör det svårt att analytiskt fokusera eller isolera en persons motivation till 
ett visst ämne eller en viss ämneskontext, exempelvis ämnet tyska eller moderna 
språk. I relation till detta visar forskning att elever med hög motivation i exem-
pelvis moderna språk tenderar att vara högt motiverade i andra sorters lärande 
och skolarbete (Griffiths 2008). Detta betyder att den upplevda och uppvisade 
motivationen inom moderna språk hos en viss elev visserligen går att benämnas 
som sådan, men samtidigt står denna motivation inte fri från andra sorts lärande 
och motivation. Inte heller står det formella och skolbaserade lärandet och moti-
vationen fritt från påverkan från den omgivande miljön, en miljö där det infor-
mella lärandet försiggår. Att operationalisera och situera motivation och attityder 
blir därför mer av en balansgång mellan att beakta relevanta och relaterade fak-
torer, men samtidigt också hålla ett fokus på en viss kontext och ett visst ämne. 
Detta gäller såväl i denna studie som flertalet andra liknande studier inom andra 
ämneskontexter, liksom inom flertalet andra kvalitativt inriktade arbeten inom 
didaktisk forskning. Likafullt finns det en uppenbar relevans i studier som kopp-
lar ihop motivation och attityder med lärande av moderna språk, i synnerhet under 
de senaste decennierna då avhoppen från moderna språk har varit höga. Även 
flerspråkigheten har hamnat i den paradoxala situationen att den å ena sidan står 
inför stora utmaningar, men å andra sidan aldrig har varit så behövd som nu, vil-
ket beror på den globala och internationella rörlighet som nu sker, både fysiskt 
och genom IKT-baserad teknologi. Enkelt uttryckt: Vi behöver flerspråkighet 
mer än någonsin, eftersom vår värld och vår omgivning kräver det. Åtminstone 
gäller det om vi vill utnyttja vår potential som människor i högre grad än nu. 

Genom min forskningsdesign har jag gjort vissa val, som kan och bör reflek-
teras över. Först och främst har jag valt att undersöka motivation och attityder på 
ett kvalitativt sätt och med en emisk inriktning (Heigham & Crokes 2009). I linje 
med detta har mitt val av metod utgjorts av en tematisk livshistorieansats, där 
eleverna berättar om sitt språklärande och sina språkstudier narrativt och retro-
spektivt. Språkstudierna undersöks därför utsträckta över tid. Därigenom skapas 
förutsättningar för att se motivation och attityder som kontextberoende, multidi-
mensionella och dynamiska fenomen snarare än stabila och entydiga fenomen 
(Nakata 2006). 

Detta betyder också att min forskningsprocess och mina resultat baseras på 
tolkningar och förståelse av informanternas berättelser snarare än kvantifierbara 
och generaliserbara förklaringar. Den informantkategori som har valts är också 
speciell och inte representativ för helheten av de elever som studerar moderna 
språk. Eleverna i steg 5 utgör bara några procent av det totala antalet språkstu-
derande elever. De har även valt att fortsätta med sina studier av moderna språk 
så långt det går. På så vis uppvisar de snarare mönster av hög och uthållig moti-
vation än någon sorts genomsnittlig motivation. Eleverna liknar det som ofta be-
skrivs som Good Language Learners snarare än något annat (Griffiths 2008), 
alltså språkinlärare som tenderar att vara extra motiverade, enligt Ushioda 
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(2008:19). Detta mönster kan å ena sidan uppfattas som en begränsning, i syn-
nerhet om man efterfrågar ett generaliserbart eller representativt utfall. Å andra 
sidan kan detta mönster ses som en möjlighet att ge en fördjupad inblick i ett antal 
elevers motivationsprocesser, elever som har en unikt långvarig erfarenhet av att 
lära sig moderna språk i svensk skola. Om man ser uthållighet (persistence) som 
en central komponent i motivationsbegreppet, finner man åtskilliga uttryck för 
uthållighet bland dessa informanter. Detta gäller även om man betraktar den cen-
trala motivationskomponenten val (choice), ett val som inte bara sker vid en given 
punkt, utan också kan ses som utsträckt över tid. I ett sådant perspektiv görs ett 
val av fortsatt språkläsande kontinuerligt hos dessa informanter, ett val som sker 
i en löpande valprocess och där motivation utövar en kontinuerlig påverkan. 

Eleverna i studien står därtill på en ganska unik utblickspunkt, både i sina 
språkstudier och sina liv. De har gjort klart den absoluta merparten av sina språk-
studier i skolan och kan därför blicka tillbaka på detta språklärande på ett rikt och 
djupt reflekterande sätt. Därtill står de på tröskeln till vuxenlivet, där de förvär-
vade språkkunskaperna på ett eller annat sätt kan komma att användas, exempel-
vis i studier, arbete eller resor. Utifrån detta kan man konstatera att materialet och 
resultaten i denna studie både har vissa begränsningar, men även skapar vissa 
speciella och unika möjligheter.  

7.5 Framtida forskning och språkundervisning 
En förhoppning med detta arbete har varit att kunna bidra med något till framtida 
forskning. Arbetet förväntas också vara till gagn för dagens och morgondagens 
språkundervisning och språklärande. Denna förhoppning kan ställas i relation till 
Henrys (2012:37) konstaterande att det svenska forskningsfältet inom moderna 
språk och motivation (L3 motivation) i princip är ”obeforskat”, vilket visar på att 
det återstår mycket att göra. Uppläggen på sådan framtida forskning kan givetvis 
variera, eftersom det handlar om stora och komplexa områden. 

En potentiellt intressant och fruktbar inriktning vore dock att undersöka både 
avhoppade elever och elever som fortsatt sina språkstudier under längre tid.  På 
så vis skulle ett vidare spektrum av erfarenheter av språklärande kunna synliggö-
ras och analyseras. Här finns flera tidigare studier och rapporter att relatera till 
(Myndigheten för Skolutveckling 2003; Thorson et al 2003; Skolverket 1999; 
Skolverket 2013, Lärarnas riksförbund 2013). Mot bakgrund av tidigare forsk-
ning och den föränderlighet som har präglat svensk skola under de senaste decen-
nierna finns det flera intressanta perspektiv att beakta, både på klassrumsnivå och 
på mer övergripande nivå. Att inkludera ett relativt nyligen expanderande språk 
som kinesiska vore intressant. I synnerhet gäller detta eftersom kinesiska verkar 
utanför den traditionella europeiska språklärandekontexten, men ändå har kine-
siskan fått en kraftigt ökad betydelse i dagens globaliserade värld. Liknande gäl-
ler språk som ryska och arabiska, det senare ett stort modersmål och andraspråk 
i dagens allt mer multikulturella och flerspråkiga Sverige. Överhuvudtaget kan 
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man konstatera att fler studier som på olika sätt relaterar till flerspråkighet be-
hövs, inte minst sådana som syftar till att utveckla mer effektiva didaktiska och 
pedagogiska metoder och förhållningssätt bland lärare, elever och andra aktörer 
som verkar inom skol- och utbildningsområdet. Här finns en mångfald intressanta 
studier att genomföra, både med tänkbart kvalitativt och kvantitativt fokus, lik-
som med blandade metodinriktningar. 

Ett annat intressant perspektiv på attityder och motivation till att lära sig mo-
derna språk återfinns hos språklärarna, en forsknings- och informantkategori som 
har undersökts långt mindre än eleverna (Kumazawa 2013). Lärarna har ju ett 
unikt långt och brett jämförande perspektiv på språklärande, eftersom de ofta har 
undervisat en mångfald olika grupper under många år. Därtill har många lärare 
tjänstgjort på flera olika skolor och i flera olika didaktiska miljöer, vilket öppnar 
för en intressant spridning av erfarenheter, både ifråga om mönster och egenheter. 
Intressant i sammanhanget är också lärarnas egna röster om sig egen motivation. 
Vad motiverar en lärare – i klassrummet och under ett längre lärarliv? Vilka spe-
ciella händelser, faktorer och processer skapar motivation och positiva attityder 
till den egna yrkesutövningen och elevernas lärande? Här finns mycket forskning 
att utföra, i synnerhet om man, i likhet med merparten forskning idag, anser att 
lärarens insats har en central betydelse för resultaten i skolan (Hattie 2009; Hattie 
& Yates 2014). 
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8 Summary 

Title: Motivations, Attitudes and Modern Languages. A study of students’ moti-
vational processes and attitudes while learning foreign languages. 
 
Introduction and Aim (Chapter 1) 
 
Over the last three decades the situation for foreign languages (FLs) other than 
English in the Swedish School system has often been the subject of lively debate. 
Among other viewpoints, the situation has been referred to as alarming or critical 
(Hyltenstam & Österberg 2010; Börjesson & Bertilsson 2010; Cambau-Lampa 
2007).  

Sweden, like many other European countries, has a long tradition of formal 
foreign language learning (Byram 2008; Börjesson & Bertilsson 2010). Being 
multilingual could also be seen as an integral aspect of the common European 
identity, especially in countries with a comparatively small population and lan-
guage like Sweden (Byram 2008). Among the most commonly studied foreign 
languages are French, German and Spanish, the latter being the current preferred 
choice for most students (Francia & Riis 2013). 

Besides this tradition of FL teaching and learning, studying languages also 
serves many other purposes. First of all, foreign language skills enable and facil-
itate cross-cultural and international contacts and trade. Being able to speak for-
eign languages also becomes a key component while travelling, studying and 
working abroad. Secondly, foreign language skills also constitute a vital part of 
the EU-system, in which the acquisition of two additional languages apart from 
the native language is promoted (Byram 2008). Thirdly, learning foreign lan-
guages in a small and export-driven economy like Sweden is often considered as 
particulary important, since economic and societal growth to a large degree de-
pends on communicating with other people, institutions and markets (Ljungbo 
2010, Henry 2013b). 

According to several studies, the general public in Sweden hold the view that 
it is sufficient to learn English (Thorson et al 2003; Myndigheten för Skolutveck-
ling 2003; Skolverket 2013). In relation to that, there is a tendency among many 
Swedish school-pupils to drop foreign languages other than English. This has 
contributed to creating a situation in which around 60-65% of the total number of 
students in compulsory school leave year nine without grades in FL from stage 2 
(Tholin & Lindqvist 2009; Skolverket 2013; Francia & Riis 2013). In this context, 
Hyltenstam & Österberg (2010:90) conclude that the “high dropout rate from the 
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language chosen and the corresponding low rate of continued studies at higher 
stages has not been sufficiently problematized.”  

Thus, one possible avenue for problematizing and deepening the knowledge 
about this situation is by highlighting attitudes and motivation concerning FL 
learning. This is the primary focus of the present thesis, in which the overarching 
aim is to gain further knowledge about the processes in which students develop 
attitudes and motivation related to studying and learning the three most common 
FL in the Swedish school system, namely French, German and Spanish. Within 
this context, the three research questions posed here are: 

 
• What factors, processes and events influence students’ choice of FL? 
• What factors, processes and events are crucial in creating motivation 

and study-related and learning-related attitudes? 
• Why do students continue studying FL during their period of studies? 

 
The present study limits its focus to the three most commonly studied FLs – 
French, German and Spanish. Furthermore, the sample of informants consists of 
43 students enrolled in stage 5 of FL76 studies in two upper secondary schools 
located in a metropolitan area in Sweden. The claims to new knowledge produced 
by this research are therefore limited to those particular circumstances (see Os-
carsson 2015; Skolverket 2007; Hyltenstam & Österberg 2010). 
 
Background (Chapter 2) 
 
Chapter 2 sets the scene for the study, presenting and analyzing research about 
language learning in Sweden, but also internationally. However, emphasis is 
given to describing the situation of foreign languages (FL) other than English in 
the Swedish school system. A key finding, mentioned previously, is that FL tend 
to lose ground to English in schools in Sweden (Thelin & Lindquist 2009; Thor-
son et al 2003; Henry 2012). This is also a global trend (Ushioda 2013; Byram 
2008). 

In many reports, the status of FL is contrasted with that of English, the domi-
nating language – apart from Swedish – in the Swedish school and society at 
large. Today, the preponderance of English is considered particularly salient 
among young people, who often engage in digital communicative practices in 
English, such as computer games and social media (Henry 2013a; Folke-
Fichtelius 2009; Fuchs 2008; Sundqvist & Sylvén 2013). Related to the notion of 
personal use and potential utility, students tend to compare English with FL, 
which according to Henry (2012) could have negative comparative effects for FL. 

                                                      
76 The Swedish course system is not fully equivalent to the Common European Framework for 
Languages (CEFR). Where CEFR consists of six levels (A1-A2, B1-B2, C1-C2), the Swedish sys-
tem has seven stages/levels (steg). According to Oscarsson (2015), the Swedish stage 5 could be 
compared to a somewhat higher part of B1 in CEFR. 
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This could be a contributing factor in causing a drop in motivation to learn foreign 
language (Henry 2012; Ushioda 2013). 
 
Theoretical framework (Chapter 3) 
 
The theoretical framework of this thesis is based on sociocognitive theory (Ban-
dura 1997; Atkinson 2002; Linnenbrink & Pintrich 2002). According to a socio-
cognitive perspective, “human agency operates within an interdependent causal 
structure involving triadic reciprocal causation” (Bandura 1997:5-6).77 Within 
this structure, three major classes of determinants interact: behavior, internal fac-
tors - involving cognitive, affective and biological events – and external environ-
ment. In agreement with this perspective, motivation becomes a dynamic, multi-
faceted and context-sensitive construct (Linnenbrink & Pintrich 2002; Brooks 
2006; cf Nakata 2006). Sociocognitive perspectives also hold an agentic stance 
to human functioning; people can exercise influence over what they do, although 
outcomes also are influenced by other factors (Bandura 1997 & 2001; Linnen-
brink & Schunk 2002). Besides that, three key constructs are used and combined 
in this study: intrinsic-extrinsic motivation (Deci & Ryan 1985; Deci 1975), 
achievement goals (Ames 1992; Dweck & Leggett 1988; Nicholls 1984; Senko 
et al 2012) and self-efficacy beliefs (Bandura 1997). 

Intrinsic motivation refers to the inner and self-regulated pleasure and interest 
people experience while carrying out a certain activity. Conversely, extrinsic mo-
tivation is based on a drive that to a large extent comes from outside the individ-
ual, i.e. grades, rewards or punishments. The difference between intrinsic and 
extrinsic motivation is described in the following way by one of its leading theo-
rists Deci (1975:23): 
 

Intrinsically motivated activities are ones for which there is no apparent reward 
except the activity itself. People seem to engage in the activities for their own 
sake and not because the activities lead to an extrinsic reward. The activities are 
ends in themselves rather than means to an end. 

 
According to a considerable body of research, intrinsic motivation is assumed to 
be more conducive to persistence in learning than extrinsic motivation (Deci & 
Ryan 1985; Ushioda 2008; Sansone & Harackiewicz, 2000, Stipek 2006). 

Achievement goal theory illustrates and explains how individuals approach 
certain types of activities. A binary set of achievement goal constructs have re-
ceived the most attention in the research literature. This set of goals is differenti-
ated by their contrasting patterns of motivational processes. The most commonly 
used labels for these two goals are mastery goals and performance goals (Maer & 
Zusho 2009; Ames 1992). Central to mastery goal is an orientation towards mas-
tering certain activities or tasks. Related to that is a drive towards developing new 
skills, understanding content and engaging in the process of learning. In contrast, 
                                                      
77 This theoretical model is also referred to as triadic reciprocality (Bandura 1997; 2001; 2002). 
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performance goals operate towards showing one’s ability to other people and 
achieving certain measurable standards. Especially important within the context 
of performance goals, is getting public recognition. 
The third key construct in this study is self-efficacy beliefs, which “refers to be-
liefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of action required 
to produce given attainments” (Bandura 1997:3). Unlike self-esteem and other 
related constructs, self-efficacy concerns domain-specific skills. As explained by 
Bandura (1997:3), self-efficacy beliefs “are embedded in a network of functional 
relationships with other factors”. 
 
Method, material and research process  (Chapters 4 & 5)  
 
The research presented in this thesis is qualitative in nature and adopts a narrative 
perspective. 43 participants in two upper secondary schools took part of the study. 
The students were all studying one of the foreign languages: French, German or 
Spanish at level 5, the highest level possible in their school during the year in 
which the studied was conducted. The two upper secondary schools were given 
the fictitious names Nya Gymnasiet (NG) and Anrika Gymnasiet (AG). The ma-
terial falls into two main categories: semi-structured questionnaires and semi-
structured interviews (see appendix 1). The questionnaires (see appendix 3) con-
tained open-ended questions to which the students were invited to formulate their 
own answers guided by the following instruction and questions: “Describe briefly 
your motivation to learning your foreign language, from thewhen you started un-
til now. How have you been motivated? How and what has created interest and 
purpose in your studies? What has hindered and decreased motivation, interest 
and purpose in your studies?  

The format of the questionnaire was aimed at facilitating the creation of nar-
ratives about the students’ motivational and attitudinal processes, rather than just 
producing isolated answers about single questions (Goodson & Numan 2003; 
Clandinin 2013). In that sense, the research design had a narrative focus. The 
semi-structured questionnaires also served other purposes. They gave basic infor-
mation about the student, which facilitated the forthcoming interviews. Thus, 
when starting the interviews, both researcher and informants were already rather 
familiar with the topic and each other. 

As previously stated, the interviews adopted a narrative approach, in the stu-
dents were encouraged and prompted to “tell” and “narrate”, that is creating co-
herently and chronologically ordered narratives about their experience of FL 
learning from the start until the moment of the interview. In that sense, the narra-
tives also had an distinct retrospective function. 

To facilitate this narrative process two measures were taken prior to the inter-
views. The students had already started relating their experiences while complet-
ing the questionnaires (see appendix 3), and as tool for facilitating and eliciting 
these experiences an Interview Tool was provided (see appendix 2). This tool 
depicted the chronological structure of the students’ FL studies, and it was only 
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used when needed and in order to facilitate the creation of narratives. All inter-
views were transcribed and analyzed. Before and during the research process the 
required ethical standards and measures for research were taken into account 
(Bryman 2008; Vetenskapsrådet 2011). 
 
Results and analysis (Chapter 6) 
 
This chapter is divided into three main sections. In the first section the results 
from the questionnaires are presented and analyzed. In the second section the in-
terviews are presented and analyzed. Finally, in the third section, both types of 
materials are juxtaposed in a final analysis. This final analysis also contains a 
summary where the overall findings and conclusions are reported. 

One of the central findings of this study concerns the nature of motivation and 
attitudes. These two main constructs are both multidimensional, dynamic and 
context-sensitive. This is a stance, which to varying degrees is shared by several 
theoretical fields and by many researchers (Volet & Järvelä 2001; Jaatinen 2007; 
Nakata 2006; Ushioda 2013; Dörnyei, MacIntyre & Henry 2015).  

In a sociocognitive perspective a major explanatory model is based on the re-
lationship between the three determinants in triadic reciprocal causation (also 
called triadic reciprocality), where personal factors, behavior and environmental 
factors interact (Bandura 1997; 1995; 2001). Motivation is, thus, a multidimen-
sional, dynamic and context-sensitive construct. This notion is also reflected in 
the narratives created by the students in this study. Consequently, levels of moti-
vation tend to fluctuate and vary, rather than stand still (Bandura 1997; cfr Dö-
rnyei, McIntyre & Henry 2015). In this study, the motivational and attitudinal 
fluctuations depend on a variety of factors, among which travel, knowledge and 
contacts with the target language sphere seem to be especially strong and influ-
ential (Clément & Kruidenier 1983). 

Several informants refer to motivation in terms that could be linked to intrinsic 
motivation. They have chosen to continue studying their particular target-lan-
guage due to an emotional state which could be related to enjoyment, pleasure 
and curiosity (Deci & Ryan 1985). According to the narratives, learning is often 
described in terms of “It’s fun”, “I am passionate about this” and “It’s amusing”. 
Therefore one could conclude that intrinsic motivation is a dominating feature of 
the empiric material rather than extrinsic motivation.  

Nevertheless, some informants talk about factors that could be related to ex-
trinsic motivation, most frequently grades. Thus, extrinsic motivation is often 
combined with expressed feelings of pleasure somewhere within the narratives. 
In that respect, one could posit that expressions of extrinsic motivation are often 
combined or connected with expressions of intrinsic motivation in the narratives.  

Another important feature in the material is the frequent reference to mastery 
goals. A great many of the informants express a motivation directed towards mas-
tery and growth, or a main goal to be fluent or communicatively competent in 
their target-language. Other informants express a desire to be able to speak freely 
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and interact efficiently. This free and fluent communication is often related to 
notions and experiences of being in target-speaking countries and settings. In re-
lation to that, it is timely to pinpoint the most salient motivational and attitudinal 
factors, processes and events in the material. Many informants mention travelling 
as an important motivational factor and event during their years of FL learn-
ing.Visiting or spending an exchange period in a target-speaking setting or coun-
try appears to be utterly motivating for many of the informants. Contacts with 
people and communities speaking the target-language could either be represented 
by lived experiences or could appear as future projects, not yet fulfilled. In any 
case, being able to use the target-language while creating and developing contacts 
and friendship seems to be a strong and frequent motivational factor, which also 
appears to be salient in other studies (Thorson et al 2003; Myndigheten för skolut-
veckling 2003; Clément & Kruidenier 1983).  

Several informants also underline the motivational importance of experiencing 
competence, success and development. They become motivated by experiencing 
self-efficacy, that is perceiving “beliefs in one’s capabilities to organize and ex-
ecute courses of action required to produce given attainments” (Bandura 1997:3). 
In fact, most students feel competent while learning and using the target-lan-
guage. This self-efficacy is rooted in experience of success, but also in being en-
couraged by significant others or role models, i.e. family members and friends. 
Despite a frequent awareness of the weakening general interest for FL, most stu-
dent seem to have access to a supportive network. 

Likewise, family and friends play a crucial role for many informants while 
choosing their target-language initially. This key factor interacts with other im-
portant factors, such as the experiences of visiting target-speaking countries or 
settings. In this context, target-language related attitudes tend to be important 
while choosing language. For some informants, the perceived utility of Spanish 
is crucial, and that may account for the growing interest for Spanish. Spanish is 
perceived to be a more globally useful language, more so than the other two lan-
guages on offer. In a similar manner, German tends to be associated with a posi-
tive sense of closeness by some students. According to their  narratives, German 
is perceived as geographically and linguistically close. These perceptions tend to 
have positive motivational effects while choosing target-language (cf Myn-
digheten för skolutveckling 2003; Thorson et al 2003). 

Contrary to some previous research (Henry 2012; cf Myndigheten för skolut-
veckling 2003; Thorson et al 2003) the informants tend to value multilingualism 
in a non-comparative and non-competing way. Their competence in French, Ger-
man or Spanish are not compared and contrasted with their - presumably – higher 
competence in English. Based on that, one could assume that different languages 
skills seem be complementary rather than competing among the informants. 

Instructional factors also seem to play an important role for many of the stu-
dents. Having a motivating and inspiring teacher does matter to most students. In 
that context, a functionally and communicatively based teaching and learning 
seems to be motivating. Although teachers and teaching seem to matter largely 
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and frequently, many students appear to have a strong intrinsic motivation, that 
is a self-regulated drive to learn, based on joy and personal interest. Thus, having 
a good teacher seems to be one of several covariating factors, not a single factor 
in creating motivation. 

In addition, most students in the study are female, a state of affairs that was 
seldom mentioned. Only two explicit comments about this could be found in the 
material. One of the two informants (Lovisa) saw this as a general problem for 
FL, while the other informant (Claes) experienced this gender gap as problematic 
rather on a personal-scale than for FL-learning as a whole. 

Given the widespread use of digital communication and practices, especially 
among young people today, very few informants mentioned any frequent digital 
practices by means of the target-languages. When such digital communication 
was mentioned, it often referred to maintaining contact with people already 
known during travelling and stays abroad. Very seldom did the informants talk 
about taking digital initiatives and getting to know new friends by means of the 
target-language and digital tools. This could be viewed as somewhat surprising, 
given the otherwise frequent use and presence of digital communication and dig-
ital tools almost everywhere today (Kress 2010; Fuchs 2008; Kenning 2007). 

Summarizing the results, self-efficacy, intrinsic motivation and a mastery 
goal-approach seem to be common major motivational forces among the students. 
Further, these major motivational forces should be seen as interacting with per-
sonal and environmental factors, such as social and cultural contacts and travel-
ling. 
 
 Discussion (Chapter 7) 

 
The overarching aim of this study is to gain further knowledge about motivational 
and attitudinal processes among students learning FL (French, German and Span-
ish) in school. In order to achieve this aim a total of 43 informants have expressed 
their thoughts and views about this research problem by means of narratives. 
These narratives have been generated in two ways, first through semistructured 
questionnaires and, second, through semistructured interviews. Three fundamen-
tal research questions have been addressed: 
 

• What factors, processes and events influence students’ choice of FL? 
• What factors, processes and events are crucial in creating motivation 

and study-related and learning-related attitudes? 
• Why do students continue studying FL during their period of studies? 

 
To begin with, the results have shown that motivation, as well as attitudes, should 
be seen as dynamic, multidimensional and context-sensitive constructs. As re-
vealed by its etymological origin, motivation is rooted in movement, in movere, 
to be more exact and connecting to Latin (Hellegard Hein 2011). Consequently, 
the informants in this material show many expressions of motivation, and their 
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motivations fluctuate and vary over time and in different contexts (Bandura 1997; 
Dörnyei, McIntyre & Henry 2015).Travelling, social and cross-cultural contacts, 
together with the pleasure and interest while gaining further knowledge, seem to 
be important factors in FL learning and studying. This seems to be particularly 
important in creating persistence and long-term motivation. 

When it comes to choosing languages, family and friends have a strong impact 
on the final decision among the students. Likewise, socioculturally rooted atti-
tudes about the target-languages seem to matter. These attitudes could often be 
rooted in actual lived experiences, but they also belong to what is being said and 
in other ways expressed around the students, in their sociocultural setting.  

Meeting and experiencing the target-language seems to be crucial for many 
informants. Contacts with the target-language and target-language expression 
could vary greatly among students. Some have grown up bilingually or multilin-
gually, either within their family in Sweden or by living abroad. Other students 
may have had a close contact with their target-language in other ways, i.e. through 
travelling and other types of cultural and social contacts. Given this diversity of 
experiences, it becomes difficult to establish clear boundaries between inside and 
outside the target-language spheres and communities, which is an underlying 
principle while using the widely-used concept integrative motivation (Dörnyei & 
Ushioda 2009; Gardner & Lambert 1972).  

Several students have lived abroad, especially in Nya Gymnasiet. In other 
cases they are frequent travellers, and a few students hear the target-language 
more or less daily spoken by native-speakers and other people as well. There are 
also examples of students (Olivia) who has grown up hearing her Swedish father 
and Estonian maternal grandfather speak German. In that sense, boundaries be-
tween inside and outside the target-language become vague and difficult to oper-
ationalise. 

The positive attitudes towards multilingualism, rather than having an “English 
is enough-posture” should also be highlighted among the students. As a matter 
of fact, these attitudes open a window of opporturnities in strengthening the di-
versity in language teaching and in society. Likewise, the students often underline 
the importance of having good teachers and good teaching. So, with this context 
in mind and by relating to other research, the material clearly shows that teaching 
and teachers truly matter for students, which is a good starting-point for improv-
ing things (Hattie 2009; Hattie & Yates 2014).  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide ht-13 

 
Berätta om hur det gick till att välja språk (i sexan eller sjuan). 

Varför blev det just detta språk? Vad tänkte och kände du inför va-
let? 
Vad påverkade ditt val? Vad motiverade dig till att välja? 

Berätta om dina språkstudier i grundskolan. 
Vad motiverade dig då? Vad gjorde att du kände dig motiverad 
och stimulerad att fortsätta att lära? 
Hur såg det ut från 6/7:an och fram till årskurs 9? 
Minns du några speciella saker som gjorde undervisningen och 
studierna roliga?  
Gick det upp och ner med motivationen eller var det rakt? 
Hände de saker utanför skolan som gjorde dig motiverad? 

Berätta om övergången mellan grundskola och gymnasium. 
Hur tänkte och kände du när du skulle välja om? Vad fick dig 
att fortsätta med ditt språk? 

Berätta om hur det var att läsa språk på gymnasiet (jämfört med tidigare) 
Hur motiverades du i din nya studiemiljö? Vad var likt och an-
norlunda? 
Vad var motiverande och gav språkläsandet mening? 

Berätta om varför du fortsatte ända till årskurs 3 och steg 5? 
Vad fick dig att fortsätta fram till nu? 

Berätta om vad som motiverar dig och stimulerar dig i dina språkstudier? 
Vad gör franska/spanska/tyska kul? Hur har detta sett ut över 
tid? Har detta sett annorlunda ut tidigare eller har det sett lika-
dant ut? 
Hur skulle du beskriva din motivation, motiveras du mest att av 
att det är kul att lära sig och att det berikar dig (inre motivation) 
eller motiveras du av betyg, tryck från föräldrar eller andra yttre 
saker (yttre motivation)? 
 

Berätta om vad som får dig att tappa motivation och intresse?  
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Vad gör att det känns omotiverande, tråkigt och trögt? 
 

Berätta om ämnen och aktiviteter som gör spanskan/franskan/tyskan 
motiverande och kul? 

Vad för motiverande saker har du gjort på sista tiden? 
 

Berätta om ämnen och aktiviteter som fått det att kännas trögt? 
Vad för motivationssänkande saker har hänt på sista tiden? 
 

Möter du spanska/franska/tyska på din fritid? På vilket sätt? 
 

Anstränger du dig själv för att möta språket på din fritid? Hur då? 
 

Berätta hur du ser du på dina språkstudier/språkundervisning idag i jäm-
förelse med tidigare? 

Vad har hänt sedan du började? Vad har hänt under den senaste ti-
den? 
 

Om du skulle beskriva bästa möjliga undervisning (för motivation och in-
tresse), hur skulle den vara?  

 
Har du tänkt på att hoppa av eller byta till annat? I så fall varför? 

 
På vilket sätt tror du får användning för dina språkkunskaper i framtiden? 
Är det viktigt för dig att känna att du har kontakt och möjlighet att åka 
till något land där man talar ditt språk? Varför det? 

 
Kan du berätta om någon kontakt med språket du haft utanför skolan? 
Har den varit viktigt? I så fall – varför? 



195 

Bilaga 2. Intervjuverktyg ”Jag och mina språkstudier” 
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Bilaga 3. Medgivande gällande forskningsprojekt om attityder och 
motivation 
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Bilaga 4. Enkät 
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