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1 INLEDNING

Som blivande språklärare är jag intresserad av hur jag själv kan påverka mina studerandes

motivation och kanske till och med attityder att lära sig språk. I detta fall betyder det svenska. Jag

anser det som en positiv utmaning att upprätthålla studerandes intresse för svenska. Därför skrev jag

även min kandidatavhandling om motivation för och attityder till svenska hos sjätteklasselever.

Enligt mina egna erfarenheter under lärarpraktiken och vikariat i skolor har de flesta finländare,

oberoende av ålder, för det mesta negativa attityder till svenska och motivationen att studera språket

är inte hög. Man stöter på dessa attityder utöver skolvärlden även i olika medier där det används

speciellt negativt laddat begreppet tvångssvenska. De som tar fram ordet aktivt i negativa

sammanhang vill förändra svenska till ett frivilligt läroämne.

När jag berättar vad jag studerar vid universitetet frågar två tredjedelar undrande varför just

svenska. Svenska uppfattas ofta som onödigt språk eftersom man klarar sig med engelska i de flesta

länderna i världen. Jag brukar åka utomlands två eller tre gånger i ett år och jag har märkt att alla

språkkunskaper kan vara nyttiga i oväntade situationer. En av mina drömmar är att arbeta i en

skandinavisk skola i framtiden och utvidga språkkunskaper även till andra nordiska språk. Ofta

glömmer man att det är en rikedom att kunna tala olika språk och språkkunskaper öppnar även

dörrar till nya intressanta kulturer och sätt att leva.

Jag tror att negativa inställningar uppstår redan tidigt i pubertetsåldern och då har läraren en

möjlighet att påverka dem positivt. Detta ämne har intresserat mig sedan gymnasiet och därför

bestämde jag att koncentrera mig i min pro gradu-avhandling på de faktorer som har inverkan på

gymnasisters motivation att lära sig svenska. Naturligtvis finns det faktorer som är uppenbara

såsom familj och olika medier men jag vill få mer detaljerad information och veta hur stor roll vissa

faktorer har i förhållande till varandra. Om jag betraktar de faktorer som jag själv har upplevt

motiverande märker jag genast att det finns flera saker som har påverkat samtidigt.

Attityder och motivation har varit ett populärt forskningstema redan under flera årtionden. En av de

första forskningarna av detta tema gjorde Gardner och Lambert (1972) redan på 1950-talet. De

forskade kanadensiska studenters attityder till fransmän som ett folk och motivation för att studera

franska. Då avslöjade resultaten att de studerande som var integrativt motiverade, med andra ord de

var intresserade av själva språket och dess nativa talare, var mer framgångsrika i

främmandespråksinlärning än de som var instrumentellt motiverade. (Gardner & Lambert 1972: 3)

Dessa studerande ville nå något annat såsom ett arbete med hjälp av sina språkkunskaper. I Finland
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har till exempel Mustila (1990) forskat attityder till och motivation för svenska språket. Hans

informanter var gymnasister på samma sätt som i mitt arbete och som materialinsamlingsmetod

använde han ett frågeformulär.

Kantelinen och Kettunen (2004) från dåtida Joensuus universitet har även bekantat sig i sin

undersökning med motivation att lära sig svenska. Deras informanter bestod av grundskoleelever,

gymnasister och yrkesstuderande och forskningsmetoden var ett frågeformulär. Frågeformuläret har

varit ofta det enda eller åtminstone en av de forskningsmetoderna i de undersökningar som jag har

bekantat mig med. Resultaten avslöjade bland annat att pojkar förhåller sig till svenska mer negativt

än flickor samt att de flesta informanterna var instrumentellt motiverade att studera svenska.

Huvudvikten i Kantelinens och Kettunens undersökning var i motivation i stället för attityder. Det

är värd att notera jag undersöker även endast de faktorer som påverkar motivation men såsom i

avsnitt 3.2 konstateras anses attityder vara en del av dessa faktorer. På 2000-talet har Dörnyei och

Ushioda (2011) möjligen varit ledande motivationsforskare i språkinlärning. Jag utnyttjar även

deras teori i min avhandling.

Ytterligare använder jag även i flera avsnitt Abrahamssons verk Andraspråksinlärning (2009) som

källa eftersom boken är en slags inledning till vad främmande- och andraspråksinlärning är och vad

det innebär som ett fenomen. Abrahamsson (2009: 13) använder i sitt verk förkortningarna L1 och

L2 där L betyder language. Jag ska utnyttja samma förkortningar i min avhandling när jag skriver

om förstaspråks- och andraspråksinlärning. Orden andraspråk och främmandespråk används  ofta

som synonym (se kapitel 3) men när jag talar om L2-inlärning betyder det särskilt

främmandespråksinlärning.

Efter att ha gjort denna undersökning hoppas jag att jag får svar och medel som hjälper mig att

planera och utveckla mitt eget arbete i framtiden. Eftersom språk och främmande kulturer med alla

sina drag är min stora passion skulle jag vilja erbjuda mångsidig och autentisk undervisning och

väcka även en likadan entusiasm hos mina blivande studerande.
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1.1 Syfte

Syftet med detta seminariearbete är att ta reda på vilka faktorer och i vilken mån

andraårsgymnasisternas motivation påverkar att studera svenska. Eftersom svaren grundar sig

endast på gymnasisternas individuella uppfattningar och åsikter ville jag utvidga synvinkel genom

att ta med lärarnas uppfattningar om hur de upplever gymnasisternas motivering. I undersökningen

analyseras lite även de faktorer som påverkar lärarnas motivation att undervisa svenska eftersom de

även kan ha indirekt inverkan på studerandes motivation. Jag har tagit med teori om motivation och

dess definitioner, språkinlärning, motiverande undervisningspraktik, den europeiska referensramen

och läroplanen för grundskolan och gymnasiet. De ska fungera som verktyg när jag analyserar mitt

material.

Informanterna går andra året i gymnasiet och har således haft åtminstone hälften av de obligatoriska

kurserna i svenska. Efter ett år borde de veta hurdan roll svenskan ska ha i deras framtida studier

eller yrken. Ytterligare ska studerandes lärare vara mina informanter, och lärarens roll i inlärning

samt som motivationskälla har en betydande vikt i mitt frågeformulär samt i själva undersökningen.

Jag antar att lärare har den största inverkan på inlärningsmotivation men jag vet inte ännu på vilka

sätt. Det har varit på detta sätt åtminstone i mina språkstudier både i grundskolan och i gymnasiet.

1.2 Material och metod

Materialet i denna undersökning består av svar på två frågeformulär som är som bilagor i denna

avhandling. (Se bilaga 1 och 2) Båda frågeformulär bestod av bakgrundsfrågor, påståendesatsfrågor

samt öppna frågor till exempel om svensklektioner och undervisningsmaterial. Bakgrundsfrågor var

utformat så att de bevarade informanternas anonymitet. Informanternas bakgrund presenteras i

avsnitt 5.1.1 och 5.2.1. Den största delen av frågorna är öppna frågor därför att de ger mest

personliga och omfattande svar och avslöjar informanternas aspekter tydligast. Som hjälpmedel i

utarbetningen av frågeformuläret använde jag artikeln Kysely tutkijan työkaluna (Alanen 2011).

Eftersom motivation är ett abstrakt begrepp finns det några svårigheter att mäta sådant som man

inte kan se. I detta fall bygger resultat på självrapportering vilket ger en subjektiv uppfattning om de

faktorer som påverkar språkinlärningsmotivation.
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Som informanterna har jag 158 gymnasister och 5 kvinnliga lärare som kommer från fyra olika

gymnasier i norra Finland. Kriterier i valet av informanterna var att gymnasister kommer från olika

kommuner men går samma årskurs. Orsaken till valet av norra Finland som område är att det är mitt

möjliga blivande arbetsfält. Både gymnasisterna och lärarna hade sina egna frågeformulär.

Materialet har insamlats på hösten 2015.

I denna undersökning har jag använt för det mesta kvalitativ metod men även i vissa mån

kvantitativ metod eftersom på frågeformulären finns det frågor vars svar förutsätter kvantitativ

granskning. Jag har analyserat kvalitativt informanternas öppna svar och i vissa frågor räknat

svarens procentuella fördelning som visas i figurer.
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2 MOTIVATION

I de vetenskapliga sammanhangen har begreppet motivation ofta en mångsidig roll. Termen

används både i vardagslivet och i olika vetenskapliga områden såsom i psykologi, pedagogiska

studier och lingvistik. (Dörnyei, Csizér & Németh 2006: 9) Begreppet motivation kommer

ursprungligen från ordet movere som är latin och betyder att röra sig. Motivation anses vara en

psykologisk mekanism som aktiverar och handleder oss till ett visst beteende. Den består av motiv

vilka för sin del upprätthåller vårt beteende och kan vara omedvetna eller medvetna. (Ruohotie

1998: 36) Ytterligare påverkar motivation våra val såsom sätt att agera och bete sig och även vad vi

tänker eller känner under vårt uppdrag. Hur intensivt, målmedvetet och segt en individ koncentrerar

sig på sin uppgift beror på motivation. (Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007: 177) Motivation kan

inte ändå observeras eller mätas direkt (Ball 1977: 2).

Mustila (1990: 7) hänvisar till Peltonen (1981) och konstaterar att motivation kan definieras som ett

psykiskt tillstånd hos en individ som själv bestämmer i olika situationer vilka saker han/hon vill

koncentrera sig på och fästa uppmärksamhet vid. Motivation syns i våra val och den förklarar även

ärenden som vi inte gör (Kuusinen 1995: 218). I motivationsforskningar används även termen

amotivation vilket betyder att man är omotiverad och inte vill nå ett visst resultat (Deci & Ryan

2002: 63).

Att  bli  motiverad  –  till  exempel  för  att  lära  sig  ett  främmande  språk  –  händer  gradvis  genom  att

sätta mål på något uppdrag, genomföra uppdraget och utvärdera resultat. För att nå en viss

motivationsgrad måste en individ gå genom en mental process. I motivationsforskning lönar det sig

att ta hänsyn till att motivation är något föränderligt och kan i vissa situationer vara högre eller lägre

än någon annan dag. (Dörnyei & Ushioda 2011: 6) Det är möjligt att motivation förändras i det

långa loppet exempelvis till följd av språkinlärning (Riemer 2010 via Rösler 2012: 10).

Motivationens roll i språkinlärning kan inte framhävas för mycket. Den är den första kraften som

får oss att påbörja med främmandespråksinlärning. Senare inom långtråkiga inlärningsprocesser

hjälper motivationen att upprätthålla vår vilja att lära oss. (Dörnyei 2005: 65)

Ruohotie (1998: 41–42) påpekar att motivation är situationsbunden och dynamisk. Enligt

forskningar finns det både situationsmotivation och allmän motivation. I den första aktiverar inre

och yttre stimulanser en mängd av motiven och åstadkommer en målmedveten aktion. Då är

beteendet nästan oföränderlighet på grund av motivation vilket betyder att beteendet och vitaliteten

är på genomsnittsnivå. Situationsmotivation anses vara betydligt beroende av allmän motivation
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som några anser vara en synonym till begreppet attityd. Det finns emellertid en tydlig skillnad

mellan attityd och motivation. Attityder är relativt fasta, internaliserade beredskaper att reagera och

de förändras långsamt. De inverkar på handlingens kvalitet. Motivationer för sin del är kortvariga

och anknyter till en situation åt gången. Om motivation för en viss sak förändras betyder det inte att

även attityder till samma sak förändras.

Det finns därtill en tudelning mellan långtidsmotivation och korttidsmotivation. Den första typen

motsvarar den globala motivationen, det vill säga allmän motivation, som liknar mer attityd eller

inställning. Korttidsmotivation betyder däremot motivationer som motsvarar situationsmotivation.

Då blir en mängd motiv aktiverade och det uppstår ett visst beteende. Korttidsmotivationer kan

variera beroende av situation. (Ruohotie 1982 via Mustila 1990: 8–9)

Tillståndet före beslutsfattande kallas motivation och det tillstånd som kommer efter kallas vilja.

Det är nödvändigt att skilja motivation och vilja från varandra eftersom till och med de mest

motiverade personerna kan ha svårigheter att ställa upp mål och genomföra sina avsikter. De kan bli

störda exempelvis om någon annan har ställt upp sanktioner. Funktioner som handleder motivation

och vilja fungerar antagligen på olika sätt. (Ruohotie 2002: 80–81) När det finns en vilja och

gynnsamma  attityder  för  att  nå  ett  mål  som  är  kombinerade  med  engagemang  kan  talas  om  en

motiverad person (Gardner 1985: 11).

Ett av de centralaste problemen i motivationsundersökningar är att resultat bygger på

självrapportering vilket betyder att informanterna kan uppfatta angivna alternativ i ett frågeformulär

på flera olika sätt. Informanter kan till och med ge sådana svar som de tror att frågeställaren

förväntar sig att höra. (Abrahamsson 2009: 209)

Det är viktigt att komma ihåg att L2-motivation (andraspråksinlärning) har utvecklat sig som ett

eget forskningsfält fastän några tycker fortfarande att den forskas som en del av

inlärningsmotivation. Dörnyei har delat L2-motivationsforskningens historia i tre olika perioder.

Den första kallas den socialpsykologiska perioden (1959–1990) då kanadensisk Gardner och

Lambert har varit ledande forskare inom temat (se kapitel 1). Det centralaste innehållet av deras

undersökningsresultat var att inlärares attityder till L2, L2-grupp och hans/hennes etniska

trångsynta inriktning reflekterar direkt i hans/hennes beteende i L2 inlärning. Den andra perioden

heter den kognitiv-kontextuella perioden (under 1990-talet). För den tiden var det karakteristiskt att

utveckla språkmotivationsundersökning till samma nivå med huvudströmningens

motivationspsykologi. Den tredje perioden heter för sin del den processorienterade perioden (från

början av 2000-talet). Typiskt för denna period är intresse för motivationsförändring. Såsom
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forskare konstaterar bevaras motivation inte stabil under inlärningsprocessen. Under det senaste

årtionden har forskare analyserat motivationsförändringens större och mindre enheter. Under de

senaste åren har en ny period, den sociodynamiska perioden, börjat utvecklas. (Dörnyei & Ushioda

2011: 39–40, 46, 60)

2.1 Inre och yttre samt instrumentell och integrativ motivation

Inre och yttre motivation kan förekomma samtidigt men en del motiv kan vara mer dominerande än

andra. Om en individ är internt motiverad vill han/hon göra något på grund av saken själv såsom för

att lära sig något nytt (Ruohotie 1998: 38). Den inre motivationen innefattar dessutom kognitiva

aspekter. Då vet studeranden att han/hon måste ta sina studier på allvar för att ha framgång

exempelvis i framtidens yrken och arbeten. (Mustila 1990: 7) Dessutom är de inre motiverade

personerna ofta intensivt koncentrerade på sin aktivitet och de blir inte lätt störda (Dörnyei m.fl.

2006: 64). Inre motivation ökar när en individ får positiv feedback medan negativ kritik för sin del

påverkar yttre motivation (Kuusinen 1995: 211). Individer vill studera sådana ämnen och innehåll

som intresserar dem och därför tänker de att studierna hjälper dem att nå personliga mål samt ger

upplevelser av avancemang. Att studera frivilligt erbjuder inre belöningar vilket är uppenbart.

(Mustila 1990: 39) När motivationen ökar förbättras samtidigt utförandet (Ruohotie 1998: 46).

När det är fråga om yttre motivation gör en individ något på grund av yttre faktorer exempelvis

studerar för att få ett bra betyg. Yttre motivation och arvoden är ofta kortvariga och alltid beroende

av andra människor och miljöer. (Ruohotie 1998: 38; Lehtinen m.fl. 2007: 179)

Motivation kan även delas in integrativ och instrumentell motivation (Gardner & Lambert 1972: 3).

När en inlärare är integrativt orienterad vill han/hon identifiera sig med målspråkets talare, kultur

och speciellt med målspråket. En inlärare av denna typ är högt intresserad av själva språket, landet

där språket talas samt samhälleliga och kulturella fenomen där. En integrativt motiverad inlärare

arbetar flitigt för att kunna kommunicera flytande på ett annat språk med modersmålstalare och att

bli socialt accepterad. Den integrativa motivationen anses ha tydligare effekter på

främmandespråksinlärning än den instrumentella motivationen. (Abrahamsson 2009: 207)

Instrumentell motivation är typisk för en inlärare som använder språkinlärning som verktyg som

möjliggör något annat och viktigare. Det faktiska målet kan vara exempelvis ett jobb eller en
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möjlighet att studera något där språket i fråga behövs. En inlärare av denna typ bryr sig inte om att

gå djupare i målspråket och dess kultur. (Abrahamsson 2009: 207)

Enligt Mustila (1990: 53) bygger den instrumentella motivationen på nyttoaspekter. När det är fråga

om svenskan i Finland kan grunder för instrumentell motivation vara följande: Det är möjligt att

finländare behöver svenska i arbetslivet och därför kallas denna anledning en yrkesmässig

nyttoaspekt. Exempelvis i statliga och kommunala tjänster krävs kunskaper i svenska på grund av

dess status som det andra inhemska språket.

I de nordiska länderna är svenska språket ett centralt språk. Detta betyder att så länge finländarna

använder svenska i de ekonomiska och politiska kontakterna samt inom medborgarverksamhet ska

de anses som nordbor. Svenskan skapar en samhörighetskänsla med andra nordiska länder och den

kan förloras utan det gemensamma språket. De här nyttoaspekterna berättar att svenska

språkkunskaper är samhälleligt och yrkesmässigt värderade. Ytterligare har språkkunskaper en

instrumentell betydelse för alla studerande. En viss nivå i språket erbjuder flera möjligheter såsom

att läsa tidningar, böcker, tala med utlänningar, titta på TV eller lyssna på radio på ett främmande

språk. (Mustila 1990: 53–54)

2.2 Demotivation och amotivation

Dörnyei & Ushioda (2011: 137–140) använder termen demotivation i motivationsforskning för att

beskriva en slags motsats till motivation. Demotivation består av demotiv som kan anses vara

negativa faktorer som sänker motivationen. En demotiverad person har således varit en gång

motiverad men någon eller något har förändrat hans/hennes tillstånd. Termen betyder ändå inte att

alla ursprungliga positiva uppfattningar om saken har försvunnit utan det finns en stark negativ

komponent som har blivit mer dominerande. Yttre anledningar tänks vara typiska för demotivation.

Med amotivation menar forskare brist på motivation. Termen förknippas med förväntningar om

slutresultat som en inlärare anser orealistiska. Ibland kan det hända att demotiv leder till

amotivation. Till exempel negativa erfarenheter i klassrummet kan förorsaka förminskning av

inlärares självförtroende. Det finns ytterligare sådana demotiv som kan förminska och på så sätt ge

positiva motiv mer rum. Att forska misslyckanden i främmandespråksinlärning har inte varit ett

populärt ämne och forskare talar ofta inte om demotivation i sina studieresultat. (Dörnyei &

Ushioda 2011: 139–142)
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Dörnyei & Ushioda (2011: 143) syftar på två motivationsundersökningar som är gjorda i Oxford

och i Leed i Storbritannien på 1990-talet. Då fick informanterna berätta om de faktorer som

demotiverar dem i språkinlärningen. De faktorer som anses ha mest inverkan är förhållandet samt

konfliktsituationer mellan en lärare och en studerande, lärares attityder till kursens innehåll samt

undervisningsmetoder. Det kom även fram andra demotiv som anknyter till lärare såsom

användning av föråldrat material, klassrummets konkreta val (alltför stora grupper eller bänkars

placering) samt nedlåtande inställning till studerande.

2.3 Intressen och motivations förstärkning

Intressen uppstår med emotionella tolkningar samt kognitiva bedömningar och de har alltid något

mål. Intressen kan delas in personliga intressen, vilka är benägenheter att intressera sig för olika

saker, och situationsbundna intressen vilka uppstår med intressanta erfarenheter och yttre faktorer.

Situationsbundna intressen är ytterligare kortvariga. Även nya saker och handlingar kan utlösa

denna känsla. Personliga intressen uppstår ofta från de situationsbundna och de båda har

konstaterats vara betydande i inlärning. För en lärare är det viktigt att veta hur man kan inrikta och

förstärka intressen med tanke på studier. Båda intressetyper är betydelsefulla i inlärning därför att

de hjälper oss att fästa uppmärksamhet vid centrala teman. Intressen har inverkan på exempelvis vår

intensitet, långsiktighet, emotionella erfarenheter efter ett arbete eller en uppgift och ihärdighet att

arbeta med utmanande saker. (Lehtinen m.fl. 2007: 200)

Om inlärningsmiljön är inspirerande får studerande använda fantasi samt om ämnesvalet anknyter

till studerandes personliga erfarenheter uppstår situationsbundna intressen lättare. Även lärarens

personliga erfarenheter, humor samt konst att vara överraskande kan väcka intresse. (Cordova &

Leppee 1996; Woolfolk m.fl. 2005 via Lehtinen m.fl. 2007: 201) En lärare bör även lägga märke till

att inlärningsmiljöns centrala detaljer borde hjälpa studerande att förstå själva saken och inte

komma in på sidospår (Gardner m.fl. 1992 via Lehtinen 2007: 201).

Individer är alltid själva ansvariga för sin motivation. Det är inte möjligt att motivera en inlärare

direkt utan en lärare borde vara en mellanhand och stimulera sin undervisning för att det ska väcka

intresse hos en individ. (Wlodowski 1985 via Haagensen 2007: 36) Ericsson (1989: 75) definierar

olika medel att förstärka motivationen hos studerande. Han rekommenderar att lärare kunde

förbinda sig med sitt arbete och betona energiskt hur viktigt det är att lära sig ifrågavarande tema.
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Om en lärare bekantar sig med studerande och är genuint intresserad av dem som individer så kan

han/hon differentiera sin undervisning. Detta betyder bland annat en förmåga att sätta lämpliga

krav, uppmuntra studerande och en vilja att hjälpa dem att nå utsatta mål. Om det kommer fram

specialintressen borde läraren ta hänsyn till dem.

Dessutom aktiverar det studerande om arbetssätt och lektionens innehåll varieras. Några kan bli

motiverade när de kan påverka kursens planering, metoder och innehåll. När studerande får delta i

planeringen vill de lättare ta ansvar för sina studier på grund av självskapade realistiska och

lämpliga krav. Genom att använda de här medlen förstärks framgångskänslan i läroämnet. (Ericsson

1989: 75–76)

Ruohotie (1998: 39) hänvisar till inre motivation och framhäver även lärarens egenskaper såsom

tålamod och förmåga att uppmuntra sina studerande. I undervisningen bör det undvikas i vissa

situationer straff och för kritiskt beteende som kan orsaka rädsla hos studerande. Han

rekommenderar att beredskaper och svårighetsgraden borde vara i balans i förhållande till varandra.

Därtill ökar motivationen när läraren presenterar sina uppgifter som inlärningsmöjligheter i vilka

studerande kan klara sig.

Genom att utnyttja yttre belöningar vill läraren visa att inlärda kunskaper är nyttiga i framtiden.

Han/hon skapar en undervisningssituation som kan upplevas meningsfull och viktig. Läraren som

använder yttre belöningar vill också belöna studerandes framgång. Yttre belöningar anses effektiva

när inlärare vill förbättra sin prestation men de föder ändå inte inre motivation. De kan emellertid

påverka motivationen indirekt om en studerande börjar tro mer på sina förmågor och blir således

mer intresserad av liknande uppgifter. Om belöningar används fel vill studerande bara maximera

dem i förhållande till arbetsmängd och besvär. Om läraren vill undvika negativ inverkan borde

han/hon betona prestationens kvalitet mer än dess mängd. Då förstår studerande att lära sig bra

innehållet är viktigare än att få belöningar. (Ruohotie 1998: 39)
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3 FRÄMMANDESPRÅKSINLÄRNING

Människans första språk lärs in i en naturlig kulturmiljö medan det lärs ett eller flera främmande

språk vars naturliga miljö är möjligen i ett något annat land under senare livet (Einarsson 2013:

168). Barn absorberar språkets grammatik och ordförråd i det språk som talas i hans/hennes

livsmiljö. Efter pubertetsåldern tänks det vara svårare att lära sig ett nytt språk fullständigt. Vuxna

har emellertid vissa fördelar att studera nya språk på grund av deras tidigare språkliga erfarenheter

och kunskaper. (Dahl 2007: 257, 270)

Målet i språkinlärning är att nå en viss nivå i ett språk. För att kunna uttrycka sig själv både

skriftligt och muntligt behöver man ett kommunikationssystem, ett språk. (Pietilä & Lintunen 2014:

20) När en individ vill lära sig andra språk efter modersmålet sker inlärningen medvetet, målinriktat

och viljestyrt. Delvis innebär andraspråksinlärning även automatiska och omedvetna egenskaper.

(Järvinen 2014: 68–69)

Abrahamsson betonar att det finns en tydlig distinktion mellan första- och andraspråk. Speciellt i

engelska används förkortningarna L1 och L2 där L betyder language. Enligt honom är förstaspråk

det språk som lärs in allra först med hjälp av föräldrar eller några andra uppfostrare. Med termen

andraspråk beskrivs däremot alla sådana språk som har lärts efter förstaspråkets etablering. Till

andraspråket hänvisas också med termen målspråk som heter target language på engelska. Därför

används förkortningen TL ofta i inlärningssammanhang. (Abrahamsson 2009: 13) På samma sätt

som förstaspråkstalare borde även andraspråksinlärare tillägna sig bland annat språkets ordförråd,

uttal, pragmatik samt diskurs. Dessutom är det väsentligt att förstå språkets syntaktiska och

morfologiska strukturer. (Philippson 2004: 124)

I språkvetenskap används även begreppet modersmål som  en  synonym  till förstaspråk.

Definitionerna är liknande eftersom modersmålet anses vara det språk som tillägnas först. Det är

emellertid beaktansvärt att till exempel hos invandrare modersmålet eller förstaspråket inte är alltid

det starkaste språket exempelvis med tanke på skriftliga kunskaper som lärs tidigt i

skolundervisningen. Ovannämnda begrepp berättar således bara om språkinlärningens ordningsföljd

och inte det hur bra språket behärskas. (Abrahamsson 2009: 13)

Det finns även en distinktion mellan andraspråk och främmandespråk. Enligt den sker

andraspråksinlärning i den miljö där språket har en maktställning som kommunikationsspråk.

(Abrahamsson 2009: 14) Termen främmandespråksinlärning för sin del definieras som ett språk
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som ofta lärs i skolan genom att studera grammatikregler och ordförråd. Då har studerande även en

lärare och det är normalt att använda läroböcker. I detta fall är inlärning till största delen baserad på

skriftspråk och inte på vardagens talspråk. (Dahl 2008: 270) Till exempel Abrahamsson (2009: 15)

använder för det mesta termen andraspråk för tydlighetens skull och då innebär den även

främmandespråk och dess inlärning.

3.1 Definition av inlärning

Inom språkinlärningsundersökningar har forskare konstaterat att det är olikt att lära sig ett

främmande språk jämfört med andra läroämnen (Dörnyei & Ushioda 2011: 80). Det finns ingen

enig, ledande uppfattning om det hur språkinlärare lär sig. Några forskare anser att det räcker om en

individ blir utsatt tillräckligt för ett språk som han/hon kan förstå och processa. I en sådan situation

har en individ så stark förmåga att behandla ny information att några medvetna ansträngningar inte

krävs. Enligt denna åsikt är den enda saken som lärare kan göra att erbjuda ett inspirerande och

mångsidigt område för att lära sig språk utan medveten handledning. (Eurooppalainen viitekehys

2003: 193)

Några andra forskare anser för sin del att det inte räcker att bli utsatt för språk utan en inlärare borde

själv vara aktiv och delta i kommunikativ interaktion. Detta är ett villkor för utveckling av

språkkunskaper. En del teoretiker anser att om en språkinlärare kan tillräckligt grammatik och

ordförråd kan han/hon använda och förstå språk med hjälp av sin livserfarenhet och sitt förnuft. De

flesta lärare och språkinlärare vet och medger att en inlärare inte nödvändigtvis lär sig vad som lärs

åt dem. De behöver möjligheter att använda språket och också aktiverande språkliga stimulanser.

För att göra inlärningen effektivare kan medveten inlärning och mångsidig övning kombineras i

praktiken. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 194)

Inlärning kan delas in två grupper som kallas formell och informell inlärning. Skolundervisning är

ett typexempel om formell inlärning medan informell inlärning sker utanför klassrummet. Informell

inlärning innebär således ingen undervisning. Distinktionen är emellertid flexibel i vissa fall. Till

exempel en invandrare kan lära sig ett andraspråk både i en naturlig miljö och i ett klassrum. På

samma sätt lärs ett främmandespråk in även via olika medier och litteratur. (Abrahamsson 2009: 16)

Det finns olika personliga och sociolingvistiska faktorer som påverkar inlärningsprocessen.

Individers inlärningsframgång samt det hur snabbt han/hon lär sig varierar sinsemellan och då anses
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inlärares ålder ofta vara en av de avgörande personliga faktorerna. Social klass eller

socioekonomisk status för sin del är ett exempel på de sociolingvistiska faktorerna. I själva verket

räknas utbildning, yrke och inkomst samt föräldrarnas arbetshistoria som en del av socioekonomisk

status. Även skolframgång i främmandespråksinlärning har konstaterats vara bunden till

klasstillhörighet. I genomsnitt är studerande från lägre medelklass mindre framgångsrika i de flesta

skolämnen än de som kommer från medel- och överklassen. (Abrahamsson 2009: 12, 198) Själva

klasstillhörigheten har ändå inte effekter på språkinlärningen utan sådana egenskaper såsom

traditioner, ekonomisk situation och utbildningsbakgrund som förekommer i olika klasser inverkar

antingen positivt eller negativt på målspråket, dess kultur och talare. (Ellis 1994 via Abrahamsson

2009: 198)

Enligt Ruohotie (2002: 84) beror inlärning på studerandes kunskaper att kontrollera olika

delområden i sin självreglering. Han skriver om några faktorer som har ett centralt samband med

motivation och som har kommit fram i hans undersökningar. Som exempel kan nämnas mål,

målorientering, intressen, koncentration, handlingsplan, självvärdering samt resultatförväntningar.

3.2 Motivationsfaktorer som påverkar språkinlärning

När det är fråga om målinriktad inlärning behöver en studerande självvärdering. Människans vilja

och motivation är bundna till individuella kunskaper och uppgifter gällande inlärning. Studerandes

förväntningar, värden och föreställningar har en essentiell betydelse i motivationsprocessen. Värden

kan betyda studerandes erfarenheter om uppgiftens anspråksnivå och dess intresse samt viljan att

studera temat för att nå något annat. (Ruohotie 1996: 94)

Motivation för främmande språk och dess kultur förekommer i våra attityder samt i orienteringar

(Riemer 2012 via Rösler 2012: 10). Attityder kan vara en benägenhet att reagera mot någon

behaglig eller obehaglig företeelse såsom en grupp, en person eller ett språk. Trots att attityder har

med beteende att göra är de hellre beredskaper att agera. Med hjälp av attityder organiserar och

förenklar vi världen samt skyddar oss från obehagliga saker. (Einarsson 2004: 203–205)

Språkattityder gäller ofta attityder till språk på flera nivåer. De kan förklaras som värderande inslag

i människors reaktioner gentemot språk och dess talare. Språkattityder handlar exempelvis om

språkliga varieteter, attityder till språkvårdande åtgärder, språkval eller språkliga uttryck. Dessa

attityder kan också omfatta enskilda språkljud eller ordformer. (Bijvoet 2007: 119)
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Även Abrahamsson (2009: 207) skriver att attityder påverkar motivationen vilket syns direkt i

språkinlärningen. På detta sätt har attityder indirekta effekter på inlärning. Om attityder till

målspråket, dess talare och folk är positiva ökar motivationen att vara framgångsrik i studierna

medan negativa attityder i sin tur försvagar motivationen och inlärningsresultaten. Ibland tillägnar

sig individer i en svag grupp attityder av en starkare grupp (Nordberg 2007: 22).

Enligt Mustila (1990: 40, 54) kan de mest allmänna faktorerna som påverkar motivation i

språkinlärning delas in tre grupper. Den första gruppen innebär skolmiljön såsom språklärare, allt

material och elektronik som används i undervisningen samt atmosfären i klassrummet. Den andra

gruppen omfattar personliga faktorer såsom eget intresse att studera nya språk, uppfattningar och

åsikter om det främmande språket samt studerandes begåvning. Faktorer som påverkar utanför

skolan, det vill säga den tredje gruppen, kan vara kontakter med utländska människor med

främmande språk, utlandsresor och familjens språkkunskaper. Föräldrarna och lärarna kan även ha

sina egna krav gällande studieresultat och då studerar studerande bara för att behaga dem som på

sätt och vis är intresserade av deras skolframgång.

Det finns även en stor mängd av andra faktorer som påverkar språkinlärningsmotivationen. De kan

vara attityder till målgruppen och -språken, inställning till kursens innehåll, kurskamrater och lärare

samt till och med ängslan att delta i språklektionerna. Individens vilja att lära sig nya främmande

språk är en faktor på samma sätt som föräldrarnas beteende och uppmuntran. (Gardner & Lambert

1972 via Mustila 1990: 40, Laine 1978: 4–19)

Ett av de centralaste problemen i motivationsstudier är att forskare inte vet om det är bra resultat i

främmandespråksinlärningen som orsakar hög motivation eller om motivationen i stället orsakar

goda betyg. Det kan också vara båda. Det finns inte heller svar på hur inlärningen påverkar attityder

och motivation med tanke på kognitiva och psykolingvistiska egenskaper. Det tredje problemet är

att studier om attityder och motivation ofta grundar sig på självvärdering då svaren inte är

objektiva. (Gardner 1972 via Abrahamsson 2009: 208)

3.3 Lärarens roll i inlärningen

I mitt arbete ska jag betona speciellt lärarens roll i inlärningsprocessen. Läraren är den preliminära

informationskällan när ett nytt språk lärs och samtidigt den person som uppmuntrar att skapa

föreställningar om målspråket och dess kultur. Studerande och lärare påverkar alltid varandra i
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inlärningsprocessen. Under denna process förändras deras kunskaper, attityder och beteende varav

beteenden är beroende av de två först nämnda. På grund av beredskaper på olika inlärningsnivåer

och själv sätta mål är processen sålunda individuell. Studerande tar själva ansvar för att deras mål

blir nådda. Andra kurskamrater och lärare har ändå sin varierande roll i inlärningsprocessen.

(Hammarberg & Svensson 1975: 125)

En lärare kan hjälpa studerande att skapa egna styrmekanismer, med andra ord studieteknik och

förmåga att analysera kritiskt sina prestationer. I vissa fall kan till och med läraren själv uppträda

som styrmekanism genom att bedöma och utarbeta prov. Därtill behöver studerande data att

behandla vilket betyder skriftliga och muntliga texter, exempel och förklaringar. Läraren ska

komplettera läromedlen och samtidigt ta hänsyn till studerandes mål och utgångspunkter. För att

kunna nå sina mål behöver studerande ytterligare emotionellt stöd av en lärare och andra

gruppmedlemmar. Läraren borde emellertid förfara som initiativtagare. (Hammarberg & Svensson

1975: 125)

Lärare har i allmänhet en plikt att följa den officiella läroplanen och använda läroböcker och

material som kan analyseras, gallras ut och kompletteras. Att utarbeta och hålla examen hör till

lärares uppgifter samt att förstå olika inlärningsprocesser. Denna förståelse anses utveckla i takt

med erfarenhet. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 195–196)

Enligt Dörnyei och Ushioda (2011: 106) är en allmän uppfattning att motivation hos de flesta

studerande kan höjas. En av de centralaste sakerna i undervisningen är att väcka studerandes

uppmärksamhet. Detta betyder att de studerande koncentrerar sig medvetet på teman på lektionen.

(Mustila 1990: 10) Enligt Brophy (2012: 22–24, 32) borde lärare även lägga märke till atmosfären i

klassrummet eftersom den kan vara den starkaste motivationskällan till studerande att lära sig ett

språk. Det är även rekommendabelt för en lärare att bekanta sig med studerande och vara

intresserad av dem som individer. Brophy föreslår att lärare kunde ta autentiska aktiviteter med så

mycket som möjligt på sina lektioner. Om detta inte kan realiseras borde lärare åtminstone diskutera

eller stimulera liknande situationer. Kaikkonen (2000: 54−55) framhäver att i en autentisk

inlärningssituation är en studerande själv den som upplever, gör och förnimmer. Då skapas en

möjlighet att testa autentiskt det som han/hon har inlärt.

Deci och Ryan (2002: 65) tillägger att lärare även borde tänka på uppgifters svårighetsgrad så att

inlärares uppmärksamhet inte sjunker. Om uppgifter är för lätta blir en inlärare uttråkad medan för

svåra uppdrag gör en inlärare orolig. För att undvika de här ytterligheterna är det väsentligt att

utforma optimalt utmanande uppgifter.
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I pedagogiska situationer används ofta social förstärkning vilket betyder att lärare uppmuntrar

studerande eller ger positiv feedback direkt efter den korrekta handlingen. Bra betyg kan för sin del

tänkas vara en form av försenad social feedback. Det är viktigt för lärare att veta hur yttre arvoden

påverkar inre motivation exempelvis om slutresultat vill nås snabbt är ett arvode ofta yttre.

(Lehtinen m.fl. 2007: 180) Brophy (2010: 57) konstaterar att informativ feedback identifierar

inlärares utveckling och hjälper således studerande att förbättra sina utföranden.

Det är vanligt att lärare använder regelbundet olika slags belöningar för att motivera sina

studerande. Det är ändå inte lönsamt att erbjuda belöningar som primärt medel i motivering om en

lärare vill att studerande fortsätter sina uppgifter självständigt till exempel genom att syssla med

svenska språket på fritiden. Ytterligare kan belöningar ha en roll som motiverande faktor endast för

sådana studerande som vet att om de arbetar tillräckligt mycket och flitigt så har de en chans att få

en belöning. (Brophy 2012: 137) Kuusinen (1995: 220) tillägger att de studerandes motivation

påverkas i skolor genom att använda straff och yttre arvoden. Detta sätt kan i värsta fall också vara

negativt om en individ först är inre motiverad och plötsligt får yttre arvoden av läraren.

Språkundervisning anses vara mest lyckad när innehållet lärs lika bra som i

modersmålsundervisningen (Järvinen 1999: 250). Ofta är det så att lärare är den viktigaste eller den

enda språkförebilden och källan till studerande i språkinlärning. De exponerar sina språkkunskaper

med hjälp av den enda personen i klassrummet som kan tala målspråket flytande. Klassrummet har

således vissa begränsningar med tanke på autentisk interaktion med målspråket. (Abrahamsson

2009: 189, 192)

3.4 Motiverande undervisningspraktik

Dörnyei och Ushioda hänvisar till Veenman (1984 via Dörnyei & Ushioda 2011: 105) som har

undersökt lärares uppfattningar om de problem som de möter i sitt arbete. Att motivera studerande

var på andra plats på listan (den första saken var att hålla disciplin i klassrummet). Det är vanligt att

pedagogiska strategier som fungerar perfekt med en grupp har ingen motiverande inverkan på andra

grupper. Dörnyei och Ushioda konstaterar att det är möjligt att alla inte kan motiveras att lära sig

men tillägger att motivation ändå kan förstärkas och bearbetas. Forskarna säger att lärare ofta antar

att straff och belöningar är de enda medlen fastän det finns ett stort urval av andra, till och med mer

verkningsfulla, medel. Dörnyei och Ushioda har samlat och organiserat motiverande tekniker enligt
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teman och skapat en modell för motiverande undervisningspraktik. Meningen var att erbjuda

strategier och råd med exempel för lärare för att underlätta deras arbete. (Dörnyei & Ushioda 2011:

104–105, 107) Figuren om motiverande undervisningspraktik finns nedan. Efter figuren presenterar

jag dess innehåll i fyra olika enheter enligt modellens ämnesområden.

Motiverande undervisningspraktik

      ↑      →  →      ↓

                                                 ↑       ←  ←     ↓

Figur 1. Motiverande undervisningspraktik (Dörnyei & Ushioda 2011: 108) (Figurens bearbetning
och översättningarna är mina egna)

3. Bevarandet och skyddandet av
motivation

- Att göra inlärning njutbar och stimulerande

- Presentera uppgifter på motiverande sätt

- Ställningen av specifika mål

- Skyddandet av inlärares självkänsla och
ökandet av deras självförtroende

- Tillåtandet av inlärares försök att bevara
positiv social image

- Skapandet av självständighet hos inlärare

- Befrämjandet av självmotiverande
strategier

4. Uppmuntran till positiv retrospektiv
självvärdering

- Befrämjandet av motiverande
egenskaper

- Motiverande feedback

- Ökandet av tillfredsställelse hos inlärare

- Erbjudandet av belöningar och betyg på
ett motiverande sätt

1. Skapandet av grundläggande
motiverande omständigheter

- Lärarens lämpliga beteende

 - En behaglig och stödjande atmosfär i
klassrummet

- En kohesiv inlärargrupp med passande
normer

2. Genereringen av initial motivation

- Förstärkandet av inlärares värderingar
och attityder till L2

- Ökningen av inlärares förväntningar
om framgång

- Ökningen av inlärares målorientering

- Utarbetningen av relevant
undervisningsmaterial för inlärare

- Skapandet av realistiska föreställningar
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Skapandet av grundläggande motiverande omständigheter (1)

För att motiverande strategier kan tjäna framgångsrikt måste vissa förutsättningar samt

omständigheter fyllas. Läraren har en viktig roll för utgångspunkten är att förhållandet till

studerande är bra. Dessutom är lärarna nyckelpersoner vars aktion påverkar antingen positivt eller

negativt inlärares inlärningsmotivation. Detta gäller allt beteende i klassrummet. Dörnyei och

Ushioda framhäver att lärare borde vara intresserade av studerande som individer, det vill säga

diskutera deras personliga saker. Om lärares entusiasm och engagemang kan ses och han/hon

använder emellanåt även kroppsspråk är undervisning lyckad. (Dörnyei & Ushioda 2011: 109–111)

Den andra grundläggande förutsättningen är en behaglig och stödjande atmosfär i klassrummet. Om

atmosfären är spänd åstadkommer det negativa effekter på inlärning och L2-motivation. Dörnyei

och Ushioda konstaterar att atmosfären i ett psykologiskt tryggt klassrum uppmuntrar studerande att

uttrycka sig utan att de känner sig löjliga eller genanta. Den tredje grundläggande saken är en

kohesiv inlärargrupp med passande normer. Detta betyder att gruppen når bättre resultat när det inte

finns små klickar som är ovilliga att samarbeta. I en kohesiv grupp har normer diskuterats och de är

entydigt och enhälligt accepterade. (Dörnyei & Ushioda 2011: 110–112)

Genereringen av initial motivation (2)

Den andra enheten i den motiverande undervisningspraktik-modellen handlar om generering av

initial motivation hos inlärare. För att generera positiva attityder till språket måste läraren vara hela

tiden aktiv eftersom det inte räcker att ovannämnda omständigheter är lyckade. Den första strategin

är förstärkandet av inlärares värderingar och attityder till L2. Varje individ har sitt eget värdesystem

som består av uppfattningar, föreställningar och känslor som återspeglar individens position i den

sociala världen. Tidigare erfarenheter har förorsakat dessa värden som är dessutom ansvariga för

individens affektioner och förfaringssätt. Därför är det viktigt att känna igen värdesystemets delar

för de kan vara de avgörande faktorerna i studerandes motivering. (Dörnyei & Ushioda 2011: 113–

114)

Som andra strategin i genereringen av initial motivation nämner Dörnyei och Ushioda ökningen av

inlärares förväntningar om framgång. Det centralaste innehållet är att människor agerar aktivt när de

förväntar sig framgång. Detta gäller även tvärtom: om en individ känner att han/hon inte ska lyckas

är det svårt att motivera sig själv. Det effektivaste sättet att hjälpa studerande att nå framgång är att

säkra att de lyckas jämnt och tillräckligt ofta. (Dörnyei & Ushioda 2011: 115)
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Ökningen av inlärares målorientering är den tredje strategin. Läraren borde diskutera om de mål

som gruppen vill eller borde nå i främmandespråksinlärningen. Det ännu bättre sättet är att knyta

personliga ”avtal” eller planer med en studerande. Då får studerande definiera sina egna kriterier för

att nå sitt mål. (Dörnyei & Ushioda 2011: 116)

Den fjärde motiverande saken som nämns i detta sammanhang är utarbetningen av relevant

undervisningsmaterial för inlärare. Om inlärare inte kan förstå varför de måste lära sig något och

var och när de kommer att behöva vissa kunskaper är det en av de mest demotiverande faktorerna.

Denna erfarenhet är mer allmän än många lärare förstår. Därför blir studerande motiverade först när

lärarna har argumenterat nyttighet av undervisningsmaterialet. (Dörnyei & Ushioda 2011: 116)

Som femte sätt att generera motivation hos inlärare är skapandet av realistiska föreställningar.

Främmandespråksinlärare har ofta vissa föreställningar om språkinlärning. De är vanligen

orealistiska till exempel hur snabbt ett språk lärs in och hur mycket arbete det krävs. Dörnyei och

Ushioda betonar att inläraren ska vara medveten om hur, med vilka strategier, metoder och tekniker

han/hon lär sig bäst. (Dörnyei & Ushioda 2011: 117)

Bevarandet och skyddandet av motivation (3)

Det tredje steget i motiverande undervisningspraktik är bevarandet och skyddandet av motivation.

Den första strategin är att utarbeta inlärning njutbar och stimulerande. Inlärning ska inte vara

långtråkigt och enformigt. Uppgifter, inlärningsmaterial, aktiviteters ordning och prestations stil ska

varieras. För att motivation ska bevaras ska uppdrag göras mer intressanta vilket alltid inte är

samma sak som motiverande. En av de centralaste faktorerna är att uppdrag varierar och de är

tillräckligt utmanande. (Dörnyei & Ushioda 2011: 118–119)

Som andra strategin nämns att presentera uppgifter på motiverande sätt upprätthåller även

motivation. Då är det viktigt att lägga märke till hur uppgifter presenteras och anvisningar ges.

Läraren ska motivera uppgiftens mening och nytta och öka studerandes förväntningar mot

uppgiften. Det är ytterligare förnuftigt att erbjuda dem lämpliga strategier att avgöra uppgiften.

(Dörnyei & Ushioda 2011: 119)

Den tredje strategin inom denna del är att ställa specifika mål. Forskare anser det effektivt att varje

studerande ställer sina egna mål eftersom därmed har studerande en känsla att han/hon kontrollerar
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sin inlärning. Att kommunicera på ett främmande språk kräver flera års arbete och med

målställningen gör studerande det mer realistiskt. (Dörnyei & Ushioda 2011: 119)

Ytterligare förklarar Dörnyei och Ushioda att inlärares självkänsla och självförtroende är basis för

allt. Om inläraren är osäker på sig spelar det ingen roll hurdana motiverande idéer det används. I

skolvärlden har bedömningssystem en central roll men många tycker att den är en av de negativaste

faktorerna som påverkar självkänsla och självförtroende. I en sådan situation kan läraren hjälpa

studerande att bli kvitt orealistisk rädsla och inbillningar. Dessutom kan L2-kunskaper stödjas

genom att erbjuda upplevelser om framgång samt genom att betona vad inläraren redan kan och vet.

Ibland räcker det bara om läraren säger några uppmuntrande ord och reducerar stressfaktorer i

klassrummet. (Dörnyei & Ushioda 2011: 120–121)

De flesta studerande i alla åldrar oroar sig för att bevara ansiktet framför studiekamraterna. Skolan

anses vara det viktigaste sociala platsen för dem och därför ska läraren undvika kritik, korrigering

och sådana situationer som kan upplevas förödmjukande. Ytterligare är det väsentligt att läraren

försöker skapa självständighet hos inlärare. Detta kan förverkligas genom att dela ansvar i

inlärningsprocessen samt erbjuda studerande möjlighet att välja mellan flera alternativ.

Självständighet kan även ökas genom att låta inlärare hjälpa varandra. (Dörnyei & Ushioda 2011:

121–123)

Forskare har diskuterat mycket lärarnas ansvar och roll i motivering av inlärare. De har även

observerat att några inlärare kan vara framgångsrika fastän omständigheter och miljö är

ogynnsamma. Den enda orsaken till detta är att dessa studerande motiverar sig själva. Nu har

forskare koncentrerat sig på vad inlärare kan göra för att bevara sin aktivitet trots att motivationen

har sjunkit. Då kan lärarna presentera självmotiverande strategier. (Dörnyei & Ushioda 2011: 124)

Flera undersökningar har bevisat att de studerande som kommer från en omgivning som betonar

samarbete har mest positiva attityder till inlärning. I en samarbetande grupp är studerande beroende

av varandra och de har gemensamma mål. Resultat är då högre än om samma arbete skulle ha gjorts

ensam. Ytterligare behöver gruppen alla sina medlemmar, det vill säga varje studerande har sin

unika roll. Ovannämnda steg att försöka skapa självständighet hos inlärare förverkligas bäst i

samarbete mellan studerande. Atmosfären har även konstaterats vara positiv i en samarbetande

klass vilket förebygger stress. (Dörnyei & Ushioda 2011: 122)
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Uppmuntran till positiv retrospektiv självvärdering (4)

Den fjärde enheten i motiverande undervisningspraktik handlar om uppmuntran till positiv

retrospektiv självvärdering. Den första fasen är befrämjandet av motiverande egenskaper hos

inlärare. Belåtenhet efter en framgångsrik uppgift, saker som de anser vara orsaker till deras

framgång och sätt hur inlärarna förhåller sig till tidigare prestationer definierar hur de kommer att

förhålla sig till senare uppgifter. Om en inlärare är säker på att hans/hennes misslyckande beror på

för bristfälliga kunskaper kommer det att förhindra framtida prestationer. Då borde läraren betona

hurdana kunskaper inlärare saknade och hur de kunde skaffas för framtiden. Om en inlärare för sin

del tror att misslyckandet beror på hans/hennes otillräckliga ansträngningar anses det mindre

skadligt. Läraren kan diskutera med en studerande och förklara att han/hon inte har gjort sitt bästa

denna gång men något i aktion kan förändras med tanke på nästa gång. (Dörnyei & Ushioda 2011:

126–127)

Den andra fasen är erbjudandet av motiverande feedback som kan delas i två typer: informativ och

kontrollerande feedback. Informativ feedback anses vara en mer effektiv form av feedback

eftersom den hjälper inlärare att analysera hur mycket det finns att göra för att nå det utsatta målet.

Lärarens feedback kan även innehålla ett positivt övertalande element om han/hon vet att inläraren

är kapabel att nå vissa i förväg nämnda mål. När någon enligt inläraren pålitlig och uppskattad

person, till exempel lärare säger att inläraren kan nå dessa mål ökar självförtroendet hos studerande.

(Dörnyei & Ushioda 2011: 127–128)

De två sista faserna i motiverande undervisningspraktik är ökandet av tillfredsställelse hos inlärare

samt erbjudandet av belöningar och betyg på ett motiverande sätt. Dörnyei och Ushioda konstaterar

att tillfredsställelse är motivations centralaste komponent. Motiverande inlärningsstrategiers mening

är att öka tillfredställelse och de uppmuntrar inlärarna att vara stolta över sina prestationer. Tyvärr

är betyg nästan alltid de enda sätten att bedöma inlärarnas utveckling och resultat. Den negativa

sidan i detta bedömningssystem är att det koncentrerar sig på vad står på provpapper eller vad sägs

högt i klassrummet när läraren frågar något medan inlärningsprocessen får mindre uppmärksamhet.

(Dörnyei & Ushioda 2011: 128)
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4 GYMNASIETS LÄROPLAN 2003 OCH DEN EUROPEISKA REFERENSRAMEN

Den europeiska referensramen och gymnasiets läroplan fungerar som handbok för lärare och spelar

en stor roll i språkundervisningens planering. Läromaterial och -böcker sammanställs därmed att de

baserar sig på läroplanen. Läromaterialet är således en faktor vars inverkan på motivation jag ska

forska. Referensramen och läroplanen hjälper att förstå varför språkundervisning har vissa

strukturer och varför det finns vissa teman i läroböckernas texter.

Referensramen bildar en grund för olika språks studieplaner, läroplaner, läroböckers och examinas

utarbetande. Avsikten är att hjälpa de europeiska länderna att förenhetliga förutnämnda helheter  och

framföra språkets kulturkontext. I referensramen berättas grundligt vad en inlärare borde lära sig för

att kunna kommunicera med språket. Den innefattar även olika språkliga nivåer som hjälper att

definiera inlärares utveckling. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 19)

I Finland är Utbildningsstyrelsen ansvarig för utbildningens utvecklande och därför är dess uppgift

att utarbeta läroplansgrunderna till exempel för förskoleundervisningen, den grundläggande

utbildningen samt för gymnasieutbildningen. Utbildningsstyrelsen utvecklar och producerar även

läromedel. År 2016 publiceras en ny läroplan för gymnasiet men (Utbildningsstyrelsen [www]) jag

har använt årets 2003 läroplan som används vidare. En av de största förändringarna ska vara att

svenska kan studeras som B1-språk redan på lågstadiet på årskurserna 3–6 (Grunderna för

läroplanen för grundläggande utbildningen [www]).

4.1 Om den europeiska referensramen

Den europeiska referensramens mening är att erbjuda ett hjälpmedel till utbildningsstyrelsens

representanter, språklärare och dem som planerar kurser. Referensramen bildar en grund av

beskrivningar av mål, innehåll och medel. Med hjälp av den kan även vissa språkområden i

kommunikationsförmåga beskrivas, till exempel bara skriftliga språkkunskaper. (Eurooppalainen

viitekehys 2003: 19–20)

Den europeiska referensramen anger sex olika nivåer av språkkunskaper. Till nivåerna hänvisas

med  A1,  A2,  B1,  B2,  C1  och  C2.  En  person  som  är  på  A1-nivån  är  en  amatör  med  sin

språkanvändning medan en person på C2-nivån har de bästa möjliga språkkunskaperna. Personer på
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A-nivåer förstår vardagliga uttryck som underlättar dem att tillfredsställa sina konkreta behov. De

här personerna kan även berätta enkelt om sina liv och alldagliga handlingar. De språkinlärare som

har nått B-nivåer klarar sig i de flesta situationer när de reser utomlands. En inlärare av denna typ

kan kommunicera nästan utan problem med en nativ språkbrukare samt producera tydliga texter till

exempel om aktuella teman. En duktig språkbrukare för sin del har nått C-nivån och kan arbeta med

krävande texter och först och främst producera flytande, mångsidiga samt spontana texter och tal.

(Eurooppalainen viitekehys 2003: 48)

4.2 Om gymnasiets läroplan 2003

I Finland leder lagstiftning och till exempel nationella läroplaners grunder språkundervisningen. I

de båda kan ses politiska, ekonomiska och vetenskapliga intressen som har varit typiska för deras

publiceringstidpunkt. På den lokala nivån får en lärare emellertid tämligen fritt bestämma

nuförtiden om detaljer på sina kurser om de bara är i samma linje med den nationella läroplanen.

(Hildén 2011: 6)

I grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 [www]) finns ett

kapitel där det skrivs om gymnasieutbildningens uppgift och grundläggande värderingar. Den

viktigaste uppgiften i gymnasiet är att ge en omfattande allmänbildning. Gymnasister borde få

sådana färdigheter att de klarar sig i fortsatta studier som grundar sig på gymnasiets läroplan.

Gymnasister borde även få färdigheter att möta samhälleliga situationer och utmaningar i

omvärlden. Ytterligare hjälper gymnasiet en studerande att lära sig att betrakta världen ur olika

synvinklar. Det är även viktigt att stöda en gymnasist att så småningom bli vuxen, göra

honom/henne medveten om livslångt lärande och om sin personliga utveckling vilket händer hela

tiden.

Dessutom lär sig gymnasister att värna om det finländska kulturarvet. Värderingar i

gymnasieundervisningen grundar sig på den finländska bildningstraditionen som måste bedömas

och förnyas. Målet är att gymnasister ska vara toleranta och kapabla att samarbeta internationellt. I

läroplanen konstateras att det är viktigt i fostran att framhäva sådana drag som ärlighet, samarbete

och interaktion. Läroplanen betonar även att gymnasister borde lära sig att ta ansvar för sina val

samt lära sig känna sina rättigheter och skyldigheter. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003

[www])
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4.3 Det andra inhemska språket och dess mål i grundskolan och i gymnasiet

Det andra inhemska språket kan inledas redan på de första årskurserna i grundskolan då svenska

kan studeras som A-språk antingen som gemensamt språk för alla eller som valfritt språk. Under

årskurserna 1–2 koncentreras för det mesta på hörförståelsen och upprepning efter läraren.

Härutöver består undervisningen huvudsakligen av aktiviteter och lekfullhet. Om svenska inledas

på årskurserna 3–6 som A-språk är målet att eleverna lär sig att kommunicera i konkreta situationer

och skriva korta meddelanden om bekanta saker. Om svenska som A-språk börjas i sin tur på

årskurserna 7–9 ökar det skrivna språkets andel och elever lär sig att klara sig i enkla sociala

situationer. Ett annat alternativ är att inleda svenska som B-språk (vanligen B1-språk) på

årskurserna 7–9. Då är syftet att eleven får grundläggande färdigheter i svenska och speciellt i

muntliga språkkunskaper. Teman och innehåll är samma som i A-svenska men de lärs i olik takt. I

slutet av årskurs 9 känner eleven till exempel likheter och skillnader mellan nordiska kulturer samt

vet de centralaste strukturer och vardagsord i svenska. (Grunderna för läroplanen i den

grundläggande utbildningen [www])

Läroplanen definierar de språkliga nivåer som en studerande borde ha nått efter gymnasiet i

svenskan. I A-svenska är de språkliga målen i varje språkområde en nivå högre än i B-svenska. I

hör- och läsförståelse borde B2.1 nivån och i tal och skrift nivån B1.2 uppnås. Då kan studerande

följa omfattande muntlig framställning, förstå detaljer och berätta om de centrala sakerna i det

hörda. Om en infödd talare pratar med ett snabbt tempo kan det ändå förorsaka missförstånd.

Dessutom förstår studerande även texter på flera sidor om abstrakta saker och kan specificera

skribentens syfte, attityder och åsikter. I tal och skrift är målet med språket på nivån B1.2. Då kan

inlärare berätta om konkreta, vardagliga ämnen visserligen med några pauser. Uttalet är klart och

han/hon kan använda några mer krävande strukturer i satser. I skrift kan studerande uttrycka åsikter

om bekanta ämnen. Han/hon behärskar satsstrukturer och språket är för det mesta felfritt fastän

modersmålets inverkan ibland kan ses. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 [www])

I B-svenska är nivån i hör- och läsförståelse B1.2 och i tal och skrift B1.1 enligt den europeiska

referensramen. En studerande förstår huvudpunkter och vissa detaljer i samtal och kan läsa texter

med några avsnitt om flera olika ämnen. Han/hon kan diskutera om vardagliga saker och kan vissa

fraser och idiom men har en lindrig accent. Några grammatiska fel är ändå vanliga. I skrift har en

studerande nått en nivå där han/hon kan skriva en text om ett fiktivt eller verkligt ämne som

intresserar. Texten är dessutom förståelig men innehåller omskrivningar. (Grunderna för gymnasiets
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läroplan 2003 [www]) En studerande som behärskar svenska på ovannämnda nivåer kan

kommunicera på ett sätt som är typiskt för svenska språket och dess kultur. Han/hon uppfattar sina

språkkunskapers nivå jämfört med det språkliga målet. Studeranden identifierar även sina starka

och svaga sidor i språkinlärningen och vet vilka språkliga områdena borde utvecklas för att de

skulle passa uppdragets krav. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003 [www])

Meningen med svenska språkets undervisning är att utveckla färdigheter i interkulturell

kommunikation samt ge kunskaper i det svenska språket. Undervisningen ska erbjuda även en

möjlighet att studera om nordiska samhällen och kulturer samt lära sig uppskatta dem. De här

faktorerna hjälper att utvidga sina kunskaper om det tvåspråkiga Finland. Målet är att studerande

kan  använda  svenska  språket  på  ett  sådant  sätt  som  är  typiskt  för  svensk  kultur.  Ytterligare  ska

studerande veta sina styrkor i de olika delområdena i språkinlärning och de borde utveckla dem

målmedvetet. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003 [www])

I den riksomfattande läroplanen finns det sex obligatoriska och två fördjupade kurser i A-svenska.

Kurserna heter 1. Vardagsliv i de nordiska länderna, 2. Människor omkring oss, 3. Finland – en del

av Norden och Europa, 4. Vår livsmiljö, 5. Studier och arbete, 6. Kultur och kulturutövare, 7.

Globalisering och internationalisering och 8. Vetenskap, ekonomi och teknik. I B-svenska har

kurser liknande ämnesområden men det finns sammanlagt sju kurser i stället för åtta som i A-

svenska. Kurserna i B-svenska heter 1. Skola och fritid, 2. Vardagsliv i de nordiska länderna, 3.

Finland, Norden och Europa, 4. Att leva ensam och tillsammans med andra, 5. Vår livsmiljö, 6.

Kultur i ord och handling och 7. Globalisering och internationalisering. Kursernas teman

innehåller finlandssvensk, nordisk och även finsk kulturinformation. Detta möjliggör kulturernas

jämförelse. Därtill ska alla kurser innehålla hörförståelse, läsning, talande och uppsatser på svenska

fastän betoningen kan variera i varje kurs. I varje kurs läggs märke till utbyggnad av ordförrådet

samt strukturer. Inlärningskunskaper rekommenderas även att utveckla på varje kurs. Ytterligare

borde studerande lägga märke till skillnader i kommunikation mellan modersmål och svenska.

Användning av autentiskt material möjliggör jämförelsen bäst. (Grunderna för gymnasiets läroplan

2003 [www])

Sedan 1970-talet har skolor framhävdes den kommunikativa inriktningen i språkundervisningen.

Grunden i förevarande undervisning är att i interaktion är de muntliga språkkunskaperna allra

viktigast. Läroböcker har ändå inte lyckats med autenticitet på alla nivåer för det är först och främst

grammatik som bestämmer vilka slags texter och i vilken ordning de tas med i böcker. (Kaikkonen

2001: 61–63)
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Mustila konstaterar att det finns flera syften i språkundervisningen i Finland. Han nämner tre av

dem. Framför allt borde studerande kunna använda främmande språk både i tal och i skrift i olika

vardagssituationer. Detta mål kallas kommunikativ kompetens. (Mustila 1990: 10) Kommunikativ

kompetens består av fyra komponenter som fungerar tillsammans. Den första är grammatisk

kompetens då en individ behärskar språkliga koder såsom grammatik, uttal och ord. Denna

kompetens är en förutsättning till producering och förståelse av ett språk. Den sociolingvistiska

kompetensen innefattar kunskaper om aktuella och kulturella kontexter där yttranden uttrycks.

Diskursanalys för sin del handlar om hur sammanhang skapas i  en skriven text eller i  ett  tal.  Den

fjärde kompetensen heter strategisk kompetens vilket betyder att en studerande behärskar olika

kommunikationsstrategier och är förmögen att utforma sin kommunikation ytterst effektivt. (Canale

1983 via Hammarberg 2004: 37)

Det andra syftet med språkundervisningen i Finland är studerandes internationella orientering vilket

betyder att gymnasister bekantar sig med olika kulturer, vardagsliv, arbetsliv samt

samhällsförhållanden med hjälp av texter som de får bearbeta. Som det tredje målet uppfattas

gymnasisters vilja och modet att använda svenska och andra språk. (Mustila 1990: 10) Hammarberg

(2004: 36) framför att de konkreta situationerna där språket används har en betydande inverkan hur

språket varierar, utvecklas och behärskas. Enligt honom har språket i sådana situationer en roll

”som kommunikativt redskap” och delvis ”en roll för kommunikationen som formare av språket”.
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5 ANALYS OCH RESULTAT

I detta kapitel presenterar, analyserar och redogör jag för resultaten av min undersökning. Jag har

delat analysen i två delar enligt informanter. I den första delen behandlas gymnasisternas svar på

frågeformuläret och i den andra delen betraktas lärarnas svar. Huvudvikten ligger på

gymnasisternas svar. Till början berättar jag bakgrundsinformation om informanter och sedan går

jag genom frågor och svar enligt deras ämnesområden. För att åskådliggöra resultat har jag tillagt en

tabell och figurer som visar speciellt den kvantitativa sidan av undersökningen. I avhandlingens

analysdel finns inte med alla frågor utan bara de som berättar mest om gymnasisternas motivation

att studera svenska. I vissa fall tar jag även fram skillnader mellan kön och gymnasier om det finns

något avvikande eller anmärkningsvärt i svar.

När jag analyserar lärares svar tar jag med de frågor som berättar mest om deras arbetssätt och

arbetsmotivation som har indirekt inverkan på gymnasisternas inlärningsmotivation. På lärarnas

frågeformulär ställdes frågorna ur en annan synvinkel. I öppna frågor har jag översatt

huvudsakligen svarens innehåll i stället för ordagrant översättning. Frågeformulären förverkligades

i oktober 2015 vilket var i början av gymnasisternas andra läsår.

Jag har valt att ta med endast sådana studerande som ännu går de obligatoriska kurserna i svenska,

det vill säga de som går i andra årskurs. Orsaken till detta är att då har jag som informanterna även

de studerande som senare inte tar frivilliga kurser i svenska eller inte är så motiverade att studera

språket. På detta sätt får jag med varierande perspektiv och åsikter. Naturligtvis sammanhänger

lärarnas och gymnasisternas svar med varandra och därför ska jag lyfta fram sådana anknytningar.

Orsaken till gymnasiernas geografiska läge är att norra Finland är mitt möjliga blivande arbetsfält.

5.1 Gymnasisternas frågeformulär

I denna del analyseras gymnasisternas svar på frågeformulären i sex olika avsnitt. Först presenterar

jag deras bakgrund och kontakter med svenska språket och svenskar. I det andra avsnittet betraktas

vem som stöder gymnasisterna i deras studier och hur familjen påverkar deras motivation. Det

tredje avsnittet behandlar användning av svenska och svenskspråkiga medier. I de fjärde och femte

avsnitten koncentreras på informanternas åsikter om lektioner och kurser samt deras framtidsplaner

medan i det sjätte avsnittet granskas informanternas möjlighet att påverka svenskundervisningen.



32

Till slut analyseras inverkan av lärare, tidigare betyg samt uppfattningar om svenskans status och

begreppet tvångssvenska.

5.1.1 Informanternas bakgrund

I undersökningen finns det med sammanlagt fyra gymnasier som kallas i denna avhandling

gymnasium 1, gymnasium 2, gymnasium 3 och gymnasium 4. Tre av gymnasierna ligger i Norra

Österbotten och ett gymnasium i Lappland. Alla informanter är andra årets studerande och de går de

obligatoriska kurserna i svenska. Informanterna från gymnasierna 1, 3 och 4 går antingen på kurs 3

Finland, Norden och Europa eller på kurs 4 Att leva ensam och tillsammans med andra.

Informanterna från gymnasium 2 går för sin del på kurs 4 Vår livsmiljö eller på kurs 5 Studier och

arbete. (Se avsnitt 4.3) I undersökningen är pojkarnas andel 38 % och flickornas andel 62 %. I

tabellen presenteras antalet informanter och deras könsfördelning enligt gymnasier.

Tabell. Översikt av informanter

Gymnasier Antal informanter Pojkar Flickor

Gymnasium 1 48 26 22

Gymnasium 2 39 15 24

Gymnasium 3 43 13 30

Gymnasium 4 28 6 22

Sammanlagt 158 60 98

Gymnasium 1 ligger i Lappland i en enspråkig kommun. Ungefär 30 % av alla informanterna

kommer från denna kommun. Detta är det enda gymnasiet i undersökningen som har mer manliga

(26 personer) informanter än kvinnliga (22 personer). Dessa 48 informanter har finska som

modersmål och de studerar svenska som B1-språk vilket betyder att de har börjat studera svenska på

sjunde klass på högstadiet. I gruppen finns det ändå sex flickor som har börjat svenska i femte klass

men nuförtiden studerar de B-svenska.
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Gymnasium 2 ligger i Österbotten i en tvåspråkig kommun. Från detta gymnasium kommer 39

informanter (25 %) därav 15 är pojkar och 24 flickor. Gymnasiet avviker betydande från de andra

eftersom alla informanterna studerar svenska som A-språk. En flicka har studerat svenska från och

med högstadiet och två flickor har gått i språkbadsdaghem. Resten har börjat svenska på lågstadiet i

första, tredje eller fjärde klass. En av de mest betydande skillnaderna mellan B- och A-svenska i

gymnasiet är att det finns fem obligatoriska kurser i B-svenska medan det finns sex obligatoriska

kurser i A-språk (se avsnitt 4.3).

Gymnasium 3 består av 43 informanter (27 %) därav 13 är pojkar och 30 är flickor. Detta

gymnasium ligger även i Österbotten och jämfört med de andra tre kommunerna allra närmast

gränsen med Ryssland. Kommunen är enspråkig och informanterna har finska som modersmål med

undantag av en tvåspråkig flicka som talar ukrainska och finska. Dessa informanter har studerat

svenska som B-språk sedan sjunde klass på högstadiet.

I gymnasium 4 finns det 28 informanter (17 %) därav 6 är pojkar och 22 är flickor. Även denna

enspråkiga kommun ligger i Österbotten. Anmärkningsvärt är att pojkarnas andel är minst i

förhållande till flickor jämfört med andra gymnasier. Informanterna har börjat svenska i sjunde

klass och studerar således B1-svenska. I gruppen finns en tvåspråkig flicka som talar både finska

och ryska medan en pojke har ryska som modersmål. Annars har informanterna finska som

modersmål.

Som bakgrundsinformation fick informanterna berätta även om de har någon nära släkting som talar

svenska (se bilaga 1). Sammanlagt 128 gymnasister (81 %) av 158 har inte svenskspråkiga

föräldrar, far- och morföräldrar eller andra nära släktingar. Till exempel i gymnasium 4 har 100 %

av informanterna svarat nekande på frågan. I gymnasium 2 rapporterar 44 % av gymnasisterna

däremot att någon nära släkting är svenskspråkig. De tre mest allmänna jakande alternativen är far-

och morföräldrar, kusiner och antigen moder eller fader. 10 informanter (6 %) har nämnt även andra

släktingar som bor i Sverige.

Ytterligare tillfrågades informanterna om de har någon annan bakgrund med svenska eller Sverige

till exempel om de själva eller någon nära släkting har arbetat i Sverige (se bilaga 1). Sammanlagt

91 informanter (58 %) har svarat nekande på denna fråga medan 67 informanter (42 %) säger att de

har kontakter med svenska, svenskspråkiga eller Sverige. Enligt svaren har det oftast varit så att en

förälder eller far- eller morföräldrar har bott eller arbetat tidigare i Sverige och i vissa fall bor de

vidare där. Ytterligare finns det några avvikande svar såsom en flicka från en helt finsk familj som

berättar att hennes familj har en sommarstuga i Sverige. En pojke har för sin del en finlandssvensk

flickvän men inga andra kontakter med svenska eller Sverige. Det är antagligt att kontakter med
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svenskspråkiga personer kan förstärka inre motivation eftersom studerande får öva lärda

språkkunskaper i en autentisk situation. I Kantelinens och Kettunens undersökning (2004) nämnde

informanterna att svenskspråkiga släktingar och vänner har en positiv inverkan på deras

inlärningsmotivation. När bakgrunder och till exempel betyg jämförs på en individuell nivå har

kontakter med svenskspråkiga påverkat positiv informanternas inlärning men i vissa fall har

negativa faktorer varit tydligen mer dominerande.

Ytterligare frågades informanterna som bakgrundsfrågor I vilken klass har du börjat studera

svenska och Om du har börjat studera svenska på lågstadiet hur det har påverkat dina senare

svenska studier?. Mellan gymnasier finns det skillnader eftersom alla kommuner inte erbjuder en

möjlighet att studera svenska som A-språk. De flesta, 115 informanter (73 %), har studerat svenska

sedan sjunde klass. I gymnasium 3 och 4 har alla informanterna inlett svenskstudier i sjunde klass.

Således gäller följande svar endast gymnasium 1 och 2. I nedanstående figur presenteras

fördelningen av de informanternas svar som har inlett svenska före högstadiet.

Figur 2. Fördelningen av de informanter som har börjat studera svenska på lågstadiet eller tidigare.

De två informanter som har börjat svenska före skolåldern har gått i språkbadsdaghem. Båda

konstaterar att det har varit lättare att studera svenska när de har fått redan då bra grunder i språkets

alla delområden. Informanternas ålder kan ha inverkan på detta för det är lättare att lära sig ett språk

före pubertetsåldern (Se kapitel 3). Ytterligare har 2 informanter studerat svenska sedan första klass
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och de är precis av samma åsikt som förstnämnda två gymnasister. 12 informanter har inlett sina

studier i svenska i tredje klass. De flesta av dem nämner att studera svenska har varit lättare och 2

informanter tillägger att ordförråd är mer omfattande och grammatik känns lättare jämfört med de

som har inlett svenskstudier senare.

De 22 informanter som har inlett svenska i fjärde klass har delvis liknande svar men det finns även

variation bland dessa svar. Nämligen 5 informanter rapporterar att de inte har märkt någon inverkan

på senare studier. 17 informanter tycker ändå att de har märkt positiv inverkan på svenskstudier

eftersom de har börjat sina språkstudier redan i fjärde klass. En flicka konstaterar att Ruotsi on

helpompaa ja yksi lempiaineistani (Svenska är lättare och ett av mina favoritämnen) medan en

annan flicka säger Yläasteella helpotti, mutta lukiossa hankalaa siitä huolimatta (På högstadiet var

det lättare men i gymnasiet var det svårt trots allt). Det finns även 5 informanter som har studerat

svenska sedan femte klass. Dessa informanter anser det positivt att inleda svenska redan då och

konstaterar att svenskan är betydligt mer flytande och lättare att studera och det känns lättare

speciellt nu i gymnasiet. Det finns inga informanter som har studerat svenska sedan andra eller

sjätte klass. Enligt svaren anser de flesta att det har varit nyttigt att inleda svenska på lågstadiet.

Dessa positiva tidiga kontakter med språket har påverkat informanterna motiverande. När de senare

har märkt att de kan strukturer och känner kulturen bättre än klasskamrater har det möjligen

förstärkt deras självkänsla och självförtroende vilka är enligt motiverande undervisningspraktik

basis för allt (se avsnitt 3.4).

5.1.2 Personer som stöder gymnasister i svenskstudier och familjens inverkan på motivation

På frågeformuläret finns det en fråga om det vem som stöder och erbjuder hjälp till informanterna

vid behov i deras svenskstudier. Alternativen är a) föräldrar, b) syskon, c) vänner/kurskamrater d)

ingen och e) någon annan, vem? Informanterna kunde välja flera alternativ. Jag har lämnat bort

alternativet läraren eftersom jag anser den som en självklarhet och ville framhäva det möjliga

stödet på fritiden. En allmän tendens är att pojkar antingen ber eller får mindre stöd av ovannämnda

personer eftersom de har ringat in färre alternativ. 90 informanter (57 %) har valt alternativet

föräldrar och 35 informanter (22 %) syskon. Familjen är således ett betydande stöd åt många. 104

informanter (66 %) har valt alternativet vänner/kurskamrater varav jag kan dra slutsatsen att nära

jämnåriga anses som primärt stöd och hjälp i svenskstudier. Enligt Mustilas fördelning hör familjen
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till de faktorer som påverkar utanför skolan. Om familjen stöder och uppmuntrar i svenska det är

mer sannolikt att inlärningsresultat är bra vilket kan för sin del förstärka motivation.

Härutöver säger 17 informanter (11 %) att det finns ingen som skulle stöda eller hjälpa dem med

studier i svenska. En orsak kan vara Abrahamssons (2009: 12, 198) teori om att egenskaper som

förekommer i olika sociala klasser anses vara sociolingvistiska faktorer som påverkar inlärning. I

informanternas liv kan brist på stöd och hjälp vara demotiv att inte satsa på svenska. Det är helt

möjligt att det inte finns någon som kan svenska i familjen eller i den närmaste kretsen till exempel

på grund av deras egen utbildningsbakgrund. Det finns dessutom föräldrar som inte är intresserade

av barnets skolframgång. Orsaken kan även vara själva informanterna om de inte vill eller vågar be

om råd i osäkra situationer. Informanterna kan ytterligare tolka brist på stöd så att det är

betydelselöst att satsa på något som hans/hennes familj inte ens uppskattar. 2 informanter säger

däremot att deras svenskspråkiga far- eller mormor hjälper med hemläxor medan två flickor berättar

att de har en finlandssvensk pojkvän som kan stöda i svenska vid behov. De flesta informanterna

verkar ha någon utöver läraren som kan vara till hjälp för deras svenskstudier vilket är antagligen en

motiverande faktor i  en osäker situation då de känner att  de inte vet eller kan då de känner att  de

inte vet eller kan.

Familjens intresse för svenska språket och kultur och dess inverkan på informanternas motivation

betraktades genom en påståendesats i frågeformulär. (Se bilaga 1) 11 informanter (7 %) rapporterar

att familjens intresse påverkar mycket och 18 informanter (11 %) säger att det påverkar ganska

mycket deras motivation att studera svenska. Fastän familjen verkar vara ett stort stöd åt många

känner tämligen få att familjemedlemmars intresse för svenska påverkar deras motivation. 54

informanter (34 %) har svarat att de inte kan säga. Orsaken bakom detta kan vara att temat inte

diskuteras mycket hemma och informanterna inte vet vad deras föräldrar tycker om svenska och

svensk kultur. En annan möjlighet är att inverkan kan vara omedveten och indirekt. Enligt 40

informanter (25 %) påverkar familjens intresse ganska lite medan 35 informanter (22 %) konstaterar

att det inte påverkar alls. Det kan vara att läraren, mediet och vänner, som stöder och hjälper mest,

påverkar mer informanternas motivation än familj.
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5.1.3 Användning av svenskspråkiga medier och svenska utanför klassrummet

Med hjälp av frågeformuläret utreddes om informanterna använder svenskspråkiga medier på

fritiden (se bilaga 1). Som exempel nämndes TV, radio, webbsidor såsom bloggar eller

nyhetswebbsidor, tidningar eller tidskrifter samt skönlitteratur. Om informanterna svarade jakande

fick de berätta vilka medier de använder och om de svarade nekande fick de motivera varför de inte

använder dem. Det finns en betydande skillnad mellan pojkars och flickors svar. 29 flickor (30 %

av flickorna) säger att de använder svenskspråkiga medier då och då på fritiden medan 69 flickor

(70  %  av  flickorna)  konstaterar  att  de  inte  följer  dem.  7  pojkar  (12  %  av  pojkarna)  svarar  att  de

använder svenskspråkiga medier medan 53 pojkar (88 % av pojkarna) gör inte det. De som

använder svenskspråkiga medier på fritiden kan anses vara inre och integrativt motiverade. När de

sysslar med språket frivilligt erbjuder det inre belöningar vilket leder till högre motivation. (Se

avsnitt 2.1) När svaren i olika frågor jämförs på en individuell nivå kommer det fram att de

informanter som har svenskspråkiga släktingar i den närmaste kretsen har en större benägenhet att

använda svenska på något sätt utanför klassrummet.

Pojkarnas medieanvändning är inte speciellt mångsidig. De som har svarat jakande berättar till

exempel att de ibland lyssnar på radio eller tittar på svenska TV-serier. Flickornas medieanvändning

är däremot mer omfattande. Några förklarar att de följer till och med flera olika svenska medier. Till

exempel en integrativt motiverad flicka säger att hon tittar på TV och läser tidningar när hon är i

Sverige. TV verkar vara det populäraste mediet bland informanterna och nyheter, barnprogrammet

Mumin  samt  Yle  Fem-kanalen  är  de  som  de  tittar  på.  Språket  i  ovannämnda  program  är  för  det

mesta enkelt. Ett annat populärt medium är svenska bloggar som 9 kvinnliga informanter läser. 6

informanter lyssnar på radio och detta alternativ nämns bland både pojkar och flickor.

Ytterligare konstaterar 2 informanter att de använder internet men de specificerar inte vilka

webbsidor. 5 informanter för sin del läser då och då tidningar eller tidskrifter och 4 informanter har

bekantat sig med svensk musik. En flicka säger att hon följer kändisar på Instagram (en gratis

mobilapplikation för fotodelning) och en annan flicka har bytt sina mobilapplikationers språk till

svenska. Dessa två sista är sådana medier som kan användas redan i början av L2-inlärning

eftersom bilder och symboler i kontexten underlättar att förstå meddelandet. Svaren i denna fråga

och ett av de resultaten i Kantelinens och Kettunens (2004) undersökning är i samma linje med

varandra: flickor förhåller sig mer positivt till svenska språket än pojkar och använder språket även

på fritiden.
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Figur 6. Svenskspråkiga medier som informanterna använder på fritiden

Det kommer fram speciellt fyra olika saker i motiveringar i svar av de informanter som inte

använder svenskspråkiga medier. Jag ska presentera några exempel på varje typ. Det är viktigt att

lägga märke till att alla fyra motiveringstyper har en fast anknytning till varandra. En del

informanter motiverar sitt nekande svar så att de inte är intresserade av svenskspråkiga medier eller

själva språket. Om språket i sig inte intresserar vill informanterna lägga ner möda på och syssla med

det på fritiden. Enligt Mustilas (1990) fördelning är personliga faktorer en av de tre faktorertyper

som påverkar motivation. Eget intresse till språket räknas att höra till dessa faktorer. Följande

exempel av 2 informanter berättar om deras medianvändning och även om deras amotivation för

svenska. (Se avsnitt 3.2)

Exempel 1. En ole kiinnostunut ruotsista tarpeeksi. (Jag är inte tillräcklig intresserad av

svenska.)

Exempel 2. Ei löydy mitään kiinnostavaa. (Jag kan inte hitta något intressant.)

En fjärdedel av de nekande svaren avslöjar att informanter tycker att deras språkkunskaper är

otillräckliga. De kan inte tillräckligt med ord eller grammatik för att förstå vad till exempel skrivs i

tidningar eller sägs på TV. Översättningen tar tid och några konstaterar att de inte har tid vid sidan

av andra studier. Eftersom vilja och motivation är bundna till individuella kunskaper (se avsnitt 2.2

och 3.2) är brist på tillräckliga språkkunskaper en demotiverande faktor hos dessa informanter. De

vill inte använda svenska eftersom de tror att de inte ska lyckas i det. När informanterna tänker att
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de inte kan eller förstår svenska leder det lätt till att de inte ens vill försöka eller använda tid till

översättning. Det kan vara att läraren inte har diskuterat med informanterna vilka medier som

motsvarar deras språkkunskaper. Därför framhävs lärarens roll som motiverande faktor i detta

sammanhang.

Exempel 3. En koe osaavani ruotsia tarpeeksi hyvin ymmärtääkseni lukemaani. (Jag tycker att jag inte

kan svenska tillräckligt bra för att förstå vad jag läser.)

Exempel 4. En ole niin hyvä ruotsissa, että se [ruotsinkielisten medioiden käyttö] olisi mukavaa ja

vaivatonta. (Jag är inte så bra i svenska att det [användning av svenskspråkiga medier] vore trevligt och

lätt.)

Ett av de fyra typiska nekande svaren är att informanterna tycker att medier på finska eller på

engelska är snabbare och lättare att använda. Finska är modersmålet till 99 % av informanterna och

alla har studerat engelska sedan lågstadiet, det vill säga i de flesta fall längre än svenska. Dessa

motiveringar är resultat och följden av exempel 3 och exempel 4. Om informanten förstår inte

svenska men behöver hitta någon information stöder han/hon sig på medier på finska eller engelska

på grund av deras lätthet, snabbhet och därför att de redan är bekanta. Dessa svar kan tolkas så att

dessa informanter inte är tillräckligt inre motiverade.

Exempel 5. Koen, että suomalaisten medioiden käyttäminen on helpompaa ja nopeampaa kun ei

tarvitse kääntää asioita ruotsista suomeksi. (Jag tycker att användning av finska medier är lättare och

snabbare när man inte behöver översätta saker från svenska till finska.)

Exempel 6. Mieluummin käytän englannin- ja suomenkielisiä medioita. (Jag använder hellre finsk- och

engelskspråkiga medier.)

Den fjärde orsaken till nekande svar är onyttighet av svenskspråkiga medier. Dessa informanter

motiverar ofta att finskspråkiga medier räcker till dem och därför behöver de inte svenskspråkiga

medier. I detta fall ser informanterna inte de svenskspråkiga mediernas möjliga nytta för deras

språkkunskaper. Om språk och dess användning anses onödiga demotiverar det att använda språket.

I motiverande undervisningspraktik är förstärkandet av inlärares värderingar och attityder till L2

strategier att generera initial motivation. Dessa informanter värderar svenska inte mycket och det är

något som till exempel läraren kunde påverka. Informanterna har svarat på följande sätt:

Exempel 7. Ei ole tarvetta käyttää ruotsinkielisiä medioita. (Jag  har  inget  behov  att

använda svenskspråkiga medier.)

Med medieanvändningsfrågan utredde jag på vilka sätt informanterna upprätthåller sina

språkkunskaper på fritiden. Medieanvändning ger emellertid bara en synvinkel på ämnet för det
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kräver inte producering av svenska utan aktiverar mer läs- och hörförståelsekunskaper. Därför

granskade jag med hjälp av en annan fråga om informanterna har använt svenska utanför

klassrummet och som följdfråga fick de förklara var och i hurdana situationer de möjligen har gjort

det. (Se bilaga 1) En majoritet, 95 informanter (60 %), konstaterar att de har använt svenska utanför

klassrummet. Då har det varit fråga om informell inlärning. 56 informanter (35,5 %) har svarat

nekande medan 7 informanter (4,5 %) inte har kommenterat  frågan. Det kommer tydligt  fram två

sociala situationer där informanterna har fått tala svenska. Vanligen har de använt svenska med sina

svenskspråkiga släktingar eller vänner i Sverige men även på semester eller på shoppingresa i de

andra nordiska länderna samt på Åland. Svaren avslöjar att situationerna har varit mestadels

vardagliga korta samtal till exempel med kassören eller med en lokal människa när informanterna

har frågat om vägen. Enligt några svar har informanterna till och med medvetet sökt sig till vissa

situationer för att kunna kommunicera med en svenskspråkig person:

Exempel 8. Olen [puhunut ruotsia] kun olen käynyt ostoksilla Haaparannalla ja kysellyt tiettyä tuotetta

tai tilannut jotain ruokaa. (Jag har [talat svenska] när jag har shoppat i Haparanda och frågat efter en

produkt eller beställt mat.)

Exempel 9. Kun olin Ahvenanmaalla peruskoulussa luokkaretkellä, niin kysyttiin ohikulkijoilta

ruotsiksi, että missä on lähin hampurilaispaikka. (När  jag  var  på  Åland på  grundskolans  klassresa  så

frågade vi förbigående människor på svenska var närmaste hamburgerplats ligger.)

Härutöver rapporterar 10 informanter att de brukar tala svenska med kompisar för nöjes skull.

Dessa svar är i det avseendet avvikande att informanterna själv skapar en situation där de kan tala

svenska. Den andra parten är någon som inte talar svenska som modersmål och vars språkkunskaper

är ofta likadana. Informanterna har övat frivilligt svenska på fritiden vilket berättar om inre

motivation att studera språket. Sådana situationer avviker väsentligt från skolmiljöns

inlärningssituationer på så sätt att det finns ingen lärare eller inga studiekamrater som iakttar eller

korrigerar talet. Nedan presenteras två sådana svar.

Exempel 10. Kavereiden kanssa pelleilty ja yritetty puhua ruotsia. En ikinä ole jutellut ruotsalaisen

kanssa. ([Vi] har spexat med kompisar och försökt tala svenska. Jag har aldrig talat med en svensk.)

Exempel 11. Olen lukenut ruotsalaisten postauksia netissä ja joskus huvikseen kavereiden kanssa

puhuttu. (Jag har läst svenskarnas inlägg på internet och ibland pratat med kompisar för nöjes skull.)

Ytterligare beskriver informanterna andra situationer där de har talat svenska. 2 informanter har

behövt svenska i kundservice i sitt sommarjobb. 5 informanter från gymnasium 2, som ligger på ett

tvåspråkigt område, säger att de har talat svenska i sina hobbyer med finlandssvenska lagkamrater

och i internationella idrottsläger i Sverige. Ytterligare förklarar 4 manliga informanter att de
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använder svenska när de spelar videospel med svenskar på internet. Som sammanfattning kan

konstateras att informanterna använder tämligen lite svenskspråkiga medier på sin fritid men de

som vill satsa på svenska och vara framgångsrika i det ser att användning av svenskspråkiga medier

har positiv inverkan på deras språkkunskaper. De flesta informanter är emellertid ivriga att tala

svenska när de får en möjlighet. De har lagt märke till att deras ordförråd räcker utmärkt till att

kommunicera i vardagliga situationer. I bästa fall uppmuntrar detta att tala mer och motiverar att

studera svenska flitigare.

5.1.4 Informanternas åsikter och uppfattningar om svensklektioner och kursernas innehåll

Informanterna fick berätta fritt vad de tycker om svensklektioners atmosfär och arbetsro och vilka

saker som påverkar dem. (Se bilaga 1 fråga 12) Flera forskare såsom Mustila (1990), Brophy (2012)

samt Dörnyei och Ushioda (2011) understryker atmosfärens roll möjligen som starkaste

motivationskällan för studerande att lära sig ett språk och anser behaglig och stödjande atmosfär

vara en av de grundläggande förutsättningarna i skapandet av motiverande omständigheter. Därför

har dålig atmosfär demotiverande inverkan på inlärning. Den största delen av informanterna,

sammanlagt 142 personer (90 %), tycker att både atmosfär och arbetsro är bra eller tämligen bra. 16

informanter (10 %), som är en minoritet i denna fråga, beskriver däremot både atmosfär och

arbetsro med en negativ ton. En informant har svarat att han inte kan säga. När svar mellan kön

jämförs märks att flickorna har en mycket mer positiv uppfattning om atmosfär och arbetsro än

pojkarna. Informanterna har motiverat på olika sätt varför lektioner inte känns behagliga:

Exempel 12. En halua keskittyä koska kieli on turha. (Jag vill inte koncentrera mig eftersom språket är

onödigt.)

Exempel 13. Oppitunnit rauhallisia mutta ilmapiiri kireä. Ruotsin osaaminen on heikkoa. (Lektionerna

[är] lugna men atmosfären [är] spänd. Kunnandet av svenska är svagt.)

Exempel 14. Motivaatio kaikilla huono [-]. (Alla har dålig motivation [-].)

Exempel 15. Ketään ei kiinnosta paitsi ehkä muutamia. Aiemmat sekä nykyiset opettajat. [vaikuttavat

ilmapiiriin ja työrauhaan]. (Ingen är intresserad av förutom några. Tidigare samt nuvarande lärare.

[påverkar atmosfären och arbetsron].)

I exempel 13, 14 och 15 kan ses att informanterna generaliserar sina egna uppfattningar och åsikter

att gälla alla studiekamrater. Attityder till språket och svensklektionerna är dåliga och det syns även
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i deras framgång i svenska för alla 4 informanter har fått betyg mellan 4 och 7 på tidigare kurser. I

exempel 12 är informanten av den åsikten att svenska är onödigt och vill därför inte koncentrera sig

på lektionerna och i en annan fråga föreslår han att antalet obligatoriska kurser i svenska borde

förminskas. Hans amotivation är således stark. Svaga betyg och negativa uppfattningar om

atmosfären och arbetsron har en betydande och stark anknytning i denna undersökning.

Informanterna är mestadels eniga om saker som påverkar arbetsron och atmosfären i klassrummet.

Det finns såväl positiva och negativa faktorer som påverkar dem men sociala förhållanden betonas

mest. 34 informanter (22 %) anser att läraren har den mest avgörande rollen. Hans/hennes

personlighet, auktoritet, inspirerande sätt att lära samt förmågan att hålla disciplin är egenskaper

som uppskattas. Svaren stöder Dörnyeis och Ushiodas (109–111) strategi om lärarens roll som

nyckelperson i klassrummet samt Kantelinens och Kettunens (2004) resultat som avslöjade att

läraren har den största inverkan på motivation antigen positivt eller negativt. I min undersökning

nämner en informant dessutom lärarens attityd till studerande vara en faktor medan en annan

informant tycker att undervisningens ensidighet demotiverar gruppen. Härutöver understryker 26

informanter (16 %) ömsesidig interaktion och förhållanden med studiekamrater. Detta är även en av

de förutsättningarna till motiverande omständigheter eftersom en kohesiv samarbetande grupp når

bättre resultat. (Se avsnitt 3.4) Ytterligare rapporterar informanter att kurskamrater som arbetar

självständigt och tyst, vänskapsförhållanden, sammanhållning, kurskamraters beteende och

placering har inverkan på arbetsron och atmosfären. En flicka konstaterar ändå att en vän som sitter

bredvid henne kan vara en bra och en dålig sak. Om båda stöder varandra med uppgifter befrämjar

det möjligen inlärningen men om det diskuteras något som inte hör till lektionens innehåll stör det

däremot inlärningen.

Andra faktorer som berättas påverka arbetsron och atmosfären är attityder till, motivation och

intresse för svenska, svensklektioner eller den enstaka lektionens tema. Det är svårt att följa läraren

om de som har brist på motivation stör lektionen på något annat sätt. En informant konstaterar till

exempel Muiden tulee olla hiljaa jos ei ole puheenvuoroa (Andra ska vara tysta om de inte har

ordet). Enligt henne är det artigt att lyssna på andra fastän ämnet inte intresserar. Ytterligare har 11

informanter (7 %) sagt att om kurskamrater kritiserar eller skrattar åt fel svar skapar det en

obehaglig och pinsam atmosfär. Såsom i Dörnyeis och Ushiodas (2011: 121–123)

undervisningspraktik konstateras är studerande rädda för att tappa ansiktet framför klassen vilket

demotiverar inlärning. En informant tycker att det finns en viktig skillnad i arbetsron om lektionen

är på morgonen eller på eftermiddagen. Min tolkning är att informanternas livlighet varierar under

dagen och det syns i deras koncentrationsförmåga.
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Det lönar sig att komma ihåg att det finns flera olika grupper som har svarat på frågan och varje

grupp och dess individer har sin egen uppfattning om arbetsron och atmosfären. Varje grupp har

även sin egen lärare som har sina personliga sätt att skapa en positiv stämning och att påverka

arbetsron. Därför har jag betraktat även skillnader mellan gymnasierna. När svaren från gymnasium

1 granskas framgår det att en tredjedel informanter tycker att det finns missförhållanden i arbetsro

och atmosfär. Dessutom råder det även en motstridighet mellan informanternas åsikter. Följande

exempel framhäver individuella erfarenheter och att egna åsikter och attityder ofta generaliseras.

Såsom i exempel 18 kan ses tycker informanten att de studerande har fördelat sig i två grupper

eftersom enligt henne finns det en del studerande som är motiverade och vill lära sig nytt medan

resten är omotiverade.

Exempel 16. Mukava ilmapiiri, kaikilla halu oppia. (Trevlig atmosfär, alla vill lära sig.)

Exempel 17. Hyvä työrauha vaikka motivaatio opiskella yleisesti huono. (Bra arbetsro fastän

motivationen att studera är allmänt dålig.)

Exempel 18. Monet opiskelijat tylsistyneitä eikä löydy motivaatiota. Jotkut ovat aktiivisia, mikä pitää

tunnin kiinnostavana. (Många studerande är uttråkade och hittar inte motivation. Några är aktiva vilket

upprätthåller lektionen intressant.)

I gymnasium 2 betonas mest läraren som har bra auktoritet och som kan hålla disciplin. På lektioner

finns det sällan störningar och 100 % av informanterna tycker att atmosfären och arbetsron är

mycket bra. Förhållandet till svenska är även positivt, alla är motiverade att ha framgång i svenska

och studerandena känner varandra. Orsaken till det sista är möjligen att A-språk har börjats redan på

lågstadiet eller tidigare och de studerande har fortsatt delvis i samma grupp genom grundskolan till

gymnasiet. Detta skapar trygghetskänsla att uttrycka sig själv i klassrummet. Eftersom 66 % av

informanterna rapporterar att vänner stöder dem i svenskstudier går dessa svar delvis hand i hand.

(Se avsnitt 5.1.2)

Exempel 19. Hyvä ja motivoitunut [ilmapiiri ja työrauha]. Yleinen kiinnostus ruotsin kieltä kohtaan

vaikuttaa. (Bra och motiverad [atmosfär och arbetsro]. Allmänt intresse för svenska påverkar.)

Exempel 20. Ilmapiiri on hyvä koska kaikki tuntevat toisensa. Työrauhakin on hyvä ja on sopivan

hiljaista. (Atmosfär är bra eftersom alla känner varandra. Arbetsro är också bra och det är lagom tyst.)

Informanterna från gymnasium 3 anser mestadels att stämningen är bra och alla kan studera i fred.

Några kritiserar ändå gruppens storlek (43 studerande). Orsaken kan vara att de inte känner till alla

kurskamrater eller klassrummet kan vara för trångt. Två informanter anger att stämningen är spänd

om någon inte kan eller vet saker. Med detta hänvisar de till kurskamrater eller läraren som kan
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förhålla sig tråkigt till den studerande som inte kan svenska. Eftersom en av de motiverande

omständigheterna inte förverkligas stör det inlärning hos dessa osäkra studerande.

Exempel 21. Ilmapiiri on hyvä. Työrauhakin on yleensä hyvä, mutta suuren luokkakoon takia ei

välttämättä aina. (Atmosfären  är  bra.  Arbetsro  är  vanligtvis  även  bra  men  på  grund  av

gruppens storlek nödvändigtvis inte alltid.)

Exempel 22. Liian kireä ja epämukava [ilmapiiri], jos ei osaa asioita. (För spänd och obehaglig

[atmosfär] om man inte kan saker.)

Informanterna från gymnasium 4 har en bra klassanda och 90 % av dem tycker att atmosfären är

trevlig och kurskamraterna aktiva. Om det finns omotiverade studerande i gruppen kommer det inte

fram i deras svar. Läraren i nuvarande kursen är den faktor som två tredjedelar kritiserar. Hennes

undervisningsmetoder uppskattas inte så mycket eftersom de sägs vara ensidiga och tråkiga vilket är

för sin del en brist i bevarandet av motivation. (Se avsnitt 3.4) Läraren på den tidigare kursen verkar

använda mer motiverande metoder.

Exempel 23. Työrauha on hyvä mutta opettajasta riippuu oppiminen, sillä toisen tunneilla oppii

paremmin ja toisen ei. Nyt ei esim. käydä kunnolla kielioppia ja tehdä muistiinpanoja. (Arbetsron är bra

men inlärning beror på läraren för på en lärares lektioner lär man sig bättre än på andras. Till exempel

nu går man inte genom grammatik bra och inte gör anteckningar.)

Exempel 24. Riippuu opettajasta. Toiset on huonoja ja toiset hyviä. (Det beror på läraren. Somliga är

dåliga och andra är bra.)

Värt att notera är att informanten med ett negativt förhållande till svenska i exempel 15 kommer

från gymnasium 4 men i samma grupp finns det en informant som förklarar Ilmapiiri on miellyttävä

ja meillä on työrauha. Oppilaat haluavat oppia. (Atmosfären är behaglig och vi har arbetsro. De

studerande vill lära sig.) Allmänt kan konstateras att arbetsron uppfattas vanligtvis vara tysthet i

klassrummet men informanter förstår det på olika sätt. Somliga tycker att då är alla koncentrerade

sig på saken och gör flitigt sina uppgifter medan andra tror att tystnad betyder passivitet och

långtråkighet. Detta förklarar varför atmosfären i klassrummet kan vara motiv för en del men

demotiv för andra.

På frågeformuläret finns det 12 påståendesatser som informanterna fick svara på i en skala på 1–5.

(Se bilaga 1) Nummer 1 betyder helt av samma åsikt, nummer 2 ganska mycket av samma åsikt och

nummer 3 betyder kan inte säga. Med nummer 4 menas delvis av annan åsikt och med nummer 5

helt av annan åsikt. I detta avsnitt behandlas tre påståendesatser som behandlar läromaterial och

kurser i svenska. Med hjälp av dessa påståenden utreddes informanternas uppfattningar och åsikter
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om inlärningsmaterial samt undervisningens innehåll. Det första påståendet som granskas är Teman

i lärobokens texter intresserar mig.

Figur 7. Informanternas svar i påståendesats Teman i lärobokens texter intresserar mig

Ett betydande faktum som kan märkas genast är andelen av informanter som har svarat kan inte

säga. 52 informanter (33 %) hör till denna grupp. Endast 2 informanter (1 %) är helt av samma

åsikt om teman i lärobokens texter. Alternativet delvis av samma åsikt har valts av 36 informanter

(23 %) och i dessa svar finns den största skillnaden mellan flickor och pojkar nämligen 31 flickor

(32 % av flickorna) och 5 pojkar (8 % av pojkarna) har valt detta alternativ. Ytterligare konstaterar

största delen av pojkarna, det vill säga 26 personer (43 % av pojkarna), vara delvis av annan åsikt.

21 flickor (21 % av flickorna) har även valt alternativet delvis av annan åsikt. Härutöver säger 6

flickor (6 % av flickorna) och 13 pojkar (22 % av pojkarna) vara helt av annan åsikt. Lärobokens

texter verkar dela åsikter speciellt mellan könen. Svaren avslöjar att pojkarna förhåller sig mer

negativt till undervisningsmaterial än flickor. Det finns möjliga motiveringar till detta och den

första orsaken kan vara att texternas innehåll kan kännas för feminint. Ett mer sannolikt alternativ

efter individuell granskning av några andra svar på frågeformulären kan vara pojkarnas negativa

attityd till svenska som språk och svenskspråkiga vilket för sin del syns i deras motivation för

svenskstudier och förhållandet till studiematerial. Svaren stöder Gardners och Lamberts (1972)

undersökning där några engelskspråkiga studerade hade negativa attityder till franskspråkiga vilket
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hade en tydlig anknytning till värdering av franska och motivation att studera det. Det är ändå värt

att notera att varje kurs har sin egen lärobok med sitt eget tema och sitt eget innehåll vilka är

definierade i den riksomfattande läroplanen (Se avsnitt 4.3). Texternas teman motsvarar således

läroplanens anvisningar och utgångspunkten är att de är riktade till båda kön. Julkunen (1998) från

dåtida Joensuu universitet har undersökt studerandes uppfattningar om läroböckernas teman och fått

likadana resultat som jag. En allmän åsikt är att det inte har lyckats med texternas innehåll utan

största delen anser dem tråkiga. Även Julkunens resultat visar att pojkar vanligen är minde

motiverade.

Den andra påståendesatsen är I svenska språkets undervisning borde mer framhävas finlandssvensk

än rikssvensk kultur. (Se bilaga 1) På samma sätt som i den tidigare påståendesatsen fick

alternativet kan inte säga största delen av alla svar. 38 flickor (39 % av flickorna) och 26 pojkar (43

% av pojkarna) har valt detta alternativ. En liten majoritet i båda köns svar är delvis eller helt av

samma åsikt.  40 flickor (41 % av flickorna) och 20 pojkar (33 % av pojkarna) har svarat  på detta

sätt. Sammanlagt 20 flickor (20 % av flickorna) och 14 pojkar (23 % av pojkarna) är för sin del

delvis eller helt av annan åsikt.

Påståenden delar åsikter tämligen jämnt men finlandssvensk kultur skulle vilja betonas lite mer i

undervisningen. Det kan vara att finlandssvensk kultur känns mer bekant eftersom det är det som

informanterna  kan  stöta  på  i  sina  studier  och  i  sitt  arbetsliv  men  framför  allt  i  sitt  hemland.  En

femtedel vill däremot att rikssvensk kultur borde framhävas. Med rikssvensk kultur menas speciellt

kultur i Sverige vilket kan vara mer främmande för de flesta informanterna. Samhällets struktur är

även delvis annorlunda i Sverige vilket leder till att informanterna anser det nyttigt att veta mer om

dessa kulturella saker. Dessutom har finlandssvensk kultur liknande drag som finsk kultur som

redan är bekant för informanterna medan den rikssvenska kulturen har sina egna sätt och traditioner.

Enligt gymnasiets läroplan omfattar kurser i svenska finlandssvensk, nordisk och även finsk

kulturinformation vilket möjliggör kulturernas jämförelser. (Gymnasiets läroplan 2003 [www])

Naturligtvis beror det emellertid på lärares och läroböckers betoning vilken kultur som framförs

mest i uppgifter och undervisningen. I figur 8 kan ses fördelning av svaren i denna påståendesats.
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Figur 8. Åsikter om betoning av finlandssvensk och rikssvensk kultur i undervisningen

Den tredje påståendesatsen som behandlas är Arbetsmängden på enstaka kurs i svenska i gymnasiet

är för stor. 12 informanter (8 %) är helt av samma åsikt och  29  informanter  (18  %)  är delvis av

samma åsikt. Den största delen, 56 informanter (35 %), kan inte säga. Dessa svar kan tolkas så att

informanterna tänker att arbetsmängden beror på kurs och/eller på lärare. Såsom informanten i

exempel 23 säger finns det skillnader i lärares undervisningsmetoder och några kräver mer än

andra. Varje kurs har därtill olika betoningar i tal, skrift, hör- och läsförståelse. (Se avsnitt 4.3)

Även mängd av hemläxor är helt beroende av läraren. Vissa arbetsformer är mer krävande för några

studerande och antagligen tar det mer tid att skriva en essä än till exempel göra diskussionsuppgifter

med paret. Härutöver är 49 informanter (31 %) delvis av annan åsikt medan 12 informanter (8 %) är

helt av annan åsikt. Mellan könen finns det inte avsevärda skillnader i denna påståendesats. Det

mest betydande faktumet kan däremot ses i antalet informanterna som är helt eller delvis av annan

åsikt. Detta betyder att de flesta informanterna tycker att arbetsmängden på en kurs inte är för stor

utan det finns tid att gå genom alla viktiga saker. Då är arbetsmängden en motiverande sak för de

flesta informanter men en del anser den som demotiverande faktor i inlärningen. (Se avsnitt 4.3)

Svaren på påståendesatsen kan ses i figur 9.
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Figur 9. Arbetsmängden på en enstaka kurs i svenska i gymnasiet är för stor

5.1.5 Om svenska i studentskrivningar och framtidsplaner

På frågeformuläret utreddes även om informanterna ska skriva svenska i studentskrivningar.

Alternativen var Ja, Nej och Kan inte säga. (Se bilaga 1) Sammanlagt 54 informanter (34 %) ska

skriva svenskan i studentskrivningarna. 72 informanter (46 %) ska däremot inte skriva svenska.

Både 36 pojkar och 36 flickor svarade nekande på frågan. Det finns även flera som svarade Kan inte

säga, sammanlagt 32 informanter (20 %). Betydelsefullt är att 42 flickor (43 %) och endast 12

pojkar (20 %) ska skriva svenska i studentskrivningarna. Informanterna har nu gått hälften av de

obligatoriska kurserna i svenska och det finns även frivilliga fördjupade kurser kvar. Åsikterna kan

därför förändras när informanterna skapar en mer stabil uppfattning om svenskans betydelse i

framtiden.
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Figur 3. Ska du skriva svenska i studentskrivningar?

I frågeformuläret finns det även en annan fråga med påståendesatser som informanterna fick svara

på en skala på 1–5. (Se bilaga 1 fråga 15) Nummer 1 betyder att informanten är helt av samma

åsikt, nummer 2 betyder delvis av samma åsikt, nummer 3 betyder kan inte säga, nummer 4 betyder

delvis av annan åsikt och nummer 5 betyder helt av annan åsikt.  I  detta  avsnitt  redogörs  för  två

första påståendesatser, det vill säga Jag kommer att behöva svenska i mina fortsatta studier och Jag

kommer att behöva svenska i mitt arbetsliv. Enligt informanternas svar är 17 av dem (11 %) helt av

samma åsikt att de kommer att behöva svenska i sina fortsatta studier. 40 informanter (25 %)

konstaterar vara delvis av samma åsikt om saken. De flesta, 71 informanter (45 %), kan inte säga.

19 informanter (12 %) säger att de är delvis av annan åsikt och 11 informanter (7 %) förklarar att de

är helt av annan åsikt. Resultatet kan ses i figur 4.

Svaren till påståendesatsen Jag kommer att behöva svenska i mitt arbetsliv fördelade sig på följande

sätt: 14 informanter (9 %) är helt av samma åsikt medan 48 informanter (31 %) är delvis av samma

åsikt. 58 informanter har valt alternativet kan inte säga (37 %) medan 29 informanter (18 %) är

delvis av annan åsikt. Resten, 10 informanter (6 %), konstaterar vara helt av annan åsikt. Resultaten

åskådliggörs i figur 5 på nästa sida.
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Figur 4. Åsikter om påståendesatsen Jag kommer att behöva svenska i mina fortsatta studier

Figur 5. Åsikter om påståendesatsen Jag kommer att behöva svenska i mitt arbetsliv

Anmärkningsvärt  är  att  29  flickor  (30  %)  är  helt  eller  delvis  av  samma  åsikt  att  de  kommer  att

behöva svenska i sina fortsatta studier och även 18 pojkar (30 %) tänker på liknande sätt. 43 flickor

(44  %)  är  ytterligare  helt  eller  delvis  av  samma  åsikt  att  de  kommer  att  behöva  svenska  i  sitt

arbetsliv medan 16 pojkar (27 %) tycker på samma sätt. Såsom tidigare konstaterades ska en
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tredjedel av alla informanter skriva svenska i studentskrivningarna vilket har en tydlig anknytning

till påståendesatssvaren. En allmän tendens är att samma informanter som ska skriva svenska i

studentskrivningarna tycker även att de behöver svenska i framtida studier och yrken. Dessa

informanter kan anses vara instrumentellt motiverade studerande som vill ha en studie- eller

arbetsplats med hjälp av bra språkkunskaper i svenska. Studie- eller arbetsplats är därmed yttre

belöningar. I Kettunens och Kantelinens (2004) undersökning var andel av instrumentellt

motiverade studerande lite mindre men resultaten vara liknande.

Det finns emellertid ännu några kurser kvar och det kan vara en orsak till varför flera är osäkra om

de ska skriva svenska i studentskrivningar eller inte. När informanterna frågades vad de ska göra

efter gymnasiet svarade 42 av dem (27 %) att de ännu inte vet. Endast 4 informanter har planer som

har något att göra med språk eller internationalism. En flicka skulle vilja arbeta som svensklärare,

den andra flickan vill bli översättare, den tredje flickan vill för sin del flytta till London och den

fjärde flickan skulle vilja studera i Sverige.

5.1.6 Påverkningsmöjligheter och förbättringsförslag gällande svenskundervisningen

I detta avsnitt behandlas gymnasisternas möjlighet att påverka lektioners innehåll samt

informanternas åsikter om vad det borde förändras eller förbättras i svenskundervisningen i

gymnasiet. Såsom Ericsson (1989: 75–76) konstaterade aktiverar det studerande om arbetssätt och

lektionens innehåll varieras. Några kan således bli motiverade när de kan påverka kursens

planering, metoder och innehåll och på så sätt börjar de ta lättare ansvar för sina studier på grund av

självskapade krav. (Se avsnitt 2.3) Informanterna svarade på följande fråga: Tycker du att du kan

påverka lektioners innehåll och teman som behandlas? Hur? (Se bilaga 1) Det finns 5 informanter

(3 %) som inte har kommenterat frågan. Detta kan tolkas så att de antingen inte kan komma ihåg

eller att de inte har något exempel att berätta. Det är även sannolikt att lärarna låter informanterna

påverka kursen men de kan göra det så att de inte blir medvetna om det. Sammanlagt 124

informanter (78 %) rapporterar att det känns som de inte kan påverka lektioners innehåll. De kan

vara att de flesta inte märker de små medlen att påverka utan tänker på större enheter. Lärares

beslutanderätt eller beslut gällande lektionsplanen ifrågasätts inte vilket syns i alla Nej-svar i frågan.

Lärare verkar att göra det sista beslutet om kursens innehåll. Som utgångspunkt är att läraren måste

följa läroplanen men han/hon kan bearbeta och planera detaljer ändå själv. Till exempel i vilken

ordning nya saker behandlas och vilka läroböcker det används. (Se avsnitt 4.2) Informanterna i de
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följande tre exemplen är starkt av den åsikten att läraren använder vissa strukturer och metoder som

inte kan påverkas eller förändras. Informanten i exempel 27 tycker dessutom att läraren inte varierar

sina tillvägagångssätt på lektioner.

Exempel 25. En usko, että voisin [vaikuttaa], koska opettajilla on opetussuunnitelma. (Jag tror inte att

jag kan [påverka] eftersom lärarna har en läroplan.)

Exempel 26. En voi vaikuttaa, koska opettaja suunnittelee tunnit itse etukäteen. (Jag kan inte påverka

eftersom läraren planerar lektionerna själv på förhand.)

Exempel 27. Oppitunnit ovat hyvin kaavamaisia. (Lektionerna är mycket schematiska.)

En liten minoritet, 26 informanter (16 %), tycker däremot att de kan påverka lektioners innehåll och

teman. Några informanter har använt ord såsom lite, i någon mån och ibland.  90  %  av  dessa

informanter framhäver studerandes egen aktivitet. Om studerande inte uttrycker sina tankar eller

idéer eller inte kommunicerar med läraren kan han/hon inte veta om möjliga missförhållanden.

Exempel 28. Voin [vaikuttaa]. Puhumalla opettajan kanssa. Hän jakaa joskus myös palautelappuja.

(Jag kan [påverka]. Genom att prata med läraren. Hon delar ibland feedbacklappar.)

Exempel 29. Opettaja kysyy palautteet ja toiveet joka kurssilla. (Läraren ber feedback och

önskemål på varje kurs.)

Exempel 30. Olemalla itse aktiivinen ja kysymällä. (Genom att själv vara aktiv.)

Informanterna frågades även om de tycker att lärarna har förändrat undervisningsmetoder eller

lektioners innehåll efter att ha fått feedback. Informanterna bads att ge exempel på sådana fall. 11

informanter (7 %) rapporterade att de inte kan säga och 21 informanter (13 %) har inte kommenterat

frågan. Dessa två svarsalternativ kan betyda att informanterna inte har lagt märke till sådana saker.

En annan möjlighet är att de har gett feedback men vet inte om något har förändrats om de har en

annan lärare på nästa kurs. 2 informanter (1 %) har kommenterat Jokainen opettaja on erilainen

(Varje lärare är olik) vilket framhäver individuella sätt att bemöta med och be om feedback.

Sammanlagt 114 informanter (72 %) har svarat Nej och bara 11 informanter (7 %) tycker att lärarna

har förändrat något på grund av feedbacken. De som har svarat Nej lyfter ofta fram olik lärare på

varje kurs:

Exempel 31. Ei ole tai en ole ainakaan huomannut kun opettaja vaihtuu koko ajan. (Nej eller jag har

åtminstone inte märkt eftersom läraren byts hela tiden.)

Exempel 32. En tiedä kun joka kurssilla eri opettaja. (Jag vet inte eftersom det finns en olik lärare på

varje kurs.)
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De som har märkt förändringar talar om små detaljer, till exempel i uppgifter. Enligt exempel 36 har

läraren hittat ett sätt att aktivera sin möjligen passiva eller trötta klass genom motion utan att

nödvändigtvis förändra teman. Detta kan anses höra till steg 3 bevarandet och skyddandet av

motivation i motiverande undervisningspraktik. (Se avsnitt 3.4)

Exempel 33. Joo esim. sanakokeet jäivät pois. (Ja, till exempel ordprov har lämnats bort.)

Exempel 34. Hän on esim. kerrannut jonkin asian, jos joku on kysynyt. (Hon har till exempel repeterat

något om någon har bett.)

Exempel 35. On, kesken tunnin opettajamme pitää meille taukojumppaa. (Ja, mitt i lektion håller vår

lärare pausjumpa.)

Känslan att informanterna kan påverka kursernas innehåll, deras feedback tas på allvar och något

verkligen förändras efter feedbacken är motiverande faktorer. De informanter som tror att de kan

påverka undervisningen har fått i genomsnitt bättre betyg än de som tror att de inte kan påverka.

Om de studerande sitter passiva och låter lärare göra alla beslut demotiverar det att satsa på studier.

Visserligen är det även möjligt att informanterna i vissa fall är nöjda med undervisningsmetoderna

såsom i små grupper där läraren vet bättre med vilka metoder varje studerande lär sig.

Utöver feedback- och påverkningsmöjlighetsfrågor utreddes vilka förändringar informanterna skulle

vilja göra i svenskundervisning i gymnasiet. Genom denna fråga tog jag reda på om informanterna

är nöjda med den nuvarande situationen eller om det finns missförhållanden som borde förbättras

och  vilka  som demotiverar  dem.  Det  är  betydande  att  50  informanter  (32  %),  vilket  nästan  är  en

tredjedel, inte har kommenterat frågan. 5 informanter (3 %) för sin del säger att de inte kan säga vad

det borde förändras. Tomma svar kan antagligen betyda att informanterna inte kan komma på

förslag eller att de inte är intresserade av att föreslå några förändringar. Om en informant inte har

kommenterat frågan kan det även betyda att han/hon är nöjd med situationen. Utöver dessa svar

finns det 24 informanter (15 %) som har svarat att ingenting behöver förändras vilket kan tolkas på

så sätt att de är nöjda med den nuvarande undervisningen. Hälften av informanterna, det vill säga 79

personer (50 %), har däremot föreslagit förbättringar för svenska i gymnasium. Det finns vissa

ämnesområden som upprepas i förbättringsförslag. Den första saken är att svenska borde vara ett

frivilligt ämne i gymnasiet. Det finns olika variationer i svaren men tanken är densamma. Somliga

vill ha svenska helt frivilligt medan andra skulle förminska antalet kurser. Informant i exempel 38

motiverar dessa svar så att alla inte ska ha nytta av svenska i framtiden. Å ena sidan kommer några

ha ett yrke där kan användas lite språk eller språk behövs inte alls. Då kunde dessa studerande

koncentrera sig på andra ämnen. Å andra sidan vet de flesta gymnasister inte ännu vad de ska
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studera efter studentexamen och därför skulle det löna sig att studera alla ämnen med likadant

engagemang. Dessutom finns det troligen inte sådant yrke där det behövs alla ämnen som lärs i

gymnasium. Det är även möjligt att till exempel de som har svårigheter med språk i allmänhet

skulle bli mer motiverade om antalet obligatoriska kurser skulle förminskas från fem neråt. Även i

Kantelinens och Kettunens (2004) undersökning rapporterade informanter att arbetsamma kurser

demotiverar dem. Nedan presenteras informanternas förbättringsförslag.

Exempel 36. Ruotsin ei pitäisi olla pakollista tai sitten olisi vain yksi tai kaksi kurssia pakollisena.

(Svenska borde inte vara obligatoriskt eller det kunde vara bara en eller två obligatoriska kurser.)

Exempel 37. Ruotsi lukiossa vapaaehtoiseksi tai edes vähemmän kursseja. (Svenska som frivilligt

gymnasiet eller åtminstone färre kurser.)

Exempel 38. Kurssimäärää voisi alentaa. Kaikki eivät hyödy ruotsista. (Antalet kurser kunde

förminskas. Alla inte ska ha nytta av svenska).

Ett förbättringsförslag är att muntliga övningar borde tilläggas och skriftliga övningar förminskas.

Tydligen uppskattar dessa informanter kunskaper att tala och några förväntar att även lärare skulle

använda svenska hela tiden såsom informant i exempel 42 föreslår. Då förbättras dessutom

hörförståelsen.

Exempel 39. Ei mielestäni mitään muuta [tarvitse muuttaa] kuin sitä [ruotsia] pitäisi puhua enemmän.

(Av min åsikt ingenting annat [behöver förändras] utom det [svenska] borde talas mer.)

Exempel 40. Mielestäni suullinen koe motivoisi puhumaan kieliä. (Jag tycker att ett muntligt prov

skulle motivera att tala språk.)

Exempel 41. Enemmän keskustelua. Kaikki opetus ruotsiksi tunneilla. (Mer diskussion. All

undervisning på svenska på lektioner.)

Några tycker att lärarna går för snabbt från ett tema till ett nytt tema. Att lära sig grunderna väl

uppskattas. Detta kan tolkas så att mängden av teman under en kurs borde förminskas eller lektioner

eller kurser tilläggas.

Exempel 42. Asiat pitäisi käydä läpi perinpohjaisesti eikä näin nopeasti. (Sakerna borde behandlas

grundligt och inte så snabbt.)

Exempel 43. Kenenkään kielitaidot eivät ole itsestäänselvyys. Pitäisi jaksaa panostaa perusteisiin.

(Språkkunskaper är inte självklarhet. Man borde orka satsa på grunderna.)

Andra förbättringsidéer är till exempel att svenska kunde inledas på samma årskurs som engelska så

att språkkunskaperna skulle utvecklas i samma takt. Ytterligare finns det 11 informanter som skulle
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vilja studera mer ord och uttryck för att underlätta sitt tal. Som sammanfattning kan konstateras att

fastän hälften av informanterna skulle vilja förändra något i svenskundervisning har möjliga

missförhållanden inte betydande demotiverat informanterna. Förbättringsförslag kan i vissa fall vara

till och med smaksaker som förhindrar ändå inte inlärning.

5.1.7 Om andra motiverande och demotiverande faktorer

Enligt Abrahamsson (2009: 189, 192) är läraren ofta den viktigaste eller den enda språkförebilden

och källan till studerande i språkinlärningen. (Se avsnitt 3.3) Eftersom lärare är i en avgörande roll i

skapandet av intresse för ämnet är det viktigt att koncentrera sig på deras inverkan på motivation att

lära sig svenska. I påståendesatsfråga 15 tillfrågades hur mycket olika faktorer påverkar

informanternas intresse och motivation för svenska språket. (Se bilaga 1) Informanterna fick välja

på en skala 1–5 ett nummer som motsvarar bäst deras tankar. Nummer 1 betyder att saken påverkar

mycket, 2 betyder ganska mycket, 3 betyder kan inte säga, 4 betyder ganska lite och med nummer 5

menas att påståenden inte påverkar alls. De tre satserna som analyseras i detta avsnitt behandlar

läraren och hans/hennes undervisningsmetoder. Satserna heter a) Lärarens personlighet, b)

Material som läraren använder utanför läroböcker och c) Lärarens egna berättelser/ erfarenheter

som anknyter till svenska språket och/eller den nordiska kulturen.

Svaren i påståendesats a) fördelade sig på följande sätt: 35 informanter (22 %) säger att lärarens

personlighet påverkar mycket på deras intresse och motivation för svenska. Den största delen, 82

informanter (52 %) har däremot svarat att det påverkar ganska mycket. 19 informanter för sin del

(12 %) kan inte säga. 17 informanter (11 %) har svarat att lärarens personlighet påverkar ganska

lite och endast 5 informanter (3 %) tycker att det inte påverkar alls. Största delen är av den åsikten

att lärarens personlighet har en betydande roll i motivation för att studera svenska. Även i

Kantelinens och Kettunens (2004) undersökning konstaterades att en behaglig och yrkeskunnig

lärare motiverar betydande inlärningen. Läraren kan således vara den starkaste motivationskällan

för de studerande men i motsatt fall kan motivation till och med tappas på grund av en personlighet

som inte behagar. Bara en liten del har svarat att lärarens personlighet påverkar ganska lite eller inte

alls deras motivation. Detta kan förstås så att om informanterna känner entusiasm för svenska och

är motiverade att studera det först och främst för att kunna kommunicera med det är läraren inte en

stark demotiverande faktor hos dem. Med andra ord spelar det ingen roll om det finns en olik lärare

på varje kurs. Den andra tolkningen kan göras efter individuell överblick på frågeformuläret. De
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fem personer som tycker att lärarens personlighet har inte inverkan på motivation förhåller sig

negativt till svenska enligt deras andra svar på frågeformulär. Deras betyg och engagemang är också

svaga vilket berättar om stark amotivation.

Den andra påståendesatsen är b) Material som läraren använder utanför läroböcker. Med

materialet utöver böcker menas speciellt autentiskt material såsom föremål från utlandsresor, texter

från svenskspråkiga tidningar, kartor, musik och elektriskt material på internet. Genom att låta de

studerande bekanta sig med dessa saker får de en mer autentisk föreställning om målspråket och

dess kultur. Materialet i undervisningen borde vara så autentiskt som möjligt och uppgifters

svårighetsgrad tillräckligt krävande för att undvika de studerandes långtråkighet (se avsnitt 3.3). 21

informanter (13 %) tycker att sådant material påverkar mycket och 53 informanter (34 %) har svarat

att det påverkar ganska mycket på deras inlärningsmotivation. 52 informanter (33 %) kan inte säga

vilket troligen beror på frågan. Det preciseras inte om hurdant material det är fråga om utan

påståendesatsen innefattar allt material med språkets olika delområden. Några har möjligen haft

svårigheter att förstå hurdant material menas. Ytterligare säger 29 informanter (18 %) att material

utanför läroböcker påverkar ganska lite och endast 3 informanter (2 %) tycker att det inte påverkar

alls. Ovannämnda 29 personer kan anse läroböcker eller läraren som primärt motiverande material

eller de har demotiverande erfarenheter av materialet som läraren har använt tidigare till exempel

om det har varit ensidigt eller riktat endast mot vissa typer av studerande.

Den tredje påståendesatsen c) Lärarens egna berättelser/erfarenheter som anknyter till svenska

språket och/eller den nordiska kulturen är delvis förknippade med påståendesats b) Material som

läraren använder utanför läroböcker. Lärarens egna erfarenheter och berättelser kan anses som

abstrakt läromaterial. De erbjuder sådana autentiska situationer som Brophy (2012: 22–24, 32)

rekommenderar att ta med till undervisningen. Sådana situationer kan vara till exempel kontakter

och diskussioner med svenskspråkiga människor eller reseberättelser. Ännu bättre är om läraren har

bott i en annan kultur och vet om olikheter och likheter. I bästa fall blir de studerande motiverade

att experimentera eller göra samma saker. Även lärarens personliga erfarenheter, humor samt konst

att vara överraskande kan väcka intresse. (Se avsnitt 2.3) Enligt 29 informanter (18 %) påverkar

lärarens berättelser mycket motivation och nästan hälften, 65 informanter (41 %) tycker att de

påverkar ganska mycket deras motivation och intresse för svenska. De flesta tycker således att

lärarna ha lyckats med stimulering av autentiska situationer. Med personliga exempel har hon visat

att svenska har varit till nytta i hennes liv. Argumentering av undervisningsmaterialets nyttighet är

även ett steg i generering av initial motivation. 30 informanter (19 %) har svarat att de inte kan säga

om lärarnas berättelser har någon inverkan. Det lönar sig att komma ihåg att individer inte alltid är
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medvetna om vilka saker som har inverkan på deras motivation. Inverkan kan ibland vara indirekt

och  motivation  eller  amotivation  kan  formas  så  småningom.  (Se  avsnitt  2.2)  Härutöver  har  29

informanter (18 %) valt alternativet ganska lite och endast 5 informanter säger att lärarens egna

erfarenheter eller berättelser inte påverkar alls. Det är möjligt att teman i lärarens berättelser inte

motsvarar deras intressen eller livssituation. Svarfördelning på dessa tre satser kan ses i figur 10 där

påståendesatserna är förkortade.

Figur 10. Inverkan av lärarens personlighet, hennes personliga erfarenheter och berättelser samt

materialet utanför läroböcker på motivation

Inverkan av informanternas eget engagemang på motivation granskades med hjälp av

påståendesatser 14k Jag satsar tillräckligt mycket på svenska studier och 15e Betyget från tidigare

prov/kurs. (Se bilaga 1) Betydelsefullt är att endast 7 informanter (4 %) konstaterar att de är helt av

samma åsikt att de satsar tillräckligt mycket på svenskstudier. 50 informanter (32 %) är delvis av

samma åsikt medan 35 informanter (22 %) inte kan säga. 51 informanter (32 %) rapporterar vara

delvis av annan åsikt och 15 informanter (9 %) helt av annan åsikt. Svaren kan tolkas på flera olika

sätt. De informanter som har svarat helt eller delvis av samma åsikt är möjligen nöjda med de betyg
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förmodligen inte utsatta mål medan de som har svarat helt eller delvis av annan åsikt är möjligen

själva medvetna om att deras engagemang inte motsvarar deras verkliga förmågor. Med andra ord

kunde dessa informanter göra något mer för att få bättre resultat. Det kan vara flera orsaker till

c) Berättelser/erfarenheter

b) Material

a) Lärarens personlighet
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varför de flesta informanterna inte satsar tillräckligt på svenska. Såsom i avsnitt 5.1.2 sägs ska

ungefär en tredjedel skriva svenska i studentskrivningarna och även en tredjedel tror att de kommer

att behöva svenska i framtida studier eller i arbetslivet. Om informanterna tänker att de inte kan

utnyttja svenska i framtiden vill eller orkar de inte satsa på det så mycket som de kunde. Den största

delen tycker också att de inte kan påverka lektioners innehåll vilket kan demotivera dem att satsa på

uppgifter. De som tror att de kan påverka undervisningen har fått i genomsnitt även bättre betyg i

svenska och rapporterat vara helt eller delvis av samma åsikt att de satsar tillräckligt på studier i

svenska.

Ovannämnd påståendesats 14k och 15e Betyget på tidigare prov/kurs korrelerar varandra. 34

informanter (22 %) berättar att tidigare betyg påverkar mycket på deras motivation och intresse för

svenska och till och med 65 informanter (41 %) säger att det påverkar ganska mycket. Eftersom

studerandes sätt att förhålla sig till tidigare prestationer definierar det hur de förhåller sig till senare

uppgifter låter dessa informanter möjligen tidigare betyg definiera hurdana förväntningar de har på

senare inlärning. (Se avsnitt 3.4) 29 informanter (18 %) är osäkra om tidigare betyg har inverkan

och har därför svarat kan inte säga. Härutöver konstaterar 23 informanter (15 %) att det påverkar

ganska lite medan 7 informanter (4 %) säger att det inte påverkar alls. Som slutsats kan konstateras

att de som har svarat att tidigare betyg påverkar ganska lite eller inte alls motivation tänker varje

kurs möjligen som egen enhet. Om gymnasister har fått berömliga betyg får de lätt en känsla att de

är bra i svenska och vill möjligen nå likadana resultat även i fortsättningen då inverkan är

motiverande. Detta kan leda till inre motivation och viljan att lära sig språket mer flytande. Då får

studerande inre belöningar på grund av inlärning. (Se avsnitt 2.1)

Kurserna i gymnasiet bygger på varandra med tanke på grammatiken, ordförråden och ibland även

teman. Om de studerande inte tillägnar sig vissa enheter under en kurs är det svårare att lära sig

senare fördjupade kunskaper som förutsätter vetandet av tidigare strukturer. Brister i

språkkunskaperna leder till svagare betyg vilket för sin del kan leda till amotivation. Om de

studerande inte är motiverade satsar de inte på studier och detta leder igen till svagare resultat i

betyg. Såsom det konstaterades i avsnitt 3.2 är ett av de centralaste problemen i motivationsstudier

att forskare inte vet om det är bra resultat i främmandespråksinlärningen som orsakar hög

motivation eller om motivationen istället orsakar goda betyg. Enligt min åsikt är det fråga om

ömsesidigt påverkande och därför är det viktigt att lärare och föräldrar stöder studerande speciellt i

början av studier och kurser för att han/hon kan få mångsidiga grunder i språket.
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På frågeformuläret behandlas även begreppet tvångssvenska (pakkoruotsi på finska) som är troligen

bekant för åtminstone alla som har studerat svenska i Finland. Ordet innehåller negativa

associationer och jag tycker att det används ofta av personer som är själva omotiverade att studera

språket eller har negativ inställning till svenskar. För att utreda informanternas åsikter och

uppfattningar om begreppet och svenska språkets nytta och status i Finland frågade jag dem två

frågor gällande ovannämnda ämnen. Den första frågan är Skulle det vara nyttigare att studera något

annat grannlandets språk? (Se bilaga 1 fråga 21) Jag anser som en positiv sak att alla har motiverat

sitt svar i denna fråga, det vill säga varje informant har en åsikt om saken. Det finns emellertid 5

informanter (3 %) som inte har kommenterat frågan och 7 informanter (4 %) som har svarat både ja

och nej. De som har valt båda alternativen har betraktat frågan ur flera synvinklar och har tagit

hänsyn till att språklig situation varierar beroende av vilket område man bor i eller besöker. Dessa

informanter motiverar sitt val på följande sätt:

Exempel 44. Itä-Suomessa olisi enemmän hyötyä venäjän kielitaidosta mutta Suomessa on paljon myös

ruotsinkielisiä. (I Östra Finland skulle ryska kunskaper vara mer nyttiga men i Finland finns det också

många svenskspråkiga.)

Exempel 45. Etelässä ja lännessä ruotsin kieli on ihan hyvä. Idässä ja Pohjoisessa venäjän opiskelu

voisi olla viisaampaa koska Venäjä on niin lähellä ja sen kansalaisiin törmää useammin kuin

ruotsalaisiin.  (I söder och i väster är svenska ganska bra. I öster och i norr vore det klokare att studera

ryska eftersom Ryssland ligger så nära och man stöter på dess medborgare oftare än svenskar.)

Fördelningen mellan ja och nej-svar är tämligen jämn. 68 informanter (44 %) har svarat ja medan

en majoritet, 76 informanter (48 %), tycker att det är nyttigast att studera svenska jämfört med andra

grannländers språk. Eftersom det finns betydande skillnader mellan gymnasier är det väsentligt att

betrakta dem. De mest betydande skillnaderna är mellan gymnasium 2 från ett tvåspråkigt område

och gymnasium 3 som ligger närmast Ryssland. I gymnasium 3 är de flesta av den åsikten att ryska

skulle vara nyttigare än svenska medan de flesta i gymnasium 2 tycker att situationen med

nuvarande svenskundervisningen är bra. En informant säger att estniska skulle vara nyttigare och en

informant föreslå norskundervisning i stället för svenska. Ungefär 90 % av dem som har svarat ja

på frågan föreslår att svenskundervisning kunde ersättas med ryskundervisning. Nyttan av ryska

motiveras på flera olika sätt. De flesta framhäver att ryska kan studeras speciellt i Östra Finland på

grund av geografiskt läge och antalet ryska turister i Finland. Turism, ekonomi och servicebransch

är saker som nämns ofta som motiveringar i alla gymnasier. De informanter som bor närmare

Ryssland har även sannolikt lägre tröskel att besöka landet och använda ryska än besöka Sverige.

Dessutom föreslår 5 informanter att de studerande borde kunna välja mellan ryska och svenska.
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Dessa åsikter om svenska jämfört med ryska är demotiv om informanter känner att de skulle ha mer

nytta av ryskkunskaper i framtiden. Studier i svenska kan således känna tidsförlust.

Exempel 46. Venäjää voisi olla ihan hyvä opiskella edes vähän, koska Venäjän kauppa vaikuttaa

Suomen talouteen merkittävästi. (De vore  bra  att  studera  lite  ryska  eftersom Rysslands  handel  har  en

betydande inverkan på Finlands ekonomi.)

Exempel 47. Vaihtoehtoisesti tai vapaaehtoisesti vaikkapa venäjää. Itse kannatan silti ruotsia.

(Alternativt eller frivilligt till exempel ryska. Jag själv favoriserar ändå svenska.)

Exempel 48. Ehkä venäjä, koska paikkakunnallani käy tosi paljon venäläisiä turisteja ja Venäjän raja

on ihan lähellä. (Kanske ryska eftersom det finns en massa turister som besöker min hemkommun och

Rysslands gräns ligger nära.)

De 76 informanter (48 %) som tycker att det är nyttigare att studera svenska än andra grannspråk

har också framfört olika anledningar i sitt svar. 14 informanter påminner att svenska är vårt andra

officiella språk och det finns flera svenskspråkiga än ryskspråkiga medborgare i Finland. En

informant förklarar att svensk och finsk kultur är mer likadana och svensk kultur påverkar oss mer

än rysk kultur. Härutöver säger 5 informanter att de kan klara sig med svenska i de alla nordiska

länderna. De som kommer från en tvåspråkig kommun motiverar att de hör naturligt mer svenska än

andra grannspråk.

Exempel 49. Koska Suomessa asuu ruotsinkielisiä ihmisiä eikä esim. venäjää puhuvia ole yhtä paljon.

(Eftersom det bor svenskspråkiga människor i Finland och det finns till exempel inte lika

mycket ryskspråkiga.)

Exempel 50. Ruotsin on naapurimaa, toinen virallinen kieli ja Suomessa on suomenruotsalaisia.

(Sverige är vårt grannland, andra officiella språk och det finns finlandssvenskar i Finland.)

Exempel 51. Ainoa järkevä vaihtoehto olisi venäjä, joka ei kuitenkaan ole verrattavissa ruotsiin

Suomen kulttuurissa. (Det enda meningsfulla alternativet vore ryska som kan trots allt inte jämföras

med svenska i den finska kulturen.)

Tämligen jämn fördelning av svaren kan tolkas så att geografiskt läge påverkar mycket

informanternas åsikt. Till geografiskt läge hör även kontakter med utländska människor. Efter

individuell granskning märkte jag att informanternas framtidsplaner påverkar deras åsikter i denna

fråga. Om svenska inte känns nyttigt i framtiden skulle de flesta vilja ersätta det med andra språk

eller förändra det frivilligt. En tredjedel informanter som är yttre och instrumentellt motiverade

anser svenska nyttig i sitt framtida yrke eftersom det krävs till exempel i statliga och kommunala

tjänster kunskaper i svenska på grund av dess status som det andra inhemska språket. (Se avsnitt

2.1)
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Den sista frågan på gymnasisternas frågeformulär som analyseras är fråga  Hur har uttrycket

tvångssvenska som mediet använder samt nyheter om nödvändighet av svenska språket och dess

undervisning påverkat din studiemotivation?. (Se bilaga 1 fråga 22) 3 informanter har inte svarat på

frågan. Det finns sammanlagt 45 informanter (28 %) som säger att ovannämnda saker inte har

påverkat på något sätt och de har inte heller motiverat sitt svar. Ett intressant faktum är att bland

dessa informanter finns det mer personer som har en negativ inställning till svenska och som har

fått svagare betyg än bland dem som har motiverat sitt svar. Därför finns det en motstridighet

mellan deras svar på denna fråga och svar på andra frågor eftersom mediet kan tänkas vara en faktor

vars inverkan inte kan undvikas. Härutöver har 22 informanter (14 %) svarat att begreppet inte har

haft inverkan men de har motiverat sina svar antingen med positiva eller negativa anledningar.

Sammanlagt två tredjedel rapporterar att uttrycket tvångssvenska har påverkat negativt deras

motivation. I detta avsnitt presenteras några typexempel av negativ inverkan. På grund av

tvångssvenska-begrepp har några börjat tänka att svenska känns onödigt.

Exempel 52. Koen ruotsin kielen melko tarpeettomaksi enkä pidä sen opiskelusta kovinkaan paljoa.

(Jag tycker att svenska språket är ganska onödigt och jag tycker inte om att studera det mycket.)

I exempel 53 argumenterar informanten att hon tänker ibland att svenska inte spelar någon roll

fastän det finns ”ett tvång” att studera även andra ämnen. Svaret berättar att svenska har fått en

negativ status som läroämne.

Exempel 53. Varmaan vähän ajattelen, että ei sillä ruotsilla ole niin väliä, vaikka onhan esim.

matikkaakin pakko opiskella mutta kukaan ei sano sitä pakkomatematiikaksi. (Troligen tänker jag lite

att svenska inte spelar någon roll fastän det måste studeras också matematik men ingen kallar den

tvångsmatematik.)

Exempel 54 representerar dem som motiverar att det inte är obligatoriskt att studera finska i andra

länder och ifrågasätter svenskans tvång i Finland.

Exempel 54. Onhan tämä tuskaa vapaaehtoisena. Eivät ne Ruotsissakaan suomea opettele. (Detta är ju

smärtsamt som frivilligt. Det studeras inte heller finska i Sverige.)

På grund av tvångssvenska har informanten i exempel 55 funderat på att svenska kunde vara ett helt

frivilligt alternativ.

Exempel 55. Ajoittain pysähdyn ajattelemaan onko ruotsin todellakin oltava pakollinen aine. (Tidvis

funderar jag om svenska verkligen måste vara ett obligatoriskt ämne.)

En tredjedel av informanterna rapporterar att tvångssvenskan inte har påverkat dem negativt.

Svenska anses nyttigt och jämställt med andra läroämnen. I flera svar kommer det fram att dessa
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informanter kan se hurdan nytta de vill ha av svenska i framtiden. Då är det fråga om en stark inre

motivation och dessa informanter motiverar sig själva vilket är ett steg i bevarandet av motivation.

(Se avsnitt 3.4)

Exempel 56. Ei ole vaikuttanut. Tiedostan ruotsin tärkeyden enkä ole ”pakkoruotsi-ilmiön” kannalla.

(Det har inte påverkat. Jag är medveten om svenskans viktighet och jag är inte för ”tvångssvenska-

fenomen”.)

Exempel 57. Ei mitenkään mutta monissa muissa se aiheuttaa negatiivista ajattelua. (Inte på något sätt

men hos några andra förorsakar det negativt tänkande.)

Exempel 58. Olen ajatellut opiskella vielä paremmin. (Jag har tänkt att studera ännu bättre.)

Exempel 59. Ei mitenkään. Suomi on kaksikielinen maa. Jos olen asiakaspalvelija, ruotsinkielisellä

asiakkaalla on oikeus ruotsinkieliseen palveluun. (Inte på något sätt. Finland är ett tvåspråkigt land. Om

jag är kundbetjänare har svenskspråkiga kunder rätt till svenskspråkig service.)

Somliga är mer mottagliga för yttre påverkningar än andra vilket kan ses tydligt i denna fråga. Om

attityder till svenska är negativa syns det direkt i motivation. Om attityder till målspråket, dess

talare och folk är för sin del positiva ökar motivationen att vara framgångsrik i studierna. Ibland

tillägnar sig individer i en svag grupp attityder av en starkare grupp (Nordberg 2007: 22). I detta fall

kan det betyda mediet eller auktoritativa kurskamrater som förhåller sig negativt till

svenskundervisningen.

5.2  Lärarnas frågeformulär

I följande avsnitt behandlas lärarnas frågeformulär. Först presenteras informanternas bakgrund kort

och efter det analyseras frågor som gäller undervisningsmaterial, motivering och belöning av

gymnasister samt faktorer som påverkar lärarnas intresse och motivation att undervisa svenska.

5.2.1 Informanternas bakgrund

I denna undersökning finns det med fem kvinnliga lärare som kallas lärare 1, lärare 2, lärare 3,

lärare 4 och lärare 5. Lärare 1 kommer från gymnasium 1 och hon har arbetat som svensklärare 18

år i tre olika gymnasier. Lärare 2 är även från gymnasium 1 och hon lär franska utöver svenska.
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Hon har 30 års erfarenhet som språklärare. Lärare 3 för sin del har arbetat i en och samma skola 22

år. Hon är ansvarig för svensk-, engelsk- och spanskundervisning i gymnasium 2. Från gymnasium

3 kommer lärare 4 som rapporterar att hon har arbetat i tre olika skolor och gymnasier och svenska

är det enda språket som hon lär. Den femte informanten, lärare 5, arbetar i gymnasium 4. Hon har

gjort en karriär som svensklärare i tre olika skolor och gymnasier under 20 år.

5.2.2 Informanternas åsikter om svenskundervisning och deras arbete i allmänhet

Under denna rubrik granskas de frågor som behandlar undervisning ur lärarnas synvinkel samt

frågor som gäller lärarnas arbete i allmänhet. I påståendesats Mitt arbete är givande och mångsidigt

fick informanterna berätta om de är av samma åsikt eller inte. Alla fem lärare berättar vara delvis av

samma åsikt. Detta kan tolkas så att det finns också nackdelar i deras arbete men för det mesta

njuter lärarna av det som de gör. I motiverande undervisningspraktik konstateras att om lärarens

entusiasm och engagemang kan ses är undervisningen lyckad. När läraren trivs i sitt arbete blir de

studerande möjligen ännu mer motiverade eftersom inlärare och lärare påverkar alltid varandra i

inlärningsprocessen. (Se avsnitt 3.3 och 3.4)

Informanterna fick även förklara vilka saker de anser mest meningsfulla och givande i sitt arbete

samt vilka som är mindre meningsfulla sidor. (Se bilaga 2 frågor 14 och 15) 4 lärare av 5 har svarat

mycket kort och nämnt bara en mycket givande sak i stället för många. Alla nämner sina studerande

på något sätt. Lärare 1 och 4 framhäver att motiverade studerande är en givande sak medan lärare 2

gillar det när engagemang av hennes arbete syns som studerandes framgång. Lärare 5 för sin del har

listat flera olika meningsfulla och givande sidor i sitt arbete. Min tolkning är att dessa saker

påverkar tillsammans och det inte finns bara en sak över andra.

Lärare 1. Motivoituneet opiskelijat. (Motiverade studerande.)

Lärare 2. Opiskelijan edistyminen. (Studerandes framgång.)

Lärare 3. Nuorten ihmisten kanssa työskentely. (Arbetandet med ungdomar.)

Lärare 4. Motivoituneet opiskelijat, jotka pohdiskelevat ko. asioita. (Motiverade studerande som

funderar på ifrågavarande saker.)

Lärare 5. Työ on itsenäistä. Saan tehdä työtä kielen parissa. Mukavat kollegat. Lukiolaiset ovat

enimmäkseen hyväkäytöksisiä eikä tarvitse paneutua kasvatukseen niin paljon. (Arbetet är självständigt.
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Jag får arbeta med språk. Trevliga kollegor. Gymnasister är för det mesta välartade och [jag] behöver

inte koncentrera mig på uppfostran.)

Som mindre meningsfulla sidor anses omotiverade studerande samt ständig korrigering och

bedömning. I motiverande undervisningspraktik betonas att kritik och korrigering ska undvikas i

sådana situationer som de studerande kan uppleva förödmjukande. Med detta menas speciellt

muntliga situationer då även kurskamrater hör vad läraren säger. (Se avsnitt 3.4) Ytterligare är

inlärare alltid själva ansvariga för sin motivation och lärarna fungerar endast som mellanhand som

försöker väcka de studerandes intresse. På detta sätt kan motivation höjas hos de flesta studerande.

(Se avsnitt 2.3 och 3.3) Dessa omotiverade studerande är förmodligen demotiv för lärarna och de

påverkar negativt deras arbetsmotivation.

Lärare 1. Tunneilla ”nukkujat”. (De som ”sover” på lektionen.)

Lärare 2. Liikaa korjaamista ja arviointia. (För mycket korrigering och bedömning.)

Lärare 3. Opettaa opiskelijoita, joilta puuttuu motivaatio täysin. (Att  lära  de  studerande  som  är  helt

omotiverade.)

Lärare 4. Vasta lukioon tulleet ”hällä väliä-tyypit”. Yo-kokeiden turhan aikaavievä pisteytys

kertoimineen sekä eri tehtävätyyppien jatkuva kasvu. (”Strunt i det”-personer. Studentprovs onödig

tidskrävande poängsättning med sina koefficienter samt ständig ökning av olika uppgiftstyper.)

Lärare 5. Osa oppilaista ei ole motivoitunut ruotsin opiskelusta. Suurin osa opiskelijoistani jättää

läksyt tekemättä. (En del studerande är inte motiverade att studera svenska. Största delen av mina

studerande underlåter sina läxor.)

Den tredje frågan som handlar om undervisning är Finns det något som borde utvecklas i

svenskundervisning i gymnasiet? (Se bilaga 2 fråga 23a) Lärare 1 betonar att varje lärare gör sitt

arbete på ett personligt sätt inom ramen för läroplanen. Läraren kan själv påverka mycket sin

undervisning och metoder och därför kan en lärare ha något i sin undervisning som borde utvecklas

eller förändras medan en annan lärare använder fungerande metoder. Lärare 2 och 4 skulle vilja

tillägga autenticitet i svenskundervisning. Lärare 2 föreslår att de projekt som Svenska nu arrangerar

kunde tilläggas. Svenska nu är en organisation som erbjuder kontakter med svenska språket och

svenskspråkig kultur till ungdomar på ett roligt sätt. (Svenska nu [www]) Lärare 4 skulle vilja

framföra mer framtidens arbetsliv och muntliga språkkunskaper. Lärare 3 konstaterar emellertid att

ofta är det så att tiden räcker endast till de saker som läroplanen förutsätter. Detta kan vara orsaken

till brist på autenticitet. Enligt mina egna erfarenheter var det alltid så att de trevliga kulturella

sakerna lämnades bort om vi inte hade tillräckligt tid att gå genom allt. Lärare 5 påpekar att
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gymnasisternas språkkunskaper varierar mycket när de kommer till gymnasiet. Hon föreslår att

differentiering kunde tilläggas för att varje studerande kunde ha mer individuellt stöd. Detta är

speciellt en resursfråga för gymnasierna. Lärarnas svar avviker i vissa mån från gymnasisternas

förbättringsförslag. Ingen av lärarna skulle förändra svenska till ett frivilligt läroämne såsom några

gymnasister har föreslagit och ingen av gymnasisterna har nämnt undervisningens differentiering.

(Se avsnitt 5.1.6) Både lärarna och informanterna är emellertid eniga om det att till exempel

muntliga övningar borde tilläggas samt att takten är mycket snabb och därför finns det inte tid att gå

genom alla möjliga saker.

Lärare 1. Jokainen vastaa mielestäni itse opetuksestaan ja noudattaa opetussuunnitelmaa. (Var och en

är själv ansvarig för sin undervisning och följer läroplanen.)

Lärare 2. Oppimateriaalit ja asenteet. Svenska Nu.n kaltaiset hankkeet hyviä! (Läromaterial och

attityder. Likadana projekt såsom Svenska Nu är bra!)

Lärare 3. Toivon, että olisi enemmän aikaa opiskella muutakin kuin vain OPS:n edellyttämät asiat.

Aina on kiire. (Jag hoppas att det vore mer tid att studera något annat än bara de saker som LP

förutsätter.Vi har alltid bråttom.)

Lärare 4. Suullisen kielitaidon painotus ja työelämän liittäminen jotenkin lukio-opetukseen.

(Betoningen av muntliga språkkunskaper och sammanfogandet av arbetsliv på något sätt med

gymnasieundervisningen.)

Lärare 5. Tällä hetkellä monen lukioon tulevan pohjatiedot ruotsin kielessä ovat heikot. Ehkä pitäisi

eriyttää enemmän, jotta heikoimmat saisivat enemmän esim. tukikursseja ja paremman mahdollisuuden

nopeampaan etenemiseen. Toinen vaihtoehto on opetusryhmien pienentäminen, jolloin opettaja ehtii

paneutua enemmän yksittäisen opiskelijan oppimiseen. (Just nu har många som kommer till gymnasium

dåliga baskunskaper i svenska. Kanske borde det differentieras mer för att de svagare kunde få till

exempel mer stödkurser och en bättre möjlighet till snabbare avancemang. Den andra möjligheten är

minskning av undervisningsgrupper där läraren hinner sätta sig in i enstaka studerandes inlärning.)

Härutöver fick informanterna berätta hur svenskundervisning avviker från undervisning av andra

språk. (Se bilaga 2) Varje lärare nämner olika saker förutom lärare 5 som inte har svarat på frågan

eftersom hennes undervisningserfarenheter gäller endast svenska. Lärarna 1, 2 och 4 framför att

motivering av gymnasisterna krävs mer än i andra språks undervisning. Lärare 1 tillägger att

speciellt motivering av pojkar är krävande. Att motivera studerande anses vara den svåraste saken i

undervisningen. Enligt motiverande undervisningspraktik måste de grundläggande motiverande

omständigheterna fyllas innan generering av motivation kan hända. Som hjälpmedel kan användas

skapandet av realistiska föreställningar vilket betyder att läraren erbjuder olika strategier, metoder

och tekniker som underlättar inlärningen. (Se avsnitt 3.4) Motivering är en utmaning som lärarna
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stöter på flera gånger på varje kurs. Att motivera pojkar och flickor verkar vara olikt och dessutom

måste läraren alltid ta hänsyn till de studerande som individer. Enligt lärare 3 är en betydande

skillnad att svenska är ett strukturspråk till exempel jämfört med engelska. Det tar tid att lära sig

vissa strukturer för att språket kan produceras korrekt. Detta kräver mycket arbete som speciellt inre

motiverade studerande är färdiga att göra. I en sådan situation framhäver Ruohotie (1998: 39)

lärarens tålamod och förmågan att uppmuntra sina studerande. Enligt lärare 3 har många även en

negativ attityd till svenska språket vilket syns på lektioner. De studerande kan vara ovilliga att delta

i undervisning, avbryter lärarens tal eller stör kurskamrater.

Lärare 1. Ehkä vähän haastavampaa, koska ruotsi ei kuulu ainakaan poikaopiskelijoiden

lempiaineisiin. (Kanske lite mer krävande eftersom svenska inte hör till manliga studerandes

favoritsämnen.)

Lärare 2. Ruotsi on vaikeampi motivoida, hitaammin etenevää sekä [opetus on] vaativaa. (Svenska är

svårare att motivera, det fortskrider långsammare och [undervisningen är] krävande.)

Lärare 3. Koska ruotsi on rakennekieli ts. sen tuottaminen edellyttää rakenteiden hallintaa, sen

oppiminen on työläämpää kuin esim. englannin. Tiettyjä asioita on vain päntättävä tunneilla. Monilla

on myös negatiivinen asenne, mikä vaikeuttaa opettajan työtä. (Eftersom svenska är ett strukturspråk,

det vill säga dess producering förutsätter behärskning av strukturer, att lära sig svenska är

arbetsammare än till exempel att lära sig engelska. Många har även negativ attityd vilket försvårar

lärares arbete.)

Lärare 4. Luulisin, ettei paljon mitenkään. Ehkä oppilaat pitää saada motivoitumaan siitä, mihin pitää

satsata luullakseni enemmän kuin muissa kielissä. (Jag tror att inte på något sätt. Kanske ska man få de

studerande att bli motiverade vilket måste satsas mer på än i andra språk tror jag.)

Lärarna frågades ytterligare vad är den viktigaste saken i svenskundervisningen. Alla informanterna

är eniga om de saker som är viktiga i svenskundervisningen men det kom tydligt fram två saker.

Den första är att de studerande får bra muntliga och skriftliga grunder i språkkunskaper. Den andra

saken är att gymnasisterna borde tillägna sig och förstå svenskans betydelse i framtiden samt

förhålla sig till svenska kunskaper positivt. Dessa saker kan anses vara inlärares språkliga eller

andra mål. Enligt motiverande undervisningspraktik borde läraren diskutera med sina studerande de

mål som borde nås i främmandespråksinlärningen. (Se avsnitt 3.4)

Lärare 1. Suullinen kielitaito ja sen kehittäminen. (Muntliga språkkunskaper och deras utveckling.)

Lärare 2. Innostuksen löytyminen, puheviestintä, arkielämästä selviytyminen. Myös kirjalliset tuotokset.

(Att hitta entusiasm, talkommunikation och att de studerande klarar sig i vardagslivet. Även skriftliga

produkter.)
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Lärare 3. Saada opiskelijat ymmärtämään, että todella monilla aloilla on osattava ruotsia. (Att få de

studerande förstå att på verkligen många yrken måste det kunna svenska.)

Lärare 4. Oikean asenteen luominen opiskelijoille. (Skapandet av en rätt attityd hos de studerande.)

Lärare 5. Opiskelijoiden tulisi saavuttaa sellainen kielitaito, että he selviävät perusasioista sekä

suullisesti, että kirjallisesti. (De studerande borde nå sådana språkkunskaper att de klarar sig i

grundfrågor både muntligt och skriftligt.)

5.2.3 Materialet utanför läroböcker samt varierande undervisningslokaler

I detta avsnitt behandlas tre frågor som handlar om undervisningsmaterial ur lärarnas synvinkel. (Se

bilaga 2 frågorna 6c, 6d och 11) Informanterna tillfrågades om de använder något material utanför

läroböcker och hur ofta de möjligen gör det. Lärare 1 och 5 berättar att de använder materialet

utanför läroböcker varje vecka medan lärare 2 och 4 använder sådant material bara då och då.

Lärare 3 säger att hon inte har tid att använda extra material. Även i Julkunens (1998) undersökning

betonade lärarna att de inte har tillräckligt med tid att använda regelbundet autentiskt svenskt

material utöver läroböcker. Det är sant att läraren behöver använda lite tid för att hitta lämpligt

material och att använda elektroniska apparater. Jag tolkar dessa svar så att lärarna använder för det

mesta läroböckernas material och övningar och följer deras ordning. Annat material utnyttjas när

det finns tid och om det passar på temat. Materialet på internet verkar vara det populäraste extra

material möjligen på grund av dess mångsidighet. Ytterligare använder lärare lärobokens egna

elektroniska övningar men även annat elektroniskt material som kan hittas på internet. Dessutom

ger lärare 4 och 5 tryckta tidningar åt sina studerande för att utveckla deras läsförståelse. På detta

sätt kan de studerande läsa om aktuella teman även på svenska.

Lärare 1. Kyllä käytän viikottain. Kuunteluita esimerkiksi. (Jag använder [materialet utanför läroböcker]

varje vecka. Till exempel hörförståelser.)

Lärare 2. Netistä saatavia materiaaleja silloin tällöin. Elokuvia esim. puhekurssilla ja musiikkia. ([Jag

använder] material på internet då och då. Till exempel filmer på en muntlig kurs och musik.)

Lärare 3. Jonkin verran videoita (lauluja tms.) Ei ehdi. (Litet videor (låtar eller liknande). Jag har inte

tid.)

Lärare 4. Hufvudstadsbladet-lehteä paperiversiona, Opinaika-nettiohjelmaa kielioppitehtäviin,

nettijuttuja vaihtelevasti (asioiden etsintää). (Hufvudstadsbladet som papperversion, Opinaika-

internetprogram för grammatikövningar, andra saker på internet då och då (letandet av saker).)
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Lärare 5. Sanomalehtiä, internetistä löytyvää materiaalia esim. uutisia, lauluja, maantieteellisiä

videopätkiä, ajankohtaisia asioita käsitteleviä ohjelmia yms. yritän käyttää ainakin kerran viikossa.

(Tidningar, materialet på internet till exempel nyheter, låtar, geografiska videoklipp, program och

aktuella teman osv försöker jag använda åtminstone en gång i veckan.)

Att utarbeta relevant undervisningsmaterial för inlärare är en väsentlig faktor i generering av initial

motivation. I motiverande undervisningspraktik betonas att undervisningsmaterialet måste

motiveras alltid för att dess betydelse för inlärning kan förstås. (Se avsnitt 3.4) Därför är det viktigt

att materialet har någon anknytning till kursens tema såsom kan ses i svaren av lärare 2. Om läraren

lyckas med materialet kan det skapa situationsbundna intressen hos studerande. Då blir de

intresserade av språket eller teman och orkar bättre koncentrera sig på lektionen. Såsom Deci och

Ryan förklarar måste materialets svårighetsgrad även tänkas för att uppmärksamhet inte sjunker.

(Se avsnitt 2.3 och 3.3) Lärarna i denna undersökning utnyttjar material, såsom lärobokens

elektroniska material, som är riktade till gymnasister. Enligt läroplanens språkliga nivåer (se avsnitt

4.3) borde gymnasister mestadels förstå vad det skrivs till exempel i Hufvudstadsbladet men i sista

hand är lärarna ansvariga för svårighetsgrad av material som de nämner i sina svar.

I en annan fråga bads informanterna beskriva hurdana personliga erfarenheter med svenska språket

och svensk kultur de framför på svensklektionerna och hur gymnasisterna reagerar på dem. Alla

lärare brukar lyfta fram sina egna erfarenheter. Lehtinen (2007: 201) påpekar att sådana berättelser

gör inlärningsmiljön mer inspirerande och de kan väcka intresse hos en inlärare. Dessa erfarenheter

ger studerande en mer autentisk uppfattning om svenska språket, svenskar och Sverige. Härutöver

definieras i gymnasiets läroplan att undervisningen borde erbjuda en möjlighet att bekanta sig med

nordiska samhällen och kulturer. (Se avsnitt 4.3) Alla lärare följer tydligen denna del i läroplanen.

Lärare 4 och 5 understryker att de studerande är alltid intresserade av lärarnas personliga

erfarenheter. Med hjälp av dem kan de få mer detaljerad och autentisk information om kultur vilket

kan motivera dem i bästa fall att satsa mer på svenskstudier.

Lärare 1. Kerron esim. paljon Tukholman nähtävyyksistä. Jotkut haluavat tietää niistä enemmän. (Jag

berättar till exempel mycket om Stockholms sevärdheter. Några vill veta mer om dem.)

Lärare 2. Olen asunut kuusi vuotta Ruotsissa. Joskus kun teemana on esim. maahanmuutto, opiskelijat

ovat kiinnostuneita. (Jag har bott sex år i Sverige. När temat handlar till exempel om invandringen är

studerande intresserade.)

Lärare 3. Jutustelen kaksikielisen kaupunkimme omasta murteesta. Mainitsen eroista ja yhtäläisyyksistä

Suomen ja Ruotsin kulttuureissa. (Jag pratar om vår tvåspråkiga stads dialekt. Jag nämner likheter och

olikheter mellan finsk och svensk kultur.)
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Lärare 4. Sukulaiset Ruotsissa, perinteet Ruotsissa ja omat kokemukseni niistä, ystäväkuntatoiminta,

matkustelu, elokuvat, kirjat, runot jne. Opiskelijat ovat aina kiinnostuneita opettajan omakohtaisista

kokemuksista. (Släktingar i Sverige, traditioner i Sverige och mina personliga erfarenheter om dem,

vänortsverksamhet, resande, filmer, böcker, dikter osv. De studerande är alltid intresserade av lärarens

personliga erfarenheter.)

Lärare 5. Kerron esimerkkejä omilta matkoiltani, televisio-ohjelmista, lukemistani kirjoita jne. Yleensä

opiskelijat ovat todella kiinnostuneita kaikesta mikä liittyy opettajan omakohtaiseen kokemukseen. (Jag

berättar  om  mina  egna  resor,  TV-program,  böcker  som  jag  har  läst  osv.  Vanligtvis  är  de  studerande

mycket intresserade av lärarens personliga erfarenheter.)

Informanterna bads även beskriva om de har utnyttjat andra undervisningslokaler utöver

klassrummet. De fick dessutom beskriva hur det har påverkat studerande och deras

inlärningsmotivation. Lärare 3 och 5 konstaterar att de använder andra lokaler mycket lite eller inte

alls. Lärare 3 hänvisar till läroplanen som bestämmer undervisningen. Värt att notera är att lärare 1,

2 och 4 har emellertid använt andra lokaler inom ramen för läroplanen. I svaren av lärare 1 och 4

kommer det fram att gymnasisterna har gjort samma övningar som i klassrummet men lokalen har

varit olik. Lärare 2 för sin del har erbjudit kulturundervisning genom att besöka olika platser. De

studerandes erfarenheter har varit endast positiva och nya inlärningsmiljöer har ansetts motiverande.

Lärare 1. Helteellä olen ollut keskusteluryhmän kanssa ulkona puistossa. Kaikki keskustelivat

aktiivisesti. (Jag har varit i parken med en diskussionsgrupp när det var hetta. Alla diskuterade aktivt.)

Lärare 2. Museot, teatterit ja elokuvateatterit. Palaute on ollut hyvää. (Museer, teatrar och biografer.

Feedbacken har varit bra.)

Lärare 3. Ei juurikaan ehdi jos aikoo käsitellä OPS:n edellyttämät asiat. (Det finns nästan inte alls tid

för det om jag vill behandla alla saker som LP förutsätter.)

Lärare 4. Lukiossa on paljon tiloja/nurkkauksia sohvineen ja säkkituoleineen, jonne opiskelijat ovat

voineet mennä parityöskentelemään. Joskus myös kahvioon. Vaikutus on ollut innostava. (I gymnasiet

finns det flera lokaler/hörnor med soffor och säckstolar dit de studerande kan gå och arbeta parvis.

Ibland även till caféet. Inverkan har varit inspirerande.)

Lärare 5. Aika vähän. Pienten ryhmien kanssa onnistuu paremmin. Ehkä esim. tunti pizzeriassa piristi

opiskelua joksikin aikaa. (Ganska lite. Med små grupper lyckas det bättre. Kanske till exempel en

lektion på en pizzeria piggade undervisningen upp för en liten tid.)

På basis av informanternas beskrivningar kan lärare höja de studerandes motivation genom att

variera undervisningslokaler tillräckligt ofta till exempel en eller två gånger under en kurs. I bästa

fall behöver gruppen inte lämna skolbyggnaden. Förstås har kommunens läge en avgörande roll

eftersom alla kommuner inte har kulturmål som kan utnyttjas i svenskundervisningen. Enligt
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motiverande undervisningspraktik ska inlärning inte vara enformig utan undervisningens innehåll

och förverkligande ska varieras. (Se avsnitt 3.4) Att erbjuda olika undervisningslokaler är en form

av detta.

5.2.4 Om lärarnas sätt att motivera, ge feedback och belöna

Lärarnas roll i inlärning och inlärares motivering kan inte framhävas för mycket. I motiverande

undervisningspraktik konstateras att i genereringen av initial motivation är det första steget att

förstärka inlärares värderingar och attityder till L2. Värdesystemets delar är nämligen avgörande

faktorer i studerandes motivering. I undervisningspraktiken redogörs även att läraren ska uppmuntra

inlärare så att hans/hennes förväntningar om framgång ökar. (Se avsnitt 3.4) Informanterna har

svarat på frågan Hurdana medel använder du för att motivera en passiv studerande eller grupp? på

flera olika sätt. (Se bilaga 2 fråga 7) Lärare 3 har svarat endast att hon driver studerande upp. Lärare

1 och 4 använder medel som aktiverar de studerande antingen mentalt eller fysiskt. Ytterligare

påpekar lärare 4 att med humor kan även motiveras. Lärare 2 och 5 i sin tur hänvisar till framtiden

och möjliga situationer där svenska kan behövs. De framför således en nyttoaspekt (se avsnitt 2.1)

Detta är dessutom ett typiskt exempel på en yttre belöning som skolor brukar använda. En yttre

belöning betyder att läraren vill visa till exempel att inlärda kunskaper kan vara nyttiga i framtiden.

Lärare 1. Jos luokka on passiivinen, laitan opiskelijat vastaamaan istumajärjestyksen mukaan. Näin

kaikki joutuvat vastaamaan. (Om klassen är passiv befaller jag studerande att svara enligt placeringen.

På så sätt måste alla svara på frågor.)

Lärare 2. Perustelemalla miksi ruotsia tarvitaan jatko-opinnoissa. Myös tukiopetus ja hitaasti

eteneminen. (Genom att motivera varför svenska behövs i fortsatta studier. Även stödundervisning och

långsamt framsteg.)

Lärare 3. Patistelen. (Jag driver upp.)

Lärare 4. Huumorilla höystettyä sopivan vaativaa opetusta. Taukojumppaa ruotsalaisen musiikin

tahdissa. Se toimii aina! (Lämpligt krävande undervisning med humor. Pausjumpa med svensk

musik. Det fungerar alltid!)

Lärare 5. Yritän löytää esim. jonkun aiheeseen sopivan laulun tai videon. Kerron esim. eri

mahdollisuuksista hyödyntää ruotsin kieltä esim. kesätyö, opiskelu Pohjoismaissa jne. (Jag försöker att

hitta någon låt eller video som passar på temat. Jag berättar till exempel om olika möjligheter att

utnyttja svenska språket till exempel i sommarjobb, i studier i Norden osv.)
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På frågeformuläret utreddes också hurdana saker informanterna förändrar på kurser eller på

lektioner på grund av feedback som de studerande har gett. Med hjälp av denna fråga ville jag ta

reda på om det är vanligt för informanterna att be feedback om sitt arbete och utnyttja den i

undervisningen. Om de studerande har en möjlighet att påverka kursens innehåll höjer det inre

motivation och kan förbättra studieresultat. På samma sätt kan lärarens positiv feedback påverka

även studerandes inre motivation (Kuusinen 1995: 211). Informanterna har svarat på följande sätt:

Lärare 1. Asioita, joista ei ole esim. pidetty. (Sakerna som har varit obehagliga.)

Lärare 2. Otan kiinnostavia sisältöjä enemmän mukaan. (Jag tar mer intressanta saker med.)

Lärare 3. Palautetta ei ole juuri tullut. (Jag har inte fått feedback.)

Lärare 4. Tehtävien määrää ja painotusta voin muuttaa [-]. (Jag kan förändra antalet uppgifter och

deras betoning.)

Lärare 5. Jos esim. kieliopin opetusta on ollut liian vähän tai on edetty liian nopeasti, yritän kiinnittää

huomiota asiaan seuraavalla kerralla. (Om det har varit till exempel för lite grammatikundervisning

eller vi har gått vidare för snabbt försöker jag lägga märke till saken nästa gång.)

Endast lärare 3 säger att hon inte har fått feedback. Den mest sannolika orsaken kan vara att hon

inte brukar be skriftlig eller muntlig feedback. Läraren kan även tänka att hon vet i alla fall bäst vad

det borde behandlas under kursen så att den följer läroplanen och därför låter hon inte studerande

påverka för mycket på innehållet. Andra lärarnas svar berättar inte heller om lärarna ber aktivt

feedback eller om det alltid har varit fråga om enstaka feedback. Enligt informanternas svar har de

förändrat tämligen små enheter i undervisningen. Om lärarnas och gymnasisternas svar jämförs

kommer det fram att gymnasisterna har i teori en möjlighet att ge feedback men lärarna ber det inte

aktivt. Att förändra kurs efter varje grupp kan kännas arbetsamt och därför har lärarna förändrat

endast små saker. 78 % av gymnasisterna tycker att de inte kan påverka undervisningens innehåll

och 72 % tycker att lärarna inte har förändrat kursens metoder eller innehåll efter att ha fått

feedback. En allmän uppfattning kan vara att läraren gör det sista beslutet gällande kursen och det

lönar sig inte att kritisera innehållet. De som tycker att de kan ge feedback och påverka kursen har

nämnt likadana saker som de saker som lärarna har berättat att de förändrar. (Se avsnitt 5.1.6)

Lärare 4 säger att de studerandes muntliga eller skriftliga feedback om en lektion eller om en kurs

påverkar mycket hennes motivation att undervisa svenska. Feedbacken kan således ha både

motiverande och demotiverande inverkan på lärares motivation att undervisa. Lärare 1 och 5

konstaterar att feedbacken påverkar ganska mycket på deras motivation att undervisa svenska

medan lärare 2 och 4 inte kan säga. (Se bilaga 2 fråga 16d)
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Att ge och få feedback är ömsesidigt i inlärningsprocessen. Ett typiskt sätt för lärare att belöna sina

studerande är att ge motiverande uppmuntrande feedback. Belöningar har ändå motiverande

inverkan endast om en studerande vet att när han/hon arbetar tillräckligt flitigt så kan han/hon få en

belöning. I värsta fall kan yttre arvoden emellertid påverka negativt en inre motiverad person. (Se

avsnitt 2.3 och 3.3) På frågeformuläret bads informanterna förklara hur de belönar sina studerande

när de lyckas på lektionen eller i provet. (Se bilaga 2 fråga 9c) Alla informanterna säger att de ger

de studerande både skriftlig och muntlig feedback. Det mest typiska sättet är att uppmuntra och

berömma till exempel genast efter det korrekta svaret vilket är enligt forskare det mest effektiva

sättet. I provet ger lärarna feedbacken alltid skriftligt i samband med betyget vilket är en form av en

försenad feedback. (Se avsnitt 3.3)

5.2.5 Om faktorer som påverkar lärarnas intresse och motivation att undervisa svenska

På lärarnas frågeformulär finns det en påståendesatser som handlar om faktorer som påverkar

lärarnas motivation att undervisa svenska. (Se bilaga 2 fråga 16) I detta avsnitt behandlas tre

påståendesatser. Den första satsen är Gruppens ömsesidiga atmosfär. Lärare 3 har svarat att

gruppens atmosfär påverkar mycket hennes motivation att undervisa medan andra är av den åsikten

att den påverkar ganska mycket. Såsom i motiverande undervisningspraktik förklaras är stödjande

och trygg atmosfär en del av motiverande omständigheter. Läraren kan förbättra den på flera olika

sätt såsom genom att reducera stressfaktorer. I avsnitt 5.1.5 kan ses att de flesta gymnasisterna är av

den åsikten att läraren har en betydande roll i skapandet av positiv atmosfär. Hans/hennes

personlighet har även en viktig roll. (Se avsnitt 5.1.7) Om gruppen vill bevara och skydda

motivation behöver den alla sina medlemmar i skapandet av samarbetande atmosfär enligt

motiverande undervisningspraktik. Jag är av samma åsikt eftersom läraren inte kan själv skapa

positiv atmosfär om gymnasisterna är passiva. Om i gruppen finns personer som är omotiverade och

som uttrycker negativa attityder till exempel genom att underlåta hemläxor påverkar det

demotiverande kurskamrater och läraren. Varje studerande kan satsa på sin egen attityd till och

motivation för svenska och till och med hjälpa och stödja varandra. Inlärningsprocessen är även

möjligen mer njutbar om studerande kan hitta sin inre motivation och på så sätt förhålla sig positivt

på det som undervisas.

En annan tolkning av dessa svar är att läraren emellertid ska lägga märke till hurdana arbetssätt

han/hon utnyttjar. Om läraren beter sig inspirerande och presenterar övningar som positiva
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utmaningar skapar det säkert positiv atmosfär. Studerandes ömsesidiga förhållanden och lärarens

beteende tillsammans är grunder i skapandet av atmosfären. Ett par informanter berättade på sitt

frågeformulär att det är ofta så att det finns nya obekanta kurskamrater på varje kurs. Då måste

klassanda och positiv atmosfär skapas varje gång igen. Som hjälpmedel kunde lärarna erbjuda par-

och grupparbete samt uppmuntra studerande att delta aktivt i lektionens tema.

Med hjälp av den andra påståendesatsen utreddes om studerandes framgång i svenska påverkar

lärarnas motivation att undervisa språket. Lärare 1 är av den åsikten att det påverkar ganska lite. En

möjlig motivering kan vara att hon har varje år flera svenskkurser och flera studerande och därför

kan hon inte sätta sig in i enstaka studerandes betyg och inlärning. Hon kan även tänka att

studerande väljer själv om de vill ha framgång i ämnet och därför underskattar hon inte sina

förmågor och kunskaper på grund av svagare betyg. Lärare 2 konstaterar att studerandes framgång

påverkar mycket och lärare 3,4 och 5 säger att den påverkar ganska mycket. Dessa svar har

anknytning  till  de  saker  som informanterna  anser  som positiva  sidor  i  sitt  arbete.  Såsom i  avsnitt

5.2.2 har konstaterats ger motiverade studerande och deras framgång välbehag för lärarna. Därför

har dessa saker även motiverande inverkan på lärarnas arbete. Sannolikt upplever lärarna att de har

lyckats i sitt arbete och gjort det väl i alla avseenden när studerande har tillägnat sig strukturer och

innehåll samt visar det på lektionerna eller i provet. De studerandes framgång kan således anses

vara en belöning och motiverande faktor både för lärarna och studerandena. I det motsatta fallet kan

lärarna känna frustration och misslyckande om de studerande inte visar någon framgång. Då kan

lärarna ifrågasätta sina pedagogiska och yrkesmässiga kunskaper vilket leder till amotivation i

värsta fall.

I den tredje påståendesatsen utreddes hur mycket en enstaka omotiverad studerande påverkar

lärarnas motivation att undervisa svenska. Lärare 2 svarar att den påverkar mycket medan andra

tycker att en sådan studerande påverkar ganska mycket.  Inverkan  är  naturligt  negativ.  Om  en

studerande är ständigt omotiverad är det fråga om långtidsmotivation vilket i sin tur liknar mer

attityd. En studerande som har brist på motivation har även orealistiska förväntningar om

slutresultat. En tolkning av lärarnas svar ät att de kan uppleva det mycket krävande att motivera

sådan studerande. Om studerande underskattar läroämnet, undervisningsmetoder och -material och

svenskans nytta i sitt liv demotiverar det läraren. Då borde det ta alltid reda på om orsakerna är i

klassrummet, hemma eller någon annanstans. Dessa informanter kommer från större gymnasier och

de möter troligen inte samma studerande flera gånger under deras studier i gymnasiet. När det är

fråga om en enstaka omotiverad studerande borde läraren förhålla sig individuellt till dem. Såsom

informanterna har tidigare konstaterat är tidtabellen ofta intensiv om teman som läroplanen
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förutsätter vill behandlas. Då räcker tiden inte alltid till att bekanta sig väl och motivera enstaka

studerande under en kurs.

Informanterna tillfrågades även hur studerandes inställning till svenska språket har förändrats eller

varierat under deras karriär och varför den har förändrats. Informanternas svar avviker från varandra

och därför analyseras dem en åt gången. Lärare 1 förklarar att när hon har börjat sin karriär har

svenska varit ett mer populärt läroämne än nu. Hon tillägger att engelska har fått en maktställning

till exempel på grund av det sociala mediet. Möjliga orsaker kan vara till exempel att de sociala

medierna såsom Facebook, Twitter och Whatzapp är populära speciellt bland ungdomar.

Engelskspråkiga artister, filmer och andra produkter styr även underhållningsindustrin. Språket hörs

mer och oftare än svenska vilket för sin del förbättrar språkkunskaper. Detta är en av orsakerna till

att gymnasisterna använder mer engelskspråkiga medier. Som motiveringar nämnde gymnasisterna

till exempel deras lätthet och snabbhet. (Se avsnitt 5.1.4) När lärare 1 har börjat som lärare fanns det

inga datorer eller smarttelefoner och därför spreds ideologier och modefenomen långsammare.

Lärare 1. Alkuaikoina ruotsin opiskelu tuntui kiinnostavan enemmän. Englanti on tapetilla koko ajan

esim. sosiaalisen median ansiosta. (I början kände det att studerande var mer intresserade av svenska.

Engelska har varit på tapeten hela tiden på grund av det sociala mediet.)

Även lärare 2 hänvisar till mediet som kritiserar svenska språkets behov och nytta. Om

gymnasisterna följer kritiska nyheter om svenskundervisningens behov får de lätt en uppfattning att

mediets synvinkel representerar en allmän sanning. Lärarnas svar går delvis hand i hand med

gymnasisternas svar (se avsnitt 5.1.7) för en tredjedel har sagt att begreppet tvångssvenska som

mediet ofta använder har påverkar dem negativt. Såsom tidigare konstaterades är medier nuförtiden

lätt tillgängliga. Alla informanterna har dessutom skrivit på frågeformulär att de måste försvara och

motivera svenska språkets ställning oftare än tidigare på grund av begreppet tvångssvenska. Detta

kan kännas ibland frustrerande och demotivera att arbeta om det inte uppskattas.

Lärare 2. Motivaatio laskenut vuosien saatossa. Julkinen arvostelu ja ruotsin kielen mollaaminen

mediassa! (Motivation har sjunkits under åren. En offentlig kritik mot svenska språket i mediet.)

Lärare 3 lyfter fram svenskans roll i studentskrivningar. Jag tolkar hennes svar så att tvånget att

skriva svenska i studentskrivningar har tidigare varit en motiverande faktor för alla. Då har det varit

fråga om yttre motivation. Förstås har det varit och det fortfarande är studerande som är inre

motiverade. För att kunna ta studenten måste en gymnasist utföra svenskkurser godkänt. Nuförtiden

är gymnasiet kursformat och gymnasister måste avlägga fem obligatoriska kurser godtagbart men

de behöver inte skriva svenska i studentskrivningar. Studerande kan tänka att svenskans behov har
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förminskat fastän det har varit endast fråga om läroplanens förändring i all undervisning i

gymnasiet.

Lärare 3. Se on muuttunut paljon koska ruotsia ei ole enää pakko kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa.

(Det har förändrat mycket eftersom svenska inte mer behövs skriva i studentskrivningar.)

Enligt lärare 4 har inställningen till svenska inte förändrats under hennes karriär men hon har märkt

att gymnasister förhåller sig till språket mer positiv möjligen på grund av deras mentala utveckling.

Det kan vara att jämnåringars åsikter inte påverkar så starkt i gymnasiet utan studerande vågar

uttrycka sina egna uppfattningar. Några kan även se de möjligheter som språkkunskaper och

kännedom av olika kulturer erbjuder. Ytterligare har det varit frivilligt för de flesta att välja om

grundskoleelever går till gymnasiet eller till yrkesskolan. Om valet grundar sig på frivillighet

motiverar det möjligen mer att satsa på studier.

Lärare 4. Opiskelijoiden suhtautuminen ei ole muuttunut urani aikana mutta lukioaikana se on

muuttunut positiivisemmaksi. Kai syynä on heidän aikuistumisensa. (De studerandes inställning har inte

förändrats under min karriär men i gymnasiet har det förändrats till mer positiv. Orsaken är kanske att

gymnasisterna blir vuxna.)

Lärare 5 tycker att inställningen har varit hela tiden negativ och speciellt för 20 år sedan än nu. Hon

är således av den motsatta åsikten än lärare 2. Hennes åsikt kan bero till exempel på ökandet av

erfarenhet och auktoritet under åren. Om lärare 5 har gjort sitt arbete så att de studerande har varit

nöjda har de inte gett negativ feedback. Eftersom svenskundervisningens och gymnasiets struktur

har förändrat kan även det förklara delvis hennes svar. Ett annat skäl kan vara att en del studerande

har förstått betydelsen av kulturell mångfald. Ytterligare har möjligheter att åka på utbyte och resa

snabbare, lättare och längre bort har möjligen förminskat negativa attityder till främmandespråk och

dess talare.

Lärare 5. Suhtautuminen ruotsin kieleen on ollut negatiivinen koko urani ajan. Muutama yksittäinen

opiskelija on ollut todella kiinnostunut kielestä. Ehkä n. 20 vuotta sitten palaute oli vielä

negatiivisempaa kuin nyt. (Inställningen till svenska språket har varit negativ under min hela karriär.

Några enstaka studerande har varit verkligen intresserade av språket. Kanske var feedbacken ännu mer

negativ för 20 år sedan än nu.)

Det lönar sig att komma ihåg att lärarna har arbetat i olika skolor och undervisat olika studerande.

Deras erfarenheter och sätt att tolka attityder är även olika. Populära ämnen och yrken varierar i

varje generation och till exempel politik och ekonomi kan påverka det vad som upplevs intressant

och nyttigt med tanke på framtiden.
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6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Det huvudsakliga syftet med denna avhandling var att ta reda på vilka faktorer och i vilken mån

svenskinlärningsmotivation påverkar hos andraårsstuderande i gymnasiet. Jag ville välja ett sådant

forskningstema som ska vara till nytta i mitt blivande arbete som språklärare. Jag anser att jag har

som lärare en viktig eller kanske till och med en avgörande roll som motivationskälla till

gymnasister att studera språk. Under min skoltid märkte jag hur stor inverkan läraren hade i mitt

karriärval.

När jag bekantade mig med motivationsundersökningen fick jag reda på att flera forskare på

branschen såsom Gardner och Lambert (1972), Dörnyei och Ushioda (2006) samt finska Mustila

(1990) och Julkunen (1998) har utnyttjat frågeformulär i sina undersökningar. Därför bestämde jag

mig även att välja denna insamlingsmetod eftersom det har konstaterats att fungera väl. Jag använde

två frågeformulär varav ett var avsett för gymnasister och ett till deras lärare. På frågeformuläret

fanns det bakgrundsfrågor, påståendesatsfrågor samt öppna frågor. Undersökningen är således

kvalitativ men jag har analyserat svaren i vissa fall både kvalitativt och kvantitativt för att

åskådliggöra resultaten. Kriterier i valet av informanter var att gymnasister kommer från olika

kommuner men går på samma årskurs. Ett annat kriterium var att informanterna måste gå de

obligatoriska kurserna i svenska då det finns med även sådana studerande som inte ska fortsätta till

frivilliga kurser. I denna pro gradu-avhandling har jag analyserat endast de frågor på frågeformulär

som berättar mest om informanternas inlärningsmotivation i svenska. Materialet samlades in på

hösten 2015.

Flera forskare förklarar att motivation är ett mångsidigt begrepp. Den anses påverka allt vårt

beteende, det vill säga den bestämmer hurdana beslut vi gör och hur intensivt vi gör vårt uppdrag.

Motivation kan även vara både medveten och omedveten. Ytterligare används i vetenskapliga

sammanhang begrepp demotivation som består av demotiv och som är motsats till motivation. Med

amotivation menar forskare brist på motivation. Precis dessa abstrakta definitioner gör det svårt att

mäta motivation som inte kan ses och som kan förändras, höjas eller sänkas beroende av

situationen. Forskare har använt flera kvalitativa undersökningsmetoder men frågeformulär och

intervjuer verkar vara de populäraste. Frågeformulärets brist är emellertid att det bygger på

självrapportering. Därför ville jag ta med även lärarnas uppfattning om de saker som påverkar

gymnasisternas språkinlärningsmotivation.
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Redan på 1970-talet har de kanadensiska forskarna Gardner och Lambert använt begreppen inre och

yttre samt instrumentell och integrativ motivation (Gardner & Lambert 1972). Med inre och

integrativ motivation menar man viljan att göra något på grund av saken själv till exempel lära sig

ett nytt språk flytande. Yttre och instrumentell motivation är däremot typiska för en inlärare som

vill lära sig ett språk för att kunna nå något annat med hjälp av det till exempel ett arbete utomlands.

I teoridelen koncentrerade jag mig även på främmandespråksinlärning som innebär automatiska och

omedvetna egenskaper. Främmandespråksinlärning och andraspråksinlärning kräver således

medvetna ansträngningar i motsats till förstaspråksinlärning. Härtill indelas språkinlärningen i två

typer: formell eller informell. Formell undervisning sker i klassrummet med hjälp av lärares

ledande medan informell inlärning innefattar inlärningen i vardagssituationer utanför klassrummet.

Eftersom motivation har varit ett tämligen populärt forskningstema har till exempel Mustila (1990)

delat in de faktorer som påverkar språkinlärning i tre grupper. Till den första gruppen hör

skolmiljön inberäknad atmosfär i klassrummet. Den andra gruppen omfattar personliga faktorer

såsom åsikter om det främmande språket samt studerandes begåvning. Den tredje gruppen i sin tur

innefattar faktorer som påverkar utanför skolan. Fastän har jag lagt en stor vikt på klassrummets

atmosfär, studiematerial och lärarens roll i undervisning är faktorer utanför skolan naturligtvis i en

betydelsefull roll och de kunde inte utelämnas. Enligt min åsikt var Mustilas tre grupper tydliga och

därför har jag utnyttjat dem mycket i mitt arbete.

Eftersom studerande och lärare påverkar alltid varandra i inlärningsprocessen har läraren en

möjlighet att hjälpa studeranden att skapa sina egna studietekniker. Några av de viktigaste sakerna

som en lärare borde ta hänsyn till i undervisning och sätt att motivera är svårighetsgrad av

uppgifter, autentiskt material samt atmosfären i klassrummet. Ibland är det också nyttigt att använda

belöningar. Det finns en allmän uppfattning att motivation hos de flesta studerande kan höjas fastän

lärare anser att motivera studerande är den allra svåraste saken i deras arbete. Att bekanta sig med

studerande som individer och att variera innehåll av lektionerna kan höja studerandes motivation.

Därför är den centralaste saken i undervisningen att väcka studerandes uppmärksamhet vilket

betyder att de koncentrerar sig medvetet på teman på lektionen.

Dörnyei och Ushioda har skapat en motiverande undervisningspraktik som jag har utnyttjat mycket

i min undersökning. Undervisningspraktikens mening är att erbjuda strategier och råd med exempel

för lärare för att underlätta deras arbete. Praktiken består av fyra olika komponenter: 1 skapandet av

grundläggande motiverande omständigheter, 2 genereringen av initial motivation, 3 bevarandet och

skyddandet av motivation samt 4 uppmuntran till positiv retrospektiv självvärdering. Den första
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komponenten består av tre steg som definierar hurdana förutsättningar lärare borde använda för att

motiverande omständigheter ska fyllas. I den andra komponenten ges råd hur lärare själva kan

aktivt generera positiva attityder till svenska. Den tredje komponenten erbjuder medel som hjälper

att upprätthålla motivation. I den fjärde komponenten betraktas medel som hjälper studerande att

analysera deras inlärning och dess utveckling.

I avsnitt 4 betraktades gymnasiets läroplan och svenska som andra inhemska språket samt den

europeiska referensramen. I läroplanen definieras till exempel olika språkliga nivåer som en

gymnasist borde ha nått efter att ha tagit alla kurser i svenska. Han/hon vet hurdant ett typiskt sätt

att kommunicera på svenska är och kan utveckla sig som språkbrukare. Nordiska kulturer borde bli

även bekanta under gymnasiet. Referensramen däremot bildar en grund på olika språks

studieplaner, läroplaner, läroböckers och examinas utarbetande. En viktig sak är att den utformar

ramar och begränsningar med hjälp av läroplanen till det vad en lärare borde undervisa sina

studerande. Enligt mina egna erfarenheter och lärarnas svar i denna undersökning har lärare i

gymnasiet ofta bråttom att gå genom alla teman som hör till en kurs vilket förorsakar det att

undervisningen blir lätt mycket teoretiskt och några, kanske till och med de mest motiverande

sakerna, lämnas bort.

I analysdelen redogjordes först gymnasisternas svar och sedan lärarnas svar. Jag hade sammanlagt

med fyra gymnasier och 158 gymnasister som informanter varav pojkarnas andel är 38 % och

flickornas  andel  62  %.  Alla  fem  lärare  är  kvinnor.  Informanterna  från  gymnasierna  1,  3  och  4

studerar B-svenska vilket betyder att de har inlett studier i sjunde klass. Informanterna från

gymnasium 2 har studerat svenska sedan olika klasser i lågstadiet och därför är svenska A-språk för

dem. Jag analyserade gymnasisternas svar som egen enhet men om det fanns tydliga skillnader

mellan gymnasier eller kön lyfte jag dem fram.

De informanter som har inlett svenska redan på lågstadiet eller i språkbadsdaghem rapporterade att

detta har varit för det mesta till nytta för dem i senare studier till exempel tack vare bra grunder.

Vänner, kurskamrater samt familj är de som stöder informanterna mest i deras studier i svenska

vilket är en motiverande faktor i inlärningen. Min hypotes var att familjens intresse för svenska

skulle påverka även mycket deras motivation men 47 % har svarat att det påverkar ganska lite eller

inte alls.

På frågeformuläret utreddes ytterligare om informanterna använder svenskspråkiga medier, vilka

medier de möjligen använder och vilka orsaker de har om de inte använder dem. Informanterna

motiverade nekande svar så att de trodde att deras språkkunskaper är otillräckliga och därför
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favoriserar de hellre finsk- eller engelskspråkiga medier. Flickornas svar avslöjade att de använder

svenskspråkiga medier oftare och mångsidigare än pojkarna vilket berättar om inre motivation

därför att svenska utnyttjas även på fritiden. Fastän de flesta informanterna inte använde aktivt

svenskspråkiga medier hade 60 % behövt muntliga språkkunskaper i svenska utanför klassrummet.

Dessa korta samtal och autentiska kontakter med svenskspråkiga kan konstateras vara motiverande

faktorer i språkinlärningen.

Utöver läraren och hans/hennes egenskaper upplevdes atmosfär och arbetsro som stora

motiverande/demotiverande faktorer i svenskundervisningen. 90 % av informanterna berättade att

de tycker att atmosfären och arbetsron är bra. De som svarade nekande var för det mesta pojkar och

generaliserade sina egna negativa attityder och brist på motivation att gälla hela klassen.

Informanterna framhävde läraren och alla hans/hennes egenskaper samt kurskamraters förhållande

till varandra. Detta var en nyttig information med tanke på mitt arbete för jag tror att genom att

bekanta mig personligt med studerande kan jag skapa även mer positiv atmosfär. I denna fråga

betraktades även skillnader mellan gymnasier eftersom varje grupp har sin egen lärare, egna

lektioner och individuella uppfattningar om atmosfären.

På frågeformuläret finns det ytterligare påståendesatser som gäller åsikter och uppfattningar om

undervisningsmaterial och kursernas innehåll. Enligt svaren tycker de flesta informanter att teman i

läroböckernas texter inte är speciellt motiverande och finlandssvensk kultur borde framhävas mer

än rikssvensk kultur. Lite mer än hälften av informanterna tycker att arbetsmängden är inte för stor

på en enstaka kurs. På frågeformuläret frågades ytterligare om informanternas framtidsplaner. En

tredjedel av informanterna ska skriva svenska i studentskrivningar vilket hade en tydlig anknytning

till antalet svar om informanternas uppfattningar om svenskans nytta i deras framtida studier eller

yrke. Dessa informanter var tydligen instrumentellt motiverade.

Nästan 80 % av informanterna tyckte att de inte kan påverka lektioners eller kursers innehåll.

Motiveringar till svaren var till exempel att läraren följer läroplanen och hon har redan gjort allt

färdigt. Ett sätt att påverka är att ge feedback och därför frågade jag om lärarna hade förändrat något

i sin undervisning på grund av feedbacken. Antalet de gymnasister som har svarat nej eller kan inte

säga samt de som inte har kommenterat frågan berättar att lärarna är möjligen inte aktiva att be

feedback eller informanterna har inte märkt förändringar om de inte har varit stora.

Ett av de mest givande resultaten med tanke på motivation var svar på tre påståendesatser. 74 % av

informanterna konstaterade att lärarens personlighet påverkar mycket eller ganska mycket deras

motivation. Härutöver sade 66 % att materialet som läraren använder utanför läroböcker samt
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lärarens personliga erfarenheter och berättelser påverkar mycket eller ganska mycket deras

inlärningsmotivation. På grund av dessa svar har jag tänkt utnyttja så mycket autentiskt material

som möjligt. Även lärarna hade konstaterat på sina frågeformulär att studerande alltid är

intresserade av lärarens personliga erfarenheter.

Ett verkligen intressant resultat var att endast 36 % av informanterna var av den åsikten att de satsar

tillräckligt mycket på studier i svenska. De informanter som har svarat helt eller delvis av samma

åsikt är möjligen nöjda med de betyg som de har fått fastän det inte alltid är fråga om bra eller

berömliga betyg. En av de orsakerna kan vara att 44 % av informanterna rapporterade även vara av

den åsikten att det vore nyttigare att studera något annat grannlands språk än svenska. Några

informanter föreslog att svenska kunde vara ett frivilligt läroämne. Tvånget att studera språket var

en demotiverande faktor för dem. Speciellt ryskans betydelse i Östra Finland på grund av turism

framhävdes. En lite större del av informanterna, 48 %, var ändå av den åsikten att svenska är det

bästa alternativet av alla grannspråk. Dessa informanter lyfte fram svenskans status i Norden och i

Finland. Den sista frågan som analyserades på gymnasisternas frågeformulär var 22. Hur har

uttrycket tvångssvenska som mediet använder samt nyheter om nödvändighet av svenska språket

och dess undervisning påverkat din studiemotivation? Några hade konstaterat att det inte har

påverkat för de är i alla fall lika motiverade eller omotiverade att studera svenska. Andra förklarade

att begreppet har påverkat negativt.

I den andra delen i analys och resultat-kapitel behandlades lärarnas svar. Dessa informanter är alla

kvinnliga och de har arbetat som språklärare åtminstone ungefär 20 år. Enligt deras svar var alla

delvis av samma åsikt med påståendesatsen Mitt arbete är givande och mångsidigt. Som positiva

sidor i sitt arbete nämnde de gymnasisternas framgång och motiverade studerande i allmänhet. Som

mindre meningsfulla sidor anses omotiverade studerande och ständig korrigering och bedömning.

Resultatet avslöjade att gymnasisternas inlärningsmotivation påverkar mycket lärarnas motivation

att undervisa. Om lärarnas svaga motivation syns i deras arbete demotiverar det i sin tur

gymnasisterna. Lärarna frågades ytterligare vad de skulle vilja förändra i sitt arbete. De föreslog att

autenticitet och information om arbetsliv kunde förbättra undervisning och motivation. Jag tycker

att dessa önskade förändringar är sådana som lärarna kunde inkludera kursernas teman om de bara

vill använda lite tid. Just nu anser lärarna att allra viktigaste sakerna i svenskundervisningen är att

de studerande får bra muntliga och skriftliga grunder. Den andra saken är att gymnasisterna borde

tillägna sig och förstå svenskans betydelse i framtiden samt förhålla sig till svenskkunskaper

positivt.
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Fastän gymnasisterna tyckte att materialet utanför lärobok och speciellt autentiskt material är

motiverade använder lärarna dem inte ofta. En lärare argumenterade att brist på tiden är den största

orsaken till detta. När autentiskt materialet används vill lärarna att det har något att göra med

lektionens tema, det vill säga materialet utanför läroböcker används inte för nöjes skull. Dessutom

förklarade lärarna att de berättar om sina personliga erfarenheter som anknyter till svenska alltid när

det är möjligt. Både lärarna och gymnasisterna var av den åsikten att lärarens personliga

erfarenheter intresserar gymnasister alltid och i bästa fall skapar de åtminstone en situationsbunden

motivation. Även varierande undervisningslokaler ansågs ha motiverande inverkan på inlärningen

men tyvärr använde lärarna dem inte ofta. Jag antar att det är framtidens trend att utvidga

undervisningsmiljö från klassrummet till andra lokaler i skolan och i närheten.

Informanterna fick även förklara hurdana metoder de använder för att motivera en passiv

studerande eller klass. Humor, extra material, pauser och yttre belöningar såsom nyttan i arbetsliv

var de saker som nämndes. Lärarna konstaterade även att ett sätt att motivera studerande är att ge

positiv muntlig feedback efter en lyckad uppgift. Härutöver tillfrågades lärarnas uppfattningar om

atmosfären och arbetsron. Lärarna underströk att gruppens ömsesidiga atmosfär påverkar

väsentligen deras arbete. Eftersom gymnasisterna framhävde för sin del lärarens roll i skapandet av

atmosfär är dessa faktorer beroende av varandra. Ytterligare tyckte lärarna att studerandes framgång

inte påverkar speciellt mycket deras motivation att undervisa men en enstaka omotiverad person har

en demotiverande inverkan på hela gruppen och läraren.

Lärarna hade inte eniga uppfattningar om hur studerandes attityder till och motivation för svenska

har förändrats under deras karriär. 3 lärare tyckte att motivation är nuförtiden lägre än 20 år sedan

medan en lärare sade att det alltid har varit dålig. Eftersom till exempel läroplaner, läroböcker och

undervisningsmaterial förändras och utvecklas hela tiden är resultat naturligtvis bundet till den tiden

då de har skapats.

Allt som allt gav informanternas svar mig en bild att de är medvetna om svenskas status och

möjliga nytta i framtiden men eftersom språket inte syns i deras vardag på samma sätt som engelska

är motivationen att studera det inte lika hög. En av mina hypoteser var att om studier i svenska har

inletts redan som ung är motivation troligen högre. Detta stämde för det mesta eftersom

informanterna från gymnasiet 2 tydligen hade mer positiv attityd till svenska och svensk kultur.

Deras betyg var i genomsnitt även bättre än deras som hade studerat svenska som B-språk.

Härutöver avslöjade resultat att flickorna var mer motiverade att använda svenska utanför

klassrummet och motivation att studera svenska var högre. Jämnåriga kurskamrater verkar vara det
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största stödet och deras åsikter påverkar mest gymnasisternas åsikter. Därför är jag av den åsikten

att det är nyttigt att börja studera svenska på lågstadiet om möjligt när klasskamrater inte vet till

exempel om begreppet tvångssvenska eller följer inte mediets negativa nyheter om svenskas behov.

Ytterligare förväntade jag att de som hade svenskspråkiga släktingar och vänner eller andra

kontakter med svenska skulle vara mer motiverade men detta gällde inte. Det fanns endast enstaka

studerande vars kontakter med svenskspråkiga hade påverkat tydligen positivt deras motivation.

Även familjens inverkan var mindre än jag trodde. Informanterna i denna undersökning var mer

instrumentellt än integrativt motiverade men de integrativt motiverade gymnasisterna verkade satsa

mer på studier och sysslade med svenska även på fritiden. Detta resultat var samma som Gardner

och Lambert (1972) har fått.

Eftersom atmosfären och läraren ansågs vara två möjligen viktigaste faktorerna i

inlärningsmotivation är de sådana saker som jag ska satsa på i mitt arbete. Åsikter om läroböcker,

autentiskt material och lärarens berättelser om sina personliga erfarenheter varierade mycket men

jag tycker att genom att utarbeta till exempel lärobokens material kan undervisningen göras

mångsidigare. Om jag skulle fortsätta undersökningen skulle jag även intervjua informanter för att

få spontana och ännu mer omfattande svar. Att betrakta närmare på läroböcker kunde vara även en

aspekt. Jag har lärt mig att motivation är ett fenomen som kan forskas på flera olika sätt. Resultat i

denna undersökning kan ändå inte generaliseras att täcka hela Finland på grund av antalet

informanterna och gymnasiernas geografiska läge. Nu när jag har bekantat mig med de motiverande

faktorerna hoppas jag att i framtiden kan jag uppfinna sådana pedagogiska undervisningssätt och -

medel som väcker positiva inställningar till svenska. Jag märkte under skrivprocess att en viktig och

nyttig sak är att utöver språkkunskaper behöver läraren även omfattande psykologiska och

pedagogiska kunskaper för att undervisningen vore lyckad.
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BILAGOR

Bilaga 1: Frågeformulär för gymnasister

Hei!

Olen Tiina Ritola ja opiskelen pohjoismaista filologiaa (ruotsin kieltä) Oulun yliopistossa. Teen pro gradu-

tutkielmaa, jossa hyödynnän tämän kyselyn tuloksia. Toivon sinun vastaavan seuraaviin kysymyksiin

totuudenmukaisesti. Älä kirjoita nimeäsi paperiin. Kiitos osallistumisestasi!

1. Sukupuoli: Nainen ___  Mies___

2. Äidinkieli: suomi ___ ruotsi ___ Jokin muu, mikä? __________

3. a) Onko jompikumpi vanhemmistasi, joku isovanhemmistasi tai muu lähisukulainen ruotsinkielinen

Kuka/ketkä?_____________________________________________________________________________

b) Onko sinulla muuta ruotsinkielistä/ Ruotsiin liittyvää taustaa? Esim. oletko itse tai onko joku

lähisukulaisistasi asunut/työskennellyt Ruotsissa?_______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. a) Millä luokka-asteella olet aloittanut ruotsin kielen opinnot? ___________________________________

b) Jos olet aloittanut ruotsin opiskelun jo alakoulussa, miten se on vaikuttanut myöhempiin ruotsin

opintoihisi?______________________________________________________________________________

5. Mitä arvosanoja olet saanut aikaisemmista ruotsin kursseista?____________________________________

6. Oletko opiskellut/opiskeletko ruotsin ja englannin lisäksi muita kieliä? Mitä?_______________________

_______________________________________________________________________________________



7.  Aitko kirjoittaa ruotsin ylioppilaskirjoituksissa? Kyllä___ En___ En ole varma___

8. Kerro lyhyesti mitä aiot tehdä lukion jälkeen:_________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

9. a) Oletko käynyt Ruotsissa?    Kyllä___ En___

b) Missä muissa Pohjoismaissa olet käynyt?   Tanska___ Norja___   Islanti___   En missään___

c) Mikä on ollut matkasi/matkojesi tarkoitus?___________________________________________________

10. Keneltä saat tarvittaessa tukea ruotsin opiskelussa? Ympyröi sopiva vaihtoehto/sopivat vaihtoehdot. a)

Vanhemmat  b) sisarukset  c) ystävät/luokkatoverit    d) en keneltäkään

e) joltain muulta, keneltä?__________________________________________________________________

11. Millaisia oppimista helpottavia keinoja (esim. piirtäminen, muistiinpanojen tekeminen tai aiheesta

keskusteleminen luokkatovereiden kanssa) käytät kotitehtäviä tehdessä ja kokeeseen lukiessa?____________

_______________________________________________________________________________________

12. Millaiseksi koet ruotsin oppituntien ilmapiirin ja työrauhan? Mitkä asiat siihen mielestäsi

vaikuttavat?_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________

13. a) Onko sinulla kokemuksia vaihto-opiskelusta, isäntäperheenä olemisesta, kansainvälisistä leireistä tai

muusta kansainvälisestä toiminnasta? Kerro lyhyesti millaisesta toiminnasta on ollut kyse:_______________

_______________________________________________________________________________________

b) Voisitko kuvitella lähteväsi muihin Pohjosmaihin vaihto-opiskelijaksi? Mihin?______________________



14. Vastaa seuraaviin väittämiin asteikolla 1– 5. 1 = täysin samaa mieltä, 2 = osittain samaa mieltä, 3 = en

osaa sanoa, 4 = osittain eri mieltä, 5 = täysin eri mieltä.

a) Tulen tarvitsemaan ruotsia jatko-opinnoissani 1          2          3          4         5

b) Tulen tarvitsemaan ruotsia työelämässäni 1          2 3          4 5

c) Oppikirjan tekstikappaleet ovat sopivan mittaisia 1          2 3          4 5

d) Oppikirjan tekstikappaleiden aiheet kiinnostavat minua 1          2 3          4 5

e) Oppikirjan ulkoasu miellyttää minua (koko, kuvat, värit jne.) 1          2 3          4 5

f) Ruotsin kielioppi on mielestäni helppoa ja loogista 1          2 3          4 5

g) Ruotsin kieliopin opetus on selkeää 1          2 3         4 5

h) Testejä ja kokeita on yhden kurssin aikana sopivasti 1          2 3          4 5

i) Ruotsin kielen opetuksessa tulisi korostaa enemmän

suomenruotsalaista kuin riikinruotsalaista kulttuuria 1         2 3          4 5

j) Suullinen kielitaito on tärkeämpi kuin kirjallinen 1          2 3          4 5

k) Panostan tarpeeksi ruotsin opiskeluun 1          2 3          4 5

l) Yksittäisen lukion ruotsin kurssin työmäärä on 1          2 3          4 5

 liian kuormittava



15. Kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat kiinnostukseesi ja motivaatioosi ruotsin kieltä kohtaan. Vastaa

seuraaviin väittämiin asteikolla 1−5. 1 = paljon, 2 = melko paljon, 3 = en ole varma, 4 = melko vähän ja 5 =

ei ollenkaan.

a) Opettajan persoona 1          2 3          4 5

b) Opetttajan käyttämät kirjan ulkopuoliset materiaalit 1          2 3          4 5

c) Opettajan omat kertomukset/kokemukset liittyen

 ruotsin kieleen ja/tai pohjoismaiseen kulttuuriin 1          2 3          4 5

d) Positiivinen palaute (kirjallinen tai suullinen) opettajalta

onnistuessani tehtävissä 1          2 3          4 5

e) Edellisen kokeen/kurssin arvosana 1          2 3          4 5

f) Luokkatovereideni arvosanat ja yleinen menestys oppiaineessa 1          2 3          4 5

g) Oma valmistautuminen oppitunneille ja kokeisiin 1          2 3          4 5

h) Perheeni kiinnostus ruotsin kieleen ja kulttuuriin 1          2 3          4 5

i) Median välittämä kuva ruotsin kielen tarpeellisuudesta 1          2 3          4 5

16. Numeroi seuraavat tehtävätyypit järjestykseen 1−10 sen mukaan millä tavoin koet oppivasi parhaiten. 1=

opit parhaiten ja 10 = opit heikoiten

____kuullunymmärtämistehtävät ____luetunymmärtämistehtävät

____ainekirjoitukset/esseet ____keskustelutehtävät

____paritehtävät ____ryhmätehtävät

____oppikirjan kirjalliset tehtävät ____ esitelmät



____ medialaitteilla tehtävät harjoitukset (tabletti, Word, Power Point, oppikirjan internet-sivuilla

         olevat harjoitukset jne.) ____jokin muu tehtävätyyppi, mikä?__________

17. Käytätkö ruotsinkielisiä medioita vapaa-ajallasi? (tv, radio, internet-sivut kuten blogit tai uutissivustot,

sanoma-/aikakauslehdet, kaunokirjallisuus jne.)

Kyllä___, mitä?__________________________________________________________________________

En___, mitä syitä sinulla on tähän?___________________________________________________________

18. a) Mitä asioita tiedät ruotsalaisesta kulttuurista? (esim. perinteet, henkilöt, brändit, ruoka, politiikka,

luonto jne.) Mainitse esimerkkejä.____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

b) Mistä asioista haluaisit tietää enemmän?_____________________________________________________

19. a) Millaisia tehtäviä oppitunneilla mielestäsi painotetaan eniten?_________________________________

_______________________________________________________________________________________

b) Millaisia tehtäviä toivoisit oppitunneille lisää?________________________________________________

c) Koetko voivasi vaikuttaa oppitunnin sisältöön ja siellä käsiteltäviin asioihin? Miten?_________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

d) Onko opettaja mielestäsi muuttanut opetusmetodeja tai oppitunnin sisältöä saadessaan palautetta

opiskelijoilta? Kerro esimerkki._____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

20. a) Oletko käyttänyt ruotsia oppituntien ulkopuolella? Jos olet niin missä ja millaisissa tilanteissa?______

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

b) Ymmärrätkö kun opettaja puhuu ruotsia ja miten reagoit jos et ymmärrä?___________________________

_______________________________________________________________________________________



c) Harjoitellaanko ääntämistä ja puhumista tarpeeksi?____________________________________________

d) Mitkä asiat tuovat epävarmuutta/koet esteeksi puhumiselle? _____________________________________

e) Millaisia tavoitteita sinulla on suulliselle ruotsin kielen taidollesi lukion päättyessä?__________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

21. Olisiko Suomessa hyödyllisempää opiskella jonkin muun naapurimaan kieltä?

Kyllä___, mitä ja miksi?___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Ei___, miksi?____________________________________________________________________________

22. Miten median käyttämä pakkoruotsi-ilmaus sekä uutisoiminen ruotsin kielen ja sen opetuksen

tarpeellisuudesta on vaikuttanut omaan opiskelumotivaatioosi?_____________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

23. a) Mitä asioita lukion ruotsin kielen opiskelussa/opetuksessa tulisi mielestäsi muuttaa?_______________

_______________________________________________________________________________________

b) Mitkä asiat motivoisivat opiskelemaan vielä enemmän ruotsia?__________________________________

_______________________________________________________________________________________

Vapaat kommenttisi tai kysymyksesi liittyen kyselyyn ja sen aihepiireihin:___________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Tack för dina svar och lycka till med studierna!



Bilaga 2: Frågeformulär för lärare

Hei!

Olen Tiina Ritola ja opiskelen Oulun yliopistossa pohjoismaista filologiaa (ruotsin kieltä). Teen pro gradu-

tutkielmaa, jossa hyödynnän tämän kyselyn tuloksia. Kysymykset koskettavat ainoastaan lukion ruotsin

kielen opetusta ja kursseja. Vastaathan kysymyksiin totuudenmukaisesti. Kiitos osallistumisestasi!

1. Sukupuoli:      Nainen ___ Mies___

2. Kauanko ja kuinka monessa eri peruskoulussa tai lukiossa olet toiminut opettajana? __________________

_______________________________________________________________________________________

3. Miksi olet valinnut kyseisen alan?__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. a) Mitä muita oppiaineita opetat ruotsin lisäksi?_______________________________________________

b) Miten ruotsin opettaminen poikkeaa muiden kielten opettamisesta?_______________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

5. Mikä on mielestäsi tärkeintä ruotsin kielen opetuksessa?_______________________________________

_______________________________________________________________________________________

6. a) Mitä kirjasarjaa käytät lukio-opetuksessa? _________________________________________________

b) Kerro vapaasti mielipiteesi käyttämästäsi kirjasarjasta:_________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



c) Käytätkö oppitunneilla oppikirjan ulkopuolista materiaalia? Mitä ja kuinka usein?____________________

_______________________________________________________________________________________

d) Millaisia omakohtaisia kokemuksia ruotsin kielen ja kulttuurin kanssa tuot oppitunneilla esiin? Miten

opiskelijat reagoivat niihin?_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

e) Millaisiin tehtäviin/harjoituksiin opiskelijat lähtevät innokkaimmin mukaan?________________________

_______________________________________________________________________________________

7. Millaisia keinoja käytät passiivisen oppilaan tai luokan motivoimiseen?____________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

8. Numeroi seuraavat harjoitustyypit järjestykseen 1−10 sen mukaan mitä näistä käytät opetuksessasi eniten.

(1 = käytän eniten ja 10 = käytät vähiten)

____kuullunymmärtäminen ____luetunymmärtäminen

____ainekirjoitukset/esseet  ____keskustelutehtävät

____paritehtävät ____ryhmätehtävät

____oppikirjan kirjalliset tehtävät ____esitelmät

____ medialaitteilla tehtävät harjoitukset (tabletti, word, power point, oppikirjan internet-sivuilla

         olevat harjoitukset jne.) ____ jokin muu tehtävätyyppi, mikä?__________

9. a) Muutatko kurssia (esim. harjoituksia, vierailukohteita tai muuta materiaalia) vuosittain vaikka kirjasarja

pysyykin samana? Jos muutat niin miten?______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



b) Millaisia asioita muutat kurssin tai seuraavan oppitunnin sisällössä opiskelijoilta saamasi palautteen

perusteella?______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

c) Millä tavoin palkitset opiskelijoita heidän onnistuessaan oppitunnilla tai kokeessa?___________________

_______________________________________________________________________________________

10. a) Puhutko opiskelijoille ainoastaan ruotsia? Millaisissa tilanteissa käytät suomea?__________________

_______________________________________________________________________________________

b) Millaisia virheitä (esim. sanasto, ääntäminen tai jokin kieliopin osa-alue) koet oleelliseksi korjata

opiskelijan puheessa? _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

c) Millainen merkitys suullisen kielitaidon opetuksella on suhteessa muihin kielen osa-alueisiin?__________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

11. Oletko käyttänyt opettajan urasi aikana muita opetustiloja tai -ympäristöjä kuin luokkahuonetta? Miten

tämä vaikutti opiskelijoihin ja heidän opiskelumotivaatioonsa?_____________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

12. Millä tavoin opetat kielioppia ja rakenteita? Kerro myös, jos olet muuttanut jotain menetelmää kieliopin

opettamisessa aiempien kokemusten perusteella.________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



13. Vastaa seuraaviin väittämiin asteikolla 1– 5. (1 = täysin samaa mieltä 2 = osittain samaa mieltä 3 = en

osaa sanoa 4 = osittain eri mieltä, 5 = täysin eri mieltä)

a) Oppikirjan tekstikappaleet ovat sopivan mittaisia lukiolaisille 1          2 3          4 5

b) Tekstikappaleiden aihepiirit vastaavat lukiolaisen 1          2 3          4 5

elämäntilannetta ja kiinnostuksen kohteita

c) Sanasto on monipuolista ja ajankohtaista arkisanastoa 1          2 3          4 5

d) Suullinen kielitaito on tärkeämpi kuin kirjallinen 1          2 3          4 5

e) Opiskelijat panostavat riittävästi ruotsin opiskeluun 1          2 3          4 5

f) Työni on antoisaa ja monipuolista 1          2 3          4 5

g) Työni on stressaavaa ja kuormittavaa 1          2 3          4 5

h) Käytän joka oppitunnilla autenttista materiaalia 1          2 3          4 5

(videot, kohdemaasta tuodut esineet, ruotsi kommunikointikielenä, kartat, kirjat jne.)

i) Vaihdan usein ideoita, kokemuksia opiskelijoista, 1          2 3          4 5

oppitunneista ja materiaalista kollegoideni kanssa

j) Vanhempien arvot ja suhtautuminen ruotsin kieleen näkyvät 1          2 3          4 5

 opiskelijoiden motivoituneisuudessa

k) Yksittäisen lukion ruotsin kurssin työmäärä on liian 1          2 3          4 5

kuormittava opiskelijalle

14. Minkä asioiden koet olevan mielekkäimpiä ja antoisimpia työssäsi? ______________________________

_______________________________________________________________________________________



15. Mitkä asiat koet vähemmän mielekkäiksi?__________________________________________________

16. Kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat kiinnostukseesi ja motivaatioosi opettaa ruotsin kieltä. Vastaa

seuraaviin väittämiin asteikolla 1−5. 1 = paljon, 2 = melko paljon, 3 = en ole varma, 4 = melko vähän ja 5 =

ei ollenkaan.

a) Opetettavan luokan/ryhmän keskinäinen ilmapiiri 1          2 3          4 5

b) Opiskelijoiden menestys oppiaineessa 1          2 3          4 5

c) Ryhmäkoko 1          2 3          4 5

d) Opiskelijoilta saatu kirjallinen/suullinen palaute 1          2 3          4 5

kurssista tai oppitunnista

e) Kirjasarja lisämateriaaleineen 1          2 3          4 5

f) Yksittäisen kurssin työmäärä 1          2 3          4 5

g) Yksityiselämä ja sen tapahtumat 1          2 3          4 5

h) Kollegoiden tuki ja kannustus 1          2 3          4 5

i) Ristiriidat/erimielisyydet kollegoiden kanssa 1          2 3          4 5

j) Opiskelijat, joilla on oppimisvaikeuksia 1          2 3          4 5

k) Opiskelija, joka ei ole motivoitunut osallistumaan 1          2 3          4 5

opetukseen

17. Miten opiskelijoiden suhtautuminen ruotsin kieleen on muuttunut/vaihdellut opettajan urasi aikana?

Miksi se on muuttunut?____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



18. Miten median käyttämä pakkoruotsi-ilmaus sekä uutisoiminen ruotsin kielen ja sen opetuksen

tarpeellisuudesta on vaikuttanut omaan työhösi ja työmotivaatioosi?_________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

19. Mitä kehitettävää ruotsin kielen opetuksessa on lukioissa?______________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Tack för dina svar!


