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1.	INLEDNING		

	

Att	vara	lärare	är	inte	bara	att	undervisa	utan	man	måste	fästa	uppmärksamhet	vid	flera	

saker	innan	man	kan	börja	undervisa.	Det	kräver	mycket	arbete	att	ta	reda	på	varje	elevs	

behov	och	intresse	men	jag	anser	att	det	lönar	sig.	Peltonen	och	Ruohomaa	(1992)	betonar	

att	det	finns	ett	klart	samband	mellan	lärarens	och	elevernas	motivation.	Enligt	Reeve	är	

också	skolkamraters	påverkan	stor	(Reeve	2002:186).	Detta	beror	märkbart	på	åldern	och	

jag	 är	 intresserad	 av	 tonåringars	 motivation	 för	 att	 de	 inte	 nödvändigtvis	 är	 själva	

medvetna	om	sin	motivation.	

	

Jag	har	ofta	stött	på	negativa	attityder	mot	svenskan	hos	studerande	i	olika	ålder	och	vill	ta	

reda	på	om	de	finns	på	riktigt	och	om	man	kan	göra	något	åt	saken.	I	Tiina	Kortelainens	

avhandling	(1989:21)	kommer	det	fram	att	de	flesta	högstadieeleverna	1989	hade	ganska	

eller	mycket	positiva	attityder	till	svenska.	Min	enkät	är	positivt	betonad	därför	att	jag	vill	

att	eleverna	börjar	tänka	på	sin	motivation	och	om	de	själva	kan	förbättra	den.	Jag	gjorde	

enkäten	på	det	enklaste	möjliga	sättet	så	att	eleverna	förstår	frågorna	rätt	och	kan	svara	

på	dem	så	bra	och	sanningsenligt	som	möjligt.	

	

Att	välja	högstadieelever	som	informantgrupp	var	klart	redan	i	början.	Jag	anser	att	i	deras	

ålder	 är	 motivationen	 det	 allra	 viktigaste	 speciellt	 i	 inlärningen	 och	 undervisningen.	

Högstadieelever	är	väldigt	mottagliga	för	press	och	inflytande	utifrån,	men	å	andra	sidan	

blir	behovet	av	autonomi	starkare	i	deras	ålder	(Little	&	Malmberg	2005).	Jag	anser	att	om	

jag	får	veta	mer	om	tonåringars	tankar	och	åsikter	kommer	det	att	vara	märkbart	lättare	

att	 undervisa	dem	 i	mitt	 framtida	 arbete	 som	 språklärare.	 Bara	 genom	att	 förstå	deras	

tankevärld	är	det	möjligt	att	vara	en	bra	lärare.	

	

Detta	ämne	har	forskats	mycket	sedan	gammalt	men	trots	det	anser	jag	att	det	lönar	sig	

att	 forska	 vidare	 hela	 tiden.	 Även	 om	 jag	 inte	 kunde	 hitta	 några	 nya	 resultat	 eller	

observationer	anser	jag	att	det	är	lönsamt	att	utreda	elevernas	aktuella	åsikter.	Förutom	

att	min	undersökning	hjälper	mig	själv	kan	det	också	vara	till	nytta	för	lärarna	och	dessutom	

för	 eleverna.	 De	 kan	 märka	 sådana	 saker	 som	 de	 inte	 själva	 har	 tänkt	 på	 förr.	 Mitt	
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bakgrundsmaterial	är	till	stor	del	utländskt	och	jag	hoppas	att	min	avhandling	hjälper	dem	

som	vill	hitta	bra	och	klart	material	men	vet	inte	var	man	kan	hitta	det.	

	

	

1.1.	Syfte	

	

Syftet	 med	 min	 avhandling	 är	 att	 utreda	 högstadieelevers	 motivation	 för	 att	 studera	

svenska	språket	 i	Norra	Österbotten.	Jag	ska	ta	reda	på	hur	högstadieeleverna	upplever	

svenska	språket	och	härigenom	hurdan	deras	motivation	är.	Ifall	motivationen	är	låg,	vill	

jag	ta	reda	på	vilka	skäl	inverkar	på	det.	Jag	skulle	vilja	veta	hur	de	själva	ser	betydelsen	av	

svenskan,	vilket	antagligen	också	inverkar	på	deras	motivation	att	studera	det.	

Motivation	i	undervisningen	är	det	allra	viktigaste	med	tanke	på	inlärningen.	Enligt	Wentzel	

och	Wigfield	är	motivation	den	mest	centrala	saken	för	att	förstå	elevernas	förmåga	att	

delta	 i	aktiviteter	 i	 skolan	 (Wentzel	&	Wigfield	2009:1).	 Jag	anser	att	det	 inte	räcker	att	

forska	om	motivation	bara	på	den	teoretiska	nivån,	utan	man	måste	ta	reda	på	situationen	

för	tillfället	med	jämna	mellanrum.	På	det	sättet	är	det	möjligt	att	utveckla	saker,	i	detta	

fall	motivation	hos	eleverna,	och	på	det	sättet	hjälpa	undervisningspersonal	i	sitt	arbete.	

Mina	forskningsfrågor	är:		

1) Hur	upplever	högstadieelever	svenska	språket?	

2) Hurdan	motivation	har	högstadieelever?	

3) Vilka	faktorer	inverkar	på	högstadieelevers	motivation	att	studera	svenska?		

Jag	har	en	hypotes	att	eleverna	inte	är	motiverade	att	studera	svenska	och	jag	ska	ta	reda	

på	 om	 det	 stämmer.	 Hypotesen	 baserar	 sig	 på	 den	 allmänna	 debatten	 om	 s.k.	

tvångssvenskan,	 vilket	 för	 sin	 del	 ifrågasätter	 det	 hur	 eleverna	 upplever	 förnuftet	 att	

studera	 svenska.	 Enligt	 Harju-Luukkainen	 och	 Tainio	 är	 motivation	 att	 studera	 t.ex.	

engelska	i	Finland	bättre	än	vad	det	är	med	svenska	(Harju-Luukkainen	&	Tainio	2013:8).	
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1.2.	Material	och	metod	

	

Mitt	material	för	avhandlingen	är	enkätsvar	som	jag	samlade	in	i	en	grundskola	i	Uleåborg	

i	 april	 2018.	 På	 min	 enkät	 svarade	 sammanlagt	 38	 informanter	 i	 2	 klasser.	 Jag	 valde	

klasserna	slumpmässigt	i	Uleåborg.	I	enkäten	finns	det	14	frågor	därav	är	tre	ja/nej-frågor,	

två	flervalsfrågor	och	sex	öppna	frågor.	Enligt	Ellen	Bijvoet	är	nackdelen	med	flervalsfrågor	

att	de	styr	informanterna	och	därför	rekommenderas	öppna	frågor.	Bijvoet	anser	att	det	

finns	brister	i	alla	fall	också	i	öppna	frågor	därför	att	det	kan	vara	svårt	att	tolka	svaren.	

(Bijvoet	2008:124–125)	Dessutom	har	jag	tre	frågor	om	informanters	klass,	snittbetyg	och	

betyg	i	svenska.	Med	tanke	på	min	undersökning	är	alla	frågor	inte	lika	viktiga,	men	med	

hjälp	av	dem	alla	får	jag	en	omfattande	helhetsbild	av	elevernas	motivation.	T.ex.	frågan	

”Tycker	 du	om	 svenskan?”	 är	 en	 direkt	 fråga	 som	berättar	 om	 informantens	 attityd	 till	

svenskan	medan	frågorna	”Vad	är	det	bästa	i	svenska	lektioner?”	eller	”Vad	inspirerar	dig	

att	studera?”	hjälper	att	förstå	informantens	motivationsnivå.	

	

Jag	valde	en	enkät	för	med	hjälp	av	det	får	jag	en	aktuell	och	autentisk	översikt	över	dagens	

läge.	Enligt	Ellen	Bijvoet	är	enkäten	bra	därför	att	man	får	ett	omfattande	material	med	

mindre	besvär	(Bijvoet	2008:124).	I	likhet	med	Bijvoet	anser	Hirsjärvi,	Remes	och	Sajavaara	

att	enkäten	är	ett	effektivt	sätt	att	samla	in	undersökningsmaterial	därför	att	det	kan	lätt	

skickas	samtidigt	till	en	stor	mängd	människor.	(Hirsjärvi,	Remes	et	al.	2009:195)		

	

Hirsjärvi	och	Hurme	nämner	en	nackdel	enligt	vilken	kan	informanten	svara	på	så	sätt	som	

han	eller	hon	tänker	man	borde	svara	på	frågan	i	fallet.	Intervjuare	kan	också	styra	svaren	

mot	 en	 inriktning	 som	 han	 eller	 hon	 tänker	 är	 mest	 gynnsamt	 med	 tanke	 på	

undersökningen.	 (Hirsjärvi	 &	 Hurme	 2008:35)	 Jag	 var	 själv	 på	 plats	 med	 läraren	 när	

informanterna	svarade	på	frågorna	och	därför	anser	jag	att	de	tog	enkäten	allvarligt	även	

om	det	är	omöjligt	att	vara	säker	på	det,	vilket	också	är	en	nackdel	i	enkätundersökningen.	

Hirsjärvi,	Remes	och	Sajavaara	skriver	att	man	heller	inte	kan	veta	hur	informanterna	har	

satt	 sig	 in	 i	 temat	 i	 frågan,	men	 i	 detta	 fall	 är	 frågorna	enkla	och	 förståeliga.	 (Hirsjärvi,	

Remes	et	al.	2009:195).			
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Jag	 ska	 analysera	 forskningsmaterialet	 mest	 kvalitativt	 men	 det	 finns	 också	 delar	 av	

kvantitativ	metod.	Jag	vill	ta	reda	på	informanternas	egna	åsikter	med	hjälp	av	de	öppna	

frågorna	 så	 att	 jag	 kan	utnyttja	dem	 i	 fortsättningen	 i	 undervisningen	och	 i	min	 senare	

undersökning.	De	öppna	frågorna	hjälper	mig	att	få	svar	på	mina	forskningsfrågor	och	enligt	

kvalitativ	metod	ger	de	djupare	förståelse	av	mitt	tema.	Min	undersökningsplan	har	enligt	

kvalitativ	metod	formats	under	undersökningen.	

	

Jag	behandlar	det	insamlade	materialet	också	med	hjälp	av	antalen	för	att	ta	reda	på	hur	

omfattande	eller	allmän	är	någon	åsikt.	För	att	kunna	analysera	antalen,	behöver	jag	till	

stöd	för	kvalitativ	metod	också	kvantitativ	syn.	Jag	har	valt	informantgruppen	slumpmässigt	

i	stället	för	ändamålsenligt,	vilket	 i	sin	tur	är	en	del	av	kvantitativ	metod,	anser	Hirsjärvi	

m.fl.	Jag	har	ett	par	ja	eller	nej-frågor	samt	frågor	med	fyra	alternativ	som	enligt	Hirsjärvi	

m.fl.	stöder	den	kvantitativa	delen	i	undersökningen	trots	att	frågorna	inte	ger	i	detta	fall	

direkta	svaren	på	mina	forskningsfrågor.	(Hirsjärvi,	Remes	et	al.	2009:140).	
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2.	TEORETISK	BAKGRUND	

	
I	 denna	 del	 presenterar	 jag	 olika	 motivationsteorier	 och	 klargör	 de	 mest	 väsentliga	

begreppen	 inom	motivationspsykologi.	 Det	 finns	 också	 ett	 eget	 kapitel	 för	motivation	 i	

skolan	vilket	är	det	mest	väsentligt	med	tanke	på	forskningsfrågorna.	Jag	presenterar	kort	

vad	 inre	och	yttre	motivation	betyder	även	om	 jag	 inte	undersöker	dem	hos	eleverna	 i	

denna	 avhandling.	 Jag	 framställer	 också	 kort	 svenska	 språkets	 ställning	 i	 Finland,	 d.v.s.	

varför	och	hur	man	studerar	svenska	i	Finland	idag.	

	

	

2.1.	Motivation	som	begrepp	

	

Motivation	har	forskats	inom	alla	vetenskapsgrenar	och	det	finns	också	flera	definitioner	

på	det.	I	boken	Oppimismotivaatio	ger	Matti	Peltonen	och	Pekka	Ruohotie	en	uttömmande	

definition	 av	 begreppet.	 De	 skriver	 att	 ordet	 motivation	 kommer	 från	 ett	 grekiskt	 ord	

movere,	vilket	betyder	att	 röra	sig.	Peltonen	och	Ruohotie	nämner	också	att	senare	har	

ordet	utvidgats	så	att	det	betyder	mer	ett	system	till	vilket	hör	styrning	och	stimulering	av	

beteendet.	(Peltonen	&	Ruohotie	1992)	Pekka	Ruohotie	tar	upp	begreppet	motiv	som	är	

ett	grundord	till	ordet	motivation.	Ruohotie	skriver	att	motiven	är	de	som	väcker,	formar	

samt	riktar	individens	beteende	mot	olika	mål.	De	kan	vara	t.ex.	behov,	lust,	drift	samt	olika	

inre	eller	 yttre	belöningar	och	bestraffningar.	Motiven	kan	vara	antigen	medvetna	eller	

omedvetna.	(Ruohotie	1998)		

	

Enligt	Wentzel	och	Wigfield	är	motivation	det	som	ger	energi	att	utföra	givna	anvisningar,	

uppnå	sitt	mål	och	bestämma	när	är	uppgiften	 fullbordad	 (Wentzel	&	Wigfield	2009:1).	

Enligt	Svensk	Ordbok	betyder	motivation	”inre	behov	som	ligger	bakom	visst	(potentiellt)	

beteende”	(SO	s.v.	motivation).	Nurmi	och	Salmela-Aro	för	sin	del	skriver	att	motivation	

syns	som	handling	i	vissa	enskilda	situationer	men	också	som	handlingens	likhet	i	individens	

hela	levnadslopp	(Nurmi	&	Salmela-Aro	2005:10).	
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2.2.	Motivationsteorier	

	
De	äldsta	motivationsteorierna	uppstod	på	1950-talet,	men	ett	nytt	intresse	väcktes	hos	

motivationsforskarna	på	1980-talet.	Nurmi	och	Salmela-Aro	presenterar	både	föråldrade	

och	moderna	motivationsteorier	och	jag	ska	koncentrera	mig	på	de	moderna,	i	synnerhet	

på	 självbestämmandeteorin	 av	 Edward	 Deci	 och	 Richard	 Ryan.	 (Nurmi	 &	 Salmela-Aro	

2005:11–17)		

	

De	 äldsta	 motivationsteorierna,	 s.k.	 klassiska	 motivationsteorier,	 utgick	 från	 fysiologi.	

Enligt	en	synvinkel	kommer	individens	behov	och	drifter	ur	kropp	och	hjärna.	Enligt	Nurmi	

och	Salmela-Aro	kan	en	sådan	här	 teori	användas	bara	 för	att	beskriva	handlingen	med	

anknytning	till	t.ex.	hunger	och	törst.	I	psykoanalytisk	teori	var	den	väsentliga	idéen	det	att	

motiven	som	styr	individens	handling	kommer	ur	individens	medvetna	tänkande.	En	av	de	

klassiska	teorierna,	behaviorism,	avvek	från	de	ovannämnda	på	så	sätt	att	enligt	det	är	det	

yttre	 belöningar	 som	 styr	 handlingen.	 Enligt	 Nurmi	 och	 Salmela-Aro	 har	

självbestämmandeteorin	vidareutvecklats	 från	kritik	mot	behaviorism	därför	att	det	 inte	

tog	inre	faktorer	i	beaktande.	(Nurmi	&	Salmela-Aro	2005)	

	

I	den	moderna	motivationsteorin	har	man	forskat	individers	mål,	strävanden	och	avsikter.	

Dessutom	 forskar	man	 individens	 förmåga	 att	möjliggöra	dem	och	hur	 viktiga	de	 själva	

upplever	dem	samt	hurdana	känslor	de	väcker	hos	dem.	(Nurmi	&	Salmela-Aro	2005:23)	

Wentzel	och	Wigfield	presenterar	översikten,	bakgrunden	samt	utvecklingen	av	de	mest	

betydande	teoretiska	perspektiv	som	adresserar	barnens	motivation	i	skolan.	Dessa	teorier	

omfattar	sådana	som	tro,	värde,	mål	samt	behov	som	har	varit	de	mest	väsentliga	inom	

motivationspsykologi	under	de	senaste	årtiondena.	(Wentzel	&	Wigfield	2009:4)	

	

Inte	heller	de	nyaste	motivationsteorierna	är	helt	kompletta.	Enligt	Nurmi	och	Salmela-Aro	

finns	det	också	många	begränsningar	i	dem.	De	betonar	att	det	som	styr	individens	handling	

är	till	stor	del	omedvetet,	och	för	att	kunna	forska	om	dem	skulle	nya	forskningsmetoder	

behövas.	(Nurmi	&	Salmela-Aro	2005)	I	likhet	med	Nurmi	och	Salmela-Aro	lyfter	också	Ford	

och	Smith	fram	motivationsteoriernas	framtid.	De	skriver	om	nya	riktningar	från	teoretiska	

synpunkter	men	också	om	motivationsområdet	i	det	stora	hela.	De	skriver	om	fem	stigar	
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som	kan	förändra	vetenskapsområdet.	Första	stigen	är	att	tänka	på	motivation	klarare	ur	

evolutionistiskt	perspektiv	med	hänsyn	till	individens	känslor.	Två	följande	stiger	handlar	

om	den	sociala	aspekten	på	motivation	vid	sidan	av	individens	karaktärsdrag.	För	det	fjärde	

påpekar	skribenterna	betydelsen	för	att	ha	en	mångsidig	konstruktion	samt	olika	modeller,	

och	till	slut	framhåller	de	hur	viktigt	det	är	att	förena	olika	teoretiska	synpunkter	för	att	

utveckla	motivationsteorier	i	bättre	och	mer	fullständig	riktning.	(Ford	&	Smith	2009:265–

275)	

	

	

2.3.	Inre	och	yttre	motivation	

	

Om	 motivation	 kan	 man	 inte	 tala	 utan	 att	 ta	 hänsyn	 till	 begreppen	 inre	 och	 yttre	

motivation.	Ratelle	och	Vallerand	i	likhet	med	många	andra	forskare	(se	t.ex.	Deci	&	Ryan	

2002:10)		anser	att	inre	motivation	avser	beteenden	som	utförs	av	intresse	och	nöje.	Yttre	

motivation	är	i	stället	det	som	utförs	för	att	uppnå	ett	antal	resultat.	(Ratelle	&	Vallerand	

2002:37)	Johnmarshall	Reeve	anser	att	vid	sidan	av	inre	motivation	verkar	yttre	motivation	

också	vara	nödvändigt.	Reeve	skriver	att	 t.ex.	 lärare	som	han	har	 träffat	anser	att	yttre	

motivation	är	viktig	därför	att	alla	uppgifter	och	lektioner	inte	nödvändigt	är	inneboende	

hos	alla	elever.	Exempel	på	yttre	belöningar	som	Reeve	nämner	är	betyg,	priser	och	känslan	

av	att	bli	accepterad.	Enligt	Reeve	kan	också	yttre	motivation	styras	av	själva	individen	och	

inte	bara	av	yttre	belöningar.	(Reeve	2002:195)	

	

Enligt	 självbestämmandeteorin	 omfattar	 inre	motivation	 tre	 sektorer	 som	 är	 autonomi	

d.v.s.	 självbestämmande,	 känsla	 av	 kompetens	 och	 till	 sist	 samhörighet.	 Deci	 och	 Ryan	

skriver	att	individer	har	ett	grundläggande	psykologiskt	behov	av	dessa	tre	saker	och	när	

man	upplever	tillfredsställelse	inom	situationen,	tenderar	man	att	bli	mer	inre	motiverad.	

De	betonar	att	människor	är	utrustade	med	naturlig	benägenhet	för	att	utvecklas	och	att	

lära	sig	inte	bara	för	sin	omgivnings	skull	utan	också	på	grund	av	sin	egen	inre	värld.	Enligt	

Deci	och	Ryan	är	den	 inre	motiverade	 inlärningen	en	 livslång	process	som	är	 i	hög	grad	

påverkad	av	den	sociala	omgivningen.	(Deci	&	Ryan	2009:172–173)	
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2.4.	Motivation	i	skolan	

	

I	 föregående	 stycken	 behandlade	 jag	 motivation	 på	 allmän	 nivå	 samt	 klargjorde	 de	

vanligaste	 begreppen.	 I	 denna	 del	 tar	 jag	 upp	 motivation	 i	 skolvärlden	 med	 hjälp	 av	

expertisen	inom	utbildningsområde	och	motivationspsykologi.	Enligt	Wentzel	och	Wigfield	

är	barnens	liv	i	skolan	utmanande	och	komplicerat.	Det	ställs	stora	förväntningar	på	dem	

med	 anknytning	 till	 att	 följa	 instruktioner	 i	 klassrummet,	 att	 underhålla	 relationer	 till	

människor	samt	att	delta	i	aktiviteter	i	skolan.	Nyckelordet	för	att	förstå	barnens	framgång	

i	dessa	aktiviteter	är	motivation.		(Wentzel	&	Wigfield	2009:1)		

	

I	inledningen	hänvisade	jag	till	sambandet	mellan	lärarens	och	elevens	motivation.	Enligt	

Johnmarshall	Reeve	finns	det	en	klar	positiv	påverkan	om	läraren	ägnar	sig	åt	sitt	arbete	

och	 stöder	 eleverna	 i	 den	 autonoma,	 d.v.s.	 självstyrda	 inlärningen	 i	 stället	 för	 att	 vara	

kontrollerande.	 Han	 ger	 praktiska	 exempel	 på	 hur	 läraren	 kan	 stödja	 eleverna	 i	 den	

autonomiska	 inlärningen,	 och	 på	 det	 sättet	 också	 främja	 deras	 inre	 motivation.	 Reeve	

förklarar	 också	 om	 elever	 har	 nytta	 av	 autonomi-stödjande	 läraren	 och	 varför.	 (Reeve	

2002:186)	 Kathryn	Wentzel	 belyser	denna	 sak	med	hjälp	 av	 en	 anknytningsteori,	 vilken	

enligt	henne	har	den	största	betydelsen	för	arbetet	i	synnerhet	med	yngre	barn.	Wentzel	

skriver	att	elever	engagerar	sig	mer	positivt	i	uppgifter	i	klassrummet	om	deras	kompetens	

och	självständighet	tas	i	beaktande.	(Wentzel	2009:302–303)	

	

Ett	 skäl	 som	 har	 inverkan	 på	 elevers	motivation	 är	 bevisligen	 kamrater.	 Herald-Brown,	

Kochel	och	Ladd	påpekar	att	relationer	mellan	kompisarna	(av	både	barn	och	tonåringar)	

har	en	mångsidig	inverkan	på	inställning	till	skolgången	inklusive	deras	engagemang.		Enligt	

skribenter	är	relationer	mellan	klasskamrater	alltmer	förbundna	med	skolengagemanget	

därför	att	jämnåriga	spelar	en	kritisk	om	inte	unik	roll	i	sociala,	emotionella	och	kognitiva	

orienteringar	 som	 eleverna	 utvecklar	 gentemot	 skolan.	 Herald-Brown	 m.fl.	 skriver	 att	

eleverna	tillbringar	de	flesta	av	sina	dagar	i	skolan	omgivna	av	och	i	växelverkan	med	sina	

jämnåriga.	De	tar	upp	mobbningen	som	har	en	stor	påverkan	på	mentala	hälsoproblem	

som	 t.ex.	 depression,	 självkänsla	 och	 ensamhetskänsla.	 (Herald-Brown,	 Kochel	 et	 al.	

2009:323–241)	

	



	 11	

2.5.	Svenska	språkets	ställning	i	Finland	

	

2017	 hade	 Finland	 5,5	 miljoner	 invånare,	 varav	 87,9	 %	 var	 finskspråkiga	 och	 5,2	 %	

svenskspråkiga	 (SVT	 2018).	 Enligt	 Nuolijärvi	 (2013:27)	 betyder	 befolkningstillväxten	 att	

antalet	av	både	dem	som	har	finska	som	modersmål	och	dem	vars	modersmål	är	något	

annat	växer.	Genom	den	nya	finska	språklagen	garanteras	den	finsk-	och	svenskspråkiga	

befolkningens	språkliga	rättigheter	så	att	alla	får	tjänster	på	sitt	eget	språk	(Kielilakikomitea	

2001).	Nuolijärvi	redogör	omfattande	med	hjälp	av	lagparagrafer	och	siffror	för	svenskans	

ställning	i	Finland	och	för	att	vilken	betydelse	det	har	för	den	finska	språkmiljön	(Nuolijärvi	

2013:26–30).	

	

I	Finland	hör	man	ofta	hur	det	pratas	om	”tvångssvenskan”.	Enligt	Nuolijärvi	finns	det	inga	

punkter	i	språklagen	som	hänvisar	till	att	svenska	borde	vara	obligatorisk	för	finskspråkiga	

elever	eller	omvänt	finska	för	svenskspråkiga	elever.	Nuolijärvi	tar	upp	saken	därför	att	i	

den	 offentliga	 debatten	 blandar	man	 ibland	 ihop	 språkundervisningen	 och	 språklagens	

åligganden.	 Hon	 betonar	 att	 genom	 att	 undervisa	 det	 andra	 inhemska	 språket	 redan	 i	

grundskolan,	 möjliggörs	 att	 anställda	 i	 statliga	 tjänster	 kommer	 att	 ha	 förutsatta	

språkkunskaper.	(Nuolijärvi	2013:39)		

	

Enligt	 Nuolijärvi	 har	 kunskaper	 i	 svenska	 språket	 försämrats	 och	 det	 orsakas	 av	 flera	

faktorer.	Hon	skriver	att	studierna	i	svenska	i	grundskolan	har	minskat	och	blivit	ensidigare	

och	därför	måste	högskolor	bättra	på	sina	studerandes	kunskaper,	vilket	i	sin	tur	minskar	

skolornas	 resurser	 för	 att	 utveckla	 studerandenas	 kompetens	 med	 tanke	 på	 deras	

kommande	arbete.	Nuolijärvi	skriver	om	behovet	att	börja	undervisa	svenska	tidigare	än	i	

sjunde	 klassen,	 och	 det	 har	 lyckligtvis	 redan	 genomförts	 för	 nuförtiden	 studerar	 redan	

sjätteklassare	svenska	i	skolan.	(Nuolijärvi	2013:39)	
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3.	ANALYS	OCH	RESULTAT	

	

	

3.1.	Informanter	

	
På	min	 enkät	 svarade	 sammanlagt	 38	 informanter	 som	 alla	 var	 sjundeklassare.	 De	 har	

börjat	 studera	 svenska	 i	 sjätte	 klass	 och	har	 finska	 som	modersmål.	De	har	 svenska	 en	

timme	i	veckan	och	under	åren	har	de	åtta	veckors	paus	i	svenskan	på	grund	av	att	de	har	

en	period	utan	svenska.	Enligt	 informanternas	svar	använder	de	praktiskt	 taget	 inte	alls	

svenska	 på	 fritiden	 med	 ett	 par	 undantag.	 Informanterna	 hade	 inte	 ännu	 fått	 betyg	 i	

svenska	och	inte	alla	av	dem	kom	ihåg	sitt	snittbetyg	och	därför	bestämde	vi	att	de	inte	

svarar	på	frågorna	om	betygen.	Jag	har	belyst	resultaten	med	exempel	från	informanternas	

svar.	Inom	parentes	finns	översättningen	och	informanterna	är	markerade	som	informant	

1,	2	och	3.	

		

	

3.2.	Hur	upplever	informanterna	svenska	språket?	

	
I	enkäten	hade	jag	en	fråga	om	informanternas	vänner	och	föräldrar	och	om	de	tycker	eller	

håller	svenska	för	viktigt.	Jag	hade	för	avsikt	att	ta	reda	på	om	vänner	och	föräldrar	inverkar	

på	 informanternas	 åsikter.	 Över	 hälften	 av	 informanterna	 ansåg	 att	 deras	 vänner	 inte	

tycker	 om	 svenska	 (21	 informanter,	 55	 %).	 10	 (16	 %)	 informanters	 vänner	 tyckte	 om	

svenska	och	de	andra	visste	inte	vad	deras	vänner	tycker	om	svenskan.	Det	finns	inte	ett	

klart	samband	mellan	informanternas	egen	och	deras	vänners	åsikter.	Föräldrars	betydelse	

för	elevernas	åsikter	kan	inte	analyseras	i	denna	avhandling	eftersom	de	flesta	av	eleverna	

inte	visste	vad	deras	föräldrar	tycker	om	svenskan.	

	

Jag	frågade	varför	det	skulle	löna	sig	att	kunna	svenska,	och	hälften	(19	informanter,	50	%)	

ansåg	att	det	skulle	vara	roligt	att	kunna	använda	språket	i	Sverige	eller	att	de	kommer	att	

behöva	språket	i	sitt	framtida	arbete.	12	av	informanterna	(30	%)	ansåg	att	det	lönar	sig	att	

lära	sig	svenska	eftersom	det	är	det	andra	officiella	språket	i	Finland.	23	informanter	(60	%)	

tänkte	 att	 de	 kommer	 att	 behöva	 svenska	 i	 framtiden,	 t.ex.	 i	 sitt	 arbete.	 Det	 som	 var	
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överraskande	var	att	de	flesta	av	informanterna	verkade	förstå	betydelsen	och	viktigheten	

av	att	lära	sig	svenska,	men	det	syns	inte	i	andra	svar.	På	grund	av	informanternas	andra	

svar	 kan	man	påstå	 att	 deras	möjliga	 låga	motivation	beror	på	andra	 saker	 såsom	 t.ex.	

läraren,	språkets	svårighet	samt	likheten	med	engelska.	

	

En	 annan	 fråga	 jag	 tar	 upp	 är	 vad	 som	 är	 svårt	 i	 svenskan	 enligt	 informanterna.	 Detta	

berättar	 om	 de	 upplever	 svenska	 som	 lätt	 eller	 svårt.	 Den	 vanligaste	 saken	 som	 vållar	

problem	bland	informanterna	var	ord	och	satser	(25	informanter,	66	%).	12	av	dem	nämnde	

böjningen	av	orden	och	att	det	är	svårt	att	komma	ihåg	alla	böjningsformer.	6	informanter	

(16	%)	 ansåg	 att	 allting	 är	 svårt	 i	 svenskan.	Det	 fanns	också	 enstaka	 svaren	 enligt	 vilka	

grammatik,	att	tala	och	att	lyssna	är	svårt	i	svenskan.	En	av	informanterna	ansåg	att	det	är	

undervisningen	som	förorsakar	problemen.	

	

Exempel	1	

”Ei	tiedä	asioita,	koska	ne	opetetaan	huonosti.”	(Man	behärskar	inte	sakerna	eftersom	de	

undervisas	dåligt.)	(Informant	1)	

	

	
3.3.	Informanters	motivation	

	

I	enkäten	frågade	jag	först	om	informanterna	tycker	om	att	gå	till	skolan	och	om	de	tycker	

om	 svenskan.	 Att	 fråga	 högstadieelever	 om	 motivation	 är	 inte	 enkelt	 och	 därför	

formulerade	jag	frågorna	på	det	enklaste	möjliga	sättet.	Det	fanns	fyra	svarsalternativ	för	

frågorna:	 inte	alls,	 lite,	 ganska	mycket	och	verkligt	mycket.	Det	 flesta	av	 informanterna	

tyckte	lite	(16	informanter	42	%)	eller	ganska	mycket	(18	informanter,	47	%)	om	att	gå	till	

skolan.	25	 (66	%)	av	 informanterna	 tyckte	 lite	om	svenskan	och	5	 (13	%)	 tyckte	ganska	

mycket	om	svenskan.	Bara	en	informant	tyckte	verkligt	mycket	om	både	skolgången	och	

svenskan.	3	 informanter	 (8	%)	 tyckte	 inte	alls	om	skolgången	och	7	 (18	%)	 inte	alls	om	

svenskan.	Det	kom	fram	att	de	flesta	av	informanterna	tyckte	lika	eller	nästan	lika	mycket	

om	 skolgången	 och	 svenskan.	 18	 av	 dem	 (47	 %)	 tyckte	 lite	 mindre	 om	 svenskan	 än	

skolgången,	2	(5	%)	tyckte	mer	om	svenskan	än	om	skolgången	och	alla	andra	tyckte	lika	

mycket	om	de	båda.	Man	kan	lägga	märke	till	att	det	är	vanligt	att	svenska	inte	är	populärt	
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jämfört	med	 skolgången	 i	 allmänhet.	 I	 figurerna	nedan	 finns	 fördelningen	 av	 svaren	på	

frågorna	”Tycker	du	om	svenskan?”	och	”Tycker	du	om	skolgången?”.	

	

	
	

Figur	1.	Fördelningen	av	svaren	på	frågan	”Tycker	du	om	svenskan?”.	

	

	
	

Figur	2.	Fördelningen	av	svaren	på	frågan	”Tycker	du	om	skolgången?”.	
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För	att	få	reda	på	vilka	skäl	som	inverkar	på	elevernas	motivation,	frågade	jag	först	vad	som	

är	det	bästa	med	svensklektioner.	Jag	anser	att	i	vissa	fall	kan	svaren	antyda	också	deras	

motivationsnivå.	En	tredjedel	(34	%)	av	informanterna	ansåg	att	att	titta	på	videor	är	det	

bästa	med	svensklektionerna.	Den	andra	tredjedelen	(26	%)	hittade	ingenting	som	är	bra	

med	svensklektionerna	med	undantag	av	4	av	dem	som	svarade	något	som	tyder	på	låg	

motivation.	 Två	 av	 informanterna	 ansåg	 att	 det	 bästa	 med	 svenskan	 är	 att	 man	 inte	

nödvändigtvis	måste	göra	någonting	på	 lektionerna,	vilket	 jag	 förstår	betyder	att	de	vill	

klara	 svenskan	 utan	 besvär.	 Ett	 exempel	 av	 svaren	 på	 frågan	 ”vad	 är	 det	 bästa	 med	

svensklektionerna?”	var	ett	sådant	här:		

	

Exempel	2	

”Viimeiset	viisi	minuuttia”	(De	sista	fem	minuterna).	(Informant	2)	

	

Till	 skillnad	 från	 föregående	 svar	 fanns	 det	 också	 positiva	 saker	 med	 tanke	 på	

informanternas	motivation.	Över	en	tredjedel	(39	%)	räknade	upp	saker	som	de	tycker	om	

att	 göra	 på	 svensklektionerna.	 De	 nämnde	 t.ex.	 att	 lyssna	 på	 texter	 i	 boken,	 att	 göra	

uppgifter	(både	självständigt,	parvis	och	i	små	grupper)	samt	att	läsa	texterna	högt.	5	av	

dessa	 informanter	 svarade	 att	 det	 bästa	 är	 när	 man	 lär	 sig	 något	 nytt	 vilket	 möjligen	

antyder	en	bra	motivation.	I	jämförelse	med	t.ex.	det	ovannämnda	videotittandet	kan	man	

konstatera	att	en	del	av	informanternas	intresse	för	att	göra	uppgifter	och	att	lära	sig	nya	

saker	är	bättre	för	motivationen.	

	

Den	 sista	 frågan	 ”vad	 inspirerar	 dig	 att	 studera?”	 var	 viktigast	 med	 tanke	 på	

undersökningen.	Svaren	skiljer	sig	från	varandra	men	den	vanligaste	saken	som	inspirerar	

informanterna	var	skolframgången	och	bra	betygen	(9	informanter,	24	%).	Vänner	och	bra	

lärare	var	också	 inspirerande	saker	samt	atmosfären	 i	skolan	(6	 informanter,	16	%).	Det	

fanns	tydligt	både	inre	och	yttre	belöningar	som	styr	informanternas	motivation	och	det	

som	 inte	 överraskade	 mig	 var	 att	 det	 vanligaste	 saken	 som	 motiverar	 eleverna	 var	

uttryckligen	yttre	saker.	

	

Det	finns	ett	tydligt	samband	mellan	motivation	och	vad	som	informanterna	svarade	på	

frågan	hur	mycket	de	tycker	om	svenskan.	Bara	en	av	8	informanter	som	svarade	att	de	
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inte	alls	tycker	om	svenskan	hittade	något	bra	i	att	studera	svenska.	Informanten	i	fråga	

ansåg	att	han	eller	hon	kommer	att	behöva	svenska	i	framtiden	i	motsats	till	de	andra	7	

som	ansåg	att	de	inte	kommer	att	behöva	språket,	och	att	det	inte	finns	något	bra	eller	

nyttigt	i	att	studera	svenska.	Två	av	dessa	8	informanter	(utan	att	ens	ta	i	beaktande	alla	

andra	som	har	samma	åsikt)	ansåg	att	läraren	är	den	som	inspirerar	dem	att	studera	vilket	

är	utmanande	med	tanke	på	undersökningen.	Det	är	omöjligt	att	få	reda	på	elevernas	äkta	

motivationsnivå	därför	att	de	är	yttre	saker	såsom	läraren,	vänner	och	stämningen	som	

påverkar	mest.	

	

De	som	har	svarat	att	de	tycker	lite	eller	ganska	mycket	om	svenskan	har	i	sin	tur	relativt	

likartade	svar	med	varandra.	Man	kan	lägga	märke	till	att	de	verkar	ha	bättre	motivation	

och	att	de	upplever	svenska	mer	viktig	än	de	som	inte	tycker	om	svenska.	Om	man	jämför	

svaren	av	dem	som	tycker	lite	om	svenska	med	dem	som	tycker	ganska	mycket	om	det,	

märker	man	att	motivationen	och	i	synnerhet	inre	motivation	blir	bättre	i	förhållande	till	

hur	mycket	de	tycker	om	språket.	Detta	kommer	fram	t.ex.	i	följande	svaren	på	frågan	”vad	

är	det	bästa	med	svensklektionerna?”:	

	

Exempel	3	

”Se,	kun	huomaa	osaavansa	jotain	tai	oppii	 jotain.”	(När	man	märker	att	man	kan	något	

eller	lär	sig	något.)	(Informant	3)	

	

I	detta	kapitel	behandlas	svaren	från	sådana	som	tycker	lite	om	svenska.	Informanterna	i	

denna	grupp	verkar	uppleva	svenskan	som	viktig	och	de	alla	har	något	som	de	tycker	om	

att	göra	på	svensklektionerna.	De	flesta	(17	informanter,	71	%)	ansåg	att	de	kommer	att	

behöva	 språket	 i	 framtiden.	De	ovannämnda	 informanternas	motivation	 styrs	 tydligt	 av	

yttre	saker	som	t.ex.	pengar	som	de	får	för	bra	betyg	(3	informanter,	13	%)	eller	för	att	få	

bättre	lön	i	framtiden.	Andra	saker	som	styr	motivationen	är	högre	yrke	(8	informanter,	33	

%)	och	bra	betygen	(4	informanter,	17	%).	

	

Till	 sist	 behandlas	 deras	 svar	 som	 tycker	 ganska	 mycket	 om	 svenska.	 Det	 som	 är	

anmärkningsvärt	är	att	dessa	informanter	har	märkbart	längre	svar	jämfört	med	de	som	

tycker	mindre	om	svenska.	Alla	5	informanter	anser	att	de	vill	lära	sig	att	tala	svenska	och	
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att	kommunicera	med	svenskspråkiga	människor.	4	av	dem	tar	i	beaktande	sin	framtid	och	

3	 informanter	 anser	 att	 svenska	 hjälper	 dem	 att	 få	 en	 bättre	 utbildningsplats.	 Alla	

informanter	som	använder	svenska	på	sin	fritid	finns	i	denna	grupp.	En	av	dem	har	språket	

i	sin	telefon	på	svenska	och	två	av	dem	har	svenskspråkiga	släktningar.	

	

I	 motsats	 till	 de	 föregående	 informanterna	 fanns	 det	 en	 informant	 som	 tyckte	 väldigt	

mycket	om	svenskan	och	verkade	ha	bra	motivation	för	att	studera	det.	Det	kom	fram	att	

han	eller	hon	också	har	släktingar	som	pratar	svenska,	vilket	antagligen	ger	meningen	att	

lära	sig	språket	för	att	kunna	förstå	och	använda	det.	En	informant	(3	%)	i	ett	relativt	snävt	

urval	(38	informanter)	ger	inte	en	vattentät	tolkning	av	situationen,	men	det	antyder	att	

det	fortfarande	finns	motiverade	elever	trots	att	kunskaper	och	motivation	för	att	studera	

svenska	blir	hela	tiden	sämre.	
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4.	SAMMANFATTANDE	DISKUSSION	

	

Mitt	syfte	var	att	ta	reda	på	hur	högstadieeleverna	upplever	svenska	språket	och	vilka	skäl	

inverkar	på	deras	motivation.	För	att	klargöra	dessa	saker,	använde	jag	forskningsfrågorna	

”Hur	 upplever	 högstadieelever	 svenska	 språket?”,	 ”Hurdan	 motivation	 har	

högstadieelever?”	och	”	Vilka	faktorer	inverkar	på	högstadieelevers	motivation	att	studera	

svenska?”.	

Det	 kom	 fram	 att	 informanterna	 höll	 svenska	 för	 viktigt	 och	 ansåg	 att	 de	 kommer	 att	

behöva	språket	i	framtiden.	De	förstod	också	svenskans	ställning	i	Finland	och	att	det	löner	

sig	att	kunna	prata	svenska.	Till	största	delen	hittade	alla	informanter	något	som	de	tycker	

om	att	göra	på	svensklektioner	samt	något	som	är	svårt.	Med	tanke	på	motivationen	fanns	

det	tydliga	skillnader	mellan	informanterna.	Det	fanns	både	sådana	som	inte	intresserar	sig	

för	att	studera	svenska	och	sådana	som	uppriktigt	verkade	vara	motiverade	att	studera	det.	

Det	 kom	 också	 fram	 att	 skäl	 som	 har	 inverkan	 på	 informanters	 motivation	 varierade	

märkbart	med	 tanke	 på	 hur	mycket	 de	 tyckte	 om	 svenskan.	 Skäl	 som	 har	 inverkan	 på	

motivationen	var	mestadels	yttre	saker	såsom	pengar,	yrke	och	skolframgång	med	ett	par	

undantag	såsom	t.ex.	att	lära	sig	nya	saker.	

	

Sedan	 jag	 har	 analyserat	 resultaten	 jag	 fick	 genom	enkäten,	 anser	 jag	 att	 jag	 helt	 eller	

åtminstone	delvis	lyckades	besvara	alla	mina	forskningsfrågor.	Det	blev	brister	i	vissa	delar	

men	dem	kommer	jag	antagligen	undersöka	mer	noggrant	i	min	senare	undersökning.	Jag	

skulle	 ha	 velat	 få	 reda	 på	 mer	 vad	 som	 förorsakar	 hög	 eller	 på	 motsvarande	 sätt	 låg	

motivation	hos	eleverna.	Att	undersöka	tonåringars	motivation	kräver	mer	tid	än	jag	hade	

nu,	men	ett	syfte	var	att	ta	reda	på	situationen	för	närvarande	och	där	lyckades	jag	i	alla	

fall.		

	

Metoden	som	jag	använde	fungerade	bra	i	denna	avhandling	men	vissa	innehållsmässiga	

skäl	skulle	jag	förändra.	I	enkäten	fanns	det	några	brister	men	det	var	delvis	också	tiden	

som	begränsade	möjligheten	att	fördjupa	mig	i	vissa	frågor.	Å	ena	sidan	kunde	enkäten	ha	

varit	mer	mångsidig	eller	längre	men	å	andra	sidan	orkade	en	del	av	informanterna	redan	
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nu	inte	koncentrera	sig	på	alla	frågor,	och	därför	var	det	bra	att	enkäten	var	kort	och	enkel.	

Informanterna	på	13–14	år	är	inte	ännu	kunniga	att	fundera	på	sin	egen	handling	och	minst	

av	allt	det	som	inverkar	på	handlingen.	Situationen	för	enkäten	var	lugn	och	informanterna	

kunde	koncentrera	sig	på	sin	egen	blankett	utan	att	bli	störda,	vilket	inte	är	en	självklarhet	

i	klassrummen.	

	

I	 ljuset	 av	 teoriavsnitten	 kom	 det	 fram	 att	 de	 är	 yttre	 saker	 som	 inverkar	 mest	 på	

motivationen.	 Enligt	 Johnmarshall	 Reeve	 (2002:195)	 är	 både	 inre	 och	 yttre	 motivation	

viktiga	i	skolan	men	enligt	honom	och	t.ex.	Deci	och	Ryan	(2009:172–173)	är	det	viktigt	att	

förstärka	 i	 synnerhet	 inre	motivation.	 I	några	 svar	kom	det	 fram	att	det	är	 läraren	 som	

orsakar	problemen	i	motivation.	Reeve	(2002:186)	betonar	att	läraren	har	ett	stort	ansvar	

för	att	motivera	eleverna	så	att	de	själva	blir	 intresserade	av	att	 lära	sig.	Skolkamraters	

inverkan	på	motivation	kunde	man	inte	bevisa	i	denna	undersökning,	trots	att	det	enligt	

flera	 undersökningar	 (se	 t.ex.	 Herald-Brown,	 Kochel	 et	 al.	 2009)	 är	 ett	 av	 skälen	 som	

påverkar	mest	motivationen	i	skolan.	

	

I	 förhållande	 till	 teoriavsnitten	är	 resultatet	en	 summarisk	översikt	över	motivation	hos	

högstadieeleverna.	Teoriavsnitten	fungerar	ändå	som	en	bra	grund	för	undersökningen	för	

att	kunna	förstå	motivation	och	dess	olika	sidor.	Med	tanke	på	mina	resultat	lönar	det	sig	

att	fördjupa	forskningarna	om	motivation	för	att	förstå	elevernas	tankevärld	på	ett	bättre	

sätt.	 Jag	 anser	 att	 fem	 stigar	 som	 Ford	 och	 Smith	 (2009:265–275)	 lyfter	 fram	 med	

anknytning	till	att	forska	om	motivation	i	framtiden	innehåller	sådana	saker	som	man	borde	

ta	med	i	lärarutbildningen.	

	

Som	sagt	strider	elevernas	motivation	mot	det	att	de	tydligt	förstod	svenskans	betydelse	i	

sitt	eget	liv	och	dess	ställning	i	Finland.	Resultaten	bekräftade	det	som	Nuolijärvi	(2013:39)	

påstår	 gällande	nutida	elevers	 kunskaper	 i	 och	 låg	motivation	 för	 svenska,	men	det	 var	

överraskande	att	det	som	Nuolijärvi	skriver	om	svenskans	ställning	i	Finland	är	något	som	

informanterna	i	alla	fall	verkade	förstå.	De	tyckte	att	de	kommer	att	behöva	språket	och	

att	det	lönar	sig	att	behärska	svenska	språket	med	tanke	på	de	kommande	studierna	och	

arbetslivet.	
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Om	man	tänker	på	undersökningens	pålitlighet	och	validitet,	finns	det	saker	som	bekräftar	

dessa	 saker	 gällande	 min	 undersökning.	 Hirsjärvi	 m.fl.	 skriver	 att	 om	 två	 informanter	

kommer	fram	till	att	svara	på	samma	sätt	kan	man	konstatera	undersökningen	pålitlig.	De	

skriver	 också	 att	 informanterna	 kan	 ha	 missförstått	 frågorna	 men	 i	 dessa	 fall	 verkade	

informanterna	förstå	dem	på	rätt	sätt	och	svaren	liknar	delvis	varandra.	(Hirsjärvi,	Remes	

et	al.	2009:231–233)	I	början	av	undersökningen	hade	jag	en	hypotes	som	stämde	men	det	

påverkade	 inte	 när	 jag	 analyserade	 svaren	 så	 objektivt	 som	 möjligt.	 För	 att	 bevisa	

undersökningens	pålitlighet	har	jag	skrivit	några	utdrag	direkt	från	enkätsvaren.	

Även	om	man	kan	 konstatera	 att	min	undersökning	är	pålitlig	och	 valid,	 finns	det	 vissa	

begränsningar	 med	 tanke	 på	 enkäten	 och	 ett	 snävt	 urval.	 38	 informanter	 i	 en	 sådan	

undersökning	är	ett	relativt	litet	antal	och	dessutom	var	alla	informanterna	sjundeklassare.	

Resultaten	kunde	vara	olika	ifall	t.ex.	nioklassare	hade	svarat	på	enkäten.	Det	fanns	också	

informanter	 som	 inte	 orkade	 svara	 på	 enkäten	 annat	 än	 ”jag	 vet	 inte”,	 vilken	 inte	 kan	

räknas	 som	 pålitligt	 svar.	 För	 den	 kvalitativa	 delen	 av	 undersökningen	 kan	 resultaten	 i	

denna	 undersökningen	 inte	 generaliseras.	 Trots	 att	 det	 fanns	 likadana	 svar	 mellan	

informanterna,	 fanns	 det	 också	 ytterligheter	 bland	 dem.	 Man	 kan	 delvis	 generalisera	

resultatet	därför	att	resultaten	motsvarar	tidigare	undersökningar	(se	t.ex.	Nuolijärvi	2013).	

Detta	ämne	är	sådant	som	jag	vill	sätta	mig	djupare	in	i.	Det	skulle	vara	nyttigt	att	undersöka	

inre	och	yttre	motivation	i	min	pro	gradu-avhandling,	inte	minst	därför	att	jag	har	hittat	bra	

bakgrundsmaterial	 som	 jag	 kunde	 använda	 i	 fortsättningen.	 I	 skolan	 som	 jag	 besökte	

diskuterade	vi	svenska	språkets	framtid	med	lärarna.	Enligt	lärarna	är	svenskans	ställning	i	

skolor	svag	och	det	kommer	att	bli	sämre	hela	tiden.	För	min	egen	del	vill	jag	arbeta	med	

att	 få	 eleverna	 att	 förstå	 värdet	 av	 svenska	 språket,	 och	 på	 det	 sättet	 så	 småningom	

förbättra	motivationen	för	att	studera	det.	
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BILAGA.	Enkät	

	
	
Motivaatiokysely	7.-9.	luokille	koskien	ruotsin	opiskelua	

	

Ympyröi	oikea	vastaus	tai	kirjoita	se	viivalle:	

1. Luokka	 				7.		 8.		 9.		

2. Keskiarvosi	_____	

3. Ruotsin	numerosi	______	

4. Pidätkö	koulunkäynnistä?		

A.	en	ollenkaan	 B.	jonkin	verran	 C.	melko	paljon	 D.	todella	paljon	

5. Pidätkö	ruotsista?	

A.	en	ollenkaan	 B.	jonkin	verran	 C.	melko	paljon	 D.	todella	paljon	

6. Pitävätkö	kaverisi	ruotsista?	 Kyllä	 Ei	

7. Pitävätkö	vanhempasi	ruotsia	tärkeänä	kouluaineena?	

							A.	Kyllä	 							B.	Ei	 C.	En	tiedä	

8. Mikä	on	lempiaineesi	koulussa?	

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________	

9. Mikä	ruotsintunneilla	on	parasta?	

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________	

10. Mikä	ruotsissa	on	vaikeaa?	

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



	

11. Miksi	ruotsia	kannattaisi	sinun	mielestäsi	osata?	

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________	

	

12. Luuletko	tarvitsevasi	ruotsia	tulevaisuudessa?	(esim.	työssäsi)								Kyllä									En	

	

13. Käytätkö	ruotsia	vapaa-ajalla?	(sukulaiset,	kaverit,	elokuvat	jne.)	Jos	käytät,	kerro	missä.	

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________	

14. Mikä	sinua	innostaa	opiskelemaan?	

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________	

	
Kiitos	vastauksistasi!	
	 	
Janita	Tahkola	
Oulun	yliopisto	
	


