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Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka mellanstadielärares syn på motivation, och söka svar på hur de 
arbetar för att motivera sina elever i deras engelskspråkiga inlärning. Således har syftet varit att undersöka huruvida 
mellanstadielärare visar en medvetenhet kring motivationsstrategier i sitt dagliga arbete. Studien är kvalitativ och 
empirin har samlats in med semi-strukturerade intervjuer som metod.  
 
Resultatet visar på att deltagande lärare har en gemensam syn på motivation, nämligen att en motiverad elev 
uppvisar en vilja att lära och förstår syftet med inlärningen. En motiverad elev beskrivs även som aktiv och visar ett 
mod att våga använda sina språkliga kunskaper.  
 
Resultatet visar också att deltagande lärare använder sig av motivationsstrategier i sin undervisning som korrelerar 
med vilken typ av strategier forskning menar är de viktigaste för att motivera elever att lära. Strategier som dessa är 
att som lärare föregå med gott exempel, undervisa med entusiasm, skapa goda relationer med eleverna och variera 
undervisningen och göra eleverna delaktiga. Avslutningsvis visar denna studies resultat att det inte går att blunda 
för den roll lärare har i elevers motivationsarbete. Deltagande lärare och forskning menar att läraren har goda 
möjligheter att motivera sina elever i deras språkinlärning så länge läraren har rätt typ av verktyg, och är medveten 
om både sina möjligheter att påverka motivationen och om de motivationsstrategier som finns. 
 
De slutsatser som kan dras utefter studiens resultat är att det är en fördel för undervisande lärare att vara medveten 
om vilka möjligheter läraren har att motivera eleverna att lära engelska. För att utveckla forskningsfältet än mer 
skulle en liknande studie kunna kombineras med intervjuer av elever samt observationer utav lärarnas 
motivationsarbete. Detta för att få fler perspektiv än vad denna studie gett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Motivation, andraspråk, klassrumskontext, lärare, motivationsstrategier, engelska 
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1. Inledning 
Mellanstadielärares försök att motivera elever att lära sig språk är något som intresserat mig, 

då det under verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) i årskurser 4-6 blivit tydligt att eleverna 

i svensk skola idag besitter stora kunskaper i engelska, men är inte alltid villiga att dela med 

sig av dessa. Suckar och försök till att undvika att delta i klassrumsaktiviteter är ett inte 

ovanligt förekommande beteende.  

 

Tidigare konsumtionsuppsats fastslog att motivation är ett brett och komplext område med 

många förklaringar till vad som påverkar en elevs motivation. Forskning inom motivation och 

hur det påverkar elevers språkinlärning har presenterat olika teorier kring motivationens roll, 

och dessa teorier ger alla olika förklaringar till vilken som bör ses som den viktigaste 

påverkansfaktorn på motivationen (se Schunk et al., 2010; Dörnyei & Ushioda, 2011; 

Dörnyei, 2001). Dock är forskare alla överens om en sak, nämligen lärarens roll i elevers 

motivationsarbete. Forskning inom andraspråksinlärning visar på att läraren har stora 

möjligheter att påverka elevers motivation att lära ett andraspråk, och spelar således en 

odiskutabel roll i elevers inlärning. Det är således till lärares fördel att de är medvetna om att 

det finns strategier för att på bästa sätt motivera elever i tillägnandet av ett andraspråk, och att 

dessa används i den dagliga undervisningen. Då läroplanen även fastslår att lärare i sitt arbete 

ska ”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” (Skolverket, 2011: 

14), ger även detta tyngd till en medvetenhet kring dessa strategier. Jag är därför intresserad 

av att se om lärare verkligen är medvetna om vikten av dessa strategier, och om de i sin 

undervisning beskriver att de arbetar med beprövade strategier. Detta för att se om det går att 

se likheter i lärarnas strategier och de strategier forskning förespråkar. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är således att undersöka lärares beskrivningar av 

motivationsstrategier, och hur och om de arbetar med dessa i sin engelskundervisning. 

1.2 Frågeställningar 

• Hur beskriver mellanstadielärare elevers motivation att lära engelska? 

• Hur beskriver mellanstadielärare sin roll i elevers motivation att lära engelska? 

• Vilka strategier använder sig mellanstadielärare av för att motivera sina elever i sin 

engelskspråkiga inlärning? 
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2. Teoretisk bakgrund 
Forskning om motivation och hur det påverkar människors inlärning och beteende är ett brett 

område med många olika aspekter av forskningsfokus. Även definitionen av begreppet 

motivation är mångfacetterad, och antalet motivationsteorier är också många till antalet. I 

detta kapitel ges en definition av begreppet motivation och tidiga motivationsteorier inom 

området lyfts fram, för att sedan fokusera på motivationsforskning med klassrummet som 

kontext och hur lärare kan motivera sina elever inom denna. Den modell denna studie tar sin 

utgångspunkt i presenteras även i detta kapitel. 

 

2.1 Definition av begreppet motivation 
Som tidigare nämnt är begreppet motivation ett något mångfacetterat begrepp. Enligt 

Nationalencyklopedin (2013) definieras motivation som en ”psykologisk term för de faktorer 

hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. Ordet härstammar från 

det latinska verbet movere som betyder ”att röra på sig” (Dörnyei & Ushioda, 2011: 3; 

Schunk et al., 2010: 4). Schunk et al. menar även att motivation ska ses som en process 

snarare än en produkt, och att motivation är något som vi kan observera genom människors 

handlande (2010: 4). Gunn Imsen beskriver motivation som det som skapar aktivitet hos en 

individ och det som håller aktiviteten levande och ger den mål och mening (2006: 457). 

Dörnyei och Ushioda (2011: 4) menar att de motivationsteorier som finns vill förklara varför 

människor tänker och agerar som de gör, och menar således att motivation bör definieras som 

varför man väljer att göra något, hur länge man tänker göra detta och hur hårt man är villig 

att anstränga sig. Detta är den definition som kommer gälla som utgångspunkt i denna studie. 

 

2.2 Historisk bakgrund 
Hur människor motiveras att agera och väljer att göra vissa aktiviteter framför andra har länge 

varit ett intressant område för forskning, och fokus inom området har under historiens gång 

skiftat. Nedan ges en kort översikt över de teorier kring motivation och lärande som är av vikt 

för denna studie. 

 

2.2.1 Behavioristiskt perspektiv på motivation 
Under 1900-talets början dominerades synen på motivation av behavioristiska teorier där 

människors agerande var betingat och styrdes impulsivt och omedvetet av stimulans, respons 

och vanebildning (Dörnyei, 2001: 7; Schunk et al, 2010: 19). Behavioristiska tankar förklarar 



 
 
 

7 

följaktligen att lärande sker via imitation, övning, positiv respons och vanebildning och att 

motivationen att lära påverkas av främst yttre belöningar (Lightbown & Spada, 2013: 103). 

Detta är en väldigt enkel syn på motivation och dess roll vid inlärning, då kognitiva processer 

spelar en liten roll och inte ges utrymme alls (Imsen, 2006: 463). Dessa behavioristiska tankar 

fick så småningom under senare halvan av 1900-talet ge plats för mer kognitiva tankar kring 

människors handlande, då forskare ansåg att individens egna föreställningar och tankar 

förbiseddes utifrån detta synsätt. 

 

2.2.2 Kognitivt perspektiv på motivation 
Kognitiva teorier kring motivation fokuserar på hur individens tankar formar motivationen, 

och de utgår från att människan är nyfiken och undersökande i sin natur (Imsen, 2006: 463). 

Dessa teorier uppkom i mångt och mycket som en reaktion på den syn på motivation 

behaviorismen tenderade att utgå från. Motivation lokaliseras som inneboende hos 

människan, men att denna inneboende motivation på ett eller annat sätt påverkas av 

människans föreställningar och attityder om den sociala värld denne verkar inom (Dörnyei, 

2001: 8; Schunk et al., 2010: 40). Kognitiva tankar och teorier är dominerande i dag inom 

psykologisk motivationsforskning (Dörnyei, 2001: 8). 

 

2.2.3 Sociokulturellt perspektiv på motivation 
Som en utgrening av ett kognitivt synsätt på motivation utvecklades denna teori, vilken allt 

som oftast förknippas främst med Vygotsky. Sociokulturell teori beskriver människan som en 

social varelse där vi lär oss i ett socialt sammanhang och genom social interaktion. Det är 

genom denna sociala interaktion som vi lär oss språk (Lightbown & Spada, 2013: 118). 

Motivationen finns således både inom individen men även i den sociala kontext individen 

verkar inom. Människan ses inte enbart som produkter utan även som aktiva producenter av 

deras sociala och kulturella omgivning (Dörnyei & Ushioda, 2011: 34). Sociokulturellt 

perspektiv på motivation tar med andra ord större hänsyn till den sociala miljö individen 

verkar inom, och att lärande och motivation att delta påverkas av denna miljö. 

 

 

Inom de nämnda perspektiv på motivation inryms flertalet teorier som alla har sina 

beskrivningar och förklaringar kring varför människor agerar som de gör. Då motivation är ett 

så mångfacetterat och svårdefinierat begrepp ger dock dessa teorier endast förklaringar utifrån 
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sina respektive synfält och det är svårt att nå konsensus kring vad som motiverar människor, 

vilket kanske heller aldrig kommer att uppnås (Dörnyei, 2001: 12). Ingen teori kan således stå 

för sig själv, utan alla motivationsteorier bidrar till att förstå människors beteende. Hur ska då 

exempelvis språklärare förhålla sig till dessa teorier och förklaringar för att förstå hur och 

varför deras elever agerar (och inte agerar) som de gör? Detta leder in på det fält inom 

motivationsforskning som är av intresse för denna studie, nämligen språkinlärning. Forskning 

kring hur motivation påverkar elevers språkinlärning bygger i mångt och mycket på de teorier 

som kort nämnts ovan, men motivationsforskning inom andraspråksinlärning utgår till stor del 

från kognitiva teorier kring varför människor agerar och motiveras. Nedan ges en kort 

översikt över hur forskningsfältet inom hur motivation påverkar språkinlärningen sett ut, för 

att sedan presentera den modell studien har inspirerats av. 

 

2.3 Motivationsforskning inom andraspråksinlärning 
Initialt kretsade teorier och forskning kring hur motivation påverkar människors 

språkinlärning runt två kanadensiska forskares verk, Robert Gardner och Wallace Lambert. 

De utvecklade ett synsätt på motivation under 1970- och 1980-talet som benämnts som det 

sociopsykologiska synsättet på motivation (social psychological perspective), där de menade 

att en persons motivation att lära ett andraspråk styrs av en vilja hos inläraren att integreras 

och bli en del av målspråkets kultur (integrativeness) (Dörnyei & Ushioda, 2011: 41). 

Gardner har senare vidareutvecklat denna teori, och menar att en elevs motivation att lära ett 

andraspråk påverkas både av elevens integrativeness och elevens inställning till 

lärandesituationen (Gardner, 2001: 4f). Gardner menar även att elevens språkliga framgång 

påverkas av motivationen och elevens språkbegåvning.  

 

Denna syn på motivation kom under 1990-talet att ändras något, då diskussioner fördes kring 

att ett fokusskifte inom forskningsområdet behövdes eftersom Gardner och Lamberts 

integrativa teori kring motivation inte tog hänsyn till när språket lärs in i en klassrumskontext 

och eleverna enbart möter målspråket i klassrummet (Ellis, 2008: 677). Anledningen till detta 

var att det uppmärksammades att den kanadensiska kontexten var svår att omvandla till en 

klassrumskontext, då Kanada är ett av få länder i världen vars invånare är tvåspråkiga och 

talar två världsspråk, franska och engelska. Denna period med fokus på att applicera 

forskning inom språkinlärning på en mer undervisningsrelaterad nivå kom att präglas av en 

mer kognitiv syn på motivationens påverkan av språkinlärning (cognitive-situated period), där 
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hänsyn togs till kontextuella faktorers inverkan. Klassrummet är en sådan kontext, och fokus 

inom forskningsfältet flyttades succesivt från att utgå ifrån att en persons motivation att lära 

ett andraspråk styrdes av individens integrerande vilja, till att ta hänsyn till hur klassrummet 

som kontext påverkar (och styr) motivationen. Numera har man en syn på elevers motivation 

som en process, och motivation ses som något dynamiskt snarare än något statiskt. Forskning 

inom denna process-orienterade period menar således att motivationen att lära ett andraspråk 

inte ska ses som något konstant, utan att inom klassrummet kan en elevs motivation att lära ett 

andraspråk skifta från dag till dag eller under en lektions gång (Dörnyei & Ushioda, 2011: 

60).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att synen på hur inlärningen av ett andraspråk påverkas av 

elevers motivation har under det senaste seklet förändrats från ett bredare till ett mer komplext 

perspektiv, där motivationen att lära ett nytt språk ses som en dynamisk process och att denna 

motivation hela tiden är i förändring. Hur motivation påverkar elevers språkinlärning är ett väl 

utforskat område, och Ellis (2012: 325) sammanfattar att trots att forskning kommit fram till 

blandade resultat, finns det överväldigande bevis för att mer motiverade elever lär sig mer 

språk. Vad som då kan verka förvånande är att det är relativt få studier som gjorts som 

behandlar motivation utifrån en klassrumskontext, och på vilket sätt lärare kan påverka 

elevers motivation (Dörnyei & Ushioda, 2011: 105). En forskare som tagit sig an denna 

uppgift är Zoltán Dörnyei, som tillsammans med en kollega genomförde en storskalig studie i 

Ungern där lärare blev ombedda att rangordna utvalda undervisningsstrategier utefter hur 

viktiga de ansågs vara och hur ofta deltagande lärare använde dessa strategier (Dörnyei & 

Csizér, 1998). Detta resulterade i en ”topplista”, där de tio populäraste strategierna fanns med 

utifrån hur de hade värderats av deltagande lärare. De strategier som rankades högst var att 

läraren skulle föregå med gott exempel, skapa en trygg och avslappnad miljö i klassrummet, 

presentera uppgifter på ett tydligt sätt och skapa en god relation med eleverna (för fullständig 

lista, se Dörnyei & Csizér, 1998: 215). Den kritik denna studie mött är att forskarna inte 

inkluderade elever utan bara tog lärares perspektiv på motivation, och att det då är svårt att 

garantera att dessa strategier verkligen har en positiv inverkan på elevers motivation i 

andraspråksinlärning (Bernaus & Gardner, 2008: 388).  

 

Som svar på denna kritik genomförde Dörnyei en ny storskalig studie i Sydkorea under 

ledning av Marie Guillouteaux (2008). I denna studie sattes strategierna på prov då deltagande 
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lärare fick använda dessa motivationsstrategier i sin undervisning. Observationer av elevernas 

deltagande och agerande under lektionerna gjordes för att studera om det fanns ett samband 

mellan lärares användning av motivationsstrategier och ett ökat deltagande (och således en 

ökad motivation) hos eleverna. Resultatet av studien visade ett starkt samband mellan lärares 

användning av motivationsstrategier och en ökad motivation hos eleverna (Guillouteaux & 

Dörnyei, 2008: 72). Vad som är karakteristiskt för båda nämnda studier är att de är storskaliga 

med många deltagare, och de är alla av kvantitativ art, vilket även är något som är gemensamt 

för majoriteten av de studier som är gjorda inom motivationsforskningen. Detta beror enligt 

Dörnyei på att initiativtagarna till forskningsfältet, Gardner & Lambert, använde sig av 

kvantitativa datainsamlingsmetoder, och således gjorde efterkommande forskare på liknande 

sätt (Dörnyei & Ushioda, 2011: 213). Det är även av den anledningen som kvalitativa studier 

inte är lika många till antalet (ibid). Av den anledningen anser jag att den studie jag valt att 

genomföra på ett sätt bidrar till att fylla en lucka i aktuell forskningsvärld då det är få studier, 

om ens några, som utgår från kvalitativa intervjuer utav undervisande lärare för att få deras 

syn på hur motivationsstrategier kan användas och används i klassrummet för att motivera 

elever i sin språkinlärning. De studier som liknar dessa som gjorts fokuserar på eleverna 

snarare än lärarna, och hur eleverna upplever sin motivation att lära. Det finns heller inga idag 

kända studier som tar sin utgångspunkt i en svensk skolkontext som denna studie gör, vilket 

ger ytterligare tyngd till aktuell studie.  

 

2.4 Dörnyeis modell över lärares motivationsstrategier 
Utifrån nämnd studie som genomförts av Dörnyei & Csizér (1998) har förstnämnde utarbetat 

ett förhållningssätt eller en approach som bygger på de motivationsstrategier lärarna i den 

första studien rankade. Utifrån dessa utformades en omfattande modell som fått namnet 

’motivational teaching practice’ som är en processorienterad modell, vilket innebär att synen 

på motivation är att den är föränderlig och inte statisk, och att lärarens möjligheter att påverka 

elevers motivation även dessa är föränderliga (Dörnyei, 2001: 28). I fortsättningen kommer 

den svenska översättningen ”modell över lärares motivationsstrategier” att användas. 

Motivationen påverkas även av den kontext inläraren befinner sig i, vilket i detta fall är 

klassrummet. Denna modell sorterar motivationsstrategier i fyra kategorier (se figur 1), där 

den första kategorin fokuserar på faktorer som är nödvändiga för att skapa någon form av 

grundläggande förutsättningar för en motiverande miljö för språkinlärning. De viktigaste 

strategierna är att läraren har ett lämpligt förhållningssätt och arbetar för en god relation med 
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sina elever, arbetar för ett trevligt och stöttande klassrumsklimat och arbetar för att skapa 

normer i gruppen för att nå en sammanhållen elevgrupp (Bernaus & Gardner, 2008: 388). Den 

andra kategorin fokuserar på att generera elevernas motivation genom undervisningen. 

Läraren bör då arbeta för en positiv attityd hos eleverna till målspråket, öka deras 

målorientering och att göra materialet och läroplanen relevant för dem (ibid). den tredje 

kategorin inhyser strategier för att bibehålla elevers motivation genom att läraren sätter 

tydliga delmål, ökar kvalitén på elevernas upplevelser av undervisningen, ökar elevernas 

självförtroende under språklektionerna och arbetar för att eleverna själva ska uppmärksamma 

och hitta passande lärstrategier. Den fjärde och sista kategorin syftar till att uppmuntra till en 

positiv syn hos eleverna på sitt eget lärande för att på så sätt öka deras motivation, genom att 

läraren pekar på deras arbetsinsats snarare än förmåga, ger rätt form av feedback och får 

eleverna att känna sig nöjda med sin insats (Bernaus & gardner, 2008: 388). Det denna modell 

utgår från är således att lärarens beteende och användning av strategier har en direkt påverkan 

på elevers motivation att lära ett andraspråk.  

 

Samma forskare har senare utformat en nyare teori, ”L2 Motivational Self System” (Dörnyei 

& Ushioda, 2011: 88). Dock lägger denna teori mer fokus på inlärarens syn på sin kompetens 

som talare av målspråket, i detta fall eleven, och huvudfokus flyttas därför från läraren och 

dennes påverkan till att utgå från elevens självbild och känslor (ibid). Det är även av den 

anledningen jag valt att inte utgå från denna teori, då denna inte överensstämmer med 

studiens syfte, där fokus ligger på lärarens arbete för att motivera eleven och inte elevens 

upplevelser av motivation. Dock bör det poängteras att den modell detta arbete inspirerats av 

inte är den senaste inom forskningsfältet, men det är den senaste modell med störst relevans 

för denna studies syfte. Det jag således är intresserad av att ta reda på med min studie är 

huruvida lärare är medvetna om dessa motivationsstrategier, och om det framkommer av 

deras intervjusvar att de medvetet använder dessa i sin undervisning för att motivera elever att 

lära sig engelska. 
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Figur 1: Dörnyeis modell över lärares motivationsstrategier (Dörnyei, 2001: 29) 
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3. Metod 
Vid en vetenskaplig studie finns det olika typer av metoder att använda sig av. Dessa metoder 

beror på om studien är av kvalitativ eller kvantitativ art. Kvantitativ forskning utgår ifrån en 

deduktiv teori, vilket innebär att teorier prövas utifrån en stor mängd data (Bryman, 2002: 

20). Kortfattat kan en kvantitativ forskningsansats förklaras som att forskaren vill förklara 

något, och med hjälp av denna stora mängd data är syftet att resultatet ska bli något mätbart 

och jämförbart (Fejes & Thornberg, 2009: 18). Kvalitativ forskning utgår istället från en 

induktiv ansats, där forskaren utifrån en mindre mängd data söker uppfattningar och 

beskrivningar om och i den sociala världen, och hur människor som verkar inom denna 

reflekterar över denna (Bryman, 2002: 264). Då denna beskrivning lämpar sig väl för syftet 

med denna studie har en kvalitativ forskningsansats valts. 

 

I detta kapitel redogörs vidare för den kvalitativa metod som valts till denna studie och hur 

urvalsprocessen av informanter har gått till. Andra frågor gällande etiska ställningstaganden 

som gjorts och studiens reliabilitet kommer också att diskuteras.  

 

3.1 Val av metod 
Som tidigare nämnt är denna studie av kvalitativ art. Bryman beskriver i sin bok 

Samhällsvetenskapliga metoder att en kvalitativ forskningsansats kännetecknas av att den är 

induktiv, bygger på en kunskapsteori som är tolkningsinriktad och att forskningsansatsens 

ontologiska ståndpunkt är konstruktivistisk i sin syn på hur kunskap skapas (2002: 249f). En 

av de vanligaste datainsamlingsmetoder inom denna kvalitativa forskningsansats är intervjuer, 

vilket är den metod som valts till genomförandet av denna studie. Syftet med studien är att få 

lärares syn på motivation, och för att på bästa sätt besvara mina frågeställningar anser jag 

intervjun vara bäst lämpad. Varför jag som många andra forskare valt intervju som 

insamlingsmetod är den flexibilitet intervjun erbjuder (ibid: 299). Den typ av intervju jag valt 

att använda mig av är kvalitativ, semi-strukturerad (även halvstrukturerad) intervju, vilket ger 

den intervjuade stora möjligheter att utveckla sina svar och ger mig som intervjuare möjlighet 

att ställa följdfrågor. Jag behöver således inte följa en intervjuguide strikt. Ytterligare en 

faktor som gjorde att valet föll på intervju som metod är att denna studie är ett 

produktionsarbete som skrivs under en relativt begränsad tid. 
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3.2 Urval 
Till denna intervjustudie har jag gjort vad Bryman kallar för ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att jag har kontaktat engelsklärare som jag fått kontakt med via verksamhetsförlagda 

praktiker och genom gemensamma kontakter (Bryman, 2002: 313). I ett första skede skickade 

jag ut en förfrågan via mail till fem lärare som alla är verksamma på mellanstadiet och 

behöriga i engelska. En utav lärarna är verksam på en skola där jag arbetat i fritidsverksamhet 

och där jag inte har haft någon praktik, så där har jag använt mig av de kontakter jag skaffat 

via arbete. Då en utav de tillfrågade lärarna tackade nej fick jag kontakt med en sjätte lärare 

genom gemensamma kontakter. Således innefattar denna studie intervjuer med fem (5) lärare 

som alla på något sätt har en koppling till mig. Detta kan självklart ses som en risk gällande 

lärarnas konfidentialitet och anonymitet, något som diskuteras mer ingående i nästkommande 

del, men då jag strävat efter att avidentifiera lärare, personer och platser som eventuellt nämns 

i intervjuerna, anser jag att detta inte påverkar deltagande lärares anonymitet eller 

konfidentialitet.  

 

3.2.1 Presentation av deltagande lärare 
Deltagande lärare är alla behörighet i engelskämnet och undervisar på mellanstadiet, fyra av 

dem är verksamma inom samma kommun och en av lärarna arbetar i en grannkommun. Kim 

tog sin lärarexamen 2006 och har arbetat som lärare i drygt sju år. Charlie tog sin examen 

2008 och har arbetat som lärare i åtta år. Sam tog sin lärarexamen 2002 och har varit verksam 

lärare i snart 15 år. Alex är den av lärarna som har kortast erfarenhet inom läraryrket, då Alex 

tog sin examen 2014, och har varit verksam lärare i åtta månader, medan Jean har arbetat 

längst som lärare, i 33 år, och tog sin examen från dåvarande Lärarhögskolan 1982. Dessa 

namn är fingerade för att garantera lärarnas anonymitet. Då det inte heller är av intresse för 

studiens syfte skrivs inte deltagande lärares könstillhörighet fram, utan lärarna har fått 

könsneutrala namn och det genusneutrala pronomenet ”hen” används. 

 

3.3 Etiska ställningstaganden 
Inom vetenskaplig forskning som involverar människor ställs forskaren inför en rad etiska 

problem som kan komma att dyka upp under studiens gång. Syftet med all typ av forskning är 

att så långt det är möjligt skydda de individer som deltar i studien, och detta skydd har 

resulterat i fyra typer av krav forskningen måste ta hänsyn till. Dessa kallas 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2002: 440; Vetenskapsrådet, 2002: 6).  

 

Alla informanter i denna studie blev i ett första skede kontaktade av mig via mail, där de 

informerades om studiens syfte, att deltagandet bygger på frivillighet och att de när som helst 

får välja att avbryta sitt deltagande (se bilaga 1). De fick även ta del av den intervjuguide med 

frågor som jag utgick från (se bilaga 2). Vid själva intervjutillfället betonades återigen deras 

frivillighet och möjlighet att avbryta sin medverkan, vilket gör att jag anser att 

informationskravet och samtyckeskravet uppfyllts (Bryman, 2002: 440; Vetenskapsrådet, 

2002: 7ff).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna i studien ska bli informerade om att alla 

personliga uppgifter behandlas på ett sådant sätt att utomstående inte får ta del av 

informationen, och att det inte ska gå att identifiera deltagarna i studien (Bryman, 2002: 440; 

Vetenskapsrådet, 2002: 12). Deltagarna informerades om detta både vid första kontakten och 

vid intervjutillfället. Samtliga deltagare i studien har tilldelats fingerade namn, och då det inte 

är av intresse för studien utelämnas även vilken skola respondenten är verksam på.  

 

Slutligen innebär nyttjandekravet att de insamlade uppgifter, i detta fall lärarnas intervjusvar, 

enbart används för forskningsändamål (Bryman, 2002: 441; Vetenskapsrådet, 2002: 14). 

Detta krav uppfylldes på samma sätt som de tidigare nämnda kraven, respondenterna blev 

informerade om detta vid första kontakten via mail, och slutligen under själva 

intervjutillfället. För att ytterligare säkerställa att lärarnas intervjusvar inte används i något 

annat syfte raderas ljudfilerna efter att uppsatsen publicerats. 

 

3.4 Genomförande och bearbetning av data  
Som tidigare nämnts skapades en intervjuguide inför intervjutillfällena där frågorna 

överensstämmer med denna studies syfte och frågeställningar (se bilaga 2). Intervjuguiden 

användes som stöd under intervjuerna för att samla in data, men även andra frågor ställdes 

under vissa intervjuer, något som är en fördel när man använder sig av semi-strukturerade 

intervjuer (Bryman, 2002: 301). Mestadels var det följdfrågor som ställdes för att förtydliga 

något svar eller där jag som intervjuare kände att informanten inte helt svarade på frågan. 
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Innan en analys av materialet kan inledas krävs det en transkribering av materialet, något som 

gjordes så tätt inpå intervjutillfället som möjligt. Detta för att ha informanternas svar så 

”färska” som möjligt. För att detta skulle kunna genomföras spelades alla intervjuer in, och 

dessa ljudfiler användes vid transkriberingen. Kvale och Brinkmann diskuterar i sin bok Den 

kvalitativa forskningsintervjun att transkriberingen är en tolkande process där jag som 

intervjuare ställs inför en rad beslut som bör fattas (2014: 217). Kort sagt kan sägas att 

utskrifter av intervjuer är en översättning från ett muntligt språk till ett skrivet språk, och 

Kvale och Brinkmann kommenterar att en transkribering innebär en transformation av 

materialet från ett medium till ett annat. I mina transkriberingar har jag försökt att hålla mig 

så nära skriftspråket som möjligt och inte tagit hänsyn till dialektala uttryck, intonationer eller 

olika röstlägen. Om en person således i ord har sagt ”dä ä” har detta uttryck transkriberats till 

skriftspråkets form ”det är”. Däremot har kommatecken använts för att markera kortare 

pauser där informanten tänker efter eller byter riktning i sina tankar, men någon detaljerad 

återgivelse av pauser har inte använts. Då någon lärare tydligt har markerat en poäng i sitt tal 

har detta kursiverats. Syftet med intervjuerna är inte att använda dem som grund för en 

detaljerad samtalsanalys, utan mitt syfte är att få svar på intervjuade lärarnas beskrivningar av 

hur de använder sig av olika strategier i undervisningen för att motivera elever, och hur de 

beskriver exempelvis begreppet motivation. Således anser jag att de val som gjorts i 

transkriberingarna lämpar sig väl för syftet med studien och att det besvarar frågan gällande 

hur en korrekt utskrift av intervjuerna lämpar sig bäst för mitt forskningssyfte. 

 

För denna studie har en fenomenografisk analysmodell valts som utgångspunkt vid 

dataanalysen. Enligt Dahlgren och Johansson (2009: 122) lämpar sig en fenomenografisk 

analysmodell väl för data från halvstrukturerade intervjuer. Den lämpar sig även väl då 

forskaren har som avsikt att beskriva människors tankar om olika fenomen. Min ambition har 

under hela analysprocessen självklart varit att följa denna modell, något som jag dock inte 

alltid lyckats med, och anledningen till detta är att det inte alltid har gått att tyda ut fenomen i 

de informerade lärarnas svar. Dessutom är de steg i den analysmodell jag valt att följa relativt 

detaljerade och strikta med ett tydligt fokus i varje steg. Analysmetoden är uppdelad i sju 

steg: att bekanta sig med materialet, kondensation, jämförelse, gruppering, artikulera 

kategorierna, namnge kategorierna och avslutningsvis en kontrastiv fas (Dahlgren & 

Johansson, 2009: 127ff). Dahlgren och Johansson nämner därutöver det faktum att dessa steg 

fyller en exemplifierande funktion, och att i verkligheten sker det ett samspel mellan de olika 
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stegen under hela analysprocessen (2009: 127). Min analys av materialet har snarare skett 

med de olika stegen som utgångspunkt, men att jag inte har följt dessa strikt. Hur detta kan 

komma att påverka studiens reliabilitet diskuteras mer ingående under nästkommande rubrik.  

 

När alla intervjuer genomförts och transkriberats skrevs dessa ut och analysarbetet 

påbörjades. Det första som bör göras vid en analys utifrån en fenomenografisk analysmodell 

är att bekanta sig med materialet, vilket innebar att jag läste igenom de tidigare utskrivna 

transkriberingarna av intervjuerna tills jag kände mig bekväm med materialet och visste 

vilken informant som hade sagt vad. När genomläsningen var klar fördes stödanteckningar i 

de utskrivna intervjuerna. Efter detta påbörjades analysen, som i en fenomenografisk 

analysmodell är steg två, kondensation. Jag färgkodade de olika inforternas svar och 

kategoriserade dessa svar. Jag klippte även ut stycken ur intervjuerna och kategoriserade 

dessa dels efter de frågor jag utgick från i min intervjuguide (se bilaga 2) och även utifrån de 

teman jag kunde urskilja utifrån informanternas svar. Dessa kategorier kommer att fungera 

som rubriker i kommande kapitel. Växelvis med detta gjordes även vad som kännetecknar 

steg tre, nämligen jämförelser av informanternas svar för att tyda ut likheter och skillnader. 

Lärarnas svar grupperades utifrån en växelverkan mellan de teman på de frågor jag ställde, 

och utefter de teman som växte fram utifrån lärarnas svar, vilket är signifikant för steg fyra. 

Intervjufrågorna bygger i mångt och mycket på studiens frågeställningar, vilket gör att de 

självklart avspeglas i de svar lärarna gav. Dock blev det även fler grupper utefter de svar 

lärarna gav. Grupperna som bildades artikulerades och namngavs så småningom, vilket 

motsvarar steg fem och sex i en fenomenografisk analys, och sedan gjordes en översikt över 

grupperna för att försäkra mig om att rätt resonemang hamnade i rätt kategori, vilket 

motsvarar steg sju.   

 

3.5 Studiens reliabilitet 
Som tidigare nämnt finns det risk att reliabiliteten för min studie är svag då jag inte följt vald 

analysmodell till punkt och pricka. Enligt Bryman så handlar begreppet reliabilitet om 

studiens tillförlitlighet, alltså om resultatet från denna studie blir detsamma om den skulle 

genomföras på nytt (Bryman, 2011: 49). Dock ställs en studies reliabilitet till svars främst vid 

kvantitativa studier, och det är svårt att vid en kvalitativ studie som detta är få denna 

reliabilitet. Detta grundar sig i det faktum att en kvalitativ undersökning allt som oftast är 

mindre strukturerad och bygger till viss del på forskarens egen uppfinningsrikedom och 
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tolkning, vilket gör att det oftast är omöjligt att replikera en kvalitativ studie (ibid: 368). Med 

detta i åtanke har jag ändå försökt att så strukturerat som möjligt återge den analysmetod jag 

använt, så att reliabiliteten ska bli så hög som möjligt.
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4. Resultat 
I den här delen presenteras studiens resultat utifrån kategorier som vuxit fram utifrån de 

intervjuade lärarnas svar. Dessa kategoriseringar är utformade utifrån teman som växt fram 

från lärarnas svar i kombination med vilka frågor som har ställts. Kategorierna rör 

beskrivningar av begreppet motivation och vad som kännetecknar en motiverad och 

omotiverad elev. Vidare diskuteras beskrivningar av olika strategier för att möta omotiverade 

elever. Diskussioner kring lärarens roll i elevers motivation tas upp, och hur undervisning och 

klassrumsklimat bör vara för att på bästa sätt motivera elever att lära sig engelska. Likheter 

och skillnader i materialet lyfts fram och lärarnas svar ställs mot varandra och jämförs. 

 

4.1 Tankar kring begreppet motivation 
Vid intervjuerna med deltagande lärare målas en samstämmig bild upp av vad de associerar 

begreppet motivation med, och det går att urskilja två teman eller nyckelord som lärarnas 

beskrivningar kretsar kring, vilka är vilja och anledning/syfte.  

 

Alla deltagande lärare nämner någon gång under intervjun ordet ”vilja” med olika 

formuleringar av på vilket sätt denna vilja ter sig. Dock syftar alla formuleringar på samma 

sak, nämligen att denna vilja finns hos den personen som har en motivation att lära sig och att 

den viljan är riktad till inlärningen: ”de ska vilja lära sig” (Jean), ”känna en egen drivkraft och 

vilja lära sig” (Alex), ”att ha en vilja, och vilja liksom gå framåt” (Kim), ”en egen vilja hos 

eleven” (Charlie) är några kommentarer som dyker upp som svar på frågan om vad lärarna 

tänker på när de hör begreppet motivation. En av lärarna, Sam, nämner att eleven ”vill lära 

sig” men som svar på vad som kännetecknar en motiverad elev.  

 

Det andra temat som dyker upp under intervjuerna, att lärarna associerar begreppet motivation 

med att eleven ser anledningen till och syftet med varför de lär sig, kommenteras på följande 

sätt av några utav deltagande lärare: ”Att man ser en anledning till varför man ska lära sig” 

(Alex), ”förstår hur de ska använda det som vi lär oss” (Kim), ”att de ska ha användning av 

det” (Jean). Dessa kommentarer signalerar att motivation associeras med denna medvetenhet 

kring syftet med inlärningen. En av lärarna, återigen Sam, svarar inte direkt på frågan om vad 

hen associerar begreppet motivation med utan diskuterar vikten av att eleverna har höga 

förväntningar på sig som ett direkt svar på frågan: ”Jag tror det är viktigt att barnen känner att 



 
 
 

20 

de har höga förväntningar på sig”. Detta kopplar Sam sedan i sitt resonemang till vikten av att 

som lärare förmedla budskapet till eleverna att de ska ”äga sitt eget lärande” och genom 

undervisningen ge de möjligheter att förstå och se syftet med exempelvis läxor. Detta 

resonemang kring ägandet av elevernas kunskap återkommer under rubrik 4.6. 

 

4.2 Kännetecken för motiverade och omotiverade elever 
Då frågan om vad som kännetecknar en motiverad elev ställs under intervjuerna visar 

deltagande lärares svar på stor samstämmighet. Alla nämner någon gång att en motiverad elev 

är aktiv och vill delta i undervisningen, ser meningen med engelskan och vågar testa sina 

kunskaper. Dessa beskrivningar kan alla ses som tydliga teman som dyker upp under 

intervjuerna som svar på frågan. Denna samstämmighet i svaren bör inte ses som något 

oväntat, då även lärarnas beskrivningar av begreppet motivation rör sig i samma riktning. 

Kim beskriver vad som kännetecknar en motiverad elev på följande sätt: 

  
Man ställer mycket frågor, man deltar i diskussioner, man är nyfiken, man 

gör sina uppgifter och läxor, man vill prestera bra liksom. Det är en 

motiverad elev för mig, som ändå kanske förstår hur de ska använda det 

som vi lär oss, sen. I verkligheten liksom, att det finns ett driv där. (Kim) 

 

Kim nämner att en motiverad elev förstår hur de ska använda den kunskap de får genom 

undervisningen och även att de visar en nyfikenhet och en vilja att göra bra ifrån sig. Den 

vilja att prestera bra som Kim tillskriver en motiverad elev går även att finna i lärarnas 

resonemang kring vad begreppet motivation innebär, vilket visar på likheter i lärarnas 

beskrivningar av begreppet motivation och hur en motiverad elev uppfattas. 

 

Två av lärarna, Charlie och Alex, poängterar även att hur elever tar sig an uppgifter speglar 

graden av motivation men nämner detta på något olika sätt. Charlie nämner att en motiverad 

elev är någon som ”tar sig an uppgiften med glädje” medan Alex säger att om eleverna är 

motiverade ”så gör de ju uppgifterna noggrant […] och det är roligt att [eleven] gör det här”. 

Det både Charlie och Alex lyfter i sina resonemang är att arbetet ses som lustfyllt hos eleven 

då eleverna antar uppgifterna med en positiv känsla, och att det är något som är karakteristiskt 

för en motiverad elev. Det Alex poängterar som inte Charlie nämner i sitt resonemang är även 

att noggrannhet är signifikant för en motiverad elev. Även viljan att lära sig mer på området 

och därigenom anta nya utmaningar genom uppgifterna lärarna tillhandahåller eleverna var 
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något som ansågs som karakteristiskt för en motiverad elev av ovan nämnda lärare. Charlie 

väljer att sätta ord på detta på följande sätt, att ”just hur de tar sig an uppgiften, det tycker jag 

speglar jättemycket motivationen […] och också suget att lära sig mer på området”. Detta 

uttalande går att koppla till lärarnas tankar kring begreppet motivation. Det bör inte ses som 

en tillfällighet att när de väljer att beskriva en motiverad elev dyker synonymer till vilja och 

syfte upp i dessa beskrivningar, såsom det gör i Charlies uttalande. ”Suget att lära sig mer på 

området” går att jämföra med att eleven har en vilja, eleven vill lära sig mer, och någonstans 

ser eleven även syftet med att lära sig mer på området. 

 

En motiverad elev beskrivs även som en elev som vågar testa sina kunskaper. Sam uppger 

under intervjun att en motiverad elev ”vågar pröva sitt språk och vågar göra fel […]. Du 

måste ju våga, prova, språket, känna på orden”. Även Jean nämner att en motiverad elev ”är 

ofta en som vågar” som svar på vad som kännetecknar en motiverad elev. Hur deltagande 

lärare ser på hur de kan vara delaktiga i att eventuellt få fler elever att våga testa sina 

kunskaper genom ett riktat arbete kring detta diskuteras mer ingående i rubrik 4.4. 

 

När det gäller vad som kännetecknar en omotiverad elev blir bilden något mer nyanserad. Det 

skulle kunna antas att en omotiverad elev beskrivs med ett motsatt beteende till en motiverad 

elev, men så enkelt är det inte alla gånger när det gäller motivation och hur det påverkar 

människors beteende, vilket även framkommer av lärarnas svar. Några gemensamma 

kännetecken går trots detta att kristallisera ut och även vissa motsatser till en motiverad elev 

finns i lärarnas beskrivningar, tillsammans med beskrivningar som enbart ges till dessa 

omotiverade elever. En sådan beskrivning som enbart ges till omotiverade elever beskrivs av 

både Alex och Charlie då de nämner att en omotiverad elev ofta har en tendens att stöka och 

störa sina klasskompisar som ett sätt att komma runt arbetet. En anledning till detta kan enligt 

Alex vara för att eleven inte tycker att arbetet är roligt, och Alex upplever att ”det är svårt att 

få eleven att lyssna då, då börjar de gärna stöka, vill inte göra någonting, sitter och pratar med 

kompisar”. Hur Alex och övriga deltagande lärare bemöter en sådan elev återges i 

nästkommande rubrik.  

 

En beskrivning av karaktärsdrag som kan ses som motsats till en motiverad elev ges av 

Charlie, då hen menar att det som kännetecknar en omotiverad elev kan vara avsaknaden av 

engagemang och att ”en oengagerad elev ger ju ett tröttare intryck, alltså ett intryck av att 
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liksom inte ha så stor lust”. Detta uttalande går, till skillnad från föregående resonemang kring 

stökiga elever, att ställa i kontrast till vad lärarna anser kännetecknar en motiverad elev, 

nämligen att det finns en vilja att lära sig. Hos en elev som inte har så stor lust kan det antas 

saknas ett ”sug att vilja lära sig mer”, vilken är Charlies beskrivning av en motiverad elev. 

Kim ger en liknande beskrivning som svar på vad som kännetecknar en omotiverad elev som 

kan ställas i kontrast till en motiverad elev: 

 

Det finns ju alltid de som säger ’varför ska vi lära oss det här’ liksom, så då 

är man ju inte så motiverad, om man inte förstår syftet med varför vi gör 

saker. […] Man tänker att man bara, åker med liksom. Man anstränger sig 

inte speciellt mycket. (Kim) 

 

Att en omotiverad elev inte har förståelse för varför de lär sig det de gör står i motsats till 

beskrivningen av en motiverad elev som beskrivs som någon som förstår hur de ska använda 

sin kunskap. Även avsaknaden av ansträngning hos en omotiverad elev som Kim beskriver 

det, och att eleven ”bara åker med” går också att ställa i kontrast till hur en motiverad elev 

beskrivs. Dock framkommer det inte av Kims resonemang om en omotiverad elev som 

ifrågasätter undervisningen alltid saknar förståelsen för syftet med undervisningen. Det 

framkommer inte heller om eleven ”bara åker med” på grund av avsaknad av förståelse eller 

av någon annan anledning. Klart är dock att motivationen avspeglas i denna 

ansträngningsgrad, och att en omotiverad elev kan kännetecknas som någon som inte har 

samma vilja att lära sig och inte anstränger sig på samma sätt som en motiverad elev. 

 

4.3 Strategier för att möta omotiverade elever 
När deltagande lärare beskriver på vilket sätt de arbetar för att möta dessa omotiverade elever 

dyker det upp svar vid olika tillfällen under intervjuerna, och inte enbart som ett direkt svar på 

frågan. Det går också att urskilja två kategorier av strategier, den första som involverar enbart 

eleven som anses omotiverad, och den andra involverar hela klassen mer generellt. 

Deltagande lärare har alla sina egna sätt och strategier att bemöta dessa omotiverade elever 

på, men på frågan hur de skulle möta eller försöka motivera en elev som de upptäcker 

undviker att delta i aktiviteter i undervisningen under en längre tid är de alla eniga, nämligen 

att de skulle föra en dialog med eleven enskilt och inte peka ut eleven och dess beteende i 

helklass. Alex säger att ”Jag skulle nog prata med eleven själv tror jag, och ta reda på, varför, 
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eleven inte hänger med” som svar på frågan hur hen skulle uppmärksamma en omotiverad 

elev. Denna strategi kan kopplas till den första kategorin där strategier för att möta enbart 

aktuell elev inryms. Sam ger ytterligare perspektiv på detta individuella bemötande på hur hen 

skulle försöka motivera en elev som undviker att delta och uppvisar ett avståndstagande 

beteende: 

 

Jag skulle prata med den eleven, särskilt, ensam, absolut inte i klassen utan, 

prata med den eleven särskilt och fråga vad det är som gör att det känns 

jobbigt, och hur jag kan hjälpa dig för att du ska, ja delta mer eller känna 

dig mer bekväm. (Sam) 

 

Att själv låta eleven sätta ord på vad det är som gör att eleven inte deltar eller är i fas 

återkommer i alla deltagande lärares svar. Genom att ha en dialog som den Sam redogör för 

mellan lärare och elev hamnar bollen hos eleven, och det är upp till eleven själv att avgöra när 

denne känner sig redo att delta. Eleven ges även möjlighet att sätta ord på sina känslor som 

kan ligga bakom detta undvikande beteende, och Sam antyder i sitt uttalande att detta 

beteende kan antas grundas på känslor av obehag, då eleven av Sam beskrivs tycka det känns 

”jobbigt” att delta. Att hjälp finns att få hos undervisande lärare betonas, och att läraren vill 

veta på vilket sätt hen kan hjälpa eleven att delta mer, så att eleven enligt Sam ska känna sig 

mer bekväm. Det Sam beskriver är en sensitivitet som hen menar bör finnas hos en lärare, och 

detta resonemang kan antas ligga bakom övriga lärares tankar kring deras handlande och 

varför de väljer att tala med eleven enskilt och inte uppmärksammar denna avsaknad av 

motivation och deltagande framför hela klassen. 

 

Ytterligare en strategi som är gemensam för hur deltagande lärare skulle möta omotiverade 

elever och som går under kategorin mellan lärare och elev är att i klassrummet försöka trigga 

igång ett deltagande genom att ”locka”, ”lirka” och ”pusha” på denna elev lite extra. Alex 

beskriver att hen skulle ”gå dit och pusha lite extra”, och detta signalerar att detta försök att 

trigga igång ett deltagande är något som sker som ett samtal med eleven vid dennes plats och 

inte inför hela gruppen. Även Sam tydliggör att detta lirkande inte får ske under några längre 

stunder eller inför hela klassen, utan detta försök till uppmuntran sker sporadiskt under 

lektionens gång och via samtal med eleven: ”Jag försöker ju gå fram och locka de lite sådär, 

kom igen nu, försök lite, ’have a try’, men inte mer. Alltså, inga långa stunder utan bara små 
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korta ögonblick”. Både Sam och Alex ger genom sina kommentarer exempel på strategier 

som båda passar in i kategorin som involverar enbart eleven.  

 

Några av de deltagande lärarna ger exempel på metoder som de använder i helklass för att 

möta omotiverade elever utan att för den sakens skulle peka ut dessa. De exempel på 

strategier som ges går att koppla till den andra tidigare nämnda kategorin av strategier. Jean är 

den av lärarna som uttryckligen ger flest exempel på olika former av verbala strategier hen 

använder sig av i helklass för att få dessa omotiverade elever att delta mer eller att försöka 

höja deras motivation till engelskämnet. När Jean exempelvis sätter agendan för 

undervisningen eftersöks alltid ögonkontakt med främst de omotiverade eleverna, och för att 

aktivera eleverna ombeds de visa en tumme upp. ”Nu, idag ska vi göra det här och det här! 

Låter det bra? Och ha ögonkontakt med dem, och så får alla då visa tummen” är Jeans 

exempel på hur denna agenda sätts. Genom att Jean då försöker få dessa omotiverade elever 

att själva titta på sina tummar (som förhoppningsvis är uppåt) menar Jean att då blir den 

positiva inställningen förstärkt: ”Titta på din egen tumme, säger jag till dem, för då blir det 

verkligt”.  

 

En annan verbal strategi Jean använder sig av i helklass för att uppmärksamma omotiverade 

elever och locka fram engagemanget hos dessa beskrivs nedan: 

 

Så säger man då, generellt för att inte peka ut den [eleven] att, okej det är 

jättebra att alla lyssnar nu, nu går det ett tåg säger jag, nu går tåget hur man 

komparerar verb på engelskan eller så, hoppa på tåget allihopa! Och då 

kanske man ser att den där eleven börjar titta. (Jean) 

 

Genom att i helklass uppmärksamma alla elever på att det är dags att lyssna och rikta 

uppmärksamheten mot läraren är Jeans tanke att även de omotiverade eleverna förstår denna 

”hint” och förhoppningsvis deltar eller aktiverar sig i undervisningen. Liknelsen med ett tåg 

kan signalera att det är just nu eleverna behöver aktivera sig, och om de inte gör detta kan det 

bli svårt för dessa att få med alla bitar de behöver för att i Jeans exempel förstå hur de böjer 

verb på engelskan. 
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Ytterligare ett exempel som Jean ger på en verbal metod i helklass hen använder sig av för att 

försöka möta dessa omotiverade elever är en liknelse av motivationen med en tratt eller ett 

fönster: 

 

Jag brukar ibland prata med eleverna om att man har liksom som en tratt, 

en inlärningstratt. Eller som ett inlärningsfönster, och man kan välja att 

lägga ett lock på den där tratten och då är man ju, då är man liksom inte så 

motiverad. Då kanske man eh, bestämmer sig för att, nej, jag vill inte lära 

mig det här med starka verb, det är jättesvårt. Då har man stängt igen 

tratten, eller dragit för gardinen för fönstret. (Jean) 

 

Denna verbala strategi som används i helklass tyder på ett försök till att medvetandegöra 

eleverna om att de själva kan styra över sin motivation på något sätt. Som Jean exemplifierar 

det så kan eleverna välja att ”stänga igen tratten”, men om de väljer att inte stänga igen tratten 

finns möjligheter till att öka förutsättningarna för sin inlärning av exemplet starka verb. Jean 

gör genom denna metafor de omotiverade eleverna (och även resten av klassen) 

uppmärksamma på att de till viss del styr sin motivation själva, och Jean avslutar liknelsen 

med eleverna med en önskan om att ”man ska försöka att hålla, sin motivation, sitt intresse 

öppet hela tiden”. Alltså, är eleverna medvetna om att de kan välja att hålla motivationen uppe 

tror Jean att det kan hjälpa de elever som uppvisar avsaknad av motivation och en vilja att lära 

sig. 

 

En annan strategi som också tar sin utgångspunkt i klassrummet beskrivs av Alex som har fått 

namnet ”no hands up”. Denna används för att möta elever som inte deltar i klassrummet. 

Detta innebär att elevernas namn nedtecknas på lappar som läraren sedan slumpvis drar och 

den elev vars namn står på lappen får ordet och ges möjlighet att besvara ställd fråga eller 

liknande. Alex menar då att genom denna strategi tvingas de elever som inte gärna deltar att 

bli mer observanta, eftersom att deras namn kan dyka upp när som helst: ”Då blir alla lite mer 

vakna, för deras namn kan ju komma när som helst, så det är också ett ganska bra sätt att få 

med dem, ja men som gärna, stänger av”. Detta är ett sätt som Alex menar kan öka 

deltagandet och aktiviteten i klassrummet.  

 



 
 
 

26 

4.4 Hur klassrumsklimatet bör vara för att motivera elever bäst 
Frågan om vilket klimat i klassrummet lärarna försöker sträva efter att ha väcker stort 

engagemang hos samtliga deltagande lärare. De använder ord som ”tryggt” och ”tillåtande” i 

sina beskrivningar av klassrumsklimatet, vilka kan ses som de nyckelord som framkommer 

under samtliga intervjuer. ”Ett tillåtande klimat, man ska få göra fel och, vi ska kunna skratta 

och ha roligt” är Sams kommentar på hur detta klassrumsklimat bör vara för att motivera flest 

elever. Alex nämner att hen strävar efter ”ett tryggt klimat där man får misslyckas och göra 

fel” som ett direkt svar på frågan. Kim talar om ”ett trevligt klassrumsklimat […], att det är 

tillåtande” som det klimat hen strävar efter. Det ska alltså vara accepterat att göra fel och 

ingen elev ska behöva känna sig rädd för att bli utskrattad eller utpekad om denne råkar svara 

fel. Hur lärarna arbetar för detta trygga och tillåtande klassrumsklimat är dock inte alltid lika, 

vilket framkommer under intervjuerna. Vissa av lärarna menar att detta trygga klimat uppnås 

genom en trygg elevgrupp, medan vissa lyfter fram en trygghet i relationen mellan elev och 

lärare. Andra poängterar vikten av att det är tillåtet att skratta och ha roligt tillsammans, 

medan någon lärare poängterar att det trygga klassrumsklimatet nås genom ett arbete för att 

motverka skratt i klassrummet. Några av lärarna poängterar även vikten av att få elever att 

våga delta genom ett tryggt klassrumsklimat, men kopplar det till olika arbetsmetoder för att 

få flest elever att våga. Dessa skillnader och likheter i lärarnas svar och hur de arbetar för att 

nå det bästa klassrumsklimatet återges nedan. 

 

Charlie diskuterar under intervjun vikten av ett klassrumsklimat där alla elever ska våga delta 

och testa sina kunskaper i engelska inför sina klasskompisar:  

 

Alltså, klimatet i klassrummet är ju det viktigaste när det gäller engelska, 

för att de ens ska våga prata inför varandra, för det är ju inte så mycket 

inför läraren där. (Charlie) 

 

För Charlie är således klimatet i klassrummet något som påverkar om eleverna vågar tala 

inför varandra snarare än inför läraren. Då frågan artikuleras ytterligare en gång under 

intervjun uttrycker Charlie vikten av att som grupp även kunna skratta tillsammans på ett 

”hjärtligt sätt” utan att eleverna tar illa vid sig, ”där det inte blir några konstigheter om någon 

säger fel”. Det kan kopplas till vikten av en god sammanhållning i klassen, något som Charlie 

snuddar vid i följande diskussion: ”finns det ett klimat i klassen där, man törs och ta plats och 

våga visa sig för varandra och också vågar göra fel, då, smittar ju det in sig i engelskan”. 
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Charlies strävan efter ett tillåtande klassrumsklimat ligger således i att få eleverna att känna 

sig trygga med varandra, för att de på så sätt ska våga testa sina kunskaper i engelska inför 

varandra utan att de ska behöva vara rädda för att någon i klassen skrattar om deras försök 

visar sig vara felaktiga. Sam för ett liknande resonemang som Charlie, att klassrumsklimatet 

ska präglas av att ”man ska få göra fel och, vi ska kunna skratta och ha roligt”. Alex 

beskrivning av arbetet med klassrumsklimatet skiljer sig något från Sam och Charlies syn på 

att man i klassrummet kan skratta och ha roligt tillsammans, då Alex menar att ett tryggt 

klassrumsklimat uppnås genom att läraren markerar att det inte är accepterat att skratta då 

någon elev svarar fel eller har ett felaktigt uttal. ”Det är ingen som ska skratta åt en för det 

och, det är okej att misslyckas också och göra fel”. Alex beskriver sedan sitt arbete för att 

komma till det klassrumsklimat som ses som eftersträvansvärt med följande ord: ”Jag har ju 

varit ganska hård från början där och visat, alltså markerat direkt om man har börjat skratta, 

men nej det är inte okej”. Genom detta arbete anser Alex att det trygga klassrumsklimatet 

uppnås. Dock bör inte Alex svar ställas i kontrast till exempelvis Charlies eller Sams 

resonemang kring klassrumsklimatet, där skratt tillsammans uppmuntras, och det bör heller 

inte antas att under Alex lektioner så skrattas det ingenting. Alex nyanserar sitt svar genom att 

senare under intervjun koppla sitt arbete i helklass till föreställningen om att det är fler elever 

som vågar delta om de är medvetna om att ingen skrattar åt deras svar. Präglas klimatet av att 

det är tillåtet att fnissa när någon svarar fel menar Alex att ”då tror jag det blir bara de som, 

som kan som pratar och de andra sitter tysta för att de inte vågar”. Alex pratar således om 

vikten av att man i klassrummet inte får skratta åt varandra för att på så sätt motivera fler 

elever att vilja och våga tala, när Charlie och Sam talar om vikten av ett roligt och hjärtligt 

klassrumsklimat, där lärare och elever kan skratta tillsammans. Dessa resonemang bör inte 

nödvändigtvis ses som motsatser till varandra. Lärarna lyfter fram olika syn på elevers 

skrattande i klassrummet och hur det påverkar klassrumsklimatet. Alex arbetar för att 

motverka skratt som kan vara nedlåtande medan Charlie och Sam poängterar vikten av att få 

eleverna att uppleva känslan av glädje i klassrummet. 

 

Jean resonerar kring vikten av att eleverna ska våga testa sina kunskaper men menar att de 

vågar ju mer de deltar i undervisningen: ”Det är ju oerhört viktigt att de vågar, och att man 

gör det från början. Att alla ska delta.” Jean försöker få alla elever att delta genom att tidigt 

under terminen i engelska låta alla elever komma till tals: ”alla ska prata högt, i början 

försöker jag göra så att alla varje lektion på engelska har sagt någonting”. Jean beskriver här 
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en tro på att fler elever vågar delta om de redan tidigt under sin tid i skolan vänjer sig vid att 

få tala i helklass. Dock trycker inte Jean på sammanhållningen i klassen för att nå dit som 

Charlie gör utan på att ett gemensamt arbete mellan lärarna på skolan ska finnas, att ”de andra 

lärarna […] kör samma”. Om eleverna möter denna inställning hos alla lärare kan deras 

muntliga deltagande öka, och på så sätt tror Jean att ett tryggt klassrumsklimat nås och att fler 

elever kommer att våga prata högt. 

 

Kim lyfter fram att klassrumsklimatet påverkas av relationen mellan lärare och elev och att 

det är viktigt att ”man har en respekt för varandra”. Kim nämner senare i intervjun att denna 

respekt infinner sig genom ett arbete med att eleverna ska känna sig trygga i klassrummet och 

de ska vara medvetna om de ömsesidiga förväntningar som finns mellan lärare och elev: ”Att 

man pratar om hur man vill ha det i klassrummet, vad jag förväntar mig av dem och vad de 

kan förvänta sig av mig”. Denna trygghet kan också uppnås genom att Kim tydliggör att 

eleverna ges olika möjligheter att delta i engelskan, utifrån sina förutsättningar. Detta 

framkommer ur följande citat: 

 

Jag brukar oftast säga att det står ingenstans i målen [i kursplanen, mitt 

tillägg] att du ska kunna prata engelska inför 24 andra personer, men det 

står att du ska kunna kommunicera med andra liksom, och det kan du göra 

i liten grupp, eller bara med mig, asså att man… jag försöker göra så att 

alla känner att man inte behöver gå till mina lektioner och vara stressad och 

ha ont i magen och, och jag tänker att jag aldrig ska hoppa på någon. (Kim) 

 

Genom detta resonemang som förs fram till eleverna menar Kim att det tydliggörs att i 

klassrummet ska de känna sig trygga, och arbetet ska präglas av att det är tillåtet att alla får 

delta på sina egna villkor. Om Kim lägger märke till en elev som uppvisar tecken på att inte 

vilja delta i helklass visar Kim med detta resonemang att eleven erbjuds andra typer av 

möjligheter att visa sina kunskaper på, och eleverna ska inte känna sig tvingade till att delta i 

helklass eller riskera att känna sig påhoppade av läraren. De ska heller inte utsättas för 

uppgifter som kan väcka känslor av stress eller som kan leda till att eleven mår dåligt, vilket 

Kim tydliggör. Kim menar att ett tillåtande och tryggt klassrumsklimat uppnås då eleverna är 

medvetna om detta, att de känner att läraren har en respekt för deras känslor och behov.  
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4.5 Lärarens roll och betydelse för elevers motivation 
När frågor som rör lärarens betydelse för elevers motivation ställs är det svårt att undgå 

engagemanget som väcks hos deltagande lärare. Trots att resonemangen hos lärarna tar olika 

riktningar under intervjuerna enas de alla kring några principer gällande lärarens roll, 

nämligen att läraren är en otroligt viktig del av elevernas motivation, vilket framkommer av 

majoriteten av deltagande lärares svar: ”Lärarens roll är ju oerhört viktig” (Sam), ”den är ju 

superviktig” (Kim), ”jag har ju en jätteviktig roll” (Alex). På vilket sätt denna roll är viktig 

framkommer vid olika tillfällen under intervjuerna med lärarna, men det finns en enighet i att 

det är främst genom hur läraren presenterar uppgifter och arbetar för en god relation mellan 

lärare och elev som dennes roll blir betydelsefull.  

 

Kim beskriver lärarens roll som viktig då hen menar att att det är upp till läraren att motivera 

elever att lära sig: ”Går jag in och visar att något är viktigt och roligt så kommer ju de flesta 

förhoppningsvis, de flesta tycka det också”. Detta antyder att läraren bör visa någon form av 

engagemang för ämnet, genom att visa att detta är viktigt och roligt är det Kims förhoppning 

att fler elever blir motiverade att lära sig engelska. Om de ser att läraren tycker att detta är 

roligt och viktigt och visar det genom sin personlighet och engagemang antar Kim att fler 

elevers vilja att lära sig kan öka:  

 

Personlighet, att man liksom själv brinner för det man gör. […] Om du 

tänker själv, vilka lärare kommer man ihåg? Inte det ämnet man kanske alltid 

tyckte var roligast, utan det var ju ändå de som kanske ändå brann för det de 

gjorde, oavsett om man tyckte att deras ämne var roligt eller inte. (Kim) 

 

Det Kim så småningom landar i genom detta resonemang är att lärarens personlighet är det 

viktigaste verktyget hen har i att motivera sina elever, då Kim refererar till sin egen skolgång 

genom att ställa en retorisk fråga vilka lärare det är man minns, och svarar på den genom att 

förtydliga att det var de lärare som hade ett brinnande intresse för sitt ämne. Detta 

engagemang lärarna uppvisade smittade så småningom av sig på eleverna, vilket får Kim att 

avsluta resonemanget med att konstatera ”personlighet framför uppgift och ämne, skulle jag 

vilja säga”. Alltså, genom att Kim använder sig av sin personlighet och genom denna försöker 

förmedla sitt engagemang att engelska är roligt är det Kims tro att elever motiveras att lära sig 

genom detta. Liknande tankar går att finna i Sams resonemang kring lärarens roll och på 

vilket sätt den blir viktig i arbetet att motivera eleverna att lära sig engelska: ”Du står ju på 
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scenen, du ska förmedla att det här är roligt, att det här är viktigt […], och du måste dela med 

dig av den känslan, att det här är kul”. Genom att läraren förmedlar vikten av ämnet och visar 

att det ska vara roligt att lära sig engelska tror Sam att detta kan motivera eleverna att lära sig. 

 

Relationen mellan lärare och elev kommer upp till diskussion under alla intervjuer, och 

poängteras som en av de viktigaste faktorerna för elevers motivation. Samtliga deltagande 

lärare nämner någon gång under intervjuerna att det är av stor vikt att lära känna sina elever 

och skapa en god relation till dem för att på så sätt bygga upp ett förtroende, och att detta kan 

användas för att motivera eleverna att genomföra uppgifter. Charlie är den av lärarna som 

talar mest om vikten av relationer med sina elever och för ett intressant resonemang kring 

detta:  

 

Jag tycker mig märka att många barn på mellanstadiet hittar motivation i, 

och det här kan låta lite konstigt, att göra sin lärare glad, att göra sin lärare 

nöjd. Och det är ett väldigt bra utgångsläge, alltså har man en bra relation 

till sina elever så kan man använda det som utgångspunkt, i 

motivationssökandet, eller vad man ska kalla det. (Charlie) 

 

Det Charlie pekar på är således att det går att använda relationen med eleverna för att få de att 

anstränga sig lite extra. Detta relationsarbete menar Charlie är något som sker kontinuerligt, 

alltså att läraren tar sig tid till att lyssna på vad eleverna har att berätta och tar sig tid att lära 

känna dem, även vem eleven är utanför klassrummet. Charlie får medhåll i sitt resonemang av 

Alex som beskriver sitt arbete på ett liknande sätt. Genom att på raster och luncher prata 

mycket med sina elever skapar Alex ”en relation bortom det [klassrummet] också […], att 

man vet vad de har för intressen, man vet vad de brukar göra på fritiden, det visar att man bryr 

sig […] om individen”. Detta relationsbyggande anses viktigt då Alex nämner att relationen 

mellan lärare och elev påverkar klassrumsklimatet: ”Alltså relationen som man har till 

eleverna påverkar mycket hur, hur klassrumsklimatet blir. För om jag står där framme och är, 

och inte har någon relation till eleverna så tror jag att det är färre som vågar, försöka”. Alex 

menar således i sitt resonemang att om eleverna upplever en god relation med sin lärare 

kommer de så småningom också att våga testa sina engelskkunskaper i klassrummet.  
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Charlie fortsätter sitt resonemang kring vikten av goda relationer med sina elever och menar 

att elever kan märka om detta relationsbygge är något som läraren har för avsikt att göra för 

sin egen del, att läraren är intresserad av att veta vilka eleverna är:  

 

Att de känner att det är ett ärligt, menat försök att lära känna dem. Inte bara 

för att jag ska lura de att lära sig skriva utan, ja men du vet, jag tror att allt 

börjar där. […] Att känna sina elever, det är A och O. (Charlie) 
 

Genom denna relation och genom att visa för eleverna att Charlie bryr sig om dem på riktigt 

tror Charlie att det kan vara en väg till att få fler att bli motiverade att lära sig engelska. I 

kombination med Charlies tidigare kommenterade tankar kring att elever ”vill göra sin lärare 

nöjd” om det finns en god relation mellan lärare och elev visar detta resonemang på att 

relationen kan användas i arbetet att motivera eleverna att lära sig engelska. Då det är lärarens 

roll att bjuda in till detta relationsbygge visar Charlies och övriga lärares resonemang på 

lärarens ovärderliga betydelse i elevers motivation att lära sig engelska.  

 

4.6 Undervisningens roll i elevers motivation 
Deltagande lärares svar och resonemang kring frågor om hur de utformar sin undervisning 

generellt och hur de genom olika undervisningsstrategier försöker motivera sina elever 

framträder successivt under intervjutillfällena. Lärarnas arbete genom undervisningen är svår 

att helt separera, och det som beskrivs under denna rubrik påminner i mångt och mycket om 

de strategier de använde för omotiverade elever. Denna kategorisering som gjorts ska inte ses 

som absolut. Undervisningsstrategier och de metoder lärare använder sig av för att motivera 

omotiverade elever går ofta in i varandra, då undervisning är en dynamisk process. 

Kategoriseringen är enbart gjord för att tydliggöra de teman som växt fram under 

intervjuerna, och det som således beskrivs i denna del är undervisningsmetoder som är 

generella för undervisningen i engelska i stort och som rör alla elever, omotiverad som 

motiverad. Då denna rubrik även innefattar flera frågor har dessa vid tillfällen besvarats när 

lärarna ämnat ge svar på andra ställda frågor som rör exempelvis elevers avsaknad av 

motivation, deras skolarbete i och utanför skolan och när några av lärarna har tagit upp 

diskussionen kring läxor och kopplat detta till sin undervisning. Det är således svårt att ge en 

entydig bild av hur deltagande lärare utformar sin undervisning, då flera av lärarna visar på 

argument som tyder på att undervisningen många gånger präglas av hur läraren är som 
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person, vilket diskuterades i tidigare rubrik och att de svar de ger sällan kommer som en 

direkt replik på frågan. Det är då inte konstigt att en samstämmig bild är svår att uttyda. Dock 

ger lärarna några liknande exempel på hur de genom sin undervisning försöker att motivera 

sina elever att lära sig engelska, nämligen genom variation, en tydlighet i undervisningen och 

en delaktighet. Dock har deltagande lärare sina egna beskrivningar av hur de arbetar med 

dessa kategorier, och dessa beskrivningar jämförs och kontrasteras nedan. 

 

Fyra av lärarna nämner att det är viktigt med variation och att läraren varierar arbetsuppgifter 

och arbetsmetoder i undervisningen. Charlie poängterar vikten av att ”aldrig fastna i gamla 

hjulspår” när det gäller undervisningen och ”att man som lärare måste vara kompetent nog att 

hitta olika alternativa saker. […] Alternativa arbetsmetoder, alternativa arbetsområden”. 

Varför variationen är viktig framkommer senare under intervjun, då Charlie säger att: ”även 

om inte alla tycker att allting under en lektion är stimulerande, så finns det någonting som 

triggar igång alla”. På så sätt menar Charlie att variation i undervisningen i engelska behövs 

för att fler elever ska bli motiverade att lära sig. Alex och Kim är inne på ett liknande spår 

som Charlie, då de båda diskuterar vikten av att försöka variera sin undervisning ”så att alla 

får något som de tycker är roligt någon gång”, som Alex uttrycker sig. Kim nämner att hen i 

sin undervisning ”försöker hitta grejer som de tycker är roligt, där engelskan kommer in”. 

Sam diskuterar också vikten av att variera sig, men menar att det är svårt då tiden inte alla 

gånger räcker till för den planering som krävs. Denna variation Sam strävar efter kan innebära 

att eleverna på engelska får ”lyssna på nyheter, göra något spel, sjunga lite, lära [sig] en ny 

ramsa” och att undervisningen inte alltid innefattar arbete utifrån engelskböckerna som 

läromedel.  

 

Jean diskuterar under en längre stund vid intervjutillfället vikten av att det ska finnas en röd 

tråd i undervisningen så att fler elever ska se syftet med undervisningen och förstå varför de 

gör de övningar och arbetsområden de gör på engelsklektionerna: ”de ska förstå varför vi 

håller på med det vi gör. […] Det måste, hänga, ihop.” Sam för ett liknande resonemang då 

hen nämner att det är viktigt med rutiner i engelskan: ”Jag tycker att ett språk, eller ett ämne 

som, språk då och engelska, jag tycker det ska finnas bra rutiner i det”. Dock framkommer det 

inte i Sams svar på vilket sätt dessa rutiner återspeglas i undervisningen. Enligt Jean ska det 

även tydligt framgå vad som ska hända under varje lektion eller arbetsområde. Med detta i 

bakhuvudet försöker Jean alltid att ha mål för lektionen på tavlan så att det tydliggörs för 
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eleverna ”vad vi ska göra och vart vi förhoppningsvis ska komma”. Detta arbete menar Jean 

behövs så att en trygghet infinner sig hos eleverna, ”de vet vad som ska hända”. Utan att 

tydliggöra denna röda tråd i sin undervisning ser Jean det som att ”göra ungdomarna en 

björntjänst”.  

 

Kim och Alex diskuterar båda sitt arbete med att försöka göra eleverna så delaktiga som 

möjligt i undervisningen, för att på så sätt motivera dem till att lära sig. Alex försöker att väva 

in sina elevers idéer och förslag i sin undervisning men tycker att det är svårt ibland då man 

som lärare ”ofta har en plan vad man ska hinna med som [man] tänkt ut innan”. Kim försöker 

i sin undervisning bjuda in eleverna till diskussioner kring vad de har för tankar och åsikter 

kring upplägget, genom att ställa frågor som ”vad har ni för förslag, kan man tänka 

annorlunda, eller finns det något ni skulle vilja göra?”. Kim nämner att dessa frågor ställs för 

att försöka finna arbetsområden eller metoder som eleverna uppskattar och tycker är roliga för 

att på så sätt motivera fler till att lära sig.  

 

Även Jean och Sam diskuterar delaktighet, men utifrån ett annat perspektiv, nämligen att 

eleverna ska bjudas in i känslan av att ”äga sin egen kunskap” och ”ta ansvar” för detta. Båda 

lärarna nämner att de strävar efter att förmedla budskapet att det inte är för deras skull 

eleverna gör exempelvis läxor eller arbetar med uppgifter i skolan utan detta arbete gör 

eleverna för sin egen skull: ”Jag vill ju förmedla budskapet till de att det är ju inte för mig ni 

gör läxan, utan få de att förstå att de ska ta ansvar för sitt eget lärande” (Sam). Jean nämner 

även att hen ibland kan låta eleverna rätta sina läxförhör själva, dels för att avlasta sin egen 

arbetsbörda men den viktigaste anledningen är enligt Jean för att eleverna själva ska få ta del 

av rättningsprocessen. Jean exemplifierar det genom följande kommentar: ”Om vi har 

glosförhör kan de få rätta själva ibland, och då får de ju bekräftat att, ’titta vad mycket rätt jag 

hade, vad bra, men det där missade jag på, men då vet jag det’”. Genom att eleverna själva får 

rätta exempelvis sina egna läxor kan de få en bredare förståelse för vad de kan och vad de 

eventuellt behöver träna vidare på. Detta tydliggörs enligt Jean för eleverna och de blir varse 

om sin kunskap och om de har gjort slarvfel. Genom att på detta sätt överlåta äganderätten av 

elevernas kunskap till de själva menar Jean och Sam att det motiverar eleverna att lära sig mer 

engelska.  
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Avslutningsvis diskuterar Kim och Sam att läraren ska ha höga förväntningar på sina elever. 

Några ingående reflektioner av hur det skulle påverka elevers motivation görs dock inte, bara 

att det är viktigt att eleverna känner att de har höga förväntningar på sig från läraren. Sams 

tankar kring detta lyfts fram då eleverna ska veta att ”min lärare har höga förväntningar på 

mig, jag tror att barnen anstränger sig lite extra då”. Kim kommenterar att ”höga krav gör ju 

att... Då menar jag ju inte att man ska lägga press på dem, men att jag förväntar mig en viss 

nivå liksom”. Dessa höga förväntningar kan leda till en ökad motivation, men det är viktigt att 

dessa förväntningar inte sätter press på eleverna.
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till relevant litteratur, och diskussionen är 

dispositionerad utifrån studiens tre frågeställningar. Avslutningsvis ges kommentarer kring 

vidare forskning och aktuell studie problematiseras. 

 

5.1 Mellanstadielärares syn på elevers motivation 
Deltagande lärare gav alla en samstämmig bild av hur de valde att definiera begreppet 

motivation, nämligen att det finns en vilja att lära sig hos eleven och en förståelse för syftet 

med undervisningen. Utifrån en kognitiv syn på motivation lokaliseras denna som inneboende 

hos människan, och det kan då antas att deltagande lärare ser på motivation utifrån ett 

kognitivt perspektiv, att det är något som finns hos eleven. De nämnde även att en motiverad 

elev tar sig an uppgifter med glädje och visar på ett lustfyllt lärande. De definitioner av 

begreppet motivation som tidigare beskrivits (Dörnyei & Ushioda, 2011; Imsen, 2006; 

Nationalencyklopedin, 2013; Schunk et al., 2010) kan sammanfattas som att det är inre 

processer som styr individens riktning mot olika mål, och varför någon väljer att anstränga sig 

och ta sig an uppgifter. Således går det att se att dessa definitioner stämmer väl överens med 

hur deltagande lärare väljer att beskriva motiverade elever.  

 

Det som är intressant och som framkommer av lärarnas beskrivningar av vad som 

kännetecknar en motiverad elev är att deras syn på motivation skiftar en aning från en 

kognitiv syn till en mer sociokulturell syn på motivation. De ger exempel på att en motiverad 

elev vill delta och är aktiv i klassrummet och undervisningen, vilket stämmer väl överens med 

Vygotskys sociokulturella teori kring hur elever lär sig, nämligen via social interaktion 

(Lightbown & Spada, 2013: 118). De beskriver även en motiverad elev som någon som 

förstår syftet med undervisningen och som vågar testa sina språkliga kunskaper, vilket kan ses 

som en självklarhet då skolan är en social miljö och lärare och elever verkar och lär inom 

denna. Elevens motivation beskrivs således utefter dennes vilja att delta och bidra i denna 

sociala miljö, vilket kan tolkas som att lärarna ser eleverna som sociala varelser där språket 

används som ett verktyg för att nå kunskap och utveckling.  
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5.2 Lärarens roll i elevers motivation  
Det rådde stor samstämmighet mellan deltagande lärare gällande deras syn på lärarens roll, då 

de alla ansåg sin roll i elevers motivation att lära ett andraspråk som oerhört viktig. Detta 

överensstämmer med forskning och de studier som gjorts, där de alla pekar på att läraren har 

stora möjligheter att påverka elevers motivation att lära ett andraspråk (Dörnyei & Ushioda, 

2011: 109; Schunk, 2010: 300). Inlärningen av språket sker i en klassrumskontext där det i 

mångt och mycket är läraren som styr, både undervisning, val av uppgifter och hanteringen av 

klassrumsmiljön. Att lärarens roll inte skulle vara av stor vikt är det antagligen ingen som 

skulle hävda, då läraren genom sin roll har så stora möjligheter att påverka elevers motivation 

via de tidigare nämnda kanalerna. Detta är något deltagande lärare visar en medvetenhet om. 

Nedan diskuteras två av dessa teman mer ingående, lärarens personlighet och dennes 

relationsbyggande, då svar som rörde dessa frågor var de som tydligast växte fram under 

intervjuerna. 

 

5.2.1 Lärarens personlighet 
Deltagande lärare poängterade alla att lärarens personlighet och hur läraren presenterade 

uppgifterna var de viktigaste faktorerna för att motivera eleverna att lära sig engelska. Kim 

och Sam diskuterade vikten av att läraren visade ett engagemang för ämnet denne undervisade 

i och visade entusiasm för uppgifterna, och menade att genom detta engagemang kan läraren 

motivera sina elever. Detta överensstämmer med tidigare nämnd forskningslitteratur (Dörnyei 

& Csizér, 1998; Guilloteaux & Dörnyei, 2008), där det tydligt framkommer att hur läraren 

väljer att presentera materialet och ämnet är av stor betydelse för elevers motivation att lära 

sig ämnet. Kim gav även ett exempel där hen menade att de lärare man kommer ihåg kanske 

inte alltid var de bästa pedagogerna, utan de som faktiskt brann för sitt ämne (se 4.5), vilket 

även diskuteras av Dörnyei (2001: 32). Det är därför svårt att prata bort lärarens roll, och även 

vikten av att det finns ett intresse hos läraren för ämnet denne undervisar i. Deltagande lärare 

poängterade även vikten av att läraren förmedlar att ämnet är viktigt och intressant att lära sig, 

och att detta är något som sker genom att läraren ”modellar” detta. Vikten av att ha förebilder 

poängteras i litteraturen (Schunk et al., 2010: 306; Dörnyei & Czisér, 1998: 215), och att 

läraren där har en nyckelposition i elevers liv är svår att undgå. Deltagande lärare visar med 

sina beskrivningar att de är väl medvetna om detta, och deras svar överensstämmer även med 

forskning. De teorier som finns gällande motivation pekar på att motivationen hos en elev 

påverkas av den sociala miljö eleven befinner sig inom, och genom att läraren då ”föregår 
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med gott exempel” och lyfter vikten av engelskans betydelse och även visar på att detta är 

något eleven kommer att ha nytta av och förhoppningsvis kommer tycka är roligt, kan elevens 

motivation att lära engelska på så sätt röra sig i en positiv riktning. Genom föreställningen att 

engagemang smittar av sig menar således deltagande lärare att det är fördelaktigt för 

elevernas motivation att som lärare vara engagerande och positivt inställd till undervisningen 

och ämnet.  

 

5.2.2 Relationer 
I denna studies resultat presenterades en samstämmig syn bland deltagande lärare gällande 

relationen mellan elev-lärare. Relationen till eleverna är av stor vikt för deras motivation att 

lära ett andraspråk, och undervisningen underlättas av att läraren känner sina elever. 

Deltagande lärare menade även att de har stora möjligheter att genom relationen motivera 

eleverna att lära sig mer engelska, då dessa goda relationer bidrar till ett tryggare 

klassrumsklimat. På så sätt menade främst Charlie och Kim att eleverna vågar delta. Om de 

känner sig trygga med läraren och sina klasskompisar och vet att det finns en ömsesidig 

respekt mellan alla parter kan deras motivation och främst viljan att delta öka. Detta 

konstaterande överensstämmer med forskning som gjorts (Dörnyei & Csizér, 1998; Dörnyei, 

2001; Schunk et al., 2010: 312), där goda relationer mellan lärare och elev lyfts fram som en 

utav de viktigaste strategier en lärare kan använda sig av för att öka elevers motivation att lära 

ett andraspråk. Utifrån Dörnyeis modell över lärares motivationsstrategier är dessa goda 

relationer även en av de grundläggande förutsättningarna för att ens kunna påverka elevens 

motivation i en språklig miljö (Dörnyei, 2001: 31). Charlie lyfte fram en intressant aspekt av 

relationsbygget, då hen menade att det gick att se att vissa elever finner motivation i att göra 

sin lärare glad, och att de anstränger sig lite extra av den anledningen. Charlies resonemang 

går att finna stöd för i forskningslitteraturen, då detta enligt Dörnyei & Csizérs studie är en 

välkänd princip bland lärare, då ”a great deal of the students’ learning effort is energized by 

the affilative motive to please the teacher” (1998: 216).  

 

Resultatet av denna studie visar således på vikten av att som lärare ha ett engagemang för 

ämnet och för eleverna för att på så sätt möjliggöra en ökad motivation hos dem att lära sig 

engelska. Lärarens roll är inte bara undervisningsmässig, utan det deltagande lärare beskriver 

är en bild av läraren som en sensitiv människa som har ett genuint intresse för sitt ämne men 

även för sina elever. Genom att låta eleverna känna att det finns en relation ”bortom 
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klassrummet” med sin lärare, alltså att läraren engagerar sig i elevens liv även utanför skolan 

kan de på så sätt känna en trygghet med läraren och bli motiverade att lära via den vägen. 

Läraren har således även ett ansvar att skapa en relation till sina elever där eleverna kan känna 

att den bygger på ömsesidig respekt, och på så sätt ge eleverna en trygghet i klassrummet och 

skolan. 

 

Att relationen med eleverna även påverkar klassrumsklimatet var också något som framkom 

av studiens resultat. Genom trygga relationer mellan lärare-elev och elev-elev kan elevernas 

ängslan att delta i klassrummet minska. Charlie lyfte vikten av att det bör finnas en trygghet 

hos eleverna mellan varandra och i gruppen då det främst är inför varandra eleverna ska våga 

tala och delta. Det ses således som lärarens jobb att ge gruppen goda förutsättningar för att en 

trygghet ska infinna sig, och det var Charlies och övriga deltagande lärares förhoppning att 

denna trygghet kan sprida sig även till klassrumsklimatet. Utifrån Dörnyeis modell över 

lärares motivationsstrategier är en sammanhållen elevgrupp en utav grundförutsättningarna 

för att lärare ska kunna påverka och höja elevers motivation vid språkinlärning (2001: 31).  

 

5.3 Lärares strategier för att motivera elever 
Studiens resultat visade på att deltagande lärare arbetade med olika metoder för att motivera 

sina elever att lära så mycket engelska som möjligt. Deras metoder eller strategier går att 

kategorisera i undervisningsbundna och verbala strategier. Intressant gällande detta är att 

ordet ”strategi” aldrig nämns under intervjutillfällena, varken av deltagande lärare eller av 

mig som intervjuare. Anledningen till att jag valde att inte nämna detta var för att se om 

lärarna själva benämnde sitt arbete med ordet strategi, alltså att de kunde se sitt arbete som 

strategiskt och om de på så sätt använde vissa tekniker medvetet. Trots avsaknaden av 

begreppet framkom det i resultatet att många av de metoder lärarna beskriver att de använder 

sig av och värdesätter i mångt och mycket överensstämmer med de strategier som Dörnyei 

lyfter i sin modell. Det kan antas att lärarna någonstans är medvetna om sitt arbete för att 

motivera elever trots att de inte benämner det som strategier. 

 

5.3.1 Undervisningsbundna strategier 
Deltagande lärare diskuterade vikten av variation i undervisningen, då de ansåg det som mer 

motiverande för eleverna om de någon gång under en lektion eller arbetsområde får arbeta 

med något som eleverna ser som roligt eller lustfyllt. Utifrån Dörnyeis tidigare nämnda 
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modell (se figur 1) är variation i undervisningen något som poängteras och en strategi för att 

öka elevers motivation. Dörnyei menar att människor överlag är villiga att lägga ner tid och 

energi på något de finner nöje i, och att det går att anta liknande resonemang när det gäller 

inlärning av engelska (Dörnyei, 2001: 72). Genom att läraren varierar dels materialet och 

typen av uppgifter eleverna arbetar med, och dels även själva undervisningen kan lärandet bli 

mer nöjsamt (ibid: 74). Fler elever kan då bli motiverade att delta och lära sig om de märker 

att de får möta olika typer av uppgifter under engelsklektionerna och inte alltid möter 

liknande typer av uppgifter, material och undervisningsmetoder. Arbetet för att variera 

undervisningen kan därför ses som en strategi lärarna använder sig av för att försöka motivera 

elever att lära sig engelska, vilket överensstämmer med forskning. 

 

Resultatet visade att deltagande lärare även lade vikt vid att eleverna ska känna delaktighet, 

och de arbetade på olika sätt för att försöka göra eleverna så delaktiga i undervisningen som 

möjligt. Läroplanen lyfter även att delaktighet är något lärare i den svenska skolan aktivt ska 

arbeta med i sin undervisning, och att eleverna ”genom att delta i planering och utvärdering 

av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan [de] 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” (Skolverket, 2011: 8). Kim och Alex 

nämnde att de på bästa sätt försökte väva in elevernas förslag och idéer i undervisningen, men 

att det kunde vara svårt att hinna med alla gånger. Dörnyei lyfter ökandet av elevers 

delaktighet i undervisningen som en motivationsstrategi i sin modell över lärares 

motivationsstrategier, och menar att det egentligen handlar om att göra uppgifter och 

undervisning intressanta för eleverna (Dörnyei, 2001: 75). Han lyfter även där svårigheten 

lärare kan känna med att få tiden att räcka till för integrering av elevförslag i undervisningen. 

Denna delaktighet går även hand i hand med att eleverna ska se ett syfte med undervisningen, 

som lärarna gav som ett kännetecken på en motiverad elev. Således kan det tolkas att 

deltagande lärare använder delaktigheten som en strategi för att få eleverna att se meningen 

med undervisningen och varför de lär sig det de gör. Två av lärarna, Jean och Sam, nämnde i 

sina resonemang om delaktighet att de arbetar med att försöka få eleverna att känna att de är 

ägare av sin kunskap och att de lär sig för sin egen skull. Dörnyei nämner att en av de faktorer 

som får en elev att tappa sin motivation är när syftet med inlärningen inte är klart eller 

eleverna inte förstår syftet (2001: 63).  
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5.3.2 Verbala strategier 
De verbala strategier deltagande lärare gav exempel på användes främst för att få omotiverade 

elever att delta i undervisningen snarare än att öka den allmänna motivationen hos alla elever. 

Den lärare som talade mest frekvent om verbala strategier och hur hen använde dessa i 

helklass var Jean (se 4.3). Det som blir intressant utifrån Jeans resonemang och beskrivningar 

är att dessa strategier är svåra att återfinna i Dörnyeis modell, vilket kan ses som en lucka i 

modellen, då de metoder Jean beskriver absolut kan ses som motivationsstrategier. Det Jean 

vid ett tillfälle exemplifierar är att hen ger eleverna en inre bild av hur de kan se på sin egen 

motivation, då Jean väljer att likna motivationen med en tratt eller ett fönster, och att valet 

ligger hos eleverna själva att bestämma om de ska ha tratten öppen eller om de väljer ”att 

lägga ett lock på” (Jean). Detta visar på ett resonemang kring att försöka medvetandegöra 

eleverna dels om att de alla har olika saker de motiveras av och dels att eleverna själva i 

mångt och mycket styr över sin motivation. Det närmsta Dörnyei diskuterar detta i sin modell 

är strategin som rör arbetet för att öka elevernas självreglerande motivation (Dörnyei, 2001: 

116).
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6. Slutsats 
Resultatet av denna studie gör inte anspråk på att redogöra för några generella, allmängiltiga 

slutsatser som kan dras, då detta inte är någon storskalig studie. Det resultatet visar på är 

enbart en liten del av lärares arbete med motivationsstrategier i engelskundervisningen i 

årskurs 4-6. Det står klart att deltagande lärare alla använde sig utav olika typer av strategier 

för att i undervisningen motivera sina elever i sin språkinlärning. Då deltagande lärare i mångt 

och mycket beskriver sitt vardagliga arbete torde det antas att en medvetenhet gällande 

motivationsstrategier borde ses som något önskvärt hos alla undervisande lärare. Dock bör 

inte de strategier som diskuteras i denna studie ses som allmängiltiga regler som alla lärare 

bör följa. Deltagande lärare visar i sina resonemang i denna studies resultat att olika typer av 

strategier fungerar för olika typer av elever och även elevgrupper. Det är således lärarens 

ansvar att avgöra för vilka typer av strategier som lämpar sig bäst för just dennes personlighet, 

elevgrupp och skola.  

 

Deltagande lärare i studien har sammanfattningsvis alla lyft vikten av att som lärare ha goda 

relationer med sina elever, och att detta i kombination med hur ämnet och uppgifterna 

presenteras kan ses som de viktigaste faktorerna i motivationsarbetet med eleverna. Det 

slutsatsen av denna studie visar är att läraren har ett stort ansvar i elevers motivation att lära 

ett andraspråk, men även goda möjligheter att påverka denna. Det bör inte heller ses som en 

omöjlighet för lärare att bli en motiverande lärare, då det allt som oftast handlar om kvalitet 

på de strategier som används framför kvantitet. Dörnyei diskuterar avslutningsvis även ett 

begrepp som lärare bör förhålla sig till, vilket är ”the good enough motivator” (2001: 136). 

Det innebär att det inte krävs mycket anpassning för en lärare att bli en god 

motivationsskapare, utan det flesta lärare använder några motivationsstrategier som går att 

förbättra. Detta skulle även kunna förklara varför alla lärares svar inte går att återfinna i alla 

steg i Dörnyeis modell denna uppsats tar sin utgångspunkt i (se s. 12). Alla strategier Dörnyei 

nämner i denna modell nämns inte av lärarna, och vissa av lärarna nämner enbart strategier 

som återfinns i det första steget i modellen. Detta visar på att lärare inte kan klara av att 

hantera alla strategier samtidigt i sin undervisning, vilket även deltagande lärare med sina 

beskrivningar visar. Charlie talar exempelvis mestadels om strategier som rör relationer och 

hur dessa påverkar klassrumsklimatet, medan Jean använder sig av mer övergripande, verbala 

strategier i undervisningen som återfinns i alla fyra steg i Dörnyeis modell. Detta visar 
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återigen att motivation inte är helt enkelt att styra över, och att vissa lärare trivs bättre med 

vissa strategier, då vissa stämmer bättre överens med lärarens personlighet och 

undervisningsstil än andra.  

 

Något som kan diskuteras är huruvida Dörnyeis modell verkligen fungerar i en svensk 

kontext, då denna modell bygger i mångt och mycket på Dörnyei & Csizérs studie i Ungern 

och en ungersk kontext (1998). Utifrån denna studies resultat och diskussion bör den inte ses 

som någon kontroversiell modell, då flertalet av de strategier deltagande lärare beskrev går att 

finna i Dörnyeis modell. Det denna studie således bidrar med är en insikt om att lärare bör ha 

en medvetenhet kring motivationsstrategier, och att deltagande lärare alla visade på denna 

medvetenhet. 

 

6.1 Vidare forskning 
Då motivation är ett komplext område som går att studera utifrån många teorier och 

perspektiv är denna studie enbart en del i helheten. Det som vore intressant att studera vidare 

är om lärares beskrivningar av deras strategier verkligen stämmer. Att observera deras arbete 

och intervjua elever om deras uppfattningar om hur de ser på motivation och hur de blir 

påverkade av sina lärares motivationsstrategier skulle belysa fler aspekter av 

motivationsarbetet i skolan än vad denna studie gjort.
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Bilaga 1 
 

  
         Information och tillstånd att delta i intervju 
 

April 2015 
 

Hej! 
Mitt namn är Sara Samuelsson och jag läser till lärare vid Linköpings universitet. Just nu 
skriver jag mitt avslutande examensarbete inom ämnet engelska och har som avsikt att inom 
detta genomföra en intervjustudie med mellanstadielärare som undervisar i engelska. Det jag 
söker få svar på är på vilket sätt lärare i sin engelskundervisning arbetar för att motivera sina 
elever att lära sig så mycket engelska som möjligt? 
 
För att kunna genomföra denna intervjustudie skulle jag behöva att du som engelsklärare vill 
ge mig lite av din tid för att ställa upp på en intervju. Du kommer att få intervjufrågorna en tid 
innan intervjutillfället så att du ska få möjlighet att fundera över frågorna och dina svar och 
känna dig så förberedd som möjligt. Jag räknar med att den totala intervjutiden kommer att 
vara ca 45 min. Intervjuerna kommer att spelas in för att jag ska kunna analysera materialet i 
efterhand. 
 
Intervjuerna kommer att ligga till grund för en kvalitativ studie och kommer endast att 
användas till min uppsats. Deltagandet i intervjustudien bygger på full anonymitet. Inga 
personuppgifter eller namn på vare sig personer eller skola kommer att användas i uppsatsen 
där resultaten redovisas. Din medverkan är helt frivillig och du får när som helst välja att 
avbryta din medverkan, även efter att intervjun är genomförd. 
 
Om du har några frågor eller andra funderingar är du välkommen att kontakta mig på 
E-post: sarsa610@student.liu.se 
Mobil: 073-5755666 
 
Min handledare på Linköpings universitet är Nigel Musk, docent 
E-post: nigel.musk@liu.se 
  
Jag är mycket tacksam för att jag får låna lite av din tid, det är värdefullt för mig och 
genomförandet av min studie. 
 
Tack på förhand! 
 
Vänlig hälsning, 
Sara Samuelsson  
 
 
Jag samtycker till att delta i undersökningen. 
 
________________________________   ________________________________  
(Lärarens namnteckning)                         (Namnförtydligande)  
 
________________________________  
(Ort och datum) 
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Bilaga 2 
 
INTERVJUFRÅGOR 

• Vilket år tog du din examen? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vad tänker du på när du hör begreppet motivation?  

• Hur skulle du beskriva en elev som är motiverad/omotiverad? 

- Kan du ge exempel? 

• Hur ser du på din roll som lärare när det kommer till dina elevers motivation att lära 

engelska?  

• På vilket sätt arbetar du för att motivera dina elever i din undervisning?  

• Hur utformar du din undervisning? Ge exempel! 

• Kan du ge något konkret exempel där din undervisning gjort att ett intresse till ämnet 

har väckts hos en elev?  

• Vilket klimat i ”det engelska” klassrummet strävar du efter att ha? 

- Hur arbetar du för att bibehålla det klimatet? 

• Hur viktigt tycker du det är att eleverna känner sig trygga i klassrummet? 

- I sådana fall, hur arbetar du för att eleverna ska känna sig trygga i ”det engelska” 

klassrummet?  

• Märker du att elever undviker att delta i aktiviteter i klassrummet? Ge exempel. 

- Hur gör du i sådana fall för att möta dessa elever?  

• Kan du i ditt arbete och undervisning i engelska bli motiverad av dina elever?  

- Ge gärna exempel! 

Hur tror du att din relation till eleverna påverkar deras motivation att lära sig engelska? 


