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Reflektion 
Båda skribenterna har genomgående arbetat tillsammans under rapportens alla delar, vilket 

inkluderar planering, utbyte av idéer och åsikter samt utformningen av hela rapporten. När 

litteratursökningen gjorts har Diana haft huvudansvaret för avsnittet gällande inlärning av 

främmande språk och Madeleine lärarens och skolans betydelse. Däremot har 

litteraturbearbetningen kontinuerligt skett tillsammans. Vid datainsamlingen, det vill säga 

intervjuerna och dess bearbetning, har båda skribenter varit delaktiga vid alla tillfällen. 

  

Avslutningsvis vill vi ge ett stort tack till den medverkande skolan, alla deltagande elever 

samt handledare vid Umeå Universitet. 

 
 

 

 

 
 

Sammanfattning 
Denna studie handlar om elever med ett lägre språkligt självförtroende i engelska. I den 
svenska skolan riskerar elever med dessa svårigheter att hämma sin egen språkutveckling 
som sin tur kan minska motivationen till skolämnet engelska. Detta är en kvalitativ studie 
där datainsamlingen skett med intervjuer där fyra elever med ett lägre språkligt 
självförtroende inkluderats. Studien grundar sig på två teoretiska perspektiv, Self-
Determination Theory och Directed Motivational Current. Genom intervjuerna och 
teorierna har studien hjälpt oss att förstå vad elever i årskurs 5 finner viktigt för att 
motiveras i engelskämnet. Det visar sig att autonomi och tillhörighet i klassen har de 
största betydande rollerna för en ökning av motivation och vidareutveckling av deras 
språkliga självförtroende. 
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1 Inledning 
En elevs upplevelse av motivation i skolämnet engelska är individuellt och det finns ett 

samband mellan viljan att prestera med elevens språkliga självförtroende (Ryan & Deci, 

2000a). Den här studien har som syfte att i årskurs 4–6 undersöka och beskriva vad som 

skapar motivation hos elever med lägre språkligt självförtroende i engelska.  

 

En människas självförtroende baseras på hur denne uppfattar sin egen kompetens inom ett 

specifikt område. Ett språkligt självförtroende relaterar till hur vi uppfattar vår språkliga 

kompetens och förmåga, som i sin tur innebär att elevens språkliga självförtroende inom 

engelska speglar deras uppfattning om sin kompetens i ämnet. I inlärningsprocessen av ett 

främmande språk är motivation och självuppfattning nära sammankopplat. På grund av 

denna koppling anser vi att elever med lägre språkligt självförtroende riskerar att hämma 

sin egen språkutveckling. Lundberg (2016) menar att det språkliga självförtroendet i 

engelska är ett fenomen som byggs upp med bland annat tidig insatt språkundervisning. 

Yngre barns förhållande till främmande språk och nya utmaningar påstås vara relativt 

oproblematiskt då en självkritisk sida ännu inte utvecklats. Det finns därför en risk att 

äldre elever och vuxna språkinlärare kan utveckla ett lägre språkligt självförtroende.  

 

Ett motivationshöjande och språkutvecklande arbetssätt enligt Håkansson och Sundberg 

(2012) är det kooperativa lärandet, vilket fokuserar på elevinflytande och elevgrupper 

istället för helklassundervisning. Eleverna samarbetar och utforskar sina kunskaper 

gemensamt och uppmuntras att bidra till lektionens innehåll. Det resulterar i goda 

lärmiljöer med särskilt positiv effekt för lågpresterande elever. Genom att stötta och lära 

sig i grupp kan eleverna dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Arbetssättet 

medför även att elever som har ett minskat språkligt självförtroende blir stärkta av 

undervisningen då fokuset hamnar på individer i små grupper och hela klassen. Däremot 

påpekar författarna att all undervisning ska innehålla variation och utmaningar för att bli 

så effektiv som möjligt. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva vad som skapar motivation hos elever 

med lägre språkligt självförtroende i engelska. 
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1.2 Frågeställning 
1. Vad motiverar elever i skolår 4–6 med lägre språkligt självförtroende i engelska? 

2. Hur uppfattar elever i skolår 4–6 sin språkliga kompetens? 

 

2. Bakgrund 
Denna studie berör i stor utsträckning begreppen motivation och självförtroende. Båda 

begreppen är väldigt breda och av den orsaken kan vara svåra att förstå. Därför inleds 

detta avsnitt med en förklaring av båda begreppen. Därefter beskrivs tidigare forskning 

samt studiens teoretiska ramverk Self-Determination Theory och Directed Motivational 

Current. 

 

2.1 Motivation 
Motivation, enligt Ryan och Deci (2000a), är ett fenomen där en människa känner sig 

tillräckligt fri och inspirerad för att begå en handling, en omotiverad person är motsatsen. 

Fenomenet förklaras med hjälp av en flytande skala där individer känner mer eller mindre 

motivation inför olika uppdrag. Motivation definieras inte bara med hjälp av olika 

mängder utan också med olika typer, på så sätt handlar det även om de underliggande skäl 

och mål som skapar handlingen från början. Det vill säga det som förklarar varför 

handlingen ska utföras. En elev kan exempelvis vara motiverad att göra läxorna på grund 

av nyfikenhet och intresse eller för att få godkännande av en lärare eller förälder. 

Mängden motivation har i detta exempel inte ändrats men anledningen till varför 

handlingen utförs har förändrats. 

 

Motivation till skolarbetet skapar även elevengagemang, vilket beskrivs av Högdin (2007) 

som en viktig förutsättning för att klara den dagliga verksamheten. Motiverade elever 

presterar bättre än icke motiverade. De motiverade eleverna är även mer entusiastiska, 

intresserade, uppmärksamma och målmedvetna med sitt skolarbete. Om motivation och 

engagemang saknas kan det leda till koncentrationssvårigheter, sämre prestation och 

skolk. De övergripande målen och riktlinjerna i grundskolan läroplan konstaterar att 

skolans mål och ansvar är att varje elev efter avslutad grundskola ska ”känna tillit till sin 

egna förmåga” (Skolverket, 2017b, s.13). Tilliten bidrar också till en förstärkning av 

elevens självförtroende som i sin tur påverkar motivationen. 
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2.2 Självförtroende  
Elever som beskriver vad de vill lära sig i engelska menar att den muntliga produktionen 

är viktigast (Lundberg, 2016). Trots detta undviker en stor del av eleverna att prata 

engelska i klassrummet, mycket beror på att de saknar ett språkligt självförtroende. En 

elevs självförtroende inför ett främmande språk har en påverkan på den graden motivation. 

Det är alltså centralt att både självförtroende och motivation främjas i undervisningen. 

Skolverket (2017a) hävdar att ett gott självförtroende är grundläggande för att eleverna 

ska våga delta olika språkliga situationer. Detta bidrar att de oftast hindras i sin engelska 

utveckling eftersom de inte vågar delta i muntliga aktiviteter. Språkforskning visar att 

yngre barn inte utvecklat ett kritiskt tänkande kring sina egna prestationer, de vågar 

därmed delta i undervisningen genom att gissa, hitta på egna ord och chansa på uttal 

(Lundberg, 2016). Elever i årskurs tre börjar bli självkritiska, vilket innebär att de sitter 

mestadels tyst under lektionen. Ett starkt argument för att börja med engelska i 

förskoleklass är att eleverna får flera år på sig att bygga upp sitt språkliga självförtroende. 

Det leder även till mer aktivitet och engagemang på engelska lektionerna. 

 

I enlighet med Lundberg (2016) och Skolverket (2017a) förklarar Flowers och Marston 

(1972) att självförtroendet är en viktig del i att utveckla ett nytt språk. En elev kan stärka 

sitt självförtroende genom att aktivt räcka upp handen i olika undervisningssituationer. En 

frekvent handuppräckning kan bidra till att antingen stärka eller försvaga elevens egna 

självförtroende. Om elevens gest får ett positivt utfall kommer den egna uppfattningen bli 

”jag hade rätt”, som i sin tur leder till att eleven höjer handen och blir mer aktiv vid fler 

undervisningstillfällen. Om däremot uppfattningen blir ”jag kan ingenting”, ”jag hade fel” 

leder det till att eleven blir tyst och stänger in sin kunskap.  

 

Likaså menar Hare (1993) att ett bra självförtroende inte är en medfödd egenskap som 

vissa får och andra inte, utan snarare en färdighet som går att lära sig. Självförtroendet 

behöver komma inifrån och endast den egna människans självförtroende kan ändras, det 

går inte att ändra någon annan. Beroende på självförtroendet kommer även kroppsspråket 

att uttrycka sig olika det ger motparten många viktiga signaler gällande dennes vilja att 

kommunicera eller avstå. 
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2.3 Tidigare forskning 
Motivation skapas tillsammans med olika faktorer, eftersom denna studie syftar till att ge 

mera kunskap kring motivation hos elever med lägre språkligt självförtroende i engelska 

är två av dessa faktorer utvalda och förklarade. Den tidigare forskning fokuseras kring hur 

ett främmande språk kan läras in samt hur läraren och skolan påverkar elevers framgång. 

 

2.3.1 Inlärning av främmande språk 

En grundläggande förutsättning för en effektiv språkinlärning är det input som inläraren 

möter i muntliga och skriftliga sammanhang. Lundberg (2016) förklarar input som en 

viktig faktor där den språkliga nivån av engelska ska vara högre än elevernas redan 

inhämtade kunskap. Den främsta uppgiften för läraren i engelskundervisningen är att så 

ofta som möjligt överskölja eleverna både genom sitt egna tal och olika medier. Eleven 

kan även styras mot att bli mer språkligt medveten genom att ta in vardags engelska i 

klassrummet. De möts dagligen av engelska ord och uttryck via skyltar, reklamannonser, 

klädesplagg etcetera och införandet av denna kunskap i undervisningen kan stärka eleven i 

sin språkutveckling. Det rikliga flödet av engelskspråkiga media i Sverige gör att eleverna 

har goda möjligheter till att lära sig ett autentiskt uttal. En undervisning som inkluderar 

denna media underlättar inlärningen av intonation. Författaren påpekar även att 

engelskspråkiga bilderböcker är en tillgång som språklig input och genom bilderböckerna 

blir det nya språket levande samt betydelsefullt. De flesta bilderböcker är pedagogiskt 

genomtänkta och kan bidra till mängder av nya frågor, erfarenheter och aspekter.  

 

Främmande språk som skolämne innebär till stor del att lära sig de sociala koder och 

kulturella företeelser som det nya språket medför. Det gör att språkinlärningen blir en 

social händelse som kräver inkludering av en bred repertoar inom andra språkkulturer 

(Dörnyei & Ushioda, 2009). Genom att använda sig utav ett tillvägagångssätt med möjliga 

själv, kan en koppling bildas mellan den egna självuppfattningen och motivering till 

prestation. De möjliga själv innebär att en individs idéer representeras utav vad hen kan 

bli, vad hen skulle vilja bli och vad hen är rädd för att bli. På grund av vår psykologiska 

önskan att minska skillnaden mellan vårt nuvarande själv och möjliga framtida själv, kan 

detta fungera som en effektiv drivkraft till att lära sig det nya språket. Vidare anser 

Dörnyei (2003) att lära sig ett främmande språk är annorlunda på många sätt från att lära 

sig andra ämnen. Språkinlärningen kräver ett högt engagemang från eleverna där 

motivationen har en väsentlig roll. Till skillnad från Dörnyeis fokusering på språkkulturer 

hävdar istället Enström (2016) att inlärningen av ett främmande språk sker med hjälp av 
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andra språkföreteelser. Hon anser att ordförrådet oftast är den huvudsakliga begränsande 

faktorn eftersom det upplevs som stort och svåröverskådligt. Det resulterar ofta i 

svårigheter för inläraren i att skapa en tydlig bild om vad som är väsentligt för inlärningen.  

 

En elevs framgång i främmandespråksinlärning ska präglas av delaktighet vilket i sin tur 

skapar ett ökat engagemang för undervisningen. Little (1995) menar att grunden för 

autonomi i skolan är att den enskilda eleven tar ansvar för sitt egna lärande. Ansvaret 

medför en positiv inställning till lärande och utveckling av förmågan att reflektera över 

undervisningens innehåll. Framgångsrika elever har alltid varit autonoma och genom att 

tillämpa autonomi i klassrummet främjas en positiv relation mellan det nuvarande och 

framtida lärandet. Elever som tar ansvar för sitt lärande har större möjlighet att nå sina 

inlärningsmål. Antar elever inte ansvaret för sitt eget lärande måste läraren hjälpa dem att 

göra det. Detta görs först och främst genom att erbjuda lämpliga inlärningsverktyg och 

möjligheter till övning. Både lärare och elever är oundvikligen delaktiga i en lyckad 

(respektive misslyckad) språkundervisning. 

 
2.3.2 Läraren och skolans betydelse 

Ett av lärarens uppdrag är att skapa möjligheter för eleverna att uppnå godkända betyg. 

Det kan åstadkommas genom att anpassa undervisningen efter elevernas behov och 

förutsättningar samt inkludera deras tidigare bakgrund såsom språk, erfarenheter och 

kunskaper (Skolverket, 2017b). En ytterligare faktor för elevernas framgång är lärarens 

förväntningar på dem, förväntningen på höga prestationer resulterar oftast i ett ökat 

engagemang från eleverna. Skolinspektionen (2010a) har genomfört en granskning av 

undervisningens inkludering och lärarens förväntningar på eleverna. Granskningen visar 

på viktiga problemområden som relateras till lärarnas och rektorernas låga förväntningar 

på eleverna. Dåliga resultat beskylls i första hand på faktorer utanför skolans ramar såsom 

omotiverade elever och brist på arbetsro. Även dålig kommunikation mellan lärare och 

elever nämns där cirka hälften av skolorna föredrar eget tyst arbete framför ett klassrum 

med mycket dialoger och utbyten av tankar.  

 

I en annan kvalitetsgranskning av engelskundervisning i grundskolan presenterar 

Skolinspektionen (2010b) att en positiv och trygg lärandemiljö som inkluderar delaktighet 

från eleverna resulterar i ömsesidig respekt samt ett gynnsamt arbetsklimat. Ett gott 

ledarskap och struktur lyfts fram som två av flera viktiga faktorer för att skapa en givande 

klassrumsmiljö. Däremot är anpassningen av undervisningen utifrån elevers olika behov 
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samt återkoppling några punkter som behöver utvecklas. Vidare belyser även denna 

granskning att lärare behöver utveckla sin förmåga att förmedla positiva och höga 

förväntningar på eleverna. Om eleven ses som en kompetent individ kan det gynna ett 

entreprenöriellt lärande och elevmotivationen öka. 

 

Utbildningen ska därigenom ge eleverna… ett förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap. (Skolverket 2017b, s.9). 

 

I ett entreprenöriellt förhållningssätt kartlägger och synliggör läraren vad som händer och 

inte händer i språkklassrummet. Då skapas tillfällen att utveckla nya ideér och 

arbetsformer vilket också medverkar till att främja samarbetet (Leffler och Lundberg, 

2012). Genom att ge eleverna inflytande över lärandet och undervisningen finns 

möjligheter att synliggöra deras kompetenser samt förmågor. Det bidrar även till att olika 

egenskaper upptäcks av både lärare och elever, som i sin tur bidrar till en positiv 

utveckling av självförtroende, självkänsla och det framtida lärandet. 

 

Ytterligare ett av lärarens uppdrag att vara en positiv förebild och stöd för eleverna. De 

elever som ges en bekräftande undervisning skapar ett ökat självförtroende och 

motivation, medan en negativ inställning har motsatt effekt. Alla barn och ungdomar vill 

känna att de lyckas med sina tilltagna projekt det är därför viktigt att ge eleverna känslan 

av du är en som kan och inte du är en som inte kan (Elmeroth, 2008). Enever (2011) 

påpekar också att lärare vilket har en genuin entusiasm för engelska tillsammans med en 

kommunikativ och lekfull undervisningsmetod, ger eleverna inspiration och motivation till 

att utvecklas samt skapar en positiv och säker lärandemiljö. Istället för att använda sig 

utav traditionella läromedel såsom arbetsböcker bör läraren använda pedagogiska tv-serier 

som underlag för repetition av ett nytt ordförråd. Då upplever eleverna engelskan som 

rolig och lärorik. Översättnings läxor gör att ämnet upplevs som strikt och skapar negativa 

erfarenheter kring repetition. 

 

Som tidigare konstaterat behöver skolan kompetenta och engagerade lärare. Läraryrket 

innebär uppgifter av olika slag där dokumentation, planering och undervisning är den 

största arbetsbördan. Vissa lärare är missnöjda och upplever arbetsmiljöproblem och för 

att lyckas med allt som yrket innefattar behövs bättre förutsättningar. Lärarna upplever en 

brist på inflytande i skolans utveckling och nio av tio lärare anser kunna styra sitt arbete. 
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Sex av tio menar istället att de har möjlighet att utöva inflytande över planeringen av 

skolans arbete (Persson, 2006). 

 
2.4 Teorier 
Studien baseras på två olika teorier, Self-Determination Theory och Directed Motivational 

Current. Båda förklarar motivation men utifrån olika aspekter. Self-Determination Theory 

redogör för den mänskliga motivationen på ett allmänt plan, vilket i studien används till 

att förstå typen av motivation eleverna upplever. Directed Motivational Current förklarar 

motivation som ett energiutbrott och hjälper att lyfta fram vilka uppgifter som ökar deras 

motivation i skolan.  

 

2.4.1 Self-Determination Theory 

Self-Determination Theory är en psykologisk teori om motivation, den utvecklades av 

Ryan och Deci (2000b), se figur 1, och förklarar mänsklig motivation i allmänhet. Den 

gäller inte bara för utbildning utan olika sociala områden exempelvis idrott eller sjukvård. 

Klargörandet av teorin baseras på Ryan och Deci (2000b).  

 

  

Figur 1. Self-Determination Theory, förklaring av teorins tre behov och sambandet till inre och yttre motivation.  
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Människor är motiverade att utvecklas och förändras genom tre medfödda psykologiska 

behov. För en maximal utveckling är alla tre nödvändiga, människor bör känna följande 

för att uppnå en sådan psykologisk tillväxt: 

 

Autonomi, är behovet av att känna en viss kontroll över sitt liv. Det gör att människor ofta 

blir motiverade till att prestera bättre i aktiviteter där det finns utrymme till att påverka sitt 

deltagande. Detta kan relateras till en skolkontext där elevinflytande i undervisningen 

utför en betydande skillnad på motivationsgraden. Om eleverna får vara med och påverka 

undervisningen kan de känna sig mer kompetenta och på så sätt öka självförtroende samt 

höja motivationen.  
 

Kompetens, är ett behov där alla människor behöver känna tillgång till färdigheter och 

kunskap inför de uppdrag som de ställs inför. Människan kommer därför att vara 

motiverad att göra sånt som gör att de känner sig kompetenta, motivation uppstår inte om 

en känsla av okunnighet finns. 

 

Tillhörighet, är det sista behovet som teorin baseras på och innebär att människor vill 

tillhöra en grupp av något slag exempelvis en familj, ett kompisgäng eller en klass. 

Människan kommer dras till aktiviteter där detta behov kan bli uppfyllt, ensamhet kan 

också förekomma när hen själv väljer det. 

 

Self-Determination Theory innefattar utöver de tre behoven även inre och yttre 

motivation, figur 1 visar det samband som råder mellan de tre behoven och inre/yttre 

motivation. När ett agerande sker på grund av interna motivationskällor återfinns ett behov 

av att få kunskap eller självständighet, så kallad inre motivation. Människor är ofta 

motiverade att agera på grund av externa belöningar såsom pengar, priser och erkännande, 

så kallad yttre motivation.  Beroende på vilken grad en individ känner att de tre behoven 

blivit uppfyllda (blå pilen i figur 1) upplevs även en yttre eller inre motivation. Dessa 

olika typer av motivation driver individens handlade framåt. Inre motivation kan förklaras 

som en drivkraft av att känna sig kompetent och självbestämmande, vilket innebär att det 

uppstår bara i aktiviteter där individen har ett inre intresse. Yttre motivation skapas när en 

människa engagerar sig i en aktivitet med fokus på att uppnå ett mål. Till exempel genom 

att välja en specifik uppgift i tron om att det ger ett önskade utfall såsom belöning, beröm 

eller undvikande av straff. Inre motivation föredras då uppgifter sker av egen vilja men 

yttre motivation är också viktig eftersom alla aktiviteter i livet inte kan genomföras med 
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ett inre intresse. Människan behöver alltså ibland utföra saker på grund av andra 

anledningar än nöje. 

 

Som figur 1 visar finns det fyra olika kategorier av yttre motivation, dessa används inte i 

denna studie och förklaras därför inte närmare. 

 

2.4.2 Directed Motivational Current 

Teorin är framtagen av Dörnyei (2018) och grundar sig på en stark känsla av motivation 

mot ett tydligt definierat personligt viktigt mål. Directed Motivational Current stimulerar 

och stödjer långsiktiga beteende och mål, som till exempel att lära sig ett främmande 

språk. Teorin beskrivs som motivations energi med ett mycket intensivt utbrott. Utbrottet 

ersätter inte den vardagliga klassrumsmotivationen utan kan ses som en möjlig ökning 

gentemot ett specifikt lärandemål. Det beskrivs som ett tillstånd där personen fokuserar 

intensivt eller ”är i zonen”.  

 

Energi utbrottet exemplifieras av Lasagabaster, Doiz och Sierra (2014) som en skola där 

eleverna inte är involverade i lektionerna. Föreställ dig ett projekt som tänder elevernas 

gnistor och uppmärksamhet, projektet fungerar som en katalysator och utgångspunkt för 

några veckor, eller månader av motiverad verksamhet. Eleverna tar kontroll över 

utformningen av projektet, dess riktning och innehåll, oavsett om intresset för kontrollen 

finns eller inte. Som ett resultat kan eleverna arbeta intensivt tillsammans och överträffa 

de mål som ursprungligen ställdes för dem. 

 

3 Metod 
Metodavsnittet börjar med att förklara vilka urval som gjorts i studien. Studiens syftar till 

att beskriva och undersöka vad som skapar motivation hos elever med lägre språkligt 

självförtroende i engelska och har utförts i två delar. Där första delen beskriver 

urvalsprocessen och andra delen intervjun. Vidare presenteras studiens 

datainsamlingsmetod som genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Sedan beskrivs 

analysmetoden som baserats på studiens två teorier, Self-Determination Theory och 

Directed Motivational Current. Slutligen tydliggörs vilka forskningsetiska överväganden 

som studien tagit hänsyn till samt att en genomgång av skribenternas reflektion av 

datainsamlingsmetoden presenteras.  
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3.1 Urval  
Studien utfördes på en F-6 skola i norra Sverige med två deltagande klasser ur årskurs 5, 

dessa beskrivs senare som klass 1 och 2. Totalt har 19 elever deltagit varav 8 tjejer och 11 

pojkar. Valet av skola gjordes utifrån en närhetsprincip där tidigare kontakt etablerats i 

samband med verksamhetsförlagd utbildning. Årskursen har valts på grund av 

bekvämlighet men även då data insamlades med hjälp av intervjuer och övervägande 

elever har haft engelska undervisning under en längre period. Det gör att eleverna kan 

uttrycka sina åsikter och kommunicera kring sin engelska utbildning.  

 

3.1.1 Urvalsprocess 

För att säkerställa elevernas anonymitet och med hänsyn till andra forskningsetiska skäl 

(Vetenskapsrådet, 2018) intervjuades alla elever som ville medverka i studien. 

Datainsamlingen utfördes på en mångkulturell skola där eleverna hade olika erfarenheter 

av det svenska språket. Eftersom intervjuerna baserades på muntliga samtal innebar det att 

eleverna kunde delta utan tolk. Med klasslärarna fördes en dialog om elevernas språkliga 

förutsättningar och vilken klassdynamik som rådde varav grupper på cirka 2-5 elever 

skapades. Det var av vikt att eleverna kände sig trygga i att uttrycka sina åsikter och 

känslor vilket skapandet av grupperna tog hänsyn till. 

 

Vidare användes språkprofilen som ett förstahandsverktyg i urvalsprocessen. Elever som 

använt de färger som representerar en lägre självuppfattning av sin kompetens, i 

kombination med tydliga förklaringar och motiveringar av färgvalen valdes senare ut till 

målgruppen.  

 

3.1.2 Intervjustudie 

För att klassificeras som en elev med lägre språkligt självförtroende måste eleven använt 

sig utav färger som indikerar en osäkerhet gällande sin språkliga kompetens i engelska. 

Efter varje avslutad gruppintervju diskuterade skribenterna om vilka elever som potentiellt 

kunde ingå i den slutgiltiga målgruppen och förde anteckningar. Efter samtliga 

gruppintervjuer användes språkprofilen som grund för vilka elever som valdes ut till 

målgruppen där anteckningarna bidrog enbart som stöd. Utav totalt 19 elever är fyra 

stycken utvalda och hänvisas hädanefter som elev A-D.  
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För att ingå i målgruppen skulle eleven uppvisa en språklig osäkerhet i språkprofilen 

samtidigt som hen diskuterade och förklarade sina åsikter av engelskundervisningen. Elev 

A och B använde blå färg i 65 % respektive 74 % av alla påståenden och röd färg i 22 % 

respektive 40 %. Den huvudsakliga anledningen till att dessa två elever inkluderades i 

målgruppen är på grund av den blå och röda färgens dominans. De har även bidragit med 

många insiktsfulla och användbara citat. Elev C och D har använt blå färg i 30 % 

respektive 43 % av påståendena medan röd färg enbart använts 4 %. Dessa elever har 

huvudsakligen valts ut på grund av deras förmåga att tydligt förklara och resonera kring 

deras åsikter i engelskundervisningen. I jämförelse med de övriga deltagarnas färgval är 

den blå färgens procentandel tillräckligt hög för att kunna klassificeras som språkligt 

osäkra.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Innan intervjuerna i urvalsprocessen kunde genomföras delades informationsblad och 

samtyckesblanketter ut till eleverna, se bilaga 1. För att delta måste en vårdnadshavare 

skriftligt godkänna deltagandet i studien (Vetenskapsrådet, 2018). Eleven godkände sitt 

deltagande muntligt innan intervjuns utförande i urvalsprocessen. Dessa intervjuer har 

skett i grupper och beroende på omständigheter såsom sjukdomar, elevdynamik etcetera 

varierade gruppernas storlek mellan 2–5 elever. För att anonymitet under datainsamlingen 

ska råda kategoriseras varje intervjugrupp med en siffra, 1–5, elevernas dokument 

numrerades också med 1–5. Den slutliga målgruppen märks med bokstäverna A-D, för att 

skapa ytterligare anonymitet. Intervjuerna i urvalsprocessen genomfördes i ett avskilt rum 

där ingen obehörig kunde störa samtalet och tog cirka 40–50 minuter. Båda skribenterna 

deltog vid alla tillfällen. Samtalen har spelats in med en diktafon för att skribenterna 

skulle fokusera på samtalet och inte på att föra anteckningar. Inspelningen bidrog till 

möjligheten att transkribera och analys av innehållet. 

 

Insamlingen av data har skett i semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Syftet med sådana 

intervjuer är att upptäcka och identifiera livsuppfattningar hos den intervjuade (Patel & 

Davidson, 2011). För att inte förflytta intervjuns fokus har en intervjuguide skapats med 

två frågeområden och exempelfrågor, se bilaga 2. Även frågeformuleringar gällande 

språkprofilens färger har skapats, se bilaga 3. En semistrukturerad intervju karaktäriseras 

av hur intervjun är strukturerad och standardiserad. Struktureringen är det utrymme som 

intervjuaren ger den intervjuade att svara inom, standardiseringen appliceras på frågornas 
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ordning och avgör hur intervjun genomförs (Patel & Davidson, 2011). Studiens 

frågeområden är struktureringen av talutrymmet medan frågornas ordning, 

standardiseringen, skapades på plats under samtalets gång. 

 

3.2.1 Intervjuernas uppbyggnad  

Språkprofilen  

Intervjuerna i urvalsprocessen började med att eleverna informerades kring samtalets syfte 

och vad de ska göra. Det var viktigt att eleverna kände sig trygga med uppgiften och 

kunde dela med sig av sina erfarenheter samt åsikter. Begreppet motivation och en 

självuppskattning genomförs förklarades. För att enkelt tydliggöra hur eleverna 

uppskattade sin språkliga kompetens utfördes en språkprofil, se bilaga 4, tagen från 

europeiska språkportfolion (Skolverket, 2004) sida 17, 18, 20 och 21. Språkprofilen 

bestod av fyra delar där varje del behandlar olika kunskaper i engelskämnet. Vid varje del 

fördes en diskussion med eleverna gällande de olika påståendena där de gavs utrymme till 

att förklara sitt val av färg. I språkprofilen används tre olika färger för självuppskattning, 

grön, blå och röd. Vid val av grön färg uppskattade eleven sin förmåga till “jag kan det 

bra”, blå “jag kan det ganska bra” och röd “jag kan det lite”. Eleverna hade dessa tre 

färger att välja mellan men fick även blanda dem om de kunde motivera varför. Som stöd i 

intervjun hade vi formulerat frågor till varje färg, se bilaga 3.  

 

På grund av överlappning mellan två olika språkprofiler används den ena, prata med 

andra, bilaga 4, enbart som ett exempel för eleverna. Skribenterna intog olika roller, elev 

och lärare för att tydliggöra och förklara genomförandet av språkprofilen. Genom att 

exemplifiera på ett tydligt och konkret sätt gavs eleverna största möjlighet till förståelse. 

Språkprofilen syftade till att svara på frågeställning 2, hur uppfattar elever i skolår 4-6 sin 

språkliga kompetens?, och fyllde funktionen som uppvärmning. Vi vill poängtera att 

språkprofilens syfte inte är att bedöma elevernas kompetens i engelska, utan ska vara ett 

hjälpmedel i deras självuppskattning.  

 
Motivationsdiagram 

Datainsamlingen fortsatte med motivationsdiagrammen, se bilaga 5, som syftar till att 

besvara frågeställning 1, vad motiverar elever i skolår 4–6 med lägre språkligt 

självförtroende i engelska?. För att diagrammen ska upplevas som verklighetsnära för 

eleverna är de konstruerade med hänsyn till läroplanen och dess centrala innehåll i 

engelska (Skolverket, 2017b). På motivationsdiagrammets x-axel kategoriserades olika 
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områden inom engelska medan y-axel representerade en flytande skala mellan hög 

respektive låg motivation. Med hjälp av motivationsdiagrammen och studiens ena teori, 

Directed Motivational Current, kan vad eleverna finner motivation i engelskämnet 

förklaras. 

 

Diagrammen var uppdelade i två delar där första delen, diagram 1, var en allmän översikt 

av olika moment i engelska. Eleverna började med diagram 1, se bilaga 5, där de 

uppmanades att sätta kryss vid den grad av motivation som upplevdes under olika 

moment, tala, lyssna, skriva och läsa. För ökad förståelse stöttades eleverna genom 

exemplifieringar av uppgifter och undervisningstillfällen. Eleverna uppmuntrades även till 

att fundera en stund innan de markerade sina kryss på motivationsdiagrammet.  

 

Sedan fortsatte eleverna med den andra delen vilket var mer detaljerad och undersökte mer 

ingående vad som skapade motivation i engelska. Andra delen innehöll diagram 2–5, se 

bilaga 5. Varje diagram i denna del hade olika områden, själv, par/grupp, frågor, helklass, 

lekar, klasskamrater, lärare, annan media, grammatik, brev, berättande och läsförståelse. 

Förklaring ses på bilaga 6. Områdena hade skapats i syfte att kunna analysera elevernas 

motivation mer specifikt. Under samtalets gång förklarades varje moment och område för 

eleverna så att de lättare kunde markera motivationsnivån som upplevs. För att säkerställa 

att de tänkta riktlinjerna för intervjun följdes har en intervjuguide använts, se bilaga 2, vid 

samtalen kring motivationsdiagrammen.  

 

Avslutningsvis funderade och svarade eleverna i varje intervjugrupp på tre frågor, vad 

inom engelskan upplever du är mest motiverande? Varför? Och förekommer detta nu i 

undervisningen? Detta för att få tillgång till elevernas reflektioner om vad de upplever för 

inflytande i engelskundervisningen som senare används till frågeställning 1, vad motiverar 

elever i skolår 4–6 med lägre språkligt självförtroende i engelska? 

 

3.3 Analysmetod  
Målgruppen bestod av fyra elever, elev A och B gick i klass 1 och elev C och D i klass 2. 

När målgruppen blivit fastställd lyssnade skribenterna först enskilt på inspelningarna där 

tidpunkter då elev A-D uttryckte sig antecknades. Därefter jämfördes anteckningarna och 

samtalen lyssnades på flertalet gånger tillsammans. Analysen fortskred med 

sammanställning av målgruppens motivationsdiagram och en undersökning kring 
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skillnader och likheter i elevernas kurvor. För att kunna jämföra och sammanställa vad 

eleverna finner motiverande i engelskundervisningen, transkriberades citat gällande 

kommentarer och motiveringar, vilket inkluderar färgval, kryss på y- och x-axeln och de 

tre sista frågorna. Citaten som transkriberades och användes under analysarbetet är tydliga 

åsikter gällande motivation och självuppfattning. Kommentarer som inte föll inom radien 

för studien eller som repeterande de en annan elev redan uttryckt brukades inte. 

 

Vidare kategoriserades alla citat från transkriberingarna i tre olika grupper efter Self-

Determination Theories tre olika behov, autonomi, kompetens och tillhörighet. Citaten 

sorterades först in under tillhörande frågeställning, där citaten från 

motivationsdiagrammets samtal och de tre avslutande frågorna tillhör frågeställning 1. 

Citat gällande språkprofilen sorterades in under frågeställning 2. I nästa steg placerades 

varje frågeställnings insorterade citat in de tre skapade grupperna, autonomi, kompetens 

och tillhörighet.  

 

Gruppen kompetens har olika betydelse i frågeställning 1 och 2. Frågeställning 1 

undersöker elevernas motivation och kompetens beskrivs som en vilja att uppnå ny 

kunskap fast motivationen saknas. Det vill säga att eleverna upplever att någon eller några 

faktorer i undervisningen saknas för att motivationen ska öka. Frågeställning 2 undersöker 

elevernas självbedömning av kunskap och innebörden av kompetens har därför ändrats. 

Gruppen inkluderar uttalanden angående saknad av kunskap och förståelse, som svåra ord, 

bristande kunskap om sammanhanget eller att språket talas för fort. Gruppen tillhörighet 

inkluderar uttalanden kring sådant som eleverna uppfattade som pinsamt och avvikande 

från övriga elever. Gruppen autonomi innebär att valmöjligheter i undervisningens 

innehåll på något sätt fattas för eleverna. 

 

Directed Motivational Current hjälper till att förklara motivationsdiagrammens kurvor. 

Det vill säga när eleverna har upplevt en ökning av motivation samt motsatsen. De citat 

som använts under analysarbetet bidrar till att stärka resonemangen kring de 

motivationshöjande faktorerna elever känner. För att tydligt presentera data har en 

sammanställning av motivationdiagrammen upprättats och cirkeldiagram konstruerats som 

visar val av färg i språkprofilerna.  
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3.4 Forskningsetiska övervägande 
Studien målgrupp är elever med lägre språkligt självförtroende vilket innebär att 

vårdnadshavare och elever kan uppfatta ett medverkande som negativt. I enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2018) har alla elever från båda 

klasserna fått möjligheten att delta. Med hänsyn till samtliga deltagande elever anonymitet 

är den insamlade data såsom personuppgifter, namn på elever eller skola inte registrerat, 

enbart vilken årskurs eleverna befinner sig i kan identifieras. Målgruppens fyra elever är 

ommärkta från original gruppens siffror till bokstäverna A-D. 

 

Alla som deltog i studien har både skriftligt och muntligt godkännande. Bilaga 1 visar den 

skriftliga informationen som vårdnadshavare tagit del av för godkännande. Innan 

intervjuerna med eleverna informerades de ytterligare en gång gällande medverkandet. På 

så sätt har eleverna tagit ställning till sin egen medverkan i studien. 

 

3.5 Metodreflektion  
Vid analysen upptäcktes en problematik kring citaten från målgruppen. Metoden för 

insamling av data bidrar till att elever tar olika mycket talutrymme och problematiken är 

att de elever som pratar minst är de som är intressenter till studien. 

 

Ur en tidsaspekt upplevdes intervjuerna vara för långa då eleverna tappade fokus och 

intresse efter ungefär en halvtimme. Detta ledde till att mycket av den resterande tiden 

gick till att fånga tillbaka elevernas fokus och intresse. Ett alternativ hade varit att använda 

färre delar av språkprofilen och göra samtalet kortare eller dela upp intervjun på två 

gånger. Vi anser dock att det tillvägagångssättet skulle kunna resultera i bortfall av 

deltagare. Eftersom intervjuerna skulle ske under flera tillfällen, som även bidrar till en 

risk för ett minskat intresse från elevernas sida. 

 

4 Resultat och analys 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva vad som skapar motivation hos elever 

med lägre språkligt självförtroende i engelska. I detta avsnitt redogörs för vad fyra elever 

med lägre språkligt självförtroende i engelska beskriver som motivationsskapande samt 

deras uppfattningar om sin språkliga kompetens. Språklig kompetens hos elever med lägre 
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språkligt självförtroende i engelska redogör och analysera elevernas självbedömning av 

olika engelska kunskaper.  

 

4.1 Motivation för elever med lägre språkligt självförtroende i engelska 
Motivationsdiagrammen sammanfattar målgruppens motivations kurvor i engelska och 

presenteras som resultat på frågeställning 1, vad motiverar elever i skolår 4–6 med lägre 

språkligt självförtroende i engelska? Vid varje diagram har eleverna förklarat och 

reflekterat över vad de upplever som minst respektive mest motiverande i engelskämnet. 

Slutligen förklaras de tre avslutande frågorna gällande elevinflytande som var, vad inom 

engelskan upplever du är mest motiverande? Varför? Och förekommer detta nu i 

undervisningen? 

 

4.1.1 Motivation i allmänhet 

 
Figur 2. Visar fyra stora moment i engelska, tala, lyssna, skriva och läsa. Diagrammet synliggör vad gruppen uppfattar 

som låg respektive hög motivation. Serie 1 representerar elev A, serie 2 elev B, serie 3 elev C och serie 4 elev D.  

 

 

Diagrammet visar elevernas spontana reaktion för engelskämnet, de har inte tagit hänsyn 

till andra omständigheter som exempelvis kamratbedömning eller sociala relationer. 

Eleverna fick utan stöttning placera sina kryss och som följd av det visar diagrammet vad 

eleverna uppfattar som mest respektive minst motiverande. Kurvorna skiljer sig klasserna 

emellan, eleverna från klass 1s kurvor liknar varandra och eleverna från klass 2 likaså. Vid 

närmare granskning av klass 2 visar kurvorna en dalgång, som startar vid tala, sjunker vid 

lyssna/skriva och slutligen ökar vid läsa. Klass 1 har motsatt mönster där kurvorna börjar 
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vid lägsta punkten tala, ökar vid lyssna och sprider sig vid skriva samt sammansluts vid 

läsa. Under samtalet diskuterade eleverna kring två olika tillfällen där kurvans svacka 

förklarades och försvarades.  

 

Den första tillfället, citat 1, gäller området tala. Elev A och B reflekterade tillsammans om 

anledningen till deras låga motivation. De var överens om att tala inför andra människor 

skapar en utsatt situation i klassrummet och vill därför undvikas, citatet har placerats 

under gruppen tillhörighet. Tala är det område där både elev A och B verkar uppleva en 

svårighet i att införa andra elever utföra engelska uppgifter. Området medför en minskad 

grad av motivation för elev A och B eftersom att tala innebär att själv producera tal och 

sedan framföra det inför andra elever. Precis som elev B säger är det inte detsamma när 

läraren involveras och eleven får i enskildhet utföra uppgiften, dessa uppgifter har därför 

en högre motivationsgrad. 

 
Citat 1; 

Elev A: om man säger fel så kommer alla skratta. 
Elev B: Exakt och då brukar de aldrig glömma det. 
Elev A: Sen säger dom, haha du kunde inte det. 
Elev B: Exakt. Det är också bättre att läsa för en fröken för det är lite pinsamt 
men inte samma sak. 

 

Vid det andra tillfället, citat 2, förklarade elev D, och elev C höll med, om att krysset vid 

området skriva är ett resultat av kravet att skriva för hand. Eleven menar att motivationen 

sänks då omskrivningar tar tid och bidrar till en repetition av negativ form. Eleverna ger 

också en förklaring till vad som kan höja motivationen under sådant arbete, citatet tillhör 

gruppen autonomi.  

 

Citat 2; 
Intervjuare: varför hamnar skriva i nedre delen av kurvan? 
Elev C: Tråkigt. 
Elev D: Tråkigt, man sitter såhär med pennan och så får man ont i handen. 
Intervjuare: Men om ni hade fått skriva på dator då? 
Elev D: Då hade det vart mycket bättre. Det är jobbigt för handen och om man 
skriver fel så gör datorn ett rött streck och då kan man klicka på knappen och sen 
kan man hitta rätt ord. 
Intervjuare: Men om ni inte får använda stavningsprogram då? 
Elev D: Då hade det fortfarande vart kul, för då kan man fortfarande sitta och 
försöka. 
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4.1.2 Motivation gällande tala 

 
Figur 3. Visar elevernas placering av motivations kryss inom momentet tala i engelskan, förklarningen av dessa oråden 

ses i bilaga 6. Serie 1 representerar elev A, serie 2 elev B, serie 3 elev C och serie 4 elev D.  

 

 

Till skillnad från första diagrammet som synliggör ämnets motivation i teoretiska form tar 

detta diagram hänsyn till ytterligare en aspekt, den sociala. Eleverna tar hänsyn till både 

bedömningar och sociala roller i klassrummet när de placerar sina motivations kryss. 

Detta gör att kurvorna visar en blandning av engelskan som ämnen och skolan som 

institution. I likhet med det första diagrammet följer elev C och Ds kurvor varandra medan 

elev A och B tydligare avviker. Avvikelsen tyder på en klassrumsmiljö med mindre 

trygghet då de sociala relationerna tas i större beaktning och påverkar eleverna. 

 

Diagrammet visar en likhet mellan elev C och Ds kurvor, elev D upplever generellt en 

högre motivation till momentet än elev C. I citat 3 beskriver elev D varför området frågor 

hamnar i den lägre delen av kurvan. Eleven menar att den egna produktionen av muntlig 

engelska blir pinsam då övriga elever kan förlöjliga hens uttal eller att dylika påpekanden 

kan ske. Dessa två elevers kurvor visar även vilka uppgifter som skapar större trygghet i 

klassrumssituationer och på så sätt också höjer motivationen. Uppgifter som upplevs 

autonoma är tryggare och skapar en högre motivation. Citatet placeras därmed vid 

kategorin tillhörighet. 
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Citat 3; 
Elev D: Det är typ svårt eller nä det är inte svårt men det är inte roligt heller. 
Intervjuare: Vad är det som gör att det blir svårt med just frågor? 
Elev D: Alltså det är typ om man inte gillar att prata inför hela klassen eller typ 
om man ska ställa en fråga och sen så äre hela klassen som lyssnar, då är det 
inte så kul. 
Intervjuare: Okej men du har ju satt ganska högt på själv och det är ju att prata 
inför hela klassen. Vad är skillnaden? 
Elev D: Att det är frågor, alltså om man ska typ läsa en text själv då kan jag göra 
det. Men om man ska ställa en fråga så nej.  
Intervjuare: Är det för att frågan kan uppfattas som en ”dum” fråga? 
Elev D: Ja typ. 

 
Ytterligare en samtalssituation likt ovanstående, är att elev A och B genomför uppgifter 

som innebär att tala själv inför andra med låg motivation. Elev B ger i citat 4 en förklaring 

till varför motivationen är låg vid sådana tillfällen. Till skillnad från elev C och D visar 

elev A och Bs kurvorna att självstyrande uppgifter sänker motivationen, de upplever ingen 

handledning i uppgiften vilket skapar oro kring felsägningar etcetera. Styrda uppgifter 

såsom tala i helklass eller svar på frågor görs med större motivation då risken av ett 

synliggörande av deras eventuella misslyckande kan förbises av de andra klasskamraterna. 

Citatet har grupperats till kategorin tillhörighet. 

 

Citat 4; 
Elev B: Att man råkar säga något fel. Svenska det är inte lika pinsamt fast 
engelska är pinsamt. 
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4.1.3 Motivation gällande lyssna 

 
Figur 4. Visar momentet lyssna och dess tre områden ses i bilaga 6. Serie 1 representerar elev A, serie 2 elev B, serie 3 

elev C och serie 4 elev D.  

 

 

Elev A och Bs kurvor är nästintill identiska. Lägsta krysset är klasskamrater varav en 

stegring sker till krysset lärare och till annan media. Citat 5 redogör elev As tankar kring 

klasskamraters involverade i undervisningen. Hen menar att så länge någon annan i 

klassen tar talutrymme lär sig ingen annan, utan endast den elev som använder 

talutrymmet vid just det tillfället. Detta citat har blivit kategoriserats under kategorin 

autonomi.  

 

 Citat 5; 
Intervjuare: Lyssna på klasskamrater känns inte lika viktigt som de andra 
punkterna? 
Elev A: Nä, det är bara dom som lär sig då. 

 

Elev A, B och C har klasskamrater som lägst markerade kryss och förklarar placeringen 

som en jämförelse mellan lärare och klasskamrater. Genom att lyssna på läraren upplever 

eleverna en större motivation än att lyssna på klasskamrater. Eftersom de menar att läraren 

läser med inlevelse och pratar tydligare, vilket underlättar språkinlärningen och fokuset 

under lektionen. Resonemanget kring denna jämförelse kan ses i citat 6 och har placerats 

under kategorin kompetens.  
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Citat 6; 
Intervjuare: Är det mer motiverande att lyssna på läraren är klasskamrater? 
Elev C: Ja. 
Intervjuare: För att? 
Elev C: Klasskamraterna läser inte direkt med inlevelse. 
Elev D: Och att typ vad heter de, läraren pratar mycket tydligare. 
Elev C: Och högre. 
Intervjuare: Varför känns det inte motiverande att lyssna när någon annan än 
läraren pratar? 
Elev D: För att man kan börja tänka på något annat, det är väldigt enkelt att när 
någon annan pratar att tänka okej det här var tråkigt så nu börjar jag tänka på 
annat. 
Elev C: Och då missar man en massa viktigt. Förutom när läraren börjar säga en 
massa skämt då är det lättare att lyssna. 
Elev D: Ja, det är jätteroligt. 
Elev C: Hen verkar som förstå att vi blir uttråkade. 

 

Elev D visar en högre motivation vid områdena som innebär samspel med andra 

människor det vill säga, klasskamrater och lärare. Hens kurva visar däremot en lägre 

motivation vid området annan media vilket innebär att eleverna inte lyssnar på talad 

engelska i direkt interaktion och kommunikation, utan via dator, smartboard, ljudfiler och 

videoklipp med mera.  

 

4.1.4 Motivation gällande skrivandet 

 

 
Figur 5. Visar momentet skriva och dess områden, ses i bilaga 6. Serie 1 representerar elev A, serie 2 är elev B, serie 3 

elev C och serie 4 är elev D.  
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Elev A och Bs motivations kurvor har likartade högsta och lägsta kryss, de särskiljs endast 

vid den lägsta. Elev As kurva visar en sänkning av motivationen under berättande texter 

medan elev B uppvisar lägst motivation vid klasskamrater. Eleverna anser att skriva brev 

och öva grammatik bidrar till språkutvecklingen och ökar motivationen vilket gör att 

kryssen hamnar i den högre delen av y-axeln. En annan bidragande faktor till denna 

ökning är att genomförandet ofta sker individuellt och interaktion med de andra eleverna 

uteblir. Citat 7 visar hur elev A och B resonerade kring upplevda känslor vid 

klassrumssituationer som tillhör de mindre motiverande uppgifterna, citatet har blivit 

placerats i kategorin tillhörighet.  

 

Citat 7; 
Elev A: Tänk om man skriver fel också säger någon och säger kolla vad den här 
har skrivit. 
Elev B: Eller om man skriver någonting och en klasskamrat går och läser. Det 
har hänt att om man råkar skriva något fel, det har hänt mig så har dom tagit 
bild på det som personen har skrivit för att sedan lägga ut det i sociala medier. 
Elev A: Jo, det har hänt mig också. 

 

Vid berättande texter har samtliga elever har placerat sina kryss i mitten av skalan. Elev D 

förklarar i citat 8 att så länge den skrivna texten inte läses upp för de andra är 

motivationen relativt hög. Om texten däremot skulle läsas upp sänks motivationen 

eftersom den sociala aspekten återigen blir en faktor. Citatet hamnar i kategorin 

tillhörighet. 

 

Citat 8; 
Intervjuare: Sista området är att skriva berättande texter, alltså att skriva egna 
typ sagor eller en text som ni får bestämma själva över. 
Elev D: Kommer någon läsa upp dom då? 
Intervjuare: Nej det handlar bara om att skriva, hade du satt krysset lägre om du 
hade fått läsa upp den? 
Elev D: Ja. 
Intervjuare: varför då? 
Elev D: För jag tycker inte om när folk läser upp mina saker, det är pinsamt. 
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4.1.5 Motivation gällande läsning 

 

 
Figur 6. Visar momentet läsa och dess områden ses i bilaga 6. Serie 1 representerar elev A, serie 2 elev B, serie 3 elev C 

och serie 4 elev D.  

 
 
Som nämnt tidigare tillhör elev A och B klass 1 och elev C och D klass 2, detta diagram 

visar en skillnad mellan de olika klasserna. Elev A och Bs kurvor följer varandra där 

högsta krysset är vid berättande text och lägsta kryss vid klasskamrater/lärare. Elev C och 

Ds kurvor liknar också varandra där skillnaden är på högsta krysset, klasskamrater/lärare 

och berättande text. Minst motivation upplevs under läsförståelse vilket citat 9 beskriver 

och har grupperats till autonomi.  

 

Citat 9; 
Intervjuare: Varför är läsförståelsen värst? 
Elev D: Tråkigt. 
Intervjuare: Det är tråkigt? 
Elev D: Ja. 
Intervjuare: Vad är det som gör att det blir tråkigt? 
Elev D: Att man måste svara på frågor, att man måste skriva, och man måste 
svara på frågorna i skrift. 
Intervjuare: Om ni bara skulle behöva läsa själva texten då skulle det inte bli 
tråkigt då? 
Elev D: Nej och om man sa frågorna muntligt, svara på dom. 
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4.1.6 Avslutande frågor angående elevinflytande 

Eleverna fick besvara tre frågor som alla uppmuntrade dem till att fundera på i vilket 

utsträckning de själva bidrar till undervisningens innehåll. Alla citaten har placerats i en 

kategori, autonomi. De tre frågorna är, vad inom engelskan upplever du är mest 

motiverande? Varför? Och förekommer detta nu i undervisningen? 

 

Vad inom engelskan upplever du är mest motiverande? 

Elev A: Läsa tyst. 
Elev B: Läsa tyst och lösa uppgifter i till exempel grammatik. 
 

Elev C: Alltså jag vet inte men typ säga skämt på engelska. 
Elev D: Att man får kolla på filmer, alltså som inte har svensk text och att alla får en 
bok som dom tycker om på engelska fast dom har redan läst den på svenska så dom vet 
ungefär vad den handlar om och sen får man läsa den på engelska. 
 

Varför? 

Elev A: Det är samma sak överallt. 
Elev B: Ja, exakt. 
 
Elev D: För att alltså om man har typ en uppfattning om vad som ska hända men ändå 
inte så kan man läsa den på engelska också.  
Intervjuare: Okej så det skulle vara kul att utmana sig själv?  
Elev D: Ja. 
Elev C: Det är roligt med skämt. 

 
Elev A och B hänvisar tillbaka till tidigare under intervjun då de förklarade att situationer 

då andra elever lyssnar på dem upplevs som jobbiga. De menar hellre att de vill arbeta 

individuellt, i detta fall läsa tyst på engelska. 

  

Förekommer detta nu i undervisningen? 

Elev A: Ja, ibland. 
Elev B: Precis. 
 
Elev C: Nej. 
Elev D: Nej. 

 

De tre avslutande frågorna visar en uppdelning av eleverna klassvis. Elev A och B 

uttrycker att en förändring av undervisningen i dagsläget inte är nödvändigt för ytterligare 

motivation. De anser att så länge en relativt hög grad av autonomi återfinns i uppgifterna 

samt ett samspel med de andra eleverna uteblir upplevs undervisningen som 

tillfredsställande. Elev C och D vill förändra undervisningen och ger exempel på vilka 
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andra uppgifter som kan öka motivationen. Dessa elever har en strävan av att inkludera ett 

högre elevinflytande än vad som redan förekommer i undervisningen. 

 

4.1.7 Analys av motivation för elever med lägre språkligt självförtroende i engelska 

En närmare granskning av motivationsdiagrammen visar att lärarens inställning till 

engelska ger avtryck i elevernas attityd till ämnet. Det skapar i sin tur olika 

klassrumsklimat och gruppdynamik, vilket överensstämmer med Skolinspektionens 

(2010b) granskning. Den fastslog att lärandemiljön och lärarens ledarskap har en påverkan 

på elevernas studieinställning. I en jämförelse av diagrammen motivation i allmänhet och 

motivation gällande skrivandet urskiljs att de fyra målgruppens kurvor separeras i två 

grupper, deras ordinarie klasser. Med andra ord elevernas kurvor skiljer sig mellan 

klasserna snarare än målgruppen sinsemellan. Kategoriseringen av elevernas citat kring 

engelskämnets motivation styrker också det faktum att läraren och klassrummets miljö har 

betydelse för motivationen i ämnet. Citat från klass 1 visar att tillhörigheten i klassrummet 

har största betydande rollen för vilken motivationsgrad eleven upplever. Tre av fyra citat 

placerats under kategorin tillhörighet. Klass 2 visar en mer utspridd motivations påverkan 

där två citat kategoriseras till tillhörighet, ytterligare två till autonomi och slutligen ett på 

kompetens. Detta kan bero på att läraren för klass 2 har ett annat upplägg på 

undervisningen och ger eleverna en annan attityd till engelskämnet. Persson (2006) menar 

att skillnaden i elevernas motivation kan bero på, att skolan som utöver en lärande plats är 

en institution vilket innebär en stor administrativ börda för lärarna. Han påpekar att 

oavsett deras engagemang och kompetens kan planeringar, krav och undervisning skiljas 

åt. Detta gör att motivationen i undervisningen även skiljer sig vilket också kan avspeglas 

på eleverna. 

 

Datainsamlingsmetoden bidrog till att elevernas talutrymme både blev begränsat och 

ojämnt fördelad, vilket resulterade i att många inspelade citat inte används i studien. De 

elever som pratade minst under intervjun är också de elever som är intressenter till 

studiens målgrupp. Detta menar vi styrker deras medverkan i studien eftersom tidigare 

forskning har visat att elever med lägre språkligt självförtroende uppvisar ett motstånd 

mot att muntligt producera engelska. Totalt är fem av nio citat från denna frågeställning, 

Vad motiverar elever i skolår 4-6 med lägre språkligt självförtroende i engelska?, är 

placerade under kategorin tillhörighet. Det innebär att mer än hälften av kommentarerna 

berör situationer gällande ångest kring sociala relationer som uppstår i undervisningen. 

Eleverna upplever att klassrumsklimatet inte är gynnsamt, vilket leder till osäkerhet och 
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minskat deltagande i muntliga aktiviteter. Lundberg (2016) menar att många elever som 

besitter ett lågt språkligt självförtroende undviker att prata engelska i klassrummet och 

betonar att det språkliga självförtroendet är grunden till att våga delta i olika språkliga 

sammanhang. När eleverna går i årskurs tre bildar de ett självkritiskt förhållningssätt och 

kan tystna under lektionerna. Om engelskundervisningen inte bidragit till riklig muntlig 

interaktion kan dessa elever vid senare år anse att det är för ”pinsamt” att delta i muntliga 

sammanhang och på så sätt inte vidareutvecklas muntligt. 

 

4.2 Språklig kompetens hos elever med lägre språkligt självförtroende i 

engelska 
Resultat av frågeställning 2, hur uppfattar elever i skolår 4–6 sin språkliga kompetens? 

synliggörs genom en uppdelning av språkprofilen i fyra delar. I varje del har elevernas 

svar slagits samman och utifrån svaren har cirkeldiagram skapats, vilket tydligt visar 

elevernas olika färgval.  

 

4.2.1 Språkprofil: Lyssna 

 
Figur 7. Visar en summering av målgruppens färgval vid språkprofilens moment lyssna. 50 % representerar färgen 
grön, 6 % färgade blå, 31 % blandades med färgerna grön/blå och 13 % av eleverna blandade alla tre färger.  

 

 

Övervägande delen av eleverna känner sig trygga med att lyssna på talad engelska. 

Gruppen blandar till stor del olika färger och vid ett ifrågasättande ger eleverna svaret att 

de inte kan uppskatta sin egen kunskap. De väljer att använda flera färger för att 

säkerställa eventuella missuppfattningar av uppgiftens utförande. Påståenden som eleverna 
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upplever som mest problematiska inom momentet lyssna berör svårigheter i ordförståelse 

och kunskaper av ett mognare språk i engelska. Citat 10, 11 och 12 hamnar under 

kategorin kompetens.  

 

Citat 10 visar den svårighet eleverna upplever när talaren är äldre och kommunikation 

känns besvärligt eftersom talaren har mer erfarenhet och är bättre på engelska språket. 

Elev C anser att om en person börjar prata ”vuxenspråk” blir det betydligt svårare att 

kommunicera då ordförrådet och ordförståelsen kräver en högre kunskapsförmåga. 

 

Citat 10; 
Intervjuare: Kan du ge ett exempel på när man kan tycka att det kan bli lite 
svårt? 
Elev C: När någon börjar prata vuxenspråk på engelska 
Intervjuare: Man börjar använda svåra ord och så? 
Elev C: Ja. 

 

Citat 11 ger också exempel på att talhastigheten medför svårigheter i både förståelse och 

budskap. I en kommunikationssituation med erfarna talare av engelska saknas faktorer 

som är betydande för att inlärning ska ske. Elev A och B menar att två av faktorerna är 

ordförståelse och talhastighet, utan dessa tappar de intresset och kunskapen då språket är 

på en högre nivå än deras egna. 

 

Citat 11; 

Intervjuare: Vad kan göra att det blir svårt i en intervju? 

Elev B: När dom pratar för fort. 
Övrig elev: Eller om man inte kan vad alla orden betyder. 
Elev A: Exakt. 
Elev B: Ibland kan det hända det finns ord med… Vissa ord som är svåra som 
man inte fattar och då tycker man själv att det går för fort fast det kanske inte gör 
det. 

 

Elev A beskriver i citat 12 vikten av att läraren använder olika sinnen vid uppmaningar på 

engelska. Hen menar om läraren uttrycker uppmaningen med både kropp och tal är det 

lättare att förstå. Om läraren inte visar med exempelvis gestikuleringar anser eleven att det 

skulle bli problematiskt och förståelsen kan tappas. Önskan av total förståelse 100 % av 

tiden kan bero på klassrumsklimatet samt elevernas rädsla av felsägningar och 

underprestationer inför de andra klasskamraterna. Elev A vill alltid säkerställa förståelsen 

av uppgiften innan utförande för att slippa uppfattas som sämre än de övriga eleverna.  
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Citat 12; 

Intervjuare: Tycker du att det skulle bli svårare om ni fick en uppmaning som ni 
inte fick se? 

Elev A: Mmm. 
Intervjuare: Vad är det som känns svårare? 

Elev A: Om man inte förstår. 
 
4.2.2 Språkprofil: Läsa 

 
Figur 8. Visar en sammanställning inom språkprofilens moment läsa. 46 % av eleverna valde grön, 50 % är en 
blandning mellan färgerna grön/blå och 4 % använde alla färger.  

 
 
Diagrammet visar att 54 % av eleverna blandade olika färger i språkprofilens moment 

läsa. Eleverna menar att den största svårigheten i att läsa engelsk text består av nya och 

främmande ord, typen av text avgör hur svårt eller lätt den uppfattas. Språkprofilen ger 

exempel på faktatexter, berättelsen, vykort, dialoger med mera och det är dessa typer av 

text som eleverna hänvisar till. Citat 13 ger en förklaring kring de bekymmer som uppstår 

då de får en text med högre kompetensnivå än vanligt. Det gör att eleverna känner en 

trygghet med att läsa texter som är innehåller bekanta ord och sammanhang, eftersom 

bristande förståelse gör att de kan ”haka upp sig” eller fastna på okända ord. Citatet 

hamnar i kategorin kompetens. 
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Citat 13; 

Intervjuare: Vad är det som kan göra att det blir svårt med faktatexter?  
Elev A: Svåra ord.  
Elev B: Från början kan man tycka att det är lätt fast sedan när man fortsätter 
att läsa så blir det svårt … på nått sätt svårare.  
Övrig elev: Det kanske kommer svårare ord.  

 

4.2.3 Språkprofil: Skriva 

 
Figur 9. Visar målgruppens färgval inom momentet skriva. 40 % av eleverna valde att färglägga påståendena med 
grönt. 5 % valde blått, 40 % består av en blandning mellan grön/blå medan 15 % blandade färgerna blå och röd.  

 

 

Färgfördelningen vid denna språkprofilsdel är indelade i två stora block, helfärgat och 

blandat. Påståenden med enbart en färg, grön och blå utgör totalt 45 % och de blandade 

blocken, grön/blå och blå/röda, summeras till 55 %. Påståenden som inkluderas av 

autonomi har färglagts med blandade färger, eleverna menar om det finns autonomi i 

uppgiften ökar viljan till att prestera. Ett uteblivande av autonomi ger motsatt effekt där 

eleverna inte anser att deras kunskaper räcker till. Denna problematik kombineras med 

svårigheten huruvida eleven upplever sig ha tillräckliga ordkunskaper. Citat 14 och 15 

kategoriseras som både kompetens och autonomi.  

 

Eleverna diskuterar i citat 14 om det är lättare att beskriva en person än en plats, vilket 

resulterar i att de vill vara delaktiga i valet om att välja vad som kommer beskrivas. En 

form av autonomi bör alltså finnas för att öka motivationen. 
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Citat 14;  
Intervjuare: Det här påståendet delat på två kan man säga, vi har personer och 
platser. Vilken av dom är svårare? 
Elev D: Platser. 
Intervjuare: Varför då? 
Elev D: För att det finns så många svåra ord när man ska beskriva en plats. 
Elev C: Om man ska beskriva hur det ser ut. Att man ska försöka få personen att 
få en bild i hjärnan. 
Intervjuare: Okej, men vad är det som är lätt med personer då? 
Elev C: Där finns det mycket att välja på, som inte är så svårt heller. Utseende, 
vad den har på sig. 
Intervjuare: Okej. 
Elev C: Skriva att den har en scarf på sig. 
 

Citat 15 återger den problematik som eleverna upplever när de ska skriva en text på 

engelska utifrån en vald bild. De känner en brist i ordkunskap och anser att utan hjälp kan 

de inte slutföra uppgiften. Även detta citat visar önskan av autonomi i elevernas uppgifter 

då de hellre beskriver en person än en plats. 

 

Citat 15; 
Intervjuare: Om jag bara skulle ge er en bild skulle ni kunna skriva en text på 
engelska utifrån den bilden? 
Elev A: Inte utan hjälp. 
Elev B: Lättare att beskriva en person  
Intervjuare: Varför är det lättare då? 
Elev A: För man kan mer. 
Elev B: Om du typ ger oss en bild och säger att vi ska skriva en historia eller nått 
sånt. Och det är en person på den då är det lättare för att man ser hårfärgen och 
se vilka kläder. Medan en plats är mer svåra ord man måste använda. 
Intervjuare: Vad finns det för svårare ord när man beskriver platser snarare än 
personer? 
Elev B: Till exempel att man hör fåglar kvittra, sen vet man inte vilket väder det 
är ute, det kanske är lite soligt och här ligger det lite löv. 

 
Citatet nedan rör specifikt konstruktionen av frågor. Elev C uttrycker en svårighet med att 

tillämpa en korrekt meningsuppbyggnad på engelska. För att utvecklas och fullfölja den 

givna uppgiften behövs olika typer av kunskap, i detta fall formord och tillägg såsom ”a” 

och ”the” kompletterar meningen. Citat 16 handlar om kompetens och placeras i denna 

kategori. 
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Citat 16; 
Intervjuare: Hur kan bli svårt när ni ska skriva frågor? 
Elev C: Alltså när man ska lägga till, alltså det beror ju på vad som ska stå, det 
kan ju kanske vara att man måste lägga till the, do och if. 
Intervjuare: Så dom här små orden som måste in för att det ska bli en rätt 
mening? 
Elev C: Ja annars kanske det står, do you want apple? 
Intervjuare: Okej, så då måste du ha böjt det till apples istället? 
Elev C: Ja eller do you want an apple? 

 

4.2.4 Språkprofil: Tala 

 
Figur 10.Visar en sammanställning av språkprofilens moment tala. 41 % använde färgen grön och 6 % blå färg. 22 % 
av eleverna blandade grön/blå färg, 9 % blandade blå/röd färg och 6 % blandade grön/röd färg. 16 % av eleverna 
blandade alla tre färgerna.  

 
 
I enlighet med de övriga cirkeldiagrammen har en större del av påståendena fyllts i med 

färgerna grön och grön/blå. Vid detta diagram har även en stor variation av andra 

färgkombinationer använts, exempelvis grön/röd och grön/blå/röd. Totalt finns den röda 

färgen i 31 % av påståendena. Röda färg har använts mest vid detta moment, tala, och 

representerar ”jag kan det lite”. Denna del av språkprofilen upplevs alltså som svårast av 

eleverna. Problematiken upplevs i framförandet av muntlig engelska, eleverna blir nervösa 

för eventuella felsägningar inför klasskamraterna. De menar att ett misslyckande kan leda 

till utanförskap i gruppen. Bristande kunskaper bidrar även till osäkerhet eftersom ord 

saknas och samt en lösning till att lösa problemet. 

 

I citat 17 beskriver elev C och D att ordkunskapen saknas för att exempelvis kunna prata 

om en plats eller ett område. De anser att uppgifter som att beskriva sitt rum är lättare då 

objekten i ett rum oftast är “vanliga” ord såsom bord och stol, vilket de redan besitter 

41%

6%

22%

9%

16%

6%

Grön Blå Grön och Blå Blå och Röd Grön, Blå och Röd Röd och Grön
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kunskap om. Som nämnt tidigare har eleverna uttryck en vilja av valmöjligheter, vilket 

skapar en strävan efter autonoma uppgifter. Detta bidrar till att citatet kategoriseras i både 

kompetens och autonomi. 

 

Citat 17; 
Intervjuare: Om jag ber er att berätta om ert rum eller att beskriva området ni 
bor i, vilken skulle ni uppleva vara svårast? 
Elev C: Berätta om området. 
Elev D: Ja. 
Intervjuare: För att? 
Elev C: Det är så mycket. 
Intervjuare: Vad är det som blir mycket? 
Elev C: Men alltså, det är som att man kan ju typ berätta om att det finns nån 
lekpark, men man måste ju typ berätta vart alla sakerna ligger och det är de som 
blir krångligt. 
Intervjuare: Är orden att beskriva en lekpark svårare än att beskriva sitt rum? 
Elev D: Ja. 

 

I citat 18 beskriver elev A och B hur muntlig produktion av engelska ofta leder till stor 

nervositet på grund av rädslan för felsägningar inför klasskamrater. De upplever att sin 

egna kompetens i det engelska språket är bristfälligt ur en grammatisk synvinkel och vill 

inte utsätta sig för eventuella förlöjliganden. Citatet kategoriseras både till kompetens och 

tillhörighet.  

 

Citat 18; 

Intervjuare: Jag kan berätta om något som har hänt alltså i dåtid inte nutid. Vad 
är det som kan bli svårt? 
Elev B: Man glömmer, man kan berätta på svenska men ibland när man ska 
försöka berätta någonting tror man att man har fel fast man har rätt eller så 
brukar man uttala fel. 
Intervjuare: När man pratar i dåtid är det några ord man måste böja, är det det 
som blir svårt? 
Elev A: Det blir komplicerat. 
Elev B: Det är lättare att skriva dom än att berätta. 
Intervjuare: Varför då? 
Elev A: Man blir nervös om man säger fel. 
Elev B: Exakt. 
Intervjuare: För vem? 
Elev A: För många. 
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4.2.5 Analys av språklig kompetens hos elever med lägre språkligt självförtroende i 

engelska 

Resultatet visar att elever väljer i 40–55 % av påståenden att blanda olika färger. De väljer 

att stärka sitt självförtroende med en blandning av färger eftersom de då kan ge en 

förklaring av osäkerhet istället för att argumentera för färgvalet. Eleverna svarade ”det 

beror på uppgiften”, försvarsmekanismen gör att de kan dölja sin faktiska kunskap för de 

övriga eleverna. Målet för dem är att antingen ge skenet av att de redan besitter en 

kunskap och förståelse av uppgiften eller att säkerställa total förståelse innan uppgiftens 

start. Elev A ger exempel på ett sådant scenario i citat 12 där vikten av att alltid förstå 

uppgiften innan ett genomförande synliggörs, hen menar att oförståelse kan leda till 

utanförskap i en klassrumssituation.  

 

Beteendet kan skapa en vana och lärandemiljö som inte gynnar elevers 

kunskapsutveckling, vi syftar främst på Lundbergs (2016) betoning av att lägga 

språkundervisningen på en nivå som inte är för svårt och inte för lätt. Låter läraren 

eleverna vänja sig vid känslan av total kontroll av uppgifterna, kan det vid ett senare skede 

skapa en svårighet till nya utmaningar samt ökad svårighetsgrad i språkundervisningen. 

 

5 Diskussion och slutsats 
Det insamlade materialet visar att eleverna i målgruppen upplever störst motivation när 

deras eget lärande hamnar i fokus. Det tycks vara betydelsefullt för dem att känna sig 

uppmärksammad av läraren så att deras egna utveckling och lärande sätts i centrum. 

Motivationsdiagrammet om engelska i allmänhet åskådliggör elevernas önskan av att 

själva kunna styra uppgifternas upplägg. Eleverna menar att motivationen ökar avsevärt 

om en känsla av autonomi uppstår i samband med uppgifternas utformning, samt att de 

ges alternativ till olika arbetssätt. Precis som Dörnyei (2018) betonar behöver elever en 

motivationshöjning utöver den vanliga skolmotivationen. Detta för att kunna möjliggöra 

långsiktiga mål och ett gynnsamt arbetsklimat, vilket skapas med hjälp av autonomi och 

tillhörighet. Elevernas resonemang visar även en motivations ökning utöver det vanliga då 

eleverna känner en stark inspiration till språkutveckling från läraren och uppfattar denne 

som förebilden för sitt lärande.  
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Eleverna upplever sig besitta en stor mängd engelskkunskaper då cirkeldiagrammen visar 

övervägande grön som färgval. De väljer att använda sig utav den röda färgen när 

uppgifterna handlar om ett svårare språk som de inte än har lärt sig, exempelvis när ett 

svårare vokabulär används. Osäkerhet kring de andra klasskamraternas acceptans gällande 

felsägningar är även en källa till ett rött färgval. Det lägre språkliga självförtroendet kan 

på så sätt uppkommit som ett resultat av den interaktion och kommunikation som 

engelskämnet kräver. Eleverna värderar sin kunskap som sämre än de övrigas och vågar 

på så sätt inte delta lika aktivt som resterande klasskamrater. För att slippa få 

bestraffningar deltar de endast i muntliga interaktioner med en yttre motivation. Om 

uppgiften skulle individualiseras kan en inre motivation skapas. Precis som Lundberg 

(2016) har konstaterat kan en tidigare insatt engelskundervisning motverka denna 

problematik, vilket i så fall skulle innebära att eleverna i en tidigare ålder accepterar att 

felsägningar och att testa sig fram är okej. 

 

Autonomin eleverna upplever inom undervisningen har alltså en stor betydelse för deras 

motivation som helhet. Studien visar att eleverna har goda engelska kunskaper men 

motiveras inte till att prestera högre. Det faktum att autonomin och motivationen är så nära 

sammankopplade gör att det skapar både en tillfällig stegring i motivationen samt 

möjliggör en långsiktig språkutveckling. Detta betyder att en ökning av elevinflytandet 

borde gynna elevernas motivation. 

 

Undersökningen har visat att elevernas uppfattning av tillhörighet i gruppen gör avtryck i 

hur mycket motivation som skapas. De upplever att i stor utsträckning inneha den kunskap 

som efterfrågas men saknar vid tillfällen motivationen till att uppvisa den. Samtliga elever 

med lägre språkligt självförtroende i studien har upplevt motivation i olika situationer, det 

synliggörs tydligast vid uppgifter som innebär att de antingen enskilt eller i små grupper 

kommunicerar tillsammans. Den engelska delen tala, alltså muntlig produktion, och dess 

samband med elevernas känsla av utsatthet bidrar till stor del av vilka uppgifter som 

motiverar och inte. Däremot verkar även uppgifter som inte agerar motiverande inkludera 

andra elevers deltagande på det viset att det egna lärandet inte sätts i fokus, vilket kan ses 

under citat 5. Å ena sidan blir eleverna uttråkade och omotiverade när läraren ger andra 

elever möjlighet till lärande och utveckling, å andra sidan vill de inte delta i de uppgifter 

som innebär ett uppvisande av sina kunskaper för andra. Det verkar således som att 
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eleverna vill inkluderas i interaktionen och lärandet i klassrummet men utan att direkt 

behöva blotta sina kunskaper för andra. 

 

Vid fortsatt granskning av vad som motiverar eleverna i vår målgrupp undersökte vi även 

vad för typ av motivation som upplevs. Det skapades då en uppdelning mellan eleverna 

till deras ordinarie klasser och resulterar i att elev A och B, vilka båda tillhör klass 1, 

besitter en yttre motivation. Intervjun ger oss exempel såsom citat 1 där båda eleverna 

uttrycker åsikter som tyder på en motivation genom yttre påtryckningar från skolan och 

läraren. Det vill säga att eleverna inte drivs till att utföra uppgifter genom egen prestation 

utan enbart på grund av skolans tvång. Båda eleverna ser engelskämnet som ett ursprung 

till osäkerhet och negativ uppmärksamhet i klassens sociala dynamik. Deras reflektioner 

kring de tre avslutande frågorna generade inte i något annat exempel än de vi gav dem 

under intervjun. Detta styrker det faktum att intresset för engelska är väldigt lågt och att 

dessa elever drivs av yttre motivation och inget eget driv. Flowers och Marston (1972) 

betonar vikten av att erhålla ett identifierat självförtroende vilket de menar på är en av de 

mest essentiella variablerna i skolan. Ett bristande självförtroende kan leda till att en elev 

undviker att utföra något som minskar deras självbild. Ett bra självförtroende är 

motsatsen. Elev A och B behöver uppleva ett mer tolerant arbetsklimat för att kunna öka 

sitt självförtroende och även motiveras inför ämnet. 

 

Till skillnad från ovanstående elever drivs elev C och D av inre motivation, båda eleverna 

gav egna och nya idéer kring hur engelska undervisningen kan förbättras samt öka 

motivationen. Vi menar att de visar exempel på att de finner engelskämnet roligt och 

viktigt, detta bekräftas även av citat 6 där de båda uttrycker att så länge läraren är 

engagerad blir även ämnet betydelsefullt. 

 

En ytterligare motivationsfaktor för eleverna är vilken grad av autonomi uppgifterna i 

undervisningen medför. Citat 2 och 14 är exempel på tillfällen då eleverna uppger förslag 

på hur vissa uppgifter kan förändras för att skapa en högre grad av autonomi. Genom att 

ge eleverna valmöjligheter och inflytande i undervisningens utformning kan motivationen 

öka och på så sätt bidra till en fortsatt utveckling av det främmande språket. Däremot kan 

inte läraren alltid ta hänsyn till denna önskan av valmöjligheter i undervisningen eftersom 

eleverna riskerar att inte uppnå kursplanens alla förmågor och krav.  
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5.1 Vidare forskning 
Studiens data synliggör en brist på känsla av tillhörighet och acceptans i elevgrupperna. 

Målgruppen har betonat att en källa till låg motivation och deltagande skapas i 

osäkerheten gällande de övriga elevernas reaktioner. Som vi beskrivit tidigare är elevens 

självförtroende en viktig faktor i utvecklingen av nya språk, det betyder att om 

klassrumsklimatet är missgynnande kommer inte självförtroendet att främjas. Det är redan 

påvisats att elever efter årskurs 3 blir mer självmedvetna och kritiska till sitt egna beteende 

(Lundberg, 2016). Därmed anser vi att en vidare forskning gällande en tidigt insatt 

engelska undervisning med fokus på uppbyggnad av elevernas språkliga medvetenhet och 

muntlig produktion, kan åskådliggöra andra viktiga faktorer som har betydelse för 

kommande årens språkinlärning. 
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga 1 – Informationsblad och samtyckesblankett Umeå 8/2 
 
Hej föräldrar på X-skolan. 
Vi är studenter på Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Inom 
ramen för vårt sista år på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår 
studie handlar om vad som motiverar elever i årskurs 5 och hur denna motivation kan ökas 
i engelskundervisningen. 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja genomföra gruppintervjuer och prata om 
vad som motiverar ert barn till att lära sig engelska, göra några uppgifter och samtala om 
dem. Vid dessa tillfällen vill vi genomföra gruppintervjuerna med hjälp av diktafon. 
  
Nu undrar vi om ert barn vill delta i studien och om ni i så fall samtycker till det. Det är 
viktigt för ert barn att veta att all medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas 
utan förklaring. Alla svar och resultat kommer att behandlas så att ingen obehörig får 
tillgång till dem. All data som samlas in kommer att kodas. Det betyder att ditt barns namn 
och andra personuppgifter inte kommer att finnas på några dokument. 
  
Om ni samtycker till att ert barn deltar i projektet, fyll i den bifogade blanketten och 
skicka den med ert barn till skolan. Om ni accepterar kommer ditt barn också att bli 
informerad om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En 
förutsättning för ditt barns medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja till 
medverkan, men ditt barn säger nej så kommer barnets beslut att respekteras. 
  
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår 
handledare vid Umeås universitet. 
  
  

Vänliga hälsningar Madeleine & 
Diana 

 
 
 
 
  

  
Madeleine Haage & Diana Forsgren               
0736146563 / 0727070577     
madeleine.haage@hotmail.com / forsgren.diana@hotmail.com 
  
  
Kirk Sullivan (handledare) 
Umeå universitet 
Institutionen för Språkstudier 
901 87 Umeå 
Mailadress: kirk.sullivan@umu.se   
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Jag har tagit del av informationen om Madeleine och Dianas studie i sitt 
examensarbete samt fått möjlighet att ställa frågor och få svar om projektet. 
                                

  
  
 
JA, jag samtycker till att (barnets namn) …………………………………………………… 

deltar i projektet 
  
  
  
  
  
…………………………………………………………………………………………… 
Ort och Datum 
  
  
…………………………………………………………………………………………… 
Vårdnadshavares namnunderskrift/er 
  
  
  
…………………………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande 
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7.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

Denna bilaga används som ett hjälpmedel i intervjuerna och urvalsprocessen där eleverna 

ifrågasätts gällande deras motivations kryss. Områdena är konstruerade i två delar i form 

av problematisering och alternativa uppgifter. Det fyller även syftet att inte förflytta 

intervjuns fokus samt vägleda oss intervjuare. 

 

 

Problematisering 

Kategorin menar till att låta eleverna förklara, försvara och argumentera samt exemplifiera 

sina åsikter och val av placering av kryss.  

 

Exempelfrågor:  

• Vad gör att du upplever att ett moment har högre/lägre motivation än ett annat? 

• Kan du ge ett exempel på situationer då detta problem stötts på? 

• Vad i undervisningen bidrar till en låg motivation? 

 

Alternativa uppgifter 

Vad skulle eleven vilja göra på lektionen och hur ställer det sig till undervisningen nu. En 

förändring av undervisningen, vad skulle göra undervisningen mer motiverande? Försök 

få eleven att ge konkreta exempel, annars ge exempel till dem. 

 

Exempelfrågor:  

• Vad kan förändras i undervisningen för att höja motivationen? 

• Vidareutveckla ovanstående: på vilket sätt höjer det motivationen?  

• Skulle det underlätta om uppgiften gjordes i mindre grupper/par/ensam/helklass 

etc.? (Alltså utformningen av uppgiften) 

• Finns det någonting i undervisningen som motiverar som vi inte tagit upp/glömt? 

• Hur upplever du användningen av textbook och workbook? Motiverande? 
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7.3 Bilaga 3 – Inledande frågor till Språkprofilen  
 

• Hur tänkte du när du valde denna färg? 

 

Röd - Jag kan det lite 

• Kan du berätta vad som känns svårt? 

• Kan du beskriva en situation då du upplevt detta problem? 

• Vad i meningen/uppgiften är svårt?  

• Är det något ord eller förståelsen av uppgiften? 

 

Blå - Jag kan det ganska bra 

• Vart går gränsen för enkelt och svårt?  

• Vad gör att du/vilken del upplever att du inte kan/kan? 

• Är det lättare/svårare att förstå om jag använder ett annat ord? Ge exempel på 

lättare och svårare ord. 

 

Grön - Jag kan det bra 

• Kan du beskriva/ge exempel på när du använder detta? 

• Kan du utveckla uppgiften? Vad är svårt? Ge exempel på något som du upplever är 

svårt? 

• Vilken del av molnet (ord, uppgift, etc.) bidrar till att du känner att du kan det bra? 
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7.4 Bilaga 4 - Språkprofiler 
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7.5 Bilaga 5 – Motivationsdiagram 
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7.6 Bilaga 6 – Förklaring av undergrupper  
Diagram 2: Tala 

Själv - Tala själv inför hela gruppen. 

Par/Grupp - Muntlig produktion i dialog eller dylika uppgifter med andra elever. 

Frågor - Ställa frågor antingen till lärare eller andra elever. 

Helklass - I helklass repetera och läsa efter lärare eller annan media exempelvis, glosor 

eller ramsor. 

Lekar - I samspel med andra utföra lekar såsom ”find someone who”. 

 

Diagram 3: Lyssna 

Klasskamrater - Lyssna när klasskamrater pratar. 

Lärare - Lyssna när lärare pratar. 

Annan Media - Lyssna när annan media spelas.  

 

Diagram 4: Skriva 

Klasskamrater - Skriva olika typer av texter till klasskamrater, ex. beskrivning. 

Grammatik - Skriva olika uppgifter som innefattar grammatiska element, ex. lucktexter. 

Brev - Skriva brev till olika mottagare. 

Berättande - Skriva berättande texter. 

 

Diagram 5: Läsa 

Berättande text - Läsa berättande texter tyst själv.  

Läsförståelse - Läsa och svara på frågor om texter. 

Klasskamrat/lärare - Läsa högt i dialog för annan person, fokus på läsningen inte muntlig 

produktion.  
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