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Abstract 

 

This qualitative study aims to investigate some secondary school teachers’ attitudes to 

and experiences of motivation in their second language classrooms. Through qualitative 

interviews with five teachers’ some different perspectives on motivation and its function 

in second language acquisition have come to light. First, motivation is seen as 

something important and some teachers tend to distinguish between intrinsic and 

extrinsic motivation. Those who do so tend to value intrinsic motivation more highly. 

Secondly, teachers believe they can affect students’ levels of motivation. Some factors 

which are experienced as important in that respect are clarity in instructions and the 

purpose of exercises, variation and setting a standard that is neither too high nor too 

low. Thirdly, teachers claim that the possibilities of communicating and enjoying 

culture in English offered by modern technology have increased students motivation to 

learn English as well as their competency in English. Finally, grades appear to have a 

motivating effect in these teachers’ experience and their value does not seem to be 

questioned. This last point is particularly interesting in relation to the higher value 

placed on intrinsic motivation. 
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1 Inledning 

Under de senaste åren har ett flertal stora förändringar kring skolan skett såsom ny 

skollag, nya läroplaner, ny lärarutbildning och nytt betygssystem.  

 

Betyg är viktiga för att utvärdera resultaten och fokusera på kunskap i skolan. 

Betyg ger information till föräldrarna. Och för eleverna innebär betyg att skolan 

blir lite mer på allvar och att eleverna pluggar mer. Och det är bra.  

 

Orden är utbildningsminister Jan Björklunds från Almedalen 2010. Ett tänkbart sätt att 

tolka detta uttalande är att betygen är avsedda att i huvudsak fylla två funktioner i 

undervisningen. Dels är de till för att utvärdera kunskaper och resultat, dels för att 

motivera elever att anstränga sig mer. Den senare funktionen, att betygen skulle fungera 

motiverande, har dock ifrågasatts. Exempelvis anser Alli Klapp att ”elevers 

självuppfattning och därmed motivation för studier påverkas av att få betyg. Det finns 

en mängd forskning som visar att yttre bedömningar som betyg kan ha negativa effekter 

på den inre motivationen.” (Lärarnas Tidning 15/2 2012) Enligt Klapps undersökning 

fungerar betygen mest motiverande för högpresterande elever med låg socioekonomisk 

bakgrund medan de har motsatt effekt för lågpresterande elever med hög 

socioekonomisk bakgrund. Det senare gäller särskilt pojkar. Även Peter Gärdenfors 

argumenterar för att betyg (och andra former av yttre belöningar eller bestraffningar) 

har en negativ inverkan på den inre motivationen, men hävdar samtidigt att frågan är 

mer komplex än så. Han menar att lärarens engagemang och attityd till eleverna kan 

påverka vilka effekter försök till yttre motivation får. Gärdenfors framhåller att betygen 

behövs, men att de inte bör användas i motiverande syfte (Sydsvenskan 15/4 2010). 

 Motivation tycks alltså vara ett viktigt begrepp i såväl modern skolpolitik 

som i den pedagogiska forskningen. Det finns också en hel del skrivet om motivation. 

En del av detta material kommer att presenteras mer utförligt i kapitel två, men några 

centrala idéer bör nämnas redan här.  

 Leonard Ngaosuvan konstaterar i sin avhandling att motiverande faktorer 

har liten effekt på hur väl vi minns saker vi lärt oss. Motivationen har heller ingen 

nämnvärd inverkan på hur väl vi känner igen ord och föremål vi sett förut. 

Motivationens inverkan på elevers resultat har istället andra förklaringar än någon direkt 

koppling mellan motivation och minne, t.ex. att den motiverade eleven lägger ner mer 

tid och energi på att lära sig och lyssnar mer uppmärksamt på genomgångar, etc. 

(Ngaosuvan 2004:35ff) Men vad är då motivation? 

Ett perspektiv innebär att motivation är kopplat till känslor och att 

motivationen att lära sig därför också hänger ihop med elevens känslor inför 

klassrumsmiljön och aktiviteterna i det liksom sina egna prestationer. Detta menar bl.a. 

Reinhard Pekrun, Anne C Frenzel, Thomas Goetz & Raymond P Perry (2007). 

Ett annat sätt att hantera begreppet motivation är att, likt Gärdenfors ovan, 

skilja mellan inre och yttre motivation där den inre motivationen står för något 

individen vill göra för nöjet det ger i sig självt medan den yttre motivationen istället 

driver individen att göra något för att uppnå ett annat mål som inte har med aktiviteten i 
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sig att göra. Begreppens innebörd problematiseras sedan på olika sätt av bl.a. Richard M 

Ryan och Edward L Deci (2000) och av John W Atkinson (1974).  

Motivation tycks alltså vara kopplat till den aktuella aktiviteten. I den här 

undersökningen är det andraspråksinlärning, närmare bestämt engelska, som fått utgöra 

aktiviteten och även motivation till andraspråksinlärning har det skrivits en hel del om. 

 Det är i princip omöjligt att behandla området motivation och 

andraspråksinlärning utan att förhålla sig till den Socio-Educational Model som 

utvecklats av Robert C Gardner m.fl. Teorin kommer att presenteras lite mer utförligt 

längre fram, men några centrala aspekter av den är i korthet den utgår ifrån att attityder 

till språket, den folkgrupp som talar det och den kultur som förknippas med gruppen 

också påverkar motivationen till att lära sig språket. (Gardner 2010) 

 Modellen är dock inte oomstridd. På senare år har det ifrågasatts hur 

tillämpbar den är i situationer där målspråket inte nödvändigtvis förknippas med en 

specifik folkgrupp utan i första hand kommer att användas i kommunikation med andra 

som inte heller har språket som sitt förstaspråk, såsom med engelskan i stora delar av 

Europa. Istället föreslås delvis andra faktorer som mer relevanta för elevernas 

motivation till att lära sig ett nytt språk av bl.a. Alastair Henry (2008) (2012) och Zoltan 

Dörnyei & Kata Csizér (2002). 

Det finns alltså en hel del forskning kring motivation och även motivation 

till specifikt andraspråksinlärning. Fokus har dock i huvudsak legat på elevernas 

perspektiv. Denna undersökning kommer därför istället att inrikta sig på lärarnas 

perspektiv. För att dessutom få en inblick i den verksamhet som rör alla ungdomar har 

högstadiet vilket är en del av den obligatoriska skolan valts som fokus. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att genom ett kvalitativt angreppssätt undersöka hur några 

yrkesverksamma högstadielärares i engelska tankar och erfarenheter förhåller sig till det 

elevperspektiv som dominerar i tidigare forskning om motivation till 

andraspråksinlärning. De specifika frågeställningar som kommer försöka besvaras 

genom denna undersökning är: 

 

 Hur tänker sig lärarna att motivation fungerar och yttrar sig? Vilken betydelse 

anser de att den har i deras egna klassrum? 

 Hur anser lärarna att man kan arbeta praktiskt med motivation i klassrummet? 

Hur arbetar de själva med att motivera sina elever? 

 Hur förhåller sig lärarnas inställningar till olika traditioner inom 

motivationsforskningen? 

1.2 Några preliminära definitioner 

Två för undersökningen centrala begrepp bör definieras redan här för att tydliggöra vad 

undersökningen handlar om. 
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Motivation beskrivs i Nationalencyklopedien som en ”psykologisk term för de faktorer 

hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om 

motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker 

snarare än andra.” (www.ne.se/motivation) Det finns många olika perspektiv på hur 

detta går till och vilka faktorer som är väsentliga som kommer att visas längre fram men 

detta är vad motivation i grunden kan sägas vara. 

 

 

Andraspråk är enligt Nationalencyklopedien ett: ” språk som lärs in sedan individen 

helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i 

en miljö där språket används i naturlig kommunikation. Socialt och psykologiskt spelar 

andraspråket – i motsats till ett främmandespråk – en roll för individen som är 

jämförbar med förstaspråkets” (www.ne.se/andrasprak). I denna undersökning kommer 

begreppet andraspråk (snarare än främmandespråk) att användas om engelskan i Sverige 

idag vilket Alastair Henry menar är rimligt i teknologiskt utvecklade länder som 

Sverige med tanke på att den förekommer i många och varierade sammanhang i de 

flesta människors dagliga liv (Henry 2012:19). 

  

 

 

http://www.ne.se/motivation
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2 Teorier om motivation 

Begreppet motivation började enligt Charles N Cofer inte få någon betydelse förrän i 

början av 1900-talet. (Cofer 1978:7f) Detta förklarar han med att begreppet är oförenligt 

med de i västerländsk idéhistoria tidigare dominerande föreställningarna om människan 

som en fundamentalt rationell varelse som alltid gör aktiva och medvetna val. Russell G 

Geen (1995) menar att det å ena sidan kan stämma som Cofer hävdar att begreppet är ett 

1900-talsfenomen om man ser till den formella konstruktionen inom 

beteendevetenskaperna. Å andra sidan anser Geen att motivation som idé kan sägas vara 

en våra äldsta. Hedonismen med strävan efter lust och undvikande av smärta som 

motivationella principer kan spåras minst tillbaka till de antika epikuréerna och även 

andra begrepp som idag förknippas med motivationsteori menar han kan spåras till 

centrala tankar under samma tidsperiod. (Geen 1995:6f) 

  

2.1 Tidiga teorier om motivation 

Vägen från allmän idé till formell teoretisk konstruktion blev i första hand möjlig 

genom de engelska filosofernas associationism och hedonism skriver Cofer. 

Associationismen (där John Locke kan nämnas som ett exempel) innebar ett brott mot 

föreställningen att människor föds med vissa färdiga idéer. Istället tänkte man sig att 

våra tankar och idéer formas av våra erfarenheter och enkla tankar genom att de 

associeras med andra enkla tankar på ett mekaniskt sätt kombineras till mer komplexa 

idéer. Hedonismen (som Thomas Hobbes kan nämnas som ett exempel på företrädare 

för) innebär en idé om att vårt beteende styrs av en önskan att uppnå lust och undvika 

smärta. Denna föreställning kan sägas vara just en motivationell princip. (Cofer 

1978:10ff) En annan viktig förutsättning för att motivationsbegreppet skulle komma att 

bli relevant i den moderna psykologin enligt Cofer var utvecklingen inom biologin och 

då särskilt Darwins teorier. Inte minst var idéerna om instinkter och att såväl djurs som 

människors beteendeegenskaper kunde ha värde för överlevnaden i givna miljöer 

betydelsefulla. (Cofer 1978:15f)  

Även Freud ger motivationen en central betydelse för mänskligt beteende. 

Grovt förenklat delar han upp personligheten i tre beståndsdelar: detet, jaget och 

överjaget. Detet utgörs av de undermedvetna drifter som kräver utlopp. Överjaget utgör 

i huvudsak den undermedvetna representant för omgivningens förbud och restriktioner 

som kräver begränsningar av på vilka sätt drifterna kan tillåtas få utlopp. Mitt emellan 

dessa finns den medvetna medlaren, jaget. Därmed blir motivationen i högsta grad 

relevant för att förstå människors beteenden. (Cofer 1978:17ff) 

2.2    Motivation som kognitiv drivkraft 

Om de tidiga teorierna om motivation i hög utsträckning var grundade i biologiska 

drifter och behov så kom de med tiden att utvecklas mot att se motivation som ett mer 

komplext kognitivt fenomen. Ett exempel på detta är Richard M Ryan & Edward L 

Decis (2000) perspektiv på motivation som drivkraften att agera vilket också gör det 

möjligt att skilja på inre och yttre drivkrafter, inre och yttre motivation. (Ryan & Deci 
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2000:54) Enligt detta perspektiv drivs den inre motivationen av individens eget intresse 

och innebär att aktiviteter och uppgifter utförs för nöjet de ger i sig själva. Två viktiga 

förutsättningar för den inre motivationen är en upplevd känsla av kompetens och av 

självständighet. I en skolkontext skulle det t.ex. kunna innebära att man får uppgifter 

och instruktioner man förstår hur man ska utföra, ofta får veta vad man gör bra (smått 

som stort) och att man får möjlighet att välja eller påverka sina arbetsuppgifter. Men 

den viktigaste förutsättningen för att en inre motivation ska infinna sig är att något med 

uppgiften i sig väcker elevens nyfikenhet eller intresse. (Ryan & Deci, 2000:56ff) 

Utöver den uppdelningen skiljer Ryan & Deci också på olika former av yttre 

motivation. Det är t.ex. skillnad mellan en elev som väldigt motvilligt gör sin hemläxa 

för att slippa någon form av bestraffning från föräldrarna och en elev som frivilligt gör 

sina läxor därför att det resulterar i ett betyg som behövs för att komma in på en önskad 

utbildning. I båda fallen utförs aktiviteten av instrumentella anledningar, i syfte att 

uppnå ett mål som inte i sig har med aktiviteten att göra, och det är därmed en yttre 

motivation. Däremot uppvisar den senare eleven en mycket högre grad av frivillighet 

och självständighet (Ryan & Deci, 2000:60ff).  

Närmare tre decennier före Ryan & Deci beskrev John W Atkinson (1974) ett 

annat tänkbart sätt att skilja på olika former av motivation beskriver. Hos honom finns 

också en uppdelning mellan inre och yttre former av motivation men det är istället den 

inre motivationen som delas upp i två kategorier. Han ser motivation som starkt kopplat 

till prestation och menar att motivation som drivs av en vilja att prestera kommer att 

leda till en bättre prestation än motivation som drivs av en rädsla för misslyckande. Det 

är alltså den förra formen av inre motivation som tillsammans med motivation som 

drivs av yttre faktorer som hos honom representerar positiva drivkrafter medan den 

senare formen av inre motivation snarare anses motarbeta prestationen. (Atkinson 

1974:194ff) 

Ungefär samtidigt med Ryan & Deci intresserar sig även Kimberly A Noels 

(2001) för inre och yttre motivation. Liksom Ryan & Deci ovan problematiserar hon 

den yttre motivationen utifrån graden av självständighet som är inblandad men går 

steget längre och kategoriserar fyra olika typer av yttre motivation (Noels 1999:46ff). I 

likhet med Atkinson problematiserar hon också den inre motivationen men utifrån vad 

det är med uppgiften eller aktiviteten som gör att individen blir motiverad (t.ex. en 

känsla av prestation, finna nöje i kunskap oavsett om den är relevant eller inte, 

etc)(Noels 1999:45f).  

Ett intressant samband mellan yttre och inre motivation har Edward L Deci, 

Richard Koestner och Richard M Ryan (1999) upptäckt genom att granska 128 

undersökningar av yttre belöningars inverkan på den inre motivationen. 

Undersökningarna som omfattat alltifrån förskolebarn till universitetsstudenter visar på 

samma sak: yttre belöningar undergräver den inre motivationen och intresset för 

uppgiften medan positiv feedback stärker den. Yttre belöningars negativa inverkan 

tycks vara starkast hos de minsta barnen och minska gradvis med ålder, men tendensen 

var fortfarande tydlig hos universitetsstudenterna. Det framkommer också att belöningar 

som inte annonserats i förväg eller som inte är beroende av arbete med uppgiften inte 
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heller har en negativ inverkan på den inre motivationen. (Deci, Koestner & Ryan 

1999:653) 

 

2.3    Motivation i skolan 

Enligt Understanding the Brain: The Birth of a Learning Science (2007) som är en 

rapport från OECD:s Centre for Educational Research and Innovation är motivation av 

avgörande betydelse för ett lyckat lärande. Motivation beskrivs som: ”the resultant force 

of emotional components and reflects the extent to which an organism is prepared to act 

physically and mentally in a focused manner” (OECD 2007:70). Utöver att motivation 

kopplas till känslor så skiljs också på inre och yttre motivation. Liksom hos tidigare 

nämnda författare avses med inre motivation i rapporten motivation som drivs av 

individens eget intresse och önskningar medan yttre motivation istället drivs av yttre 

faktorer såsom belöningar och bestraffningar. Det förtydligas dock att det kan handla 

om såväl faktiska som symboliska belöningar och bestraffningar. Enligt rapporten är 

yttre motivation den vanligaste formen i traditionella skolsystem medan den inre 

motivationen är den viktigaste för lärande. Slutligen konstateras där också att förståelse, 

att upptäcka samband mellan olika bitar av information, medför en kraftig lyckokänsla. 

Därför rekommenderas att undervisning redan tidigt inriktar sig på förståelsekunskap 

snarare än faktakunskaper då strävan efter att få uppleva den känslan igen i sig kan vara 

motiverande. (OECD 2007:70ff) 

Den tid elever tillbringar i skolan och med skolarbete är också fylld av en mängd 

olika känslor och många av dessa känslor är på olika sätt kopplade till undervisningen, 

arbetsuppgifterna och elevens egna prestationer. Just prestationsrelaterade känslor står i 

fokus för den kontroll- & värderingsteori Reinhard Pekrun (2007) m.fl. presenterat. 

Grovt sammanfattat kan man säga att teorin innebär att den upplevda känslan av 

kontroll över inlärningssituationen/-aktiviteten påverkar elevens känslor inför uppgiften. 

Den innebär också att om de prestationsrelaterade känslorna (som kan vara alltifrån 

stolthet över något som lyckats väl till frustration över något som inte går bra till att 

vara uttråkad under lektionen) i någon mening är positiva så kommer resultatet att bli 

bättre än om de är negativa. (Pekrun, Frenzel, Goetz & Perry 2007) Teorin blir lite mer 

komplex av att en ytterligare dimension används. De positiva känslorna delas upp i 

aktiverande (t.ex. nöje, stolthet, glädje) och avaktiverande (t.ex. lättnad, avslappning) 

och samma uppdelning görs av de negativa känslorna. Aktiverande kan t.ex. vara ilska, 

skam, oro och avaktiverande kan vara besvikelse eller hopplöshet. Generellt leder de 

positiva aktiverande känslorna till goda resultat och de negativa avaktiverande 

känslorna till dåliga sådana. De båda övriga kategorierna uppvisar mer ambivalenta 

resultat. T.ex. menar författarna, till skillnad från Atkinson, att oro över att misslyckas 

på provet kan motivera till högre ansträngningar för att undvika misslyckande likaväl 

som till uppgivenhet och dåliga resultat. (Pekrun, Frenzel, Goetz & Perry 2007:25ff)  

2.4    Motivation till andraspråksinlärning 

I denna del av kapitlet kommer, som titeln antyder, motivation till andraspråksinlärning 

att fokuseras. Först kommer ett avsnitt som specifikt tittar på andraspråksinlärning. 
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Därefter följer ett avsnitt som behandlar the socio-educational model. Slutligen kommer 

två avsnitt där teorier som utmanar modellen på olika sätt att presenteras. 

2.4.1 Andraspråksinlärning 

Den traditionella andraspråksundervisningen som innebär att eleven börjar med att lära 

sig reglerna för språket, träna in en vokabulär, övningar för att automatisera 

tillämpningen och sedan dessa steg behärskats börja använda språket kommunikativt 

beskriver Stephen Krashen (2008) som baserad på en färdighetsbyggande hypotes. 

Detta perspektiv innebär alltså mycket medveten ansträngning för att lära sig språket 

(language learning). (Krashen 2008:178f) Ett nyare perspektiv på språkinlärning menar 

han är att vi lär oss språk genom att utsätta oss för det. Lärande uppstår när vi förstår det 

vi hör eller läser och ofta är vi inte ens medvetna om att vi har lärt oss något. Denna i 

huvudsak omedvetna process till att förvärva språket (language acquisition) kallar han 

förståelsehypotesen. Enligt detta perspektiv är läsning kanske det mest effektiva sättet 

att utveckla såväl vokabulär som grammatiska färdigheter och ett funktionellt 

skriftspråk. (Krashen 2008:179ff) Även Gardner (2010) skiljer mellan att lära sig ett 

språk och att förvärva språket. Det finns dock vissa skillnader i hur de använder 

begreppen. Medan skillnaden mellan de två begreppen hos Krashen kan sägas vara av 

kvalitativ natur dvs att det handlar om olika sätt att ta till sig språket så är skillnaden 

mellan begreppen hos Gardner snarare av kvantitativ art. Gardner (2010:6f) identifierar 

fyra faser i språkinlärning som han menar är i princip desamma för lärande av 

modersmålet och lärande av ett andra- eller främmandespråk. I den första fasen lär sig 

individen de grundläggande beståndsdelarna av språket (ord, uttal, grammatik, etc). I 

den andra fasen kopplas olika beståndsdelar samman och ses som sammanhängande 

delar av ett system. I den tredje fasen kan kunskaperna användas till att kommunicera 

med andra på språket men det kräver mycket medveten ansträngning. I den fjärde och 

sista fasen har språket automatiserats så att talaren också samtidigt tänker på det talade 

språket och inte behöver försöka översätta allt som sägs i huvudet. Det nya språket har 

då blivit en del av den egna identiteten. Av dessa faser är det först den fjärde och sista 

som han räknar till språkligt förvärvande medan de tidigare faserna handlar om 

inlärning. (Gardner 2010:6f) Gardners perspektiv på hur språkinlärning går till kan 

alltså i relativt hög utsträckning sägas räknas till vad Krashen kallar för den 

färdighetsbyggande hypotesen. 
 

2.4.2 The socio-educational model 

En viktig idé om  motivation till andraspråksinlärning är den socio-educational model 

som utvecklats i Kanada av Robert C Gardner m.fl. Värdet med modellen sammanfattar 

Gardner i en relativt sen artikel med att:  

 
it provides a fundamental research paradigm to investigate the role of attitudes 

and motivation in learning another language. This is a general theoretical 

model designed explicitly for the language learning situation, and is applicable 

to both foreign and second language learning contexts.  (Gardner 2006:237) 
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Enligt denna modell, vars fokus är på motivation till att lära sig språk (alltså inte bara i 

klassrummet), är det två huvudsakliga faktorer som kan förklara skillnader i hur väl 

olika individer lär sig språk. Dessa faktorer är medfödd förmåga (ability) och motivation 

som i sin tur kan påverkas av en mängd olika faktorer. (Gardner 2006:241f) Gardner 

menar att motivation är ett väldigt komplext fenomen som innefattar såväl kognitiva 

processer som känslor och beteenden.  Genom att undersöka tre beståndsdelar anser han 

dock att man kan täcka in det mest relevanta. Dessa är:  

I. Individens vilja att lära sig språket,  

II. Individens attityder till att lära sig språket  

III. Motivationens intensitet som yttrar sig genom vilka ansträngningar som görs för 

att lära sig språket.  

Det poängteras dock att alla tre faktorer behövs då de tagna var för sig inte är 

tillräckliga för att täcka in det som utmärker den motiverade individen. (Gardner 

2010:8f, 2010:23) Anledningar till att lära sig ett språk är alltså inte i sig tillräckligt för 

att betraktas som motivation och har inte nödvändigtvis något samband med 

motivationen till att lära sig språket enligt denna modell. (Gardner 2006:243f) 

  Med tanke på vilken betydelse för ett lyckat lärande av ett nytt språk som 

alltså tillskrivs motivationen har Attitude/Motivation Test Battery (AMTB), ett 

omfattande enkätunderlag för att mäta olika dimensioner av relevans för motivationen, 

utvecklats genom ett flertal undersökningar från 1958 och framåt.(Gardner 1985:1f) 

(Gardner 2006:245) De elva aspekter som enligt Gardner (2006:246) undersöks med 

AMTB är: 

Tabell 1 Dimensioner av motivation som undersöks med AMTB 

Integrative Orientation Attitudes toward the Target Group 

Interest in Foreign Languages Teacher Evaluation 

Course Evaluation Motivational Intensity 

Desire to Learn the Language 
Attitude toward Learning the 

Language 

Language Class Anxiety Language Use Anxiety 

Instrumental Orientation  

  

Två dimensioner som lyfts fram som särskilt intressanta är de som kallas 

integrerande respektive instrumentellt förhållningssätt (orientations). Ett integrerande 
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förhållningssätt innebär att individen ser ett kommunikativt och kulturellt syfte med att 

lära sig språket och har en vilja att kunna kommunicera med andra människor såväl som 

en vilja att förstå andra sätt att leva på. Det instrumentella förhållningssättet till 

språkinlärningen innebär istället att individen ser ett mer pragmatiskt, nyttoorienterat 

syfte med att lära sig språket. Anledningen till att dessa förhållningssätt särskilt lyfts 

fram är att en väsentlig del av motivationen till andraspråksinlärning antas vara kopplad 

till de föreställningar och den inställning vi har till den kultur och kulturella grupp vi 

förknippar med språket. Dessa föreställningar blir betydelsefulla därför att individen 

genom att lära sig språket i någon mån blir en integrerad del av gruppen. Det bör dock 

tydliggöras att Gardner inte ser dessa två förhållningssätt som motsatser eller som att 

individen uteslutande har det ena eller det andra förhållningssättet. De kan tvärtom 

komplettera varandra (Gardner 2010:12ff). 

 

2.4.3 Språk och attityder  

Som tidigare nämnts ligger fokus för the socio-educational model på motivation till att 

lära sig ett nytt språk men utan att särskilt inrikta sig mot vare sig formellt eller 

informellt lärande. (Gardner 2006:241f) För att göra forskningen om motivation till 

andraspråksinlärning mer praktiskt användbar i den formella språkundervisningen har 

bl.a. Zoltàn Dörnyei arbetat med att utveckla modellen. Dörnyei(1994:273f)  menar att 

språkinlärning innebär en unik situation med tanke på tre av språkets funktioner. 

Språket är på samma gång både ett system för att koda kommunikation, en central del 

av individens identitet genom sin roll för tänkandet och ett verktyg för social 

organisation i det samhälle där språket används. Sammantaget innebär detta att 

språkinlärning (och följaktligen också motivationen för det) är ett mer komplext 

fenomen än att bara ta till sig ny information. (Dörnyei 1994:274) Därför menar 

Dörnyei liksom Gardner att det finns en för motivationen betydelsefull social och 

kulturell aspekt att ta hänsyn till. Som ett exempel på detta lyfts fallet med ryskan i 

Ungern fram i en undersökning genomförd tillsammans med Kata Csizér. Det ryska 

språket var på grund av det politiska läget obligatoriskt på alla nivåer i 

utbildningssystemet mellan 1949-1989 men i början av 1980-talet var det fortfarande 

inte mer än 2,9% av den vuxna befolkningen som kunde tala ryska. 1994 hade den 

sjunkit med ytterligare en procentenhet. (Dörnyei & Csizér 2002:423) Dessutom tyder 

resultaten av undersökningen på att det finns ett samband mellan att ungdomar själva 

kunnat välja om och i så fall vilket språk de ska studera å den ena sidan och deras 

motivation till att lära sig språk å den andra (Dörnyei & Csizér 2002:445ff).  

Undersökningen gällde hur ungerska 13-14 åringars attityder och motivation till 

att lära sig språk förändrats över tid och genomfördes vid två tillfällen, 1993 och 1999. 

Den omfattade fem olika språk med olika status i Ungern (engelska, tyska, franska, 

italienska och ryska) och drygt 8500 deltagande ungdomar (Dörnyei & Csizér 

2002:424). Ambitionen med undersökningen var att ta reda på hur grundinställningar 

till de olika språken förändrats över tid, hur attityderna och motivationen till att lära sig 

språken förändrats, vilka skillnader som finns mellan pojkars och flickors inställningar 
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till språkinlärning och likheter och skillnader i attityder till språkinlärning mellan olika 

delar av Ungern och mellan storstad och landsbygd (Dörnyei & Csizér 2002:426f). 

 Resultaten av deras undersökning visar stöd för att de två förhållningssätt 

Gardner lyfte fram (instrumentellt och integrerande) är de mest betydelsefulla trots att 

fler alternativa förhållningssätt inledningsvis uppmärksammades (Dörnyei & Csizér 

2002:441ff) Resultaten visar också att engelskan har vunnit mark medan alla andra 

språk minskat i betydelse för eleverna. Engelskan tycks alltså betraktas som det enda 

världsspråket. (Dörnyei & Csizér 2002:437) Denna tendens verkar vara starkast hos 

pojkarna och en tänkbar förklaring till detta som föreslås är dataspelande. Andra 

aspekter av kön och motivation till andraspråksinlärning som kommer fram i 

undersökningen är att flickorna tenderar att vara mer motiverade till att lära sig språk 

såväl som att de oavsett språkval är beredda att göra sig större ansträngningar för att lära 

sig språket än pojkarna. (Dörnyei & Csizér 2002:448) Deras resultat tyder också på att 

de positiva attityderna till engelskan i högre utsträckning är förknippat med USA och 

amerikansk kultur än med Storbritannien. Tyskan anses fortfarande vara ett bra språk att 

kunna bland många ungerska ungdomar men med tyngdpunkt på instrumentella skäl 

som antas bero på Tysklands ekonomiska inflytande i regionen. (Dörnyei & Csizér 

2002:437) (Däremot specificeras det inte vilka dessa instrumentella skäl är.) Med 

hänvisning till en undersökning av Leigh Oaks menar Olle Josephson att också svenska 

gymnasielever ser engelskan som ett finare språk än svenskan medan exempelvis 

franskan och arabiskan hamnar lägre ner på skalan. (Josephson 2005:131f)  

  

2.4.4 Språk och självbilden 

Dörnyei ville alltså i huvudsak utveckla Gardners modell. En kritik som framförts mot 

den från annat håll är att den bara skulle vara fullt ut tillämpbar när det finns en tydligt 

identifierbar folkgrupp att förknippa med språket (såsom i fallet franska i Kanada som 

är den miljö där modellen i huvudsak utformats och undersökts). I andra sammanhang, 

som med engelskan i större delen av Europa, där samtalspartners på det nya språket i 

huvudsak kommer att vara andra som inte heller talar det som sitt första språk blir 

modellen problematisk menar t.ex. Alastair Henry (2008). Henry som undersöker 

motivation till att lära sig språk under svenska förhållanden hävdar istället att det är i 

vilken utsträckning eleven ser sig själv som en potentiell talare av språket som är en 

avgörande faktor. (Henry 2008:179)  

Globaliseringen och den engelskspråkiga kultur som hela tiden finns tillgänglig 

och konsumeras i hög utsträckning av ungdomar har resulterat i att tre faktorer blivit 

särskilt relevanta för ungdomars motivation till att lära sig engelska enligt Henry. Dessa 

faktorer är (Henry 2008:179):  

 

I. Ideal L2 Self som syftar på den andraspråkstalare individen skulle vilja vara.  

 

II. the Ought To Self som omfattar de attribut och egenskaper individen tycker att 

man borde ha som andraspråkstalare såväl som de negativa konsekvenser som 

antas följa av att inte ha dessa. 
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III. the L2 Learning Experience dvs den omedelbara inlärningsmiljön.  

 

Detta är alltså faktorer som i högre utsträckning än hos Gardner tycks fokusera på 

individen och dennes självbild än på målspråket och den kultur där det används. 

Självklart kan man tänka sig att det finns ett samband mellan elevens attityder till de 

personer som talar språket och den kultur där språket talas (som hos Gardner) å ena 

sidan och den föreställning eleven har om vilken andraspråkstalare han/hon skulle vilja 

vara (som hos Henry) å den andra sidan genom att elevens föreställningar påverkas av 

erfarenheterna av kulturen eller talare av språket. Det finns dock en viktig skillnad som 

kan sägas ligga i synen på eleven och dennes möjligheter att på ett självständigt sätt 

förhålla sig till de ramar som finns i en given situation. Ur den aspekten ligger Henrys 

perspektiv närmare det resultat Farzaneh Moinian kommit fram till i sin undersökning 

om identitetsskapande, nämligen att ungdomar “förhandlar” sin identitet i förhållande 

till de ramar som finns i varje given situation (Moinian 2007). 

Eftersom självbilden har en så central roll för språkinlärningen menar Henry 

också att könet, som han beskriver som en social och kognitiv konstruktion som är 

väldigt genomgripande, blir en betydelsefull faktor. (Henry 2008:178ff) Resultaten av 

hans undersökning ger också stöd för att könet spelar roll. Det visar sig att flickornas 

motivation till att lära sig engelska i skolan ökar från åk6 till åk9 när det gäller såväl 

instrumentella som integrerande skäl medan pojkarnas motivation tenderar att vara 

oförändrad eller minska (Henry 2008:182f).  

En av de ovan nämnda faktorerna som blir betydelsefull för motivationen till 

språkinlärning med anledning av självbildens centrala roll är klassrumsmiljön. Henry 

skriver att en känsla av trygghet i klassrummet är avgörande för att elever ska våga 

prova sig fram med att använda språket kommunikativt. Han menar vidare att det i 

huvudsak är flickorna som utnyttjar möjligheten när förutsättningarna i klassrummet är 

gynnsamma för detta. (Henry 2008:183) 

 

2.5 Läroplanen 

Verksamheten i skolan och andraspråksklassrummet styrs av läroplanens innehåll. 

Genom detta dokument klargör statsmakten vad skolans och lärarnas uppdrag består i. 

Med detta syfte med läroplanen i åtanke är det intressant att det på några ställen 

återfinns formuleringar som kan tolkas som att de handlar om motivation. Exempelvis 

står det i läroplanens portalparagraf att utbildningen ska: ”främja alla elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära” (Lgr11:7). Ordet lust återkommer på några 

ställen till. Ett exempel är under rubriken ”God miljö för utveckling och lärande” där 

det står att skolans ambition ska vara att skapa en ”levande social gemenskap som ger 

trygghet och vilja och lust att lära” (Lgr11:10). Motivation i betydelsen lust att lära 

framstår alltså som något som kan skapas i skolan. 

I andra formuleringar låter det däremot som att motivationen är något som 

självklart redan finns på plats och inte kräver något arbete. En sådan återfinns i 

läroplanen under paragraf 2.3 där det står att läraren ska: ”utgå från att eleverna kan och 
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vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” (Lgr11:15). Det 

perspektivet på motivation, som en slutprodukt som endera finns eller saknas, menar 

Dörnyei & Csizér med hänvisning till Berliner är vanligt bland föräldrar, skolforskare 

och samhället i övrigt medan lärare och annan skolpersonal tenderar att se motivation 

som en process eftersom det är nödvändigt för vardagen i skolkontexten (Dörnyei & 

Csizér 2002:424). 

Även i paragraf 2.7 som handlar om bedömning och betyg finns 

formuleringar som kan tolkas som att de säger något om motivation även om det inte 

uttryckligen står utskrivet. Det kanske tydligaste exemplet på det är att det under den 

rubriken sägs vara skolans mål att varje elev: ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina 

resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till arbetsprestationer och 

förutsättningarna”(Lgr11:18). En formulering som påminner om det perspektiv på betyg 

som utbildningsministern gav uttryck för i det inledningsvis återgivna citatet. Utifrån 

bedömningar och betyg ska eleverna alltså själva kunna utvärdera sin egen arbetsinsats 

vilket man skulle kunna tolka som att det då också är meningen att eleven arbetar mer 

eller på ett annat sätt nästa gång. 

Med tanke på vad som tidigare framgått om skillnader mellan pojkars och 

flickors motivation till att lära sig språk framstår det också som relevant att granska 

läroplanens skrivningar om den aspekten. Redan i inledningen slås det fast att 

jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de grundläggande värden som skolan ska 

förankra, förmedla och gestalta. Att kön där är avsett att tolkas ur ett bredare 

konstruktivistiskt perspektiv ges sedan en fingervisning om under rubriken ”En 

likvärdig utbildning”. Där man kan man läsa:  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 

sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet [min kursivering].” (Lgr11:8)  

En möjlig tolkning av den kursiverade delen av citatet är att det finns en underförstådd 

föreställning om att lika möjligheter också kommer att resultera i lika utfall. Dvs om 

pojkar som grupp och flickor som grupp har samma möjligheter så kommer de också att 

göra samma val i samma utsträckning och om valen inte blir lika så måste det bero på 

att möjligheterna inte har varit lika. En föreställning som Louise Persson i debattboken 

Klassisk feminism (2010) menar är vanlig i den gren av feminismen som kommit att få 

den starkaste ställningen i Sverige idag. Hon hävdar vidare att feminismen i sitt 

ursprung hade en mer individualistisk inriktning. Att det då handlade om kamp för lika 

individuella rättigheter (och skyldigheter) medan dagens feminism i Sverige i hög 

utsträckning söker privilegier och kompensatoriska åtgärder i en jakt på lika utfall 

mellan grupper. (Persson 2010)  
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3 Material och metod 

”När det gäller att studera samhället står vi inför en komplex och mångfaldig verklighet. 

Det skulle vara märkligt om vi med ett enda metodredskap skulle kunna fånga denna 

verklighet – det kan vi inte heller.” (Holme & Solvang, 1997:76) Även när en så 

begränsad del av samhället som några lärares erfarenheter av högstadieskolors klassrum 

för engelskundervisning undersöks handlar det om en väldigt komplex och 

mångfasetterad miljö att studera. Följaktligen har denna undersökning inte heller som 

ambition att ge någon uttömmande beskrivning av hela den komplexa verklighet som 

skolans värld utgör. Ambitionen är snarare att låta dessa lärares erfarenheter utgöra 

exempel på hur det kan se ut utan att därmed försöka säga något om hur vanlig 

respektive erfarenhet eller uppfattning är.  

3.1 Den kvalitativa intervjun 

Kvalitativ intervju beskriver Johansson & Svedner som en intervju där enbart 

frågeområdena är bestämda i förväg, medan de faktiska frågorna kan variera mellan 

olika intervjuer beroende på vilka svar respondenten ger och där frågorna är öppet 

formulerade för att ge respondenten möjlighet att ge uttömmande svar om det 

ämnesområde intervjun gäller. (Johansson & Svedner, 2006:42ff)  

 Ett problem med den kvalitativa intervjun som metod kan uppstå, menar 

Holme & Solvang, i en situation där förhållandet mellan de inblandade parternas sociala 

status är sådant att de intervjuade personerna inte vill göra intervjuaren besviken och 

därför inte svarar sanningsenligt utan säger vad de tror att intervjuaren vill höra. (Holme 

& Solvang 1997:106). I det här fallet där rollerna varit yrkesverksam lärare – 

lärarstudent kan det eventuellt finnas en risk att någon i något fall svarat utifrån sina 

ideal eller önskningar snarare än verkligheten av sådana skäl. Då syftet med 

intervjuerna varit att komma åt information om hur engelsklärare tänker kring 

motivation i sitt arbete framstod den kvalitativa intervjun, trots denna risk, som den 

lämpligaste metoden. Ett sätt att försöka hantera problematiken har därför varit att ofta 

be lärarna ge konkreta exempel ur sin egen erfarenhet på vad de menar. 

Vid samtliga intervjuer har frågorna utgått från intervjuguiden som finns 

bifogad som bilaga 1. Precis som Johansson & Svedner beskriver att den kvalitativa 

intervjun som metod fungerar så har de genomförda intervjuerna ändå sett lite olika ut 

beroende på vad de olika respondenterna sett som viktigt och hur det rent praktiskt varit 

möjligt att genomföra dem. Johansson & Svedner skriver också att: ”[e]ftersom t ex 

pauseringar, tonfall och avbrutna meningar kan vara viktiga för att förstå vad som sägs, 

brukar man oftast spela in dessa intervjuer”. (Johansson & Svedner 2006: 43) Samtliga 

intervjuer har också genomförts vid fysiska träffar och har dokumenterats genom 

inspelning med mobiltelefonen och sedan renskrivits. Självklart har tillstånd att spela in 

samtalen också i samtliga fall inhämtats från respondenterna. 
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3.2 Urval  

I den här undersökningen ligger fokus på högstadiet och det har två huvudsakliga 

orsaker. Den första är det faktum att högstadiet hör till den obligatoriska skolan vilket 

innebär att den berör alla på ett sätt som de frivilliga skolformerna inte gör. Den andra 

orsaken som skiljer ut högstadiet från resten av den obligatoriska skolan, är att betygen 

och den yttre motivation de innebär i huvudsak aktualiseras där. 

Underlaget utgörs av intervjuer med fem stycken lärare. Enligt Johansson & 

Svedner är ett fåtal intervjuer ofta tillräckligt för att finna exempel på de vanligaste och 

viktigaste uppfattningarna. (Johansson & Svedner 2006:49ff) Däremot är det inte 

möjligt att dra några slutsatser om hur vanlig respektive uppfattning är utifrån detta 

underlag. Med tanke på dessa faktorer har urvalet utgått från en ambition att få olika 

uppfattningar och erfarenheter representerade och därför att få intervjua lärare av olika 

ålder och kön, med olika ämneskombinationer, från orter av olika storlek. Överlag har 

det också gått ganska bra. Fyra av informanterna är kvinnor, men en manlig lärare har 

också svarat. Tre av informanterna bor och arbetar på mindre orter, men det finns också 

två lärare från lite större orter representerade. Fyra av lärarna har ett annat språk som sitt 

andra ämne men det finns också en lärare med ett ämne som mer tydligt skiljer sig från 

engelska. Tre av informanterna har också arbetat som lärare i 25-30 år men det finns 

också två lärare som är ganska nya i underlaget. Det de alla har gemensamt är att de är 

yrkesverksamma högstadielärare i engelska. Ett önskemål hade varit att få med en lärare 

med svenska som andraspråk som sitt andra ämne i underlaget då erfarenheter av den 

ämneskombinationen kunde ha medfört intressanta jämförelser. Det visade sig däremot 

inte vara möjligt vid detta tillfälle. En kortare presentation av varje svarande lärare och 

särskilda omständigheter kopplade till var och en av intervjuerna finns med under 

rubriken deltagarna och intervjuerna. 

 

3.4 Bearbetning 

Eftersom intervjuerna dokumenterades genom inspelning med mobiltelefonen var det 

första steget av bearbetningen att flytta över ljudfilerna till datorn. Därefter har de 

renskrivits för att sedan sammanfattas tematiskt i den här texten. De teman texten är 

strukturerad efter var inte bestämda i förväg utan har styrts av informanternas svar. Ett 

förhållningssätt som framstod som det mest rimliga då detta är en kvalitativ studie där 

just de svarande lärarnas uppfattningar och erfarenheter är målet med undersökningen. 

Johansson & Svedner skriver också att uppfattningar (snarare än individer eller grupper 

av individer) är den rimliga analysenheten om underlaget utgörs av personer med 

liknande erfarenhet (såsom högstadielärare i engelska). (Johansson & Svedner 

2006:52ff) 
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3.5 Deltagarna och intervjuerna 

Jag träffade Anna
1
 på skolan där hon arbetar i en mellanstor kommun i Västerbotten. 

Hon har arbetat som lärare i 25 år och undervisar i engelska och svenska. Just nu är det 

klasser i åk 9 hon har i engelska. Intervjun som genomfördes i skolans samtalsrum, en 

väldigt lugn och avskild miljö, tog strax över 25 minuter. Ett litet praktiskt problem med 

just den intervjun var att inspelningen stängde av sig själv var femte minut så något ord 

har fallit bort på några ställen i dokumentationen av intervjun som alltså resulterade i 

totalt 5 ljudfiler. 

Lisa och Tony träffade jag i deras hem, alltså en avslappnad miljö, på en 

mindre ort i Norrbotten. De har båda haft sin lärarexamen i 35 år och arbetat som lärare 

i 25-30 år. Lisa undervisar i engelska med specialpedagogisk inriktning och i spanska. 

Tony undervisar i engelska och franska. Intervjun genomfördes med båda samtidigt och 

den tog 54 minuter. Det faktum att båda intervjuades samtidigt innebär vissa praktiska 

skillnader jämfört med de övriga intervjuerna. En av konsekvenserna blev att de ibland 

fick nya idéer av varandras svar och ibland började diskutera svaren på ett sätt jag 

upplever var positivt för intervjun. En möjlig risk är att de kanske därigenom också blev 

lite styrda av varandras svar (och tolkningar av mina frågor) och att jag hade fått ett 

delvis annat resultat om jag träffat dem var för sig. Det är självklart också mycket 

möjligt att de övriga intervjuerna sett delvis annorlunda ut om de lärarna fått 

möjligheten att diskutera sig fram till sina svar med någon kollega på samma sätt. Ett 

sätt detta kanske märks på i texten är de ställen där något de hjälps åt att berätta om 

presenteras där det också varit svårt att i texten vara tydlig med vem som säger vad utan 

att den blir osammanhängande. I de flesta fall gav de dock var sitt svar på frågorna och 

detta är också markerat i texten. 

 Karolina träffade jag på skolan där hon arbetar i en mindre 

inlandskommun i Norrbotten. Intervjun genomfördes en lovdag då varken lärare eller 

elever fanns på plats och den alltså kunde genomföras utan några avbrott. Hon har 

arbetat som lärare i 6 år och undervisar i engelska på högstadiet och i textilslöjd med 

yngre årskurser. Intervjun som genomfördes i skolans personalrum tog ca 16 minuter. 

 Maria träffar jag på skolan där hon arbetar i en av Västerbottens större 

kommuner. Hon har arbetat som lärare i 1,5 år och undervisar i engelska och spanska. 

Intervjun genomfördes på en innergård i anslutning till skolans personalrum och tog lite 

drygt 35 minuter. Några andra lärare satt i närheten och elever gick förbi i korridoren 

intill. Alltså en lite rörligare miljö än de övriga intervjuerna. Ett mindre praktiskt 

problem under intervjun var att telefonen som användes för att spela in intervjun ringde 

vid två tillfällen vilket avbröt inspelningen. Intervjun blev alltså totalt 3 ljudfiler. 

 Den tidigare nämnda iakttagelsen att samtliga lärarna som ställt upp på 

intervjuerna gav intryck av att vara väldigt engagerade lärare som brinner för det de gör 

har inneburit väldigt trevliga samtal, men innebär också att det inte är möjligt att dra 

några generella slutsatser om högstadielärare i engelska i allmänhet utifrån underlaget. 

Med tanke på att allt deltagande måste vara frivilligt finns det alltid en risk att 

underlaget blir snedfördelat vilket kanske också blir särskilt märkbart i en kvalitativ 

                                                 
1
 Alla lärarna heter egentligen något annat. 
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undersökning som bygger på intervjuer, men då undersökningen är väldigt begränsad i 

sitt format och kvalitativ till sin natur finns heller inga ambitioner att kunna göra några 

särskilt långtgående generaliseringar. 

 

3.6 Etik 

I forskning handlar det om att på ett rimligt sätt väga mot varandra flera typer av 

intressen, som alla är legitima men som i vissa situationer kan komma i konflikt med 

varandra: forskarnas intresse av att få fram ny kunskap, intresset för medverkande och 

berörda att få skydd mot integritetsintrång och mot insyn i sitt privatliv samt patienters 

intresse av att uppgifter som de har lämnat till sin läkare stannar mellan dem.  

(Vetenskapsrådet 2011:66) 

 

Citatet är hämtat ur Vetenskapsrådets skrift God forskningssed. Även om det i den 

citerade texten är patienter som nämns som exempel så är avgränsningarna lika 

nödvändiga när skolan undersöks. Enskilda elevers prestationer, sociala situation eller 

hemförhållanden bör då rimligen kunna likställas med patienternas personliga uppgifter. 

I denna specifika undersökning har inga elever deltagit utan endast lärare 

har intervjuats. Frågorna (se bilaga 1) har inte i något fall rört enskilda elever utan 

fokuserat på lärarnas egna uppfattningar om vad motivation är och hur de arbetar med 

motivation med sina elever och hur de uppfattar elevernas motivation generellt.  

Johansson & Svedner skriver om förutsättningarna för en lyckad intervju 

att det är nödvändigt att intervjupersonen känner förtroende för intervjuaren om han/hon 

ska vara beredd att lämna ut sina personliga ställningstaganden. De menar vidare att 

detta kan uppnås bl.a. genom tydlighet med intervjuns syfte och möjlighet att ge ett 

informerat samtycke till att delta samt genom att utlova konfidentialitet. (Johansson & 

Svedner 2006:44f) I det här fallet har intervjuerna genomförts efter överenskommelse 

med var och en av lärarna. Samtliga lärare har alltså deltagit frivilligt efter att ha fått 

information om att materialet skulle användas till ett examensarbete i lärarutbildningen 

om högstadieelevers motivation till att lära sig engelska. Samtliga lärare har också blivit 

informerade om och givit samtycke till att intervjuerna spelats in. 

 Då lärarnas identiteter och de exakta orter och skolor där de är 

yrkesverksamma inte är relevanta faktorer för undersökningens resultat har dessa 

uppgifter utelämnats ur denna text av konfidentialitetsskäl. Istället har fingerade namn 

använts och endast uppgifter om deras ämneskombinationer, antal yrkesverksamma år, 

län och en subjektiv bedömning av ortens storlek angivits. Alltså inte tillräckliga 

uppgifter för att kunna identifiera någon enskild person. 



21 

4 Resultat 

I metodböcker (se t.ex. Johansson & Svedner (2006)) rekommenderas att resultaten av 

en intervjuundersökning presenteras enligt en struktur som utgår från vilka 

analysenheter som används. Resultatredovisningen i den här undersökningen kommer 

därför att presenteras genom teman som identifierats utifrån en kombination av 

informanternas svar och de inledningsvis formulerade frågeställningarna 

Först kommer en del med rubriken Att definiera motivation vars innehåll 

återger de perspektiv på vad motivation är och hur den fungerar som lärarna givit 

uttryck för under intervjuerna. Därefter följer rubriken Att identifiera motivation som 

lyfter fram exempel på lärarnas erfarenheter av vad som utmärker motivation eller brist 

på densamma. I den därpå följande tredje delen med rubriken Att arbeta med motivation 

presenteras lärarnas erfarenheter av arbete med att försöka motivera sina elever och 

deras slutsatser om vilka faktorer som är viktigast i det avseendet. Slutligen kommer 

också en del som tar upp lärarnas perspektiv på Motivationens betydelse vilket också är 

rubriken. 
 

4.1 Att definiera motivation 

Som framgick inledningsvis finns det och har funnits ett flertal perspektiv på vad 

motivation är och hur den fungerar. Av den anledningen framstod det som nödvändigt 

att också tidigt i varje intervju be lärarna förklara vad de tänker sig att motivation är och 

hur den fungerar. Två centrala ord som lärarna använder för att förklara vad de tänker 

sig att motivation är har fått utgöra de första två avsnitten i denna del. Dessa är drivkraft 

och lust. Ett tredje avsnitt som snarare kan sägas handla om perspektiv på hur 

motivation fungerar har fått rubriken inre och yttre motivation. 

 

4.1.1 Drivkraft 

 Det framgår av intervjuerna att samtliga lärare ser motivation som kopplad till 

prestation eller aktivitet och att den fungerar som en drivkraft att agera eller prestera 

något. Särskilt Karolina använder ord som ”drivkraft” och ”eget driv” för att förklara 

hur hon ser på motivation. Hon menar också att det ofta finns ett samband mellan 

motivation till att lära sig något i skolan och att eleven har en egen tanke med vad 

kunskaperna kan användas till. 

”Ett inre driv. Lust att göra något. I det här fallet att lära sig saker.” är Marias 

inledande beskrivning av vad hon tänker sig att motivation är. Det är i första hand de 

som använder orden ”driv” och ”drivkraft” men som kommer att framgå i de två 

kommande avsnitten så är de andra lärarnas definitioner också aktivitetsorienterade. 

 

4.1.2 Lust 

Som framgick av citatet från intervjun med Maria i föregående avsnitt är ”lust att göra 

något” ett av begreppen hon använder. Även Tony formulerar sig på samma sätt när han 

ska beskriva vad han tänker sig att motivation är. Han betonar dock samtidigt att det är 

svårt att som lärare veta hur man ska förmedla detta. Störst utrymme får detta begrepp i 

intervjun med Anna. Hon anser att det är lärarens jobb att väcka elevernas motivation 

genom att göra det ”lustfyllt” att lära sig. Särskilt i de yngre årskurserna menar hon att 
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lust och lek är viktigt för att ”bygga elevernas motivation”. I åk 9 däremot börjar 

eleverna, i hennes erfarenhet, bli mer på det klara med att de kan ha nytta av 

kunskaperna senare i livet. Hon menar att det då ibland är nödvändigt att ”vara rak” med 

eleverna och säga att ”det här kommer inte vara kul nu i två veckor utan nu kommer vi 

att plöja igenom sånt som är liksom nyttigt bara”. Men samtidigt menar hon att hon gör 

färre sådana ”djupdykningar” i t.ex. grammatik nu än tidigare. 

4.1.3 Inre och yttre motivation 

Av de genomförda intervjuerna att döma verkar diskussionen om inre och yttre 

motivation (se t.ex. Ryan & Deci 2000) vara något som några av de intervjuade lärarna 

är medvetna om och funderar över. På frågan vad hon uppfattar att motivation är svarar 

t.ex. Anna att: ”helst ska den ju komma inifrån”. Ett citat som jag också lånat som titel 

till hela uppsatsen. Maria är också inne på att motivation är något som bör komma 

inifrån. Hon anser att man som lärare kan hjälpa eleverna att hitta vägen dit men att det i 

grund och botten är något som måste finnas i eleverna. Lisa skiljer också på inre 

motivation som hon menar handlar om att vilja bli duktig och yttre motivation som hon 

beskriver som att vilja ha ett bra betyg för att komma in någonstans.  

 Betygen är en tungt vägande form av yttre motivation som brukar göra sig 

påmind i åk 9 är Tony, Lisa och Anna överens om. Det är då det blir dags för 

slutbetygen som eleverna sedan ska söka till gymnasiet med. Särskilt Tony uttrycker att 

det brukar få till följd att eleverna är mer motiverade och ofta frågar vad de behöver 

göra för att behålla eller höja sitt betyg. Anna menar också att motivationen brukar öka 

med tiden hon har en klass och vara högst i åk 9 men hon är inte lika säker på att 

slutbetygen är hela förklaringen utan nämner också mognad som en möjlig förklaring 

liksom att det kanske blivit tydligare för de lite äldre eleverna att engelskan är något de 

kommer att ha nytta av längre fram. 

 

4.2 Att identifiera motivation 

I de genomförda intervjuerna framkommer det att lärarna upplever att deras elever 

överlag är motiverade till att lära sig engelska. Det väcker frågan: hur märker man att en 

elev är motiverad? I denna del kommer lärarnas erfarenheter av och åsikter om vad som 

utmärker såväl den motiverade eleven som den omotiverade eleven presenteras. 

Slutligen kommer också ett avsnitt som tar upp en aspekt flera av lärarna kopplar ihop 

med motivation, nämligen syfte med språket. 

4.2.1 Den motiverade eleven 

Av lärarnas berättelser framstår engelska som ett ämne eleverna överlag är intresserade 

av. Alla uttrycker på något sätt det Maria formulerar som att:  

 
det är sällan någon elev som undrar varför de ska lära sig engelska. Det är som 

självskrivet. Det är klart. Allting är ju på engelska. Vill man titta på film, vill man 

lyssna på musik, vill man ut och resa. Det är ett stort språk i vår del av världen. 

 

Hon fortsätter med att många elever kanske tar det för givet också eftersom de börjar 

med det så tidigt med sånger, ramsor och räkneord redan i förskolan i många fall. Att 

inte ifrågasätta syftet med uppgifter, aktiviteter och för den delen ämnet som sådant 

tycks alltså vara en av flera faktorer som utmärker den motiverade eleven.  
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När Karolina ska förklara hur hon upplever att eleverna visar att de är 

motiverade är att ställa frågor och visa ”intresse” för det undervisningen handlar om en 

av de viktigaste faktorerna. Hon säger att: 

 
De frågar när de inte förstår. De frågar om saker… alltså följdfrågor t.ex.. Det beror 

också på vad det är för områden inom engelskan. Vissa områden märker man ju att 

de är mer intresserade av än annat och då frågar de ju mer. ”Hur blir det här? Och 

varför är det så? Och vad händer då?”  Det skulle man ju inte göra om man inte var 

motiverad att lära sig. Då skulle man ju bara skita i det. De frågar och visar intresse 

och pluggar på det de behöver. 

 

Just att ställa frågor och visa intresse är faktorer som dyker upp i samtliga intervjuade 

lärares svar på frågan hur de märker om en elev är motiverad.  

Några andra exempel kommer från Lisa som menar att tecken på att eleverna är 

motiverade är att de är positiva, att de faktiskt jobbar, gör sina läxor och ber om 

uppgifter. Tony säger att motiverade elever är positiva till nya utmaningar och gärna 

kommer med egna förslag. Maria anser också att det märks på hur eleverna agerar i 

klassrummet. När eleverna är motiverade är de ”med” och de vill jobba, vill göra 

uppgifterna eller aktiviteterna. Dessa exempel skulle kanske kunna sammanfattas med 

vad Anna kallar ”arbetsglädje”. 

  

4.2.2 Den omotiverade eleven 

Samtliga lärare uttrycker på olika sätt att de har erfarenheter av elever som saknar 

motivation. Det verkar också finnas olika grader av bristen på motivation. Maria och 

Lisa säger att det finns elever som gärna vill klara ett godkänt betyg men som inte ser 

kopplingen till sin egen arbetsinsats. Maria menar att dessa elever ofta är skoltrötta 

överlag. Lisa uttrycker det som att:  

 
Det finns de som vill klara sig men inte vill jobba. De vill klara ett G fast om de vill 

lära sig nå’t vet jag inte, men de ser inte kopplingen till att man kanske måste göra 

någonting. Det kanske ska ske genom magi. Om de kunde lära sig utan att jobba så 

skulle det vara klart bäst! 

 

Andra tecken som lärarna menar tyder på att en elev är omotiverad kan vara att han eller 

hon ifrågasätter varför de alls behöver lära sig engelska eller vad som är poängen med 

uppgifterna. Elever som uttrycker att allt är tråkigt uppfattas också som omotiverade. 

 Den kanske allvarligaste graden av brist på motivation beskriver Lisa. Hon 

möter elever som tappat motivationen och gett upp när de inte längre hänger med på 

grund av koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, språkstörningar eller 

annat. Detta är något som kan ha hänt flera år innan hon möter dem berättar hon. Dessa 

elever visar sin brist på motivation genom att inget blir gjort menar Lisa och vissa typer 

av uppgifter kan i vissa grupper leda till att de blir oroliga. Utan en tillräckligt tydlig 

struktur ”ballar det ur”. Tony menar att strukturen blir viktigare ju mindre motiverad en 

grupp är eftersom det blir stökigt annars. 

4.2.3 Syfte med språket 

Det har blivit väldigt klart och tydligt att lärarnas erfarenhet är att eleverna ser en 

mängd användningsområden för engelskan. För att spela onlinespel, för att de ska ut och 
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resa, har släktingar i andra länder, ser film, vill förstå musik de lyssnar på, för att 

komma in på önskade utbildningar, kunna läsa böcker som inte finns översatta och en 

mängd annat. Detta faktum gör ämnet förhållandevis lättarbetat menar lärarna, då 

eleverna i huvudsak är intresserade. Därmed inte självklart sagt att alla lärarna delar 

elevernas uppfattning om syftet med att lära sig språket. 

 Ett exempel på ett annat perspektiv på syftet med språkundervisningen 

kommer från Karolina som anser att det är viktigt att kunna engelska för att hänga med i 

en modern demokrati. Hon hävdar vidare att det kanske inte är livsnödvändigt men att 

ju mer engelska man behärskar desto lättare är det att ta sig fram. 

 Lisa och Tony är överens om att det är viktigt att kunna engelska därför att 

det är ett internationellt kommunikationsspråk som verkligen har exploderat i den rollen 

på senare år. Lisa beskriver det som att det blir mer och mer engelska runt om i världen 

för varje år som går och anser att ”datoriseringen” är en viktig förklaring. Anna säger 

ungefär samma sak, att engelskan är ett världsspråk som man kan kommunicera med 

nästan alla människor nästan överallt på. Maria ger uttryck för en liknande uppfattning 

men går steget längre när hon säger att alla människor över hela världen behöver fler 

språk och att språk är viktigt för att förstå varandra. Hon menar att det är särskilt viktigt 

när man kommer från ett så litet land som Sverige där vi verkligen behöver engelskan 

om vi vill kunna ha några kontakter utanför våra egna gränser då engelskan är ett 

kommunikationsspråk i hela världen. Hon ger uttryck för en syn på språket som en 

nyckel till förståelse för andra människor och andra sätt att leva på. Samma synsätt är 

något som Tony och Lisas sätt att arbeta med genuina kommunikationssammanhang 

signalerar att de också delar även om de inte uttryckligen säger det. 

Samtliga lärarna uttrycker på något sätt att eleverna är positiva till att lära sig 

språket därför att de ser ett användningsområde för det. I jämförelsen med andra 

moderna språk (som Lisa, Tony och Maria också undervisar i) så tycks motivationen i 

de flesta fall vara högre för engelskan av just den anledningen. Maria berättar t.ex. att 

många väljer att läsa spanska eller något annat modernt språk
2
 för att det ger högre 

meritpoäng när de ska söka till gymnasiet, eller för att föräldrarna vill det, men utan att 

de själva ser något användningsområde för det. Tony menar att det kan vara så under det 

första året med modernt språk. Efter det hoppar de elever som inte hittat motivationen 

för språket av kursen eftersom det kräver så mycket jobb att lära sig ett nytt språk från 

grunden. 
 

4.3 Att arbeta med motivation 

I de genomförda intervjuerna framkommer en hel del resonemang kring och exempel på 

lärarnas erfarenheter av att försöka motivera sina elever. Dessa kommer här att 

presenteras under tre rubriker. Först kommer rubriken form och under den återfinns 

faktorer som inte kan sägas ha med ämnet i sig att göra utan snarare handlar om saker 

                                                 
2
 I Skolförordningen från 2011 finns rubriken språkval med i reglerna för grundskolan. Enligt dessa regler 

ska eleverna erbjudas ett val mellan minst två men gärna fler moderna språk. Istället för moderna språk 

ska en elev också kunna välja modersmålsundervisning, extra svenska, extra svenska som andraspråk, 

engelska eller teckenspråk. (SFS 2011:185 Skolförordningen kap 9) 
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som struktur, relationer och svårighetsgrad. Därefter följer en rubrik med titeln innehåll 

som berör aspekter av lektions- och ämnesinnehåll såsom materialval, olika slags 

arbetsuppgifter och ”elevkultur” i undervisningen. Slutligen kommer också en rubrik 

med titeln teknikens möjligheter vars innehåll i princip vore möjligt att dela upp mellan 

de båda föregående avsnitten, men som ändå fått ett eget då denna aspekt lyfts fram på 

ett väldigt tydligt sätt i de flesta av intervjuerna. 

4.3.1 Form 

Tony säger: ”att få en hel klass att bli motiverad på samma sätt är omöjligt.”  En av 

lösningarna han föreslår på det problemet är att, åtminstone ibland, dela upp eleverna i 

mindre grupper. Med tanke på att det inte alltid är möjligt finns det ändå några faktorer 

som lärarna anser kan vara gynnsamma för motivationen för en hel klass. 

Att struktur är viktigt för elevernas motivation enligt Tony och Lisa framgick 

tidigare liksom att strukturen behöver vara tydligare för elever med svårigheter och 

bristande motivation. Lisa menar att en annan viktig faktor för de elever hon möter är att 

de måste få känna att uppgifterna är lagom utmanande. Är de för lätta uppfattas de som 

meningslösa och blir inte gjorda. Är de för svåra bidrar de istället till att knäcka 

självförtroendet och stärker blockeringen som det innebär att tro att man inte kan. 

Liksom Lisa lyfter Karolina fram vikten av att uppgifterna är en utmaning på en lagom 

nivå som eleverna känner att de kan klara av och samtidigt lära sig något av. 

Maria hävdar att det är viktigt att alltid förklara ”varför” klassen jobbar med 

olika moment. När eleverna förstår varför de ska göra något, vad det är bra för, så 

jobbar och presterar de också bättre. Lisa säger också att det är viktigt, särskilt för de 

elever som har svårigheter, att förstå poängen med uppgifterna. Att de ser att de lär sig 

något av att göra dem. Också Karolina anser att det är viktigt att försäkra sig om att 

eleverna förstår varför de gör saker, vad de kan använda de olika saker de jobbar med 

till och att de ser att även något som kanske inte är så roligt i sig ändå är något de kan ha 

konkret nytta av. Utöver att veta varför de ska göra saker menar Anna att det också är 

viktigt att prata med eleverna om vad som förväntas av dem och vilka kriterier som 

fokuseras vid varje uppgift. 

Ytterligare en sak som nämns av flera av lärarna är vikten av variation, att 

lektionerna inte ser exakt likadana ut hela tiden. Däremot behöver man inte alltid ha de 

mest kreativa idéerna säger Lisa, för det är inte säkert att det fungerar och ibland kan 

eleverna vara jättenöjda med en lektion som hon själv trodde skulle bli tråkig. Ett 

exempel hon nämner på sådana uppgifter är att fylla i rätt ord på papper. 

 

4.3.2 Innehåll 

Maria säger att en av fördelarna med att undervisa i engelska är att det är lätt att lyfta in 

material från andra håll än läroboken eftersom eleverna behärskar engelskan (till 

skillnad från spanskan som är hennes andra ämne) tillräckligt bra. Genom att använda 

autentiskt material, t.ex. ett youtube-klipp med tal av en politiker för att lära sig hur man 

uttrycker åsikter och debatterar på engelska, blir innehållet relevant och intressantare för 

eleverna än att bara jobba i läroboken. Hon berättar också att hon brukar göra 

utvärderingar i slutet av varje termin och det eleverna då brukar skriva att de vill göra 

mindre av är just att jobba i läroboken. Anna tycker också att det är viktigt att jobba 

med fler inlärningsmetoder och hon menar att det nog var ganska få som det passade att 
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bara jobba med ett kapitel i taget i läroboken. Tony anser att en viktig faktor för att 

kunna gå ifrån läroboken och göra andra saker i undervisningen är lärarens 

ämneskompetens, särskilt med tanke på hur stora förkunskaper många elever redan har i 

den åldern. Det blir inte bra om läraren begår många språkliga misstag som eleverna 

kan identifiera som sådana. 

De svarande lärarna menar generellt att de inte i så hög utsträckning använder sig 

av vad Anna kallar elevkultur i sin undervisning. Film blir det någon gång ibland, ”mest 

när vi behöver vikarier” säger Lisa lite skämtsamt. Musik nämner flera av lärarna att de 

ibland använder sig av. Karolina anger att hon brukar försöka hitta filmsnuttar, tv-serier 

och sådant som eleverna kan relatera till och använda det i undervisningen. Anna 

berättar att hon en gång provade onlinespel i undervisningen men det fungerade inget 

vidare eftersom det var krångligt med registreringen och skolans datorer dessutom inte 

hade den prestanda som krävdes för att det skulle fungera.  

Både Karolina och Tony säger att de också brukar ta upp engelskspråkig kultur 

och engelsktalande länder i undervisningen. Ibland får eleverna gå till datasalen och 

söka information om någon kulturell företeelse berättar Tony, men han menar vidare att 

det ofta står mycket i läroboken också. Maria anser att det inte går att koppla isär språk 

och kultur eftersom språk alltid måste handla om något. På hennes skola pågår just nu 

ett arbete med att utforma gemensamma arbetsområden om olika länder för användning 

i språkundervisningen berättar hon. Maria säger vidare att en av hennes ambitioner för 

framtiden är att få till stånd någon form av utbyte eller samarbete med en skola i något 

annat land, endera ett engelsktalande land eller ett där man också lär sig engelska som 

andraspråk. Det skulle kunna innebära möjligheter för eleverna att använda sin engelska 

i genuina kommunikativa sammanhang genom t.ex. skypekonferenser eller 

mejlkontakter. 

Att skapa genuina kommunikativa sammanhang för eleverna är något som Tony 

och Lisa har ägnat sig en hel del åt. De berättar bland annat att de under många år 

ansvarade för att ordna platser för amerikanska ungdomar som ville göra volontärår 

utomlands. Dessa ungdomar fick då också komma till skolan och hjälpa till med 

muntliga övningar för såväl högstadie- som gymnasieelever. Den pedagogiska fördelen 

med detta beskriver Tony som att: 

 

Det blev verkligt på ett helt annat sätt. Med oss vet de att de kan prata svenska om 

de inte förstår, men med dem så var de tvungna att använda den engelska de kunde 

för att kommunicera. 

 

Ett annat sätt att skapa kommunikativa sammanhang de använt sig av är English Camp. 

Det är en aktivitet som syftat till att ta upp frågor om läget i världen, t.ex. om hur det är 

att vara flykting, om solidaritet och konflikthantering genom material från bl.a. Röda 

korset och Migrationsverket – samtidigt som man pratar engelska. Till English Camp 

har också engelsktalande gäster som utbytesstudenter och flyktingar funnits med. 
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4.3.3 Teknikens möjligheter 

Det framkommer i flera av intervjuerna att elevernas kunskaper i och intresse för att lära 

sig engelska ökat under senare år. Åtminstone en del av den utvecklingen tillskriver de 

intervjuade lärarna tillgången till den moderna tekniken. Genom att ungdomar ser film 

och tv-serier på engelska utvecklas hörförståelse och muntliga färdigheter menar de. 

Internet med alla (engelskspråkiga) aktiviteter det erbjuder i form av t.ex. onlinespel 

lyfts fram av flera av lärarna som något som dels gjort att det blivit tydligare för 

eleverna varför de behöver lära sig språket men också som något som hjälper dem att 

utveckla sina språkliga färdigheter. Anna anser också att detta även gäller en grupp 

elever (i huvudsak pojkar) som tidigare inte varit så intresserade men som hon upplever 

att man genom detta vunnit mycket gratis hos. 

 Samma spår är både Tony och Lisa inne på. De berättar att smarta elever 

som inte är studiemotiverade ändå kan prestera väldigt bra på nationella proven både 

skriftligt och muntligt just för att de tar del av väldigt mycket engelskspråkig kultur och 

använder engelskan kommunikativt på fritiden. Trots detta är de inte odelat positiva till 

tekniken. Lisa menar exempelvis att vissa av de onlinespelande eleverna spelar för 

mycket på bekostnad av andra saker. Detta spår Anna är också inne på då hon hävdar att 

några blir beroende och utvecklar en social fobi som gör att de inte vågar lämna 

spelvärlden. Hon håller också med om att många som spelar blir väldigt duktiga, men 

anser att detta framför allt gäller muntligt. Dessutom bedömer Anna att det är ett språk 

som också är gångbart utanför spelvärlden eftersom de eleverna blir tryggare i språkets 

struktur. 

 Det framkommer att ett vanligt problem när det gäller att använda datorer i 

undervisningen är att det ofta inte finns tillräckligt många. Maria berättar att varje elev 

på hennes skola kommer att få en egen dator till hösten och hon ser det som något 

väldigt positivt som också kan fungera motiverande. Hon berättar att det finns mycket 

undervisningsmaterial på internet som hon då kommer kunna använda sig av och att 

eleverna brukar tycka att det är ”roligare att lära sig ord på datorn än på papper”. 
 

4.4 Motivationens betydelse 

I denna sista del av resultatredovisningen är det de intervjuade lärarnas perspektiv på 

motivationens betydelse för andraspråksinlärningen som kommer att behandlas. Först i 

ett avsnitt där skillnaden mellan att se engelska som språk och som skolämne tas upp 

utifrån synsättens eventuella inverkan på motivationen. I det därpå följande avsnittet 

pojkar, flickor och motivation kommer lärarnas erfarenheter av samband mellan kön och 

motivation presenteras. Slutligen kommer också ett avsnitt med rubriken hem, skola och 

motivation där några av lärarnas perspektiv på hemmets betydelse för elevers 

motivation till skolarbete lyfts fram. 

4.4.1 Engelska som språk och som skolämne 

En av intervjufrågorna gällde om lärarna upplever att det finns någon skillnad mellan 

elevernas motivation till att lära sig språket engelska och deras motivation till engelska 

som skolämne. På den frågan är samtliga lärarna överrens om att eleverna överlag är 
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positiva till att lära sig engelska och lär sig väldigt mycket på egen hand genom den 

engelskspråkiga kultur de omges av. Karolina tillägger dock att eleverna ”förstår mer än 

de kan producera”. Anna upplever att fler ungdomar och familjer än förr reser och 

onlinespel och annan kommunikation över internet har redan nämnts som exempel på 

faktorer som gör att eleverna själva ser användningsområden för engelskan.  

Karolina är av uppfattningen att de elever som är drivna av att få ett bra betyg är 

det för att de har en egen tanke med vad de ska använda språket till och att motivationen 

till språket och till betyget därför hänger ihop. Detta är dock inte alla lärarna överens 

om. Anna berättar t.ex. att det finns en grupp elever, ofta tjejer, som gärna vill ha ett bra 

betyg utan att vara särskilt intresserade av ämnet i sig. Hon menar att dessa elever är 

”formellt duktiga” men är väldigt försiktiga med att använda språket kommunikativt. 

Såväl Anna som Tony och Lisa beskriver också erfarenheter av det motsatta. Elever 

som inte visar något större intresse för skolämnet men som ändå presterar bra på 

nationella provet tack vare sitt intresse för språket och dess användningsområden. 

Samtliga lärarna har också erfarenheter av elever som gärna vill kunna engelska 

men inte ser kopplingen mellan sin kunskapsutveckling och sin arbetsinsats i skolan. 

Maria poängterar där vikten av att ta sig tid att hjälpa de eleverna att hitta sin 

”inkörsport”, anledningen till att de vill kunna engelska.  

4.4.2 Pojkar, flickor och motivation 

I intervjuguiden (bilaga 1) finns inga frågor om kön med. Däremot visade det sig att de 

flesta av de intervjuade lärarna ändå själva ville lyfta fram sådana aspekter. En av 

lärarna, Maria, gjorde inte det. Eftersom de andra lärarna tagit upp ämnet fick hon 

därför i slutet den frågan men hon ville inte göra några generaliseringar baserat på kön 

då heller. Hon förklarar istället att hon också har ungefär samma erfarenheter som andra 

lärare av pojkar och flickor i klassrummet men menar att de skillnaderna handlar om ett 

inlärt beteende som hon därför inte vill fästa någon större vikt vid. 

Några av de erfarenheter de andra lärarna beskriver att de har erfarenheter av är 

t.ex. de tjejer Anna berättar om som är ”formellt duktiga” men är väldigt försiktiga med 

att använda språket kommunikativt. Hennes tolkning är att detta hänger ihop med att 

dessa elever är mer intresserade av att få ett bra betyg än av ämnet i sig. 

Ett annat exempel som också det kommer från Anna är att många av de pojkar 

som tidigare inte varit så intresserade av ämnet har blivit det på grund av onlinespelande 

och andra engelskspråkiga aktiviteter som den moderna tekniken erbjuder. Samma 

iakttagelse gör fler av lärarna men utan att nämna specifikt pojkar i det sammanhanget. 

Tony, Lisa och Anna menar också som tidigare nämnts att dessa elever ofta blir väldigt 

duktiga på engelska. De är överrens om att det gäller den muntliga delen men Tony och 

Lisa anser att det också gäller den skriftliga engelskan och tar de nationella proven som 

exempel på detta. 

Trots att de allra flesta eleverna vill lära sig engelska så har de intervjuade 

lärarna också erfarenheter av elever som inte ser någon anledning till att lära sig språket. 

Det rör sig om elever, i huvudsak pojkar, som hävdar att de tänker jobba i skogen eller 

på bondgården och aldrig lämna hemorten och därför inte anser att de behöver kunna 

kommunicera på något annat språk än svenskan. Både Anna och Lisa säger dock att 

dessa elever har blivit färre än förr. 
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4.4.3 Hem, skola och motivation 

Lisa, Tony och Karolina lyfter också fram föräldrarnas betydelse för elevernas 

motivation och prestationer i skolan. Elever vars föräldrar är engagerade i deras 

skolgång och har förväntningar på att det ska gå bra med studierna brukar det också 

ordna sig för även om de har svårigheter menar Lisa. Värre är det för de elever vars 

föräldrar själva inte har särskilt omfattande utbildning och kanske inte heller så positiva 

erfarenheter av skolan och dessutom pratar illa om skolan inför sina barn. ”Varför ska 

de eleverna prestera?” frågar Lisa retoriskt. Karolina funderar i banor av att den senare 

attityden nog inte är helt ovanligt på mindre bruksorter där utbildning aldrig stått så 

högt i kurs och det alltid funnits jobb som inte krävt några särskilda kvalifikationer. De 

som är studiemotiverade och vill bli läkare eller jurister lämnar istället orten förklarar 

hon. 

 

 

 



30 

5 Analys och diskussion 

Liksom resultatredovisningen kommer detta kapitel att följa en struktur som utgår ifrån 

undersökningens frågeställningar och informanternas svar. De olika delarna har också 

fått samma rubriker som i resultatredovisningen. De inledande frågeställningarna 

kommer sedan att besvaras i nästa kapitel. 

 

5.1 Att definiera motivation 

I den inledande och preliminära definitionen av begreppet motivation konstaterades att 

det handlar om ett psykologiskt fenomen som syftar till att ”väcka, forma och rikta 

beteende”. De intervjuade lärarnas beskrivningar av hur de tolkar begreppet har också 

beteende i form av prestation i fokus. Det är dock en något mer abstrakt och 

övergripande förklaring av begreppet än vad någon av de intervjuade lärarna givit 

uttryck för. 

 

5.1.1 Drivkraft 

Som framgick av resultatredovisningen var drivkraft och eget driv ord som användes 

återkommande av lärarna. Även i den tidigare forskning som presenterats är 

perspektivet motivation som drivkraften att agera, det som driver eleven att lära sig och 

att anstränga sig för att lära sig, närvarande. Tydligast uttalat blir det hos Ryan & Deci 

(2000) och hos Atkinson (1974). Med tanke på att det i dessa fall handlar om att 

kategorisera olika motiverande faktorer (inre eller yttre) är det kanske inte heller så 

konstigt att motivationen som drivkraft blir särskilt tydlig då.  

När det gäller det instrumentella förhållningssättet till att lära sig ett språk 

hos Gardner (2010:12ff) är det lätt att tänka sig att de pragmatiska skälen också är 

drivkrafter till att lära sig ett språk. Gardner (2006:243f) är dock noga med att påpeka 

att dessa anledningar bara är just anledningar, inte motivation. Det synsättet ligger helt i 

linje med hans definition av begreppet motivation. Anledningar till att lära sig ett språk 

kan på sin höjd anses uppfylla ett av de tre kriterierna, nämligen attityder till att lära sig 

språket. En anledning säger däremot inte något om viljan eller vilka ansträngningar som 

görs för att uppnå målet.  

 Av det sätt lärarna talar om drivkrafter och de elever som har ett eget driv 

framgår dock att det inte bara är anledningar till att engelska kan vara bra att kunna som 

avses utan att det också finns tecken på att vilja lära sig och att de elever som uppvisar 

ett eget driv anstränger sig för att lära sig. 

 

5.1.2 Lust 

Begreppet lust, som också det återkom flera gånger under intervjuerna, känns igen från 

läroplanens formuleringar. Även om denna undersökning inte ger underlag för att påvisa 

något kausalt samband så är det kanske inte så konstigt att samma ord används med 
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tanke på den centrala roll läroplanen som styrdokument har för skolans verksamhet och 

därmed också lärarnas yrkesroll. 

 Ordet lust återfinns också i den hedonistiska filosofin som utgjorde en 

föregångare till de moderna teorierna om motivation (Cofer 1978:10ff). Sett i det 

sammanhanget säger det, trots det begränsade underlaget, troligen mer om dagens 

samhälle än om de intervjuade lärarna att det är strävande efter lust snarare än 

undvikande av smärta som nämns av lärare i samband med motivation i skolan. Det 

skulle knappast vara möjligt i dagsläget att offentligt efterfråga införande av aga för de 

elever som inte presterar i skolan i syfte att motivera dem med tanke på att redan 

betygen framstår som kontroversiella ur motivationshänseende (som exempelvis hos 

Klapp (2012) och Gärdenfors (2012)). Även om vi skulle bortse från moraliska 

perspektiv på frågan framstår ett sådant perspektiv inte heller som särskilt användbart 

med tanke på vad ett sådant förhållningssätt skulle göra med attityderna till att lära sig 

språket som framhålls som väldigt betydelsefullt av Gardner (20108f, 2010:23), vad 

(Henry (2008:179) skriver om självbildens centrala roll för motivationen och den 

negativa inverkan rädsla för att misslyckas har för prestationen hos Atkinson 

(1974:194ff). 

 Motivation som lusten att göra något, att det ska vara lustfyllt att lära sig 

som Anna uttrycker det, hänger också tydligt ihop med den inre motivationen hos Ryan 

& Deci (2000), Noels (1999) och Atkinson (1974). Målet är då att eleverna ska vilja 

göra uppgifterna och vilja lära sig för nöjet det innebär i sig självt. Däremot nämner 

ingen av lärarna som använder orden lust och lustfyllt för att beskriva motivation ett 

fokus på den förståelsekunskap (att se samband) som enligt OECD-rapporten 

(2007:70ff) i sig kan medföra kraftiga lyckokänslor. 

 

5.1.3 Inre och yttre motivation 

Det har redan framgått att flera av lärarna verkar skilja på inre och yttre motivation. De 

som ger uttryck för detta (Anna, Lisa och Maria) tycks i huvudsak dela Gärdenfors 

(2010) och OECD-rapportens (2007:70) värdering av dessa motivationstyper, dvs att 

den inre motivationen är mera värdefull. Anna säger det uttryckligen medan det snarare 

framgår av resonemangen kring hur man praktiskt arbetar med motivation hos Lisa och 

Maria.  Med tanke på denna värdering är det lite intressant att ingen av de tillfrågade 

lärarna tycks problematisera eller se något behov av förändring kring de elever som 

drivs av den yttre motivationen att nå ett bra betyg men utan att vara särskilt 

intresserade av språket. Det går såklart att spekulera kring orsakerna och en tänkbar 

förklaring skulle kunna vara att de begränsade resurserna i form av tid med eleverna 

innebär att prioriteringar måste göras och att det då bedöms vara viktigare att alla elever 

hittar någon form av motivation än att alla elever hittar ”rätt” form av motivation.  

 Angående betygens relation till motivationen nämndes inledningsvis några 

exempel på perspektiv ur skoldebatten. Med tanke på läroplanens funktion och syfte är 

det knappast en slump att utbildningsministerns uppfattning om betygens roll 

(Björklund 2010) ligger nära läroplanens formulering om bedömningens syfte för 

elevernas utveckling (Lgr11:18). Det är dock intressant att Tony, Lisa och till viss del 
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också Anna håller med om att betygen har den avsedda effekten. De menar alltså att 

betygen ofta stärker elevernas motivation, särskilt i åk 9. Däremot kan Lisas 

erfarenheter av att arbeta med elever med dåliga erfarenheter av skolan som lett till att 

de tror att de inte kan också stödja Klapps (2012) resultat om att bedömningar och betyg 

påverkar och förstärker elevens självbild, även när den är negativ. En intressant 

observation är att Anna, som också lyfter fram andra tänkbara förklaringar än bara 

betygen, inte inkluderar sin egen arbetsinsats som en faktor som kan vara en del i 

förklaringen trots att både Gardner (2006:246) och Henry (2008:179) menar att 

klassrumsmiljön och relationen till läraren är väldigt betydelsefull. Det framgår dock 

inte om detta beror på att hon bedömer sin egen insats som irrelevant, inte har funderat 

över vilken betydelse den kan ha, eller om hon tror att den har betydelse men inte själv 

vill nämna det för att inte framstå som skrytsam. 

 De erfarenheter Lisa beskriver tycks också stödja Atkinson (1974) i att 

rädsla för att misslyckas fungerar som en inre ”anti-motivation” som motarbetar 

prestationer åtminstone bland de elever med behov av specialpedagogiskt stöd som hon 

möter. Underlaget är dock inte tillräckligt för att göra en jämförelse mellan Atkinsons 

och Pekruns m.fl. skilda perspektiv på vilken roll rädsla för att misslyckas har för 

motivationen i ett bredare perspektiv. 

 Motivation definieras alltså som en lust eller en drivkraft som finns i 

eleverna, men som lärarna på olika sätt kan påverka. De betraktar också motivation som 

relaterat till aktivitet och beteende vilket blir relevant för hur de identifierar motivation. 

 

5.2 Att identifiera motivation  

Även om de intervjuade lärarna inte tycks utvärdera elevernas motivation på något 

systematiskt sätt verkar de ändå ha ganska klara uppfattningar om vilka tecken som 

tyder på att eleverna är motiverade eller inte. Med tanke på att motivation, som 

framgick ovan, ses som starkt kopplat till beteende och aktivitet är detta kanske inte 

heller så konstigt. 

 

5.2.1 Den motiverade eleven 

Baserat på de tecken de intervjuade lärarna beskrivit så tycks den motiverade eleven se 

att det finns en poäng med att lära sig, vara positiv, ställa frågor, framföra egna förslag 

och jobba med sina uppgifter utan att klaga.  

Dessa tecken stämmer relativt väl ihop med de faktorer Gardner (2010:8f) 

(2010:23) menar är relevanta för att identifiera den motiverade individen. Individens 

vilja att lära sig språket finns tydligt representerad. Att vara positiv, ställa frågor och 

framföra egna förslag kan lätt ses som tecken på individens attityder till att lära sig 

språket. Och det är knappast kontroversiellt att se en koppling mellan motivationens 

intensitet som yttrar sig genom vilka ansträngningar som görs för att lära sig språket 

och att lärarna anser att en motiverad elev vill jobba med sina uppgifter och gör det utan 

att klaga. Det är däremot svårare att se någon uppenbar koppling mellan hur lärarna 

identifierar den motiverade eleven och Henrys mer självbildsorienterade faktorer.  
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 Det verkar också som att dessa tecken på den motiverade eleven talar för 

att det finnas en koppling mellan motivation och vad Pekrun, Frenzel, Goetz & Perry 

(2007) skriver om kontroll- & värderingsteorin. Enligt denna tycks positiva aktiverande 

känslor leda till positiva resultat för inlärningen. Beskrivningen av den motiverade 

eleven kan sägas tyda på förekomsten av just positiva aktiverande känslor såsom nöje 

och glädje. Gardner (2010:8f) menar också att känslor är en beståndsdel i det komplexa 

fenomen som motivation är. Däremot är det inte klart hur det exakta sambandet mellan 

positiva aktiverande känslor och motivation ser ut vare sig i den undersökta litteraturen 

eller i de genomförda intervjuerna. 

 

5.2.2 Den omotiverade eleven 

De tecken lärarna använder för att identifiera den omotiverade eleven tycks vara 

trötthet, en ovilja att jobba, brist på koncentration och ”stökighet” och kanske viktigast, 

att eleven inte ser någon poäng med att lära sig alternativt inte tror att det är möjligt för 

honom/henne att lära sig.  

 Även lärarnas uppfattningar om tecken som utmärker den omotiverade 

eleven tyder på att det finns ett samband mellan Pekrun, Frenzel, Goetz & Perrys 

(2007:25ff) teori å den ena sidan och motivation, eller i detta fall brist på motivation, å 

den andra sidan. Till negativa känslor räknar de t.ex. ilska, skam, oro (aktiverande) samt 

besvikelse och hopplöshet (avaktiverande). Det är intressant att lärarna tycks värdera 

den brist på motivation som kan kopplas samman med de negativa avaktiverande 

känslorna som mest allvarlig med tanke på Pekrun, Frezel, Goetz & Perrys (2007:25ff) 

ståndpunkt att negativa avaktiverande känslor leder till dåliga resultat medan de 

aktiverande uppvisar ambivalenta resultat  Uppgivenheten som följer av att tro att man 

inte kan hur mycket man än försöker beskrivs alltså av både författarna och lärarna som 

ett större problem än den oro som kan följa av ”för fria tyglar” som Tony kallar det. 

Det är också lättare i det här fallet, än när det gällde tecknen som utmärker den 

motiverade eleven, att identifiera en koppling mellan lärarnas svar och Henrys faktorer 

för motivation (Henry 2008:179. Inte minst är det i Lisas berättelse om arbetet med 

elever som hamnat långt efter och givit upp eftersom de tror att de inte kan som 

tydliggör självbildens betydelse för den fortsatta motivationen att lära sig. Om eleven 

upplever att han/hon aldrig kommer närmare den andraspråkstalare han/hon skulle vilja 

vara och inte lyckas leva upp till de egenskaper han/hon upplever att 

andraspråkstalaren bör ha och den omdelebara inlärningsmiljön genom att eleven inte 

förstår, inte hänger med, förstärker bilden eleven har av sig själv som någon som inte 

kan är det kanske inte heller konstigt att motivationen då lyser med sin frånvaro. 

 

5.2.3 Syfte med språket 

Enligt Ryan & Deci (2000:56ff) är den kanske enskilt viktigaste faktorn för att väcka 

någons inre motivation att något med aktiviteten eller uppgiften verkar intressant eller 

väcker nyfikenhet. De intervjuade lärarna upplever alla att den tillgång till 

engelskspråkig kultur som blivit möjlig på senare år tack vare den tekniska utvecklingen 
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har bidragit till att väcka elevernas intresse för det engelska språket. Det är därför 

intressant att de flesta lärarna menar att de inte i någon högre utsträckning använder sig 

av detta intresse för engelskspråkig kultur (som de kallar för ”elevkultur”) i 

undervisningen.  

 En annan aspekt som är intressant att ta upp i detta sammanhang är de 

förhållningssätt som hos Gardner (2010:12ff) och Dörnyei &Csizér (2002:441ff) kallas 

instrumentellt och integrerande. Syftet med att det engelska språket är inkluderat i den 

obligatoriska skolan motiveras i läroplanen med att: 

 

Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som 

politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens 

möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i 

internationellt studie- och arbetsliv. (Lgr11 s.30)  

 

Syftet tycks alltså vara väldigt praktiskt. Det handlar om kunskaper som behövs för att 

kunna användas i vissa eftersträvansvärda sammanhang, t.ex. i yrkeslivet eller i delar av 

den demokratiska processen. Statsmakten uttrycker alltså ett i huvudsak instrumentellt 

perspektiv på språkundervisningen.  

Av de intervjuade lärarna är det bara Karolina som ger uttryck för ett 

instrumentellt förhållningssätt medan de andra i huvudsak tycks luta åt ett integrerande 

förhållningssätt till språket. Det ska dock förtydligas att begreppen aldrig är avsedda att 

stå i motsatsförhållande till varandra eller utesluta varandra. (Gardner 2010:12ff) Det är 

tvärtom rimligt att anta att samtliga lärarna bär på drag av båda förhållningssätten även 

om det ena eller det andra kan vara mer dominerande. Det ska också poängteras att 

dessa förhållningssätt handlar om inställning till språket som helhet, inte om syften med 

att behandla specifika aspekter av det (som t.ex. grammatik, uttal, läsförståelse, etc) i 

undervisningen. Noels (1999:51) knyter också dessa förhållningssätt till begreppen inre 

och yttre motivation på ett sätt som hon menar skiljer sig från hur Gardner ser dem. 

Enligt Noels knyter Gardner både det instrumentella och det integrerande perspektivet 

till yttre motivation. Själv betraktar hon det instrumentella förhållningssättet som 

kopplat till yttre motivation medan hon ser det integrerande förhållningssättet som 

knutet till inre motivation. 

En aspekt av detta som det vore intressant att gå vidare med är att undersöka om 

och i så fall på vilket sätt skillnader i dessa förhållningssätt medför skillnader i hur 

undervisningen praktiskt bedrivs. Man skulle t.ex. kunna tänka sig att lärare med ett 

instrumentellt perspektiv på språkundervisning också i högre utsträckning tillämpar vad 

Krashen (2008:178ff) kallar färdighetshypotesen i sina klassrum (och alltså ägnar mer 

tid åt att jobba med språkets olika beståndsdelar var för sig) medan lärare med ett 

integrerande perspektiv i högre utsträckning tillämpar förståelsehypotesen (och alltså i 

högre utsträckning jobbar med språket i genuina sammanhang t.ex. läser artiklar eller 

böcker). Något som på samma gång kan tala både för och emot den hypotesen är att 

Anna menar att hon ägnat ganska mycket tid åt att ta upp grammatik med sina elever 

(färdighetsbyggande) men inte gör det längre eftersom det ”inte ger lika mycket som 
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man skulle kunna tro” (förståelse). För att undersöka detta skulle dock fler intervjuer 

behövt göras och dessutom kompletterats med observationer över tid. 

 

5.3 Att arbeta med motivation 

Som kanske framgick av ovanstående del är det svårt att diskutera hur motivation kan 

definieras och identifieras utan att samtidigt blanda in arbetssätt då de många gånger 

hänger ihop. I den här delen kommer dock sätt att arbeta med motivation att diskuteras 

mer utförligt. 

5.3.1 Form 

Sett till vad som i litteraturen om motivation tidigare skrivits framstår Tonys uttalande 

om svårigheterna med att motivera en hel klass på samma sätt som självklart. Med tanke 

på att eleverna i en klass, särskilt i den obligatoriska skolan som de inte själva har valt, 

sannolikt har olika erfarenheter, intressen, förkunskaper och självbilder verkar det 

sannolikt att det också är delvis olika saker som fungerar motiverande för olika elever. 

Exempelvis menar ju Ryan & Deci (2000:56ff) att en förutsättning för att en inre 

motivation ska infinna sig är att något med aktiviteten eller uppgiften i sig upplevs som 

intressant. En metod lärarna uppger att de använder i syfte att behålla elevernas intresse 

är variation i aktiviteter, uppgifter och innehåll. 

  Även om ambitionen är att väcka och behålla elevernas intresse kan det 

verka orimligt att anta att alla elever alltid ska kunna tycka att allt är intressant och 

därför behöver läraren kanske också tillhandahålla ett visst mått av yttre motivation för 

att den enskilda eleven ska kunna behålla fokus genom sådana uppgifter eller moment 

som inte upplevs som så intressanta eller roliga. Detta tycks vara det perspektiv Anna 

har när hon berättar att hon brukar säga till eleverna att det inte kommer vara så roligt i 

ett par veckor men att det de ska ta upp är nyttigt. Samma perspektiv tycks ligga bakom 

det faktum att flera av lärarna anser det viktigt att vara tydlig med eleverna om varför 

olika moment och uppgifter ska göras.  

 Samtidigt som ett visst mått av yttre motivation alltså tycks fungera bra i 

de intervjuade lärarnas erfarenhet tyder Deci, Koestner & Ryans (1999:653) resultat på 

att yttre motivation bör användas med stor försiktighet då den har en tendens att 

undergräva den inre motivationen. Med detta i åtanke kan läroplanens formuleringar om 

skolans och lärarnas uppdrag att förmedla en ”lust att lära” å ena sidan och att sätta 

betyg och göra bedömningar å andra sidan ses som svåra att förena. Det väcker också 

frågan om vilken ”lust att lära” och utveckla sina språkkunskaper eleverna som frågar 

läraren vad de behöver göra för att behålla eller höja sitt betyg får med sig när de lämnar 

skolan. 

 Att eleverna får känna att det finns en trygghet i struktur och upplägg 

kring undervisningen (som Lisa lyfter fram) och vad som förväntas av dem (som Anna 

menar är viktigt) framstår som särskilt viktiga faktorer i språkundervisningen med tanke 

på vad Henry (2008:179, 2008:183) skriver om självbildens och klassrumsmiljöns 

centrala roller. Det framstår som logiskt att den elev som känner en trygghet i att förstå 

uppgiften och vad som förväntas också kommer att vara mer motiverad att koncentrera 
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sig på uppgiften jämfört med den elev som känner sig dum för att han/hon inte förstår 

eller oroar sig över att inte veta vad som förväntas och följaktligen om  den egna 

prestationen duger. Det senare är exempel på känslor som med Pekrun, Frenzel, Goetz 

& Perry (2007:25ff) i högsta grad kan betraktas som negativa och därmed sannolikt 

kommer leda till sämre resultat än i det förra fallet. 

 Lisa säger också att det är viktigt att ”bygga upp” de elever med 

svårigheter hon möter genom att visa dem vad de faktiskt kan. Med tanke på vad Ryan 

& Deci (2000:56ff) och Deci, Koestner & Ryan (1999:653) skriver om den positiva 

feedbackens viktiga roll för den inre motivationen framstår detta som betydelsefullt i 

arbetet med alla elever. 

5.3.2 Innehåll 

Det har redan konstaterats att det är viktigt för (den inre) motivationen att något med 

uppgifterna och aktiviteterna framstår som intressant eller roligt. De intervjuade lärarna 

ger också flera exempel på hur de försöker göra innehållet intressant för eleverna. Att 

använda autentiskt material och genuina kommunikativa sammanhang är två sätt som 

lyfts fram. 

 I kap 5.2.3 diskuterades det faktum att lärarna uppger att de inte i någon 

högre utsträckning använder sig av den engelskspråkiga kultur eleverna intresserar sig 

för i undervisningen. Några exempel lyfts ändå fram och Maria menar att elevernas 

egna intressen gärna får finnas med som samtalsämnen på lektionerna eftersom ett 

samtal om vad som helst ändå är språkträning så länge de talar engelska. Flera av 

lärarna berättar också att de försöker lyfta in andra aspekter av engelskspråkig kultur 

och samhällsliv vilket kanske kan tolkas som ett försök att bredda elevernas kunskaper 

på ett område de redan är intresserade av. Med tanke på vilken vikt för motivationen 

Gardner tillskriver attityderna till kulturen (Gardner 2010:12ff) verkar det rimligt att 

ägna en hel del uppmärksamhet åt kulturen i undervisningen under förutsättning att det 

görs på ett intresseväckande sätt. Man skulle då kunna tänka sig att ett sätt att 

åstadkomma detta vore att utgå från den kultur eleverna uppskattar och bygga vidare 

från den (t.ex. se film eller tv-serieavsnitt som utspelar sig i domstol eller polisutredning 

som utgångspunkt för att ta upp rättsväsende, etc) men det tycks alltså inte vara så 

vanligt i dessa lärares klassrum.  

 Flera av lärarna poängterar också att den traditionella 

språkundervisningen, där man arbetar med ett kapitel i taget i läroboken med texter, 

glosor, osv, vare sig tilltalar dem själva eller eleverna. Detta i kombination med 

ambitionen flera lärare uttrycker att lyfta in autentiskt material i undervisningen och 

försök att erbjuda eleverna möjligheter till genuina kommunikativa sammanhang tycks 

tala för att engelskundervisningen är på väg mot ett perspektiv som ligger nära Krashens 

förståelsehypotes (Krashen 2008:179ff). I alla fall i den undervisning som bedrivs av 

dessa lärare. Tonys uppfattning att en förutsättning för att det ska vara möjligt att gå 

ifrån den läroboksstyrda undervisningen är lärarnas höga ämneskompetens är i det 

sammanhanget intressant och medför, i den mån uppfattningen stämmer, höga krav på 

såväl lärarutbildningen som möjligheter till kvalitativ fortbildning. 
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5.3.3 Teknikens möjligheter 

Det torde vara uppenbart att den tekniska utvecklingen inneburit stora förändringar av 

de flesta nivåer i samhället på senare år, inte minst har detta fått effekter för 

engelskundervisningen i skolan vilket också lyfts fram av de intervjuade lärarna. Tack 

var de möjligheter att ta del av engelskspråkig kultur som öppnats genom den tekniska 

utvecklingen har också elevernas intresse för ämnet såväl som deras förkunskaper ökat. 

Även om den höga värdering av engelskan bland svenska ungdomar som framgår av 

Oaks undersökning inte ger något särskilt besked om vilket land eller kultur den 

förknippas med (Josephsson 2005:131f) verkar det inte långsökt att anta att det i första 

hand är USA och amerikansk kultur liksom i Dörnyei & Csizérs undersökning bland 

ungerska ungdomar (Dörnyei & Csizér 2002:437). Det vore ur det perspektivet 

intressant att veta hur engelsklärare förhåller sig till brittisk respektive amerikansk 

engelska i sina klassrum och i elevernas produktion. 

 Flera av lärarna uttrycker också ambitioner att använda sig av modern 

teknik i undervisningen, t.ex. för att söka information, hålla skypekonferenser eller 

rentav prova på onlinespel. Däremot tycks ett problem vara att det sällan finns 

tillräckligt många datorer och att de inte har tillräcklig prestanda för att det ska vara 

möjligt att göra allt det lärarna skulle vilja göra med sina elever. Ett möjligt problem 

med detta ur motivationshänseende är att skolan och undervisningen riskerar att 

uppfattas som föråldrade och därmed ointressanta av en generation elever som är vana 

vid tillgång till datorer, surfplattor och smarta mobiltelefoner med surfabonnemang, 

alltså knappast något eleverna vill förknippa med sin egen självbild. Detta vore inte 

idealt med tanke den centrala roll självbilden enligt Henry (2008:178ff) har för 

motivationen att lära sig språk. Å andra sidan är det möjligt att just 

engelskundervisningen åtminstone till viss del ”klarar sig undan” tack vare elevernas 

intresse för den kultur de tar del av på fritiden. 

 

5.4 Motivationens betydelse 

Det bör vid det här laget ha framgått att de intervjuade lärarna liksom den tidigare 

presenterade forskningen ser motivationen som en i högsta grad betydelsefull faktor för 

lärande. 

5.4.1 Engelska som språk och som skolämne 

Att det finns en skillnad mellan formellt och informellt lärande av språk antyds hos 

Gardner genom att modellen inte tar hänsyn till i vilken situation lärandet försiggår 

(Gardner 2006:240). Det framgår att även Dörnyei menar att det finns en skillnad 

däremellan i och med att han anser att det är ett problem hos Gardners modell att den 

inte tar tillräcklig hänsyn till detta (Dörnyei 1994:273f). Även bland de intervjuade 

lärarna finns erfarenheter av att elever ser en sådan skillnad. Detta illustreras bland 

annat med exempel på elever som anstränger sig för att nå ett bra betyg och blir formellt 

duktiga men inte använder språket kommunikativt i någon högre utsträckning liksom av 

elever som inte engagerar sig alls i skolarbetet men ändå presterar bra på nationella 
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prov. Intrycket som förmedlas är dock att dessa elever, i lärarnas erfarenheter, är en 

minoritet och att de flesta snarare ser skolämnet som en väg till språket. 

 Ett intressant fenomen är de elever som vill lära sig men inte ser 

kopplingen mellan sin kunskapsutveckling och den egna arbetsinsatsen. De skulle 

eventuellt kunna utgöra ett tydligt exempel på hur Gardners och Henrys definitioner av 

motivation och den motiverade individen går isär. Enligt Henry är det faktorer som rör 

elevens bild av sig själv som talare av språket med allt vad det innebär som är de 

väsentliga faktorerna (Henry 2008:179) och därmed skulle dessa elever absolut kunna 

betraktas som motiverade i och med att de faktiskt vill kunna tala och förstå språket. 

Gardner å andra sidan, skulle troligen inte betrakta dem som motiverade alls med tanke 

på att de ansträngningar som görs för att lära sig språket enligt hans modell är en av de 

centrala och nödvändiga faktorerna som utmärker den motiverade individen (Gardner 

2010:8f, 2010:23). 

5.4.2 Pojkar, flickor och motivation 

En första intressant aspekt rör lärarnas förhållningssätt till pojkar och flickor. Anna, 

Lisa, Karolina och Tony talar obehindrat om beteenden som är vanligare bland pojkar 

respektive flickor. Ingen av dem tycks problematisera denna indelning och ingen av 

dem ger heller några exempel på att dessa skillnader hanteras på något särskilt sätt. 

Detta förhållningssätt innebär ett problem i förhållande till läroplanens skrivningar om 

att det ingår i skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster (Lgr11:8). Att 

notera mönstren kan inte sägas vara detsamma som att aktivt arbeta för att motverka 

dem. Maria ger tydligt uttryck för samma konstruktivistiska perspektiv på kön som 

läroplanen men å andra sidan menar hon att hon bortser från ”könsmönstren” av den 

anledningen vilket inte heller kan sägas vara att motverka dem.  

 Ett annat sätt att se på saken skulle kunna vara att ifrågasätta läroplanens 

syn på kön utifrån exempelvis Perssons (2010) perspektiv. Det skulle därmed innebära 

att det inte självklart är möjligt att på samma gång motverka könsmönstren och ändå ge 

eleverna utrymme att ”utveckla sina förmågor och intressen oberoende av 

könstillhörighet” (Lgr11:8). Utifrån ett sådant perspektiv på läroplanens formuleringar 

skulle man kunna tolka Marias resonemang som att hon valt att prioritera den senare 

formuleringen. 

 En annan intressant aspekt av temat pojkar, flickor och motivation är att 

de intervjuade lärarnas erfarenheter tycks peka åt samma håll som såväl Henrys 

(2008:182f) som Dörnyeis & Csizérs (2002:448) resultat. Flickor (som grupp) tycks 

vara mer motiverade och anstränga sig mer för att lära sig språk än pojkar (som grupp). 

Samtidigt tycks pojkarnas intresse för just engelskan ändå ha ökat över tid och de 

intervjuade lärarna liksom Dörnyei & Csizér (2002:448) spekulerar kring dataspel och 

onlinespelande som en trolig förklaring till detta. 

5.4.3 Hem, skola och motivation 

Det är i dagsläget inte en kontroversiell ståndpunkt att det finns ett samband mellan 

hemförhållanden och prestationer i skolan. Klapps (2012) resultat som nämndes 

inledningsvis är ett exempel som visar på ett sådant samband. Socioekonomisk 
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bakgrund påverkar hur motiverande (eller avmotiverande) betygen fungerar inom 

grupperna högpresterande respektive lågpresterande elever.  

 Hemmens betydelse för elevernas motivation och prestation för skolarbete 

framgår också av några av lärarnas berättelser. Kanske kan såväl Moinians (2007) 

resultat om hur ungdomar förhandlar sin identitet inom de ramar som finns som Henrys 

(2008) tankar om självbildens betydelse för motivationen spela in i detta. Men den 

kanske mest tydliga och sannolika kopplingen hänger ihop med Ryan &Deci (2000) och 

Noels (1999) differentiering av yttre motivationen. Det skulle alltså innebära att elever 

från hem där föräldrarna förväntar sig att de ska klara skolan i varierande grad utsätts 

för yttre påtryckningar, alltifrån subtila förväntningar till väldigt uttalade belöningar 

eller bestraffningar kopplade till elevens prestationer och samma sak men omvänt för 

elever från hem som inte värderar utbildning särskilt högt. Hemmens 

förväntningar/påtryckningar leder helt enkelt till en form av yttre motivation hos eleven 

som kan ”hjälpa eller stjälpa” när den inre motivationen för skolarbetet inte räcker till. 
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6 Sammanfattning och avslutning  

I detta sista kapitel är ambitionen att försöka ”dra ihop trådarna” och sammanfatta de 

resultat som presenterats. Detta kommer att göras med hjälp av de inledningsvis 

formulerade frågeställningarna som i detta kapitel kommer att fungera som rubriker för 

de första tre delarna. Slutligen kommer en del med rubriken avslutning där texten 

avrundas. 

6.1 Hur tänker sig lärarna att motivation fungerar och yttrar sig? 
Vilken betydelse menar de att den har i deras egna klassrum? 

De intervjuade lärarna uttrycker sig lite olika om hur de uppfattar begreppet motivation 

men ger alla uttryck för en aktivitetsinriktad syn på begreppet. De använder ord som 

”drivkraft”, ”eget driv”, ”lust att göra något” eller ”lust”. Några av lärarna skiljer på inre 

motivation som kommer från elevernas eget intresse av att kunna tala språket och yttre 

motivation i form av exempelvis betygen. De lärare som gör den distinktionen tycks 

också värdera den inre motivationen högre än den yttre. Samtidigt problematiseras inte 

betygen som motiverande faktor. Lärarna menar också att även om motivationen i 

grunden är något som måste finnas i eleverna själva så är det ändå möjligt för dem som 

lärare att hjälpa eleverna hitta vägen dit. 

 Samtliga lärare anser att de märker skillnad mellan när deras elever är 

motiverade och när de inte är det. Motivationen yttrar sig då konkret genom att eleverna 

är positiva, jobbar på med uppgifterna, ställer frågor och visar intresse för det 

ämnesområde som behandlas samt kommer med egna förslag på vad de vill göra. 

Framförallt tycks de se en poäng med att lära sig språket. Bristen på motivation yttrar 

sig istället genom trötthet, en ovilja att jobba, brist på koncentration och ”stökighet” och 

kanske viktigast, att eleven inte ser någon poäng med att lära sig alternativt inte tror att 

det är möjligt för honom/henne att lära sig. Motivationen framstår alltså som en 

nödvändighet för att undervisningen alls ska fungera.  

Samtliga lärarna anser att motivation är viktigt och att deras elever överlag också 

är motiverade till att lära sig engelska. Lärarna med längre erfarenhet upplever också att 

motivationen, liksom förkunskaperna, till engelskan ökat på senare år. Hemmens 

betydelse för elevernas motivation och prestationer lyfts också fram. 

6.2 Hur anser lärarna att man kan arbeta praktiskt med motivation i 
klassrummet? Hur arbetar de själva med att motivera sina 
elever? 

Om lärarnas beskrivningar av vad motivation är gick isär lite så är de betydligt mer 

eniga om flera av de sätt man praktiskt kan arbeta med motivation i klassrummet. 

Viktiga faktorer som nämns är att variera undervisningen, att det ska vara lustfyllt att 

lära sig, att sätta rätt nivå så att det vare sig blir för lätt eller för svårt. Att vara noga med 

att förklara vad som är syftet med övningar och uppgifter så att eleverna förstår att de 

faktiskt lär sig något de har nytta av om de gör uppgiften. Ett annat exempel som nämns 

av lärarna är att använda autentiskt material och genuina kommunikationssammanhang 
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och inte bara använda läromedlen rakt av. Samtidigt anses en förutsättning för detta vara 

att läraren besitter en god ämneskompetens. 

 Elevkultur tycks användas i undervisningen i begränsad utsträckning. När 

det används är det oftast i form av film (hela eller i valda delar) och musik. Dessutom 

nämns datoranvändning som ett exempel på något eleverna använder på fritiden som 

ibland fungerar motivationshöjande även i undervisningen. En svårighet med att 

använda datorer som lyfts fram är dock att det sällan finns tillräckligt många och att det 

kan vara problem med datorernas prestanda för vissa typer av uppgifter.  

  

6.3 Hur förhåller sig lärarnas inställningar till olika traditioner inom 
motivationsforskningen? 

En viktig förutsättning för elevernas motivation till att lära sig engelska tycks hänga 

ihop med vilka föreställningar och värderingar de kopplar till engelskspråkig kultur. 

Något som också stöds av såväl Gardners (2010) som Dörnyei & Csizérs (2002) 

resultat. Ökad tillgång till resor, tv-serier, onlinespelande, musik, böcker, bloggar och 

annat eleverna möter i sin vardag och värderar högt har ökat elevernas intresse och 

motivation och inneburit att de har större förkunskaper än tidigare. 

När det gäller den motiverade eleven tycks tecknen på detta stämma väl in 

på Gardners (2010) definition av den motiverade individen. Tecknen som tyder på en 

elev inte är motiverad tycks däremot ge stöd för Henrys (2012) teori om självbildens 

centrala roll för motivationen till att lära sig språk. 

I underlaget finns flera exempel på att lärarna förhåller sig till 

uppdelningen mellan inre och yttre motivation. Det kommer t.ex. till uttryck genom att 

skilja mellan motivation som drivs av en vilja att bli duktig och motivation som drivs av 

att vilja ha ett bra betyg för att komma in på en utbildning. När Anna säger att ”helst ska 

den ju komma inifrån” signalerar hon liksom de andra som gör en sådan skillnad att den 

inre motivationen värderas högre. Däremot framkommer i det här underlaget inget 

exempel på att den inre motivationen problematiseras som hos Atkinson (1974) eller att 

den yttre motivationen problematiseras som hos Ryan & Deci (2000). Inte heller tycks 

betygens inverkan på motivationen uttalat problematiseras av lärarna som exempelvis 

hos Klapp (2012) även om läraren med specialpedagogisk inriktning ur sin erfarenhet 

bekräftar att självbilden påverkas av bedömningar vilket i sin tur får effekter för 

framtida prestationer. I övrigt tycks de lärare som kommenterar betygen se positivt på 

deras motiverande effekt. 

När det gäller språkundervisningens syfte tycks de flesta av de tillfrågade 

lärarna luta åt ett med Gardners (2010) terminologi integrerande perspektiv samtidigt 

som exempel på ett i huvudsak instrumentellt perspektiv också finns representerat. En 

intressant fördelning med tanke på att läroplanen uttrycker ett i huvudsak instrumentellt 

perspektiv. Detta underlag är i och för sig knappast tillräckligt för att uttala sig om hur 

vanligt respektive perspektiv är hos engelsklärare generellt men samtidigt kan man 

kanske tänka sig att många som väljer att bli lärare i engelska också ser fler värden i att 

kunna språket än ett rent nyttoperspektiv. 
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6.4 Avslutning 

Arbetet med denna undersökning har varit väldigt intressant och lämnar många 

öppningar för fortsatta studier. Ett antal förslag har också lämnats i de båda sista 

kapitlen där detta underlag inte möjliggör annat än spekulationer om svar på frågor som 

materialet väcker. Ett mer allmänt sätt att gå vidare med detta område vore att göra en 

kvantitativ studie av samma område och undersöka hur vanliga de olika perspektiv, 

erfarenheter och åsikter dessa lärare givit uttryck för är. Det skulle också vara intressant 

att kombinera lärarperspektivet och elevperspektivet i samma undersökning och försöka 

få syn på vad som händer i motivationshänseende när lärarens ambitioner och 

erfarenheter möter en enskild elevgrupps förutsättningar och intressen. 
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Appendix 

                                                                                                                                                                                 

Intervjuguide 

 

- Undervisar du i något mer ämne än engelska? Vilket? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Varför engelska? 

- Varför tycker du att det är viktigt att kunna engelska? 

- Upplever du att eleverna delar den uppfattningen?  

- Vad tänker du att motivation är? 

- Upplever du att eleverna är motiverade att lära sig språket? Hur visar de det? 

- Upplever du att det finns en skillnad mellan elevernas motivation till att lära sig 

språket och elevernas motivation till skolämnet? 

- Hur tänker du kring motivation när du planerar din undervisning? 

- Kopplar du undervisningen till engelskspråkig kultur som eleverna intresserar 

sig för? På vilket sätt? 

- Upplever du att det finns någon skillnad mellan dina ämnen ur 

motivationshänseende? (Är eleverna mer eller mindre motiverade? Är det lättare 

eller svårare att motivera? Osv) 

- Vill du tillägga något som du tycker är viktigt som inte berört 


