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Sammanfattning
Världen vi lever i idag blir mer och mer globaliserad och då blir samtidigt behovet av 
andraspråksinlärning allt viktigare. Då detta behov ökar anser vi att det bör vara intressant att 
undersöka vad som kännetecknar forskning om betydelsen av motivation för att lära sig ett 
andraspråk. Den här forskningsöversikten syftar därmed till att undersöka vad som 
kännetecknar forskningen om motivationens betydelse för att lära sig ett andraspråk men även 
vilka metoder som varit dominerande för att undersöka detta. 

Vi har med hjälp av sökmotorer och manuella sökningar tagit fram nio vetenskapliga artiklar 
som ska ge en bild av hur det socio-psykologiska forskningsområdet framställer betydelsen av 
motivation i andraspråksinlärning. För att undersöka området har vi utifrån de nio 
vetenskapliga artiklarna kartlagt syfte, metod och resultat. 

Genom kartläggningen har vi kommit fram till att motivation är en viktig faktor för 
andraspråksinlärning. Dock är forskare till viss del oense om vilken betydelse motivation har 
jämfört med andra viktiga faktorer som till exempel begåvning. Forskningsområdet har under 
lång tid dominerats av kvantitativa metoder som undersöker motivation i 
andraspråksinlärning, särskilt den metod Robert Gardner tagit fram. I nyare forskning inom 
området går det att se en övergång till kombinerade metoder eller enbart kvalitativa. Orsaken 
till den övergången är att kritik riktats till de kvantitativa metoderna då vissa forskare anser 
att kvantitativa metoder är bristfälliga. De menar att ett djupare subjektivt perspektiv behöver 
belysas, vilket enbart kan framkomma med hjälp av kvalitativa eller kombinerade metoder. 
Det visar sig också råda en del oklarheter kring begreppet andraspråk och dess användning. 
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FÖRORD 
Vi har gjort vissa uppdelningar i arbetsprocessen men har för det mesta skrivit tillsammans. I 
sökprocessen satt vi tillsammans och diskuterade olika sökmetoder. När vi fått fram artiklarna 
delade vi upp dem för att djupläsa hälften var. Vi skrev sedan sammanfattningar av artiklarna 
och läste varandras sammanfattningar. Därefter diskuterade vi oklarheter tillsammans. När vi 
läst varandras sammanfattningar läste vi också varandras artiklar. Sedan delade vi upp 
kartläggningen utifrån de artiklar vi djupläst. I den löpande texten har vi suttit tillsammans 
och skrivit med några få undantag när vi av olika anledningar behövt sitta på varsin plats 
hemifrån. Vi har genomgående använt oss av ett gemensamt Google-dokument under 
skrivprocessen. Vi delade upp avsnitt att skriva mellan varandra men vi läste samtidigt 
varandras avsnitt kontinuerligt och försökte ge så mycket konstruktiv kritik och feedback som 
möjligt.   
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1. INLEDNING 
“Language is not just a one-dimensional means of naming objects; it’s a means of 
understanding the world and a means of socialization.”  

Marina Mogli och Maria Papadopoulou 2018, s.182 
 
Språk är inte bara ett nödvändigt verktyg för att läsa och skriva, det är också en samhällelig 
och social nödvändighet. Genom att lära oss flera språk kan vi bredda perspektiven till vår 
omvärld och bli en del av olika kulturer. Internationellt har intresset och nödvändigheten för 
att lära sig flera språk ökat. Människor flyttar idag över landsgränser och internationell media 
har fått ett stort genomslag, därmed har flerspråkighet blivit mer betydelsefullt. I en 
avhandling skriven av Duek (2017, s. 121) betonas hur motivation kan vara en viktig del i 
andraspråksinlärning: “Att inte ha samma språkliga förutsättningar som majoriteten av 
eleverna i en grupp innebär andra villkor och större utmaningar, men en stark motivation 
verkar kunna överbrygga detta”. Det framkommer i vår forskningsöversikt att det finns delade 
meningar om hur viktig motivation faktiskt är för att lära sig ett andraspråk. I den här 
forskningsöversikten har vi därför undersökt vilken betydelse motivation har för 
andraspråksinlärning.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här forskningsöversikten är att redogöra för vad som kännetecknar 
forskningen om motivationens betydelse för att lära ett andraspråk. Vi vill också 
sammanställa vilka metoder som använts för att undersöka detta. Våra två frågeställningar är:  
 
-Vad kännetecknar forskningen om motivationens betydelse för att lära sig ett andraspråk? 
 
-Vilka metoder för att undersöka elevers motivation i andraspråksinlärning har varit 
dominerande inom forskningsfältet? 
 
Genom att ta del av den här forskningsöversikten kan fortsatta studier inom området med 
fördel bedrivas för kompletterande kunskaper om och insikter i vad som motiverar 
andraspråksinlärning och andraspråksinlärare. På så sätt kan vi få en djupare förståelse för 
vilken betydelse motivation har i sammanhanget.  
 
1.2 Disposition 
Vi har delat upp den här forskningsöversikten i olika avsnitt. I avsnitt 1.3 till 1.6 kommer vi 
att förklara och förtydliga några återkommande begrepp och teorier som ska underlätta 
förståelsen för vad vi vill belysa i den här översikten. Sedan följer en beskrivning av vårt 
urval och metod i avsnitt 2 till 2.4. Därefter kommer avsnitt 3 till 3.8 som ger en kortfattad 
beskrivning av artiklarna och en analys. I avsnitt 4 till 4.5 diskuterar vi vilka slutsatser vi kan 
dra av analysen och vilka styrkor och svagheter som går att identifiera inom 
forskningsområdet. Där diskuteras också implikationer för läraryrket. Slutligen följer 
referenslistan och bilaga 1 och 2 med en kartläggning av artiklarna i tabellform och en 
sammanfattning av artiklarna.  
 
1.3 Socio-pedagogisk modell 
Den socio-pedagogiska modellen har sedan 1959 utvecklats med syftet att ge förståelse för 
hur olika faktorer påverkar motivation till att lära sig ett andraspråk. I en inledande studie 
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framkom det att motivation kan ha en större betydelse i andraspråksinlärning än vad som 
presenterats i tidigare forskning (Gardner & MacIntyre 1993, s. 158). Den socio-pedagogiska 
modellen redogör för sociala kontexter som påverkar motivation till att lära sig ett andraspråk 
(Dörnyei 2003, s 4). Modellen utvecklades av Gardner och Lambert och baserades på studier 
gjorda i Kanada där samhället var mångkulturellt och två stora samhällsgrupper var 
representerade, den fransktalande och den engelsktalande (ibid, s. 5). Modellen visar vilken 
relation olika faktorer har för att lära sig ett andraspråk och det kan vara användbart att utgå 
ifrån modellen i forskning om motivation i andraspråksinlärning (Gardner & MacIntyre 1993, 
s. 158).  
 
Figurer av den socio-pedagogiska modellen har presenterats på olika sätt, nedan har vi skapat 
en förenklad version av tidigare figurer presenterade av bland annat Gardner.  
 
Figur 1. Förenklad version av den socio-pedagogiska modellen.	   

 
 

 
Figuren visar vilka olika faktorer som påverkar elevers framgång i språkinlärning. De tre 
rutorna till vänster är de tre faktorer som påverkar motivationen. Motivation är i sin tur, 
liksom begåvning för språk, en faktor för framgång i språkinlärning. Språklig oro/talängslan 
och framgång i språkinlärning påverkar varandra. Språklig oro påverkar framgång i 
språkinlärningen, men framgång i språkinlärningen påverkar också den språkliga oron. 
 
1.4 Förstaspråk (L1) och andraspråk (L2 och L3) 
Begreppet förstaspråk eller modersmål skrivs ofta i forskningssammanhang som L1 
(Language 1) och vi kommer i den här översikten att använda oss av både förkortningen L1 
och förstaspråk. Begreppet andraspråk skrivs i forskningssammanhang ofta som L2 
(Language 2). I den här forskningsöversikten kommer vi att använda både L2 och andraspråk 
som samma definition. Vad begreppet L2 har för innebörd är till viss del diffus. Begreppet 
kan innebära ett L2 som ska läras i en miljö där L2 är norm i landet och i den miljön är det en 
samhällelig nödvändighet att lära sig andraspråket. Att lära ett L2 kan också innebära 
inlärning av ett främmande språk eller ett extra språk, vilket också kan benämnas som L3 
(Language 3). I vår undersökning av forskningsområdet har det framkommit att begreppen L2 
och L3 ofta används synonymt. 
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1.5 Attitude/Motivation Test Battery (AMTB)  
För att kunna samla in kognitiv data med en kvantitativ metod utformade Gardner AMTB-
verktyget. AMTB står för Attitude/Motivation Test Battery vilket kan beskrivas som en 
samling tester för att undersöka attityd och motivation i andraspråksinlärning (Masgoret & 
Gardner 2003, s. 124). Eftersom den här metoden varit central i det här forskningsområdet 
anser vi att det är viktigt att få en förståelse för hur den används och vad den ämnar att 
undersöka. Resultaten som framkommer av den här metoden går att generalisera. Deltagarna i 
en studie får läsa ett antal påståenden och därefter ta ställning till huruvida de instämmer eller 
ej. Varje påstående graderas antingen efter en skala från 1-7 (least likely till most likely) eller 
1-5 på Likert-skalan (strongly disagree till strongly agree) (Ushida 2005, s. 59). Den 
ursprungliga AMTB-metoden har kritiserats av olika forskare inom området och den har 
reviderats några gånger genom åren. Metoden kan modifieras efter forskares olika behov, till 
exempel genom att anpassa påståenden i de ursprungliga frågeformulären för Kanada till att 
handla om det land där studien utförs (Wesely 2009, s. 271). Metoden beskrivs i bland annat 
Gardner och MacIntyre (1993, s. 159) i en studie utförd i Kanada. De redogör för fem 
huvudkategorier, fyra av dessa har tillhörande underkategorier: 
 
1. Integrativeness: Attitudes toward French Canadians, Integrative Orientation, Interest in 
Foreign Languages. Integrativeness, som vi har valt att benämna som integrerad orientering, 
definieras som viljan att identifiera sig eller kommunicera med en annan grupp; i detta fall 
den grupp som talar L2.  
 
2. Attitudes Toward the Learning Situation: Evaluation of the French Teacher, Evaluation 
of the French Course. Denna kategori syftar till att undersöka deltagarnas inställning till och 
uppfattning av den formella lärsituationen; det vill säga kursen och lärarna. 
 
3. Motivation: Motivational Intensity, Desire to Learn French, Attitudes toward Learning 
French. Motivation definieras här som en kombination av deltagarnas attityd, engagemang 
och ambition att lära sig L2. 
 
4. Language/Situational Anxiety: French Class Anxiety, French Use Anxiety. Language 
anxiety eller Situational anxiety undersöker deltagarnas eventuella oro inför att tala L2, både i 
formella lärsituationer och övriga sammanhang. 
 
5. Instrumental orientation. Instrumental orientation väljer vi fortsättningsvis att översätta 
till instrumentell orientering. Till skillnad från integrerad orientering innebär instrumentell 
orientering att deltagarens anledning att lära sig ett visst språk är av praktisk eller nödvändig 
karaktär. Det kan till exempel vara så att deltagaren behöver lära sig språket för att få ett jobb. 
Denna orientering säger alltså inte nödvändigtvis något om elevens vilja att socialisera med 
människor som talar detta språk (Masgoret & Gardner 2003, s.129).  
 
Genom att bryta ned begreppet motivation i de här fem faktorerna vill Gardner med hjälp av 
AMTB undersöka vad som motiverar till att lära ett andraspråk. Han har utgått från sin socio-
pedagogiska modell för att utforma dessa indelningar (Gardner & MacIntyre 1993, ss. 158-
159). 
 
1.6 Motivation 
Begreppet motivation inom det socio-psykologiska området för andraspråksinlärning 
definieras på olika sätt av olika forskare. Även om forskarna i vår kartläggning har snarlika 
definitioner av begreppet beskrivs det ur olika perspektiv. Vissa studier ser på motivation som 
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integrerad eller instrumentell. Det vill säga en vilja att identifiera sig eller kommunicera med 
en annan grupp (Gardner & MacIntyre 1993, s. 159) respektive en praktisk eller nödvändig 
anledning att lära sig L2 (Masgoret & Gardner 2003, s. 129). Skillnaden här är att eleven 
antingen känner motivation utifrån en genuin vilja att passa in och kunna tillhöra ett socialt 
sammanhang, eller att behöva lära sig språket för att exempelvis få en anställning. Gardners 
socio-pedagogiska modell, och metoden AMTB, bygger på dessa perspektiv. Det här sättet att 
se på motivation är väletablerat och har använts som grund för undersökningar av motivation i 
L2-inlärning av många forskare. De här perspektiven behöver dock inte vara tillräckliga och 
har därför kritiserats av bland annat Dörnyei (2003, s. 6) och Wesely (2009, s. 275). Wesely 
menar att begreppet integrerad orientering är komplext och ibland svårt att definiera, men 
även att integrerad orientering och instrumentell orientering inte heller alltid är åtskilda. 
Deltagarna i hennes studie beskrev vid flera tillfällen motivation som en blandning av båda 
perspektiven. 
 
Det finns alltså olika teorier om vad motivation är och varför det uppstår. Det går ändå att 
sammanställa en ungefärlig definition av begreppet motivation utifrån hur författarna i vår 
kartläggning uttrycker sig. Deras definitioner är snarlika och flera av dem utgår ifrån 
Gardners definitioner. Vi kan därför förklara begreppet motivation som en målinriktad känsla 
eller den drivande kraften i en given situation (Masgoret & Gardner 2003, s. 128). Mer 
preciserat för L2-inlärning kan det enligt Gardner definieras som en stark vilja att lära sig och 
nå framgång i andraspråket, samt positiva känslor kopplade till andraspråksinlärningen (Mori 
& Calder 2009, s. 723). 
 
2. METOD 
Vår metod för att skriva den här forskningsöversikten kommer att beskrivas i olika steg. Vi 
redogör för vad det innebär att skriva en forskningsöversikt och sedan redovisar vi det urval 
och de sökmetoder vi använt oss av.  
 
2.1 Forskningsöversikt 
För att kunna bidra med relevant forskning krävs att forskaren har kunskap om 
forskningsområdet. Nya studier behöver ha sin utgångspunkt i tidigare forskningshistoria för 
att kunna bygga vidare på etablerad kunskap. Har inte forskaren kunskap om vilka studier 
som redan gjorts riskeras upprepning istället för ny kunskap. Utan förförståelse för kunskap 
inom samma fält blir det svårt att sätta sin egen forskning i rätt sammanhang och i ett relevant 
perspektiv. I forskningsöversikter, liksom vetenskapliga studier, är det viktigt att vara 
transparent i sin redovisning av genomförandet (Nilholm 2017, s. 15). Vi har därför valt 
rubriker med avsikt att göra översikten enkel att navigera i och för att ge en tydlig inblick i 
processen. 
 
För att skriva den här översikten har vi utgått från en metod som enligt Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013, s. 16) kan kallas en systematisk forskningsöversikt. Det innebär att vi 
systematiskt har sökt efter och gjort urval av vetenskapliga artiklar i förhållande till våra 
frågeställningar. De vetenskapliga artiklar vi valt är peer reviewed för att kunna garantera god 
kvalitet på resultatet. Vi har sedan systematiskt, genom kartläggning, jämfört och analyserat 
de vetenskapliga artiklarna för att kunna presentera en sammanställning (Barajas, Forsberg & 
Wengström, s. 27). Styrkor och svagheter med vår forskningsöversikt redovisas i 
diskussionen.  
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2.2 Sökmetoder 
Vi har använt oss av sökningar via sökverktygen ERIC ProQuest och Primo, förutom en 
artikel som tagits fram manuellt i en referenslista. På ERIC ProQuest och Primo har vi 
registrerat ett konto där vi kunnat spara våra sökningar och artiklar i olika mappar. Vi 
upptäckte att vi kunde få olika resultat på våra sökningar om vi inte var inloggade eller 
uppkopplade på nätverket för Högskolan i Borås. Vi fick fler träffar än vad vi hade tänkt och 
hade svårt att veta hur vi skulle avgränsa oss ytterligare. Vi valde att sortera sidorna efter 
relevans och gick igenom titel och abstract på de tio första sidorna och sparade de som lät 
mest relevanta. En artikel som valdes ut till vidare djupläsning var Gardner (2000) som senare 
valdes bort då den inte visade sig relevant till syftet. Tabellen nedan redovisar den första 
sökningen vi gjorde på ERIC ProQuest. I vänster kolumn visas vilka sökord och filter som 
använts. I mellersta kolumnen visar vi hur många träffar vi fått och i den högra kolumnen på 
vilken visningssida artiklarna valts ut. 
 
Tabell 1. Första sökningen. 
Sökmotor: ERIC ProQuest Träffar Sida 

Sökord: “second language” “motivation” 100 858 - 

Filter: peer reviewed, fulltext, written in english 13 977 - 

Filter: second language learning 1 602  - 

Sorted by: Relevance 1 602  - 

Urval: Mori och Calder (2015) 1 602  1 

Urval: Mogli och Papadopoulou (2018) 1 602  5 

Exkluderad artikel: Gardner (2000) 1 602  1 
 
Inför den andra sökningen lade vi till två sökord som redovisas i tabell 2 nedan. Även här fick 
vi ett stort antal träffar och vi valde att granska titlar och abstracts på de tio första sidorna. 
Efter de tio första sidorna ansåg vi att titlar och abstracts blev mindre och mindre relevanta för 
vårt syfte. På första sidan hittade vi en artikel som valdes ut. För att avgränsa vår sökning 
ytterligare lade vi också till ett filter för de senaste tio åren. Sedan valde vi ut tre artiklar till.  
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Tabell 2. Andra sökningen. 
Sökmotor: ERIC ProQuest Träffar Sida 

Sökord: “second language” “motivation” “context” “L2” 21 476 - 

Filter: peer reviewed, fulltext, written in english 4 243  - 

Sorted by: Relevance 4 243 - 

Urval: Ushida (2005) 4 243 1 

Filter: last 10 years 3 287 - 

Urval: Sparks, Patton, Ganschow och Humbach (2009) 3 287 1 
 

Urval: Iwaniec och Ullakonoja (2016) 3 287 3 

Urval: Wesely (2009) 3 287 3 

 
Vi märkte att de teoretiska ramverk som refererades till i de flesta vetenskapliga artiklar inom 
språklig motivation kom från Gardners forskning från 1959 och framåt (Gardner & MacIntyre 
1993, s. 158). Därför ville vi inkludera en artikel som skulle representera hans forskning. En 
sökning, som visas i tabellen nedan, gjordes på ERIC ProQuest med sökorden motivation, 
second language och Gardner. Vi avgränsade oss med att filtrera på “second language 
learning”. Med denna avgränsning fick vi 484 träffar som vi sorterade efter relevans. Vi läste 
igenom rubrikerna på första sidan för att sedan välja ut en artikel av Gardner och Masgoret 
(2003).  
 
Tabell 3. Tredje sökningen. 
Sökmotor: Primo Träffar Sida 

Sökord: “motivation”, “second language”, “gardner” 3 584 - 

Filter: peer reviewed, engelska, second language learning, fulltext, 
education 

484  - 

Sorted by: relevance 484 - 

Urval: Gardner och Masgoret (2003) 484 1 
 
Artikeln av Gardner och Masgoret (2003) ledde oss sedan vidare till en annan artikel skriven 
av Gardner och MacIntyre (1993) som vi inkluderade i forskningsöversikten (se tabell 4). 
Utifrån vad som framkom om Gardner och MacIntyre (1993) i Gardner och Masgoret (2003) 
ansåg vi den vara relevant för vår forskningsöversikt och sökte därför upp den i referenslistan. 
Vår tanke var att endast välja ut en artikel där Gardner varit involverad men då vi hittade två 
som kändes relevanta valde vi att inkludera båda.  
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Tabell 4. Femte sökningen. 
Manuell sökning: Referenslista i Gardner och Masgoret (2003) 

Urval: Gardner och MacIntyre (1993) 

 
I flera artiklar som vi påträffade under våra sökningar riktades också kritik till Gardners teori 
och då refererades det flera gånger till Dörnyeis forskning inom samma område. Därför 
gjorde vi en sökning, som visas i tabell 5 nedan, där vi sökte efter hans forskning. I Primo fick 
vi 61 träffar på Dörnyei som vi granskade rubriker och läste abstracts på. Till vår kartläggning 
valde vi därefter att inkludera en artikel skriven av Henry, Davydenko och Dörnyei (2015). Vi 
exkluderade även en forskningsöversikt skriven av honom (Dörnyei 2003) men valde att 
referera till den i bakgrunden.  
 
Tabell 5. Sjätte sökningen. 
Sökmotor: Primo Träffar Sida 

Filter: Författare/upphovsman 
innehåller Zoltan Dornyei 

61 - 

Urval: Henry, Davydenko och Dörnyei (2015) 61 2 
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2.3 Urval i tabellform 
Nedan följer en tabell över samtliga artiklar som ingår i vår översikt. De är sorterade i 
bokstavsordning utifrån forskarnas efternamn i den vänstra kolumnen. Kolumnen i mitten 
innehåller artiklarnas titlar. I den högra kolumnen visar vi vilken tidskrift de ursprungligen 
blivit publicerade i och i vilken databas de kan hittas. Alla artiklar har hämtats från databasen 
ERIC ProQuest om inte annat anges. 
 
Tabell 6. Översikt av artiklar. 

Författare Artikelnamn Publiceringsplats 

1. Gardner & 
MacIntyre 

On the Measurement of Affective Variables in 
Second Language Learning 

Language Learning 43:2, 
(1993), ss. 157-194 
Manuell sökning 

2. Henry, Dörnyei 
& Davydenko 

The Anatomy of Directed Motivational 
Currents: Exploring Intense and 
Enduring Periods of L2 Motivation 

The Modern Language Journal, 
99, 2, (2015), ss. 329-345 
Databas: Primo 

3. Iwaniec & 
Ullakonoja 

Polish and Finnish teenagers’ motivation to learn 
English: The role of context 

European Journal of Applied 
Linguistics; Berlin Vol. 4, Iss. 
2,  (2016): 277-300 

4. Masgoret & 
Gardner 

Attitudes,  Motivation,  and  Second  Language 
Learning:  A  Meta-Analysis  of  Studies 
Conducted  by  Gardner  and  Associates 

Language Learning 53:1,  ( 
2003),  ss. 123-163 
Databas: Primo 

5. Mogli & 
Papadopoulou 

“If I stay here, I will learn the language”: 
Reflections from a case study of Afghan refugees 
learning Greek as a Second Language 

Research Papers in Language 
Teaching and Learning 9/1 
(2018), ss. 181-194 

6. Mori & Calder The Role of Motivation and Learner Variables in 
L1 and L2 Vocabulary Development in Japanese 
Heritage Language Speakers in the United States 

Foreign Language Annals; 
Alexandria Vol. 48, Iss. 
4,  (2015), ss. 730-754 

7. Sparks, Patton, 
Ganschow & 
Humbach 

Long-term relationships among early first language 
skills, second language aptitude, second language 
affect, and later second language proficiency 

Applied Psycholinguistics; New 
York Vol. 30, Iss. 4,  (2009), 
ss.725-755 

8. Ushida The Role of Students? Attitudes and Motivation in 
Second Language Learning in Online Language 
Courses 

CALICO Journal; San Marcos 
Vol. 23, Iss. 1,  (2005): ss. 49-
78. 

9. Wesely The Language Learning Motivation of Early 
Adolescent French Immersion Graduates 

Foreign Language Annals; 
Alexandria Vol. 42, Iss. 
2,  (2009), ss. 270-286 

  
2.4 Metod för kartläggning 
Vi har gjort en kartläggning av nio vetenskapliga artiklar där alla nio är primärstudier. 
Kartläggningen utfördes i form av en tabell med fyra huvudkategorier: syfte, frågeställning, 
metod och resultat. Utifrån vårt syfte ansåg vi att de kategorierna var mest relevanta för att få 
en bild av hur forskningsfältet har sett ut. Vi har valt att dela upp artiklarna i kvantitativa 
studier, kvalitativa studier och kombinerade studier för att i analysen kunna resonera kring hur 
olika metoder och teorier kan påverka vilket resultat som framkommit och varför. Med hjälp 
av en sådan uppdelning kan vi tydligare se vilka svagheter men också styrkor som olika 
metoder och teorier har inom forskningsområdet motivation i andraspråksinlärning. 
Uppdelningen är också relevant eftersom kvantitativa metoder och kvalitativa metoder inom 
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det här forskningsområdet varit under diskussion bland forskare under lång tid. Det som 
diskuterats är vilken metod som är mest fördelaktig eller hur olika metoder kan kombineras 
för ett gediget resultat.  
 
3. KARTLÄGGNING OCH ANALYS 
Nedan följer en kort sammanfattning och kartläggning av de nio vetenskapliga artiklarna. 
Kartläggningen av artiklarna visas i tabellform i bilaga 1 och en mer beskrivande 
sammanfattning av studierna finns i bilaga 2. Att forskare väljer att utföra sina studier med 
olika typer av ansatser för att i grunden undersöka samma sak kan ha olika orsaker. Enligt 
Barajas Eriksson, Forsberg och Wengström (2013, s. 48) kan val av ansats och metod till 
exempel ha att göra med vad forskaren har för egna erfarenheter inom området eller vilka 
resursers som finns tillgängliga för utförandet av studien.  
 
3.1 Kartläggning av kvantitativa studier 
I artiklarna skrivna av Sparks, Patton, Ganschow och Humbach (2009), Mori & Calder 
(2015), Gardner och Maclntyre (1993), Masgoret och Gardner (2013) och Iwaniec och 
Ullakonoja (2016) används endast kvantitativa metoder för att undersöka motivation i 
elevernas andraspråksinlärning. Metoderna och frågeformulären som använts utgår alla ifrån 
den socio-pedagogiska modellen som menar att motivation är en viktig faktor i 
andraspråksinlärning. De har utgått från eller inspirerats av modellen AMTB. Storleken på 
studiernas deltagarantal skiljer sig, då det endast är Masgoret och Gardner (2013) som samlat 
in data från ett stort antal personer (10 489 deltagare). Urvalet i studien av Iwaniec & 
Ullakonoja (2016) kan möjligtvis också ses som ett större antal deltagare på 351 deltagare. I 
de andra tre studierna är deltagarantalet avsevärt mindre. I studien av Sparks, Patton, 
Ganschow och Humbach (2009) är antalet deltagare 54. I Mori och Calder (2015) har 116 
personer deltagit och i studien av Gardner och Maclntyre (1993) deltog 92 personer. I 
studiernas resultat framgår det på olika sätt hur motivation är en viktig del i 
andraspråksinlärning och hur olika faktorer kan påverkar motivationen. Ett generaliserbart 
resultat är på något vis redovisat i samtliga studier.   
 
3.2 Kartläggning av kvalitativa studier 
Till skillnad från de fem kvantitativa studierna ovan har Henry, Davydenko och Dörnyei 
(2015) använt sig enbart av en kvalitativ metod. Det är en intervjubaserad studie med 
intervjuer och analyser av tre deltagare på en SFI-skola i Sverige. Resultatet av studien visar 
på hur och varför elever kan nå perioder av mycket hög motivation i sin andraspråksinlärning. 
Mogli och Papadopoulou (2018) har också valt att enbart utgå ifrån en kvalitativ metod i form 
av semistrukturella-intervjuer med sju deltagare. I sitt resultat visar de på hur attityder och 
personliga intressen är av stor vikt för att motivera sin andraspråksinlärning.  
 
3.3 Kartläggning av kombinerade studier 
I studierna av Ushida (2005) och Wesely (2009) används både kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Båda utgår ifrån frågeformulären i AMTB men de kompletterar dem med intervjuer 
och observationer med deltagarna. Antalet deltagare skiljer de här två studierna åt. I studien 
gjord av Ushida (2005) deltog 30 personer och i Wesely (2009) sex personer. Båda studierna 
visar i sitt resultat att motivation är en viktig del i andraspråksinlärningen och att olika 
faktorer bör undersökas i förhållande till motivation. 
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3.4 Analys 
I analysen återkommer vi till de inledande frågeställningarna. Vi kommer att jämföra de olika 
studiernas metoder och resultat för att kunna sammanfatta vad som kännetecknar tidigare 
forskning inom området. Den metod som varit central inom forskningsområdet kommer också 
att kritiseras utifrån vilka andra metoder som olika forskare anser ger ett mer gediget resultat 
när de undersökt motivationens betydelse. I avsnitt 3.5 kommer vi att problematisera 
begreppet andraspråk då det har visat sig användas i till viss del skilda kontexter och vi anser 
att det är relevant att reda ut vad begreppet står för.  
 
3.5 Problematisering av begreppet L2 
Vårt syfte med den här forskningsöversikten är att redogöra för vad som kännetecknar 
forskningen om motivationens betydelse för att lära ett andraspråk. Vi har därför valt ut 
artiklar som använder begreppet L2. Dessa begrepp har vi förklarat i avsnitt 1.3. Det 
problematiska med detta är att i åtta av våra nio artiklar används begreppet L2 synonymt med 
L3 trots att det inte alltid har samma innebörd. I vissa artiklar innebär L2 att elevernas L1 inte 
är norm i landet och att det är därför de lär sig L2. Denna definition gäller till exempel för 
studien gjord av Mori och Calder (2015). Där har alla deltagare japanskt ursprung och talar 
japanska som L1, men bor i USA och lär sig därför engelska som L2. Detsamma gäller för 
Henry, Davydenko och Dörnyeis (2015) studie på tre kvinnor med annat L1 än svenska som 
flyttat till Sverige och därför lär sig svenska som L2. Även i Mogli och Papadopoulous (2018) 
studie innebär L2 samma sak, då deltagarna är afghanska flyktingar som nu befinner sig i 
Grekland och därför lär sig grekiska. I andra fall innebär begreppet L2 snarare “främmande 
språk” eller “extra språk”, alltså det som kallas L3. I till exempel Ushidas studie (2005) 
innebär L2 varken elevernas L1 eller landets normspråk; eleverna har valt ett språk efter 
personligt intresse. Definitionen liknar den som behandlas i Iwaniec och Ullakonoja (2016) 
eftersom deltagarna bor i Polen respektive Finland men deras andraspråk är engelska. I 
studien benämns dock andraspråket som EFL (English as a Foreign Language). Även i 
Weselys (2009) studie är elevernas L2 varken L1 eller normspråk. Eleverna bor i USA och 
har engelska som förstaspråk men lär sig franska. Kontexten i denna studie skiljer sig dock 
mot övriga studier i denna kartläggning då eleverna läser ett så kallat french immersion-
program, vilket innebär att alla lektioner bedrivs på franska. 
 
I en metastudie av Masgoret och Gardner (2013) behandlas både deltagare som läser L2 och 
L3. I den data som analyserats i metastudien beskrevs dock alla målspråk (de språk som 
behandlats i studierna) som L2. Definitionen för L2 var helt enkelt alla språk som lärdes efter 
deltagarnas L1, oavsett hur tillgängligt språket var utanför klassrummet. När metastudien 
sedan genomfördes definierade Masgoret och Gardner begreppet på nytt, efter en definition 
av Oxford (1996): 
 

For example, Oxford (1996) defines foreign language learning as that which  occurs  
when  the  language  is  not  commonly  used  in  the community   and   there   is   little   
opportunity   to   experience   the language   outside   of   class,   whereas   second   
language   learning occurs,  according  to  Oxford's  definition,  in  contexts  in  which  
the language is readily available in the community and students have 
many opportunities to experience it. 

Masgoret och Gardner 2013, s.132 
 

Skillnaden på L2 och L3 handlade alltså om tillgängligheten av målspråket på den 
geografiska plats eleven befinner sig. Masgoret och Gardner (2013, ss. 132-133) ansåg ändå 
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att deras tidigare studier kunde analyseras på samma sätt, oavsett definition, eftersom deras 
metod och modell inte påverkas av geografisk kontext. 
 
3.6 Betydelsen av integrerad orientering 
Att Gardner varit en betydelsefull person i forskningen inom det socio-psykologiska området 
för motivation i andraspråksinlärning går att se i flera av de studier som ingår i vår 
forskningsöversikt. Trots kritik mot hans modeller och utvecklade forskningsverktyg har 
många forskare i området använt sig av den metod han utvecklat. Anledningen till att så 
många forskare använt sig av hans metod för att undersöka graden av motivation i 
andraspråksinlärning skulle kunna vara för att resultaten blir generaliserbara. Gardner och 
kollegor har sedan 1959 genomfört flera studier i forskningsområdet och de har därmed 
utvecklat sin teori om integrerad orientering, vilken varit under diskussion som en till viss del 
bristfällig teori. Masgoret och Gardner (2013, s. 126) menar med sin teori om integrerad 
orientering att för att vara motiverad till att lära sig ett andraspråk behöver en individ vara 
öppen för att identifiera sig med språkkulturen kopplat till andraspråket. Individer som inte är 
villiga att identifiera sig med den kulturen kommer att ha mindre motivation till att lära sig 
andraspråket.  
 
Enligt Wesley (2009, s. 271) menar Gardner att teorin om integrerad orientering går att 
applicera på alla kontexter där ett L2 ska läras. Hon ställer sig dock kritisk till det 
konstaterandet då hon i sin egen studie menar att teorin om integrerad orientering inte är av 
samma betydelse för andraspråksinlärningen i den kontext hon undersökt. Hennes studie 
utfördes på en french-immersion skola. Hon menar att viljan att identifiera sig med den 
aktuella språkkulturen inte har samma betydelse i sin studie som i de studier Gardner utfört i 
Kanada i en helt annan kontext. De flesta studier som bedrivits av Gardner och hans kollegor 
genom åren inkluderar deltagare i Kanada som lär sig franska som L2. Denna kontext är 
ganska unik då både engelska och franska är officiella språk i Kanada. Gardner anser att hans 
metoder och forskningsresultat kan tillämpas på andraspråksinlärning även i andra länder. 
Detta har han dock fått kritik för. Andra forskare, till exempel Dörnyei i Masgoret & Gardner 
(2003, s 133), menar att eftersom franska har en helt annan status och tillgänglighet i Kanada 
än i andra länder kan inte en exakt jämförelse göras ur ett andraspråksperspektiv.  
 
Att kontexten spelar roll för motivation i andraspråksinlärning visar också Iwaniec och 
Ullakonoja (2016, s. 292) i sin studie. De poängterar att motivationen kan vara högre eller 
lägre beroende på vilken kontext som andraspråket ska läras i och vilket språk som ska läras. I 
deras studie ska eleverna lära sig engelska och där blir inte heller begreppet integrerad 
orientering av samma vikt för eleverna som ska lära sig språket. Eftersom engelska är ett 
globalt språk kan det vara motiv nog att lära sig språket för att kunna kommunicera med och 
förstå omvärlden, utan en vilja att integrera sig med de som talar engelska. Sparks, Patton, 
Ganschow och Humbach (2009, s. 745) menar att motivation är viktig för att lära sig ett 
andraspråk men att det inte alltid är den viktigaste faktorn. I deras studie är begåvning i 
andraspråket en viktigare faktor än hur motiverade eleverna var. Vi tänker att deras resultat 
visar att motivation är mindre betydelsefullt än i andra studier eftersom det i deras studie var 
inlärning av ett L3 som undersöktes (trots att de valt att använda begreppet L2). De menar 
däremot att motivation kan ha en större betydelse i en annan kontext, där flerspråkighet är av 
större betydelse ur ett socialt eller ekonomiskt perspektiv. I en sådan kontext som de refererar 
till anser vi det därför mer troligt att Masgoret & Gardner (2013) skulle ha användning av sin 
teori om integrerad orientering och kunna få mer stöd i dess betydelse för att förstå hur 
motivation är av stor vikt för andraspråksinlärningen.  
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I Mori och Calder (2009, s. 746) är identitet till två språkkulturer en motiverande faktor. 
Eleverna har japansk bakgrund men lever i USA och läser engelska som andraspråk. Det 
framkommer i studien att integrerad orientering är en av faktorerna som påverkar hur 
motiverade eleverna är att lära sig andraspråket. I en studie under andra omständigheter, men 
där liknande mål för andraspråksinlärningen kan hittas, visar det sig också att viljan att 
identifiera sig med språkkulturen är viktig för motivationen (Mogli och Papadopoulou 2018, 
s. 190). Utifrån de olika typer av studier som presenterats i vår forskningsöversikt, där 
andraspråk kan vara antingen ett främmande språk eller ett språk som ska läras i förhållande 
till att bli en del av ett samhälle, verkar begreppet integrerad orientering ha olika stort värde.  
 
3.7 Inre och yttre motivation 
Bland de forskare som menar att begreppen integrerad orientering och instrumentell 
orientering är bristfälliga, finns flera som fokuserar mer på begreppen inre motivation 
respektive yttre motivation. Integrerad och instrumentell orientering är perspektiv som 
beskriver varför eleven är motiverad, medan inre motivation och yttre motivation beskriver 
huruvida motivationen grundar sig i inre eller yttre faktorer. Inre motivation innebär en 
positiv inneboende motivation hos eleven, i. e. “motivation to engage in an activity for 
pleasure and satisfaction”. Yttre motivation däremot är motivation som grundar sig i någon 
slags instrumentell orientering, till exempel för att vinna ett pris eller press från föräldrar 
(Mori & Calder 2015, s.733). Förenklat kan man säga att inre motivation drivs av personlig 
uppfyllelse till skillnad från yttre motivation som styrs av utomstående faktorer, till exempel 
föräldrar, skolan eller samhället. 
 
Inre motivation och yttre motivation skiljer sig alltså från integrerad respektive instrumentell 
orientering, som grundats i den socio-pedagogiska modellen. Begreppen påminner dock till 
stor del om varandra. Både integrerad orientering och inre motivation grundar sig i 
individens egen vilja och övertygelse. Instrumentell orientering och yttre motivation däremot 
har inget med lustfylldhet att göra, utan grundar sig snarare i en känsla av praktisk 
nödvändighet eller tvång. De två perspektiven behöver dock inte separeras, utan flera forskare 
använder sig av en kombination av begreppen. I till exempel Mori och Calders (2015, s. 736) 
studie där de använder integrerad orientering, instrumentell orientering, inre motivation och 
uppmuntran från vuxna som begrepp i deras datainsamling och undersökning. 
 
I Iwaniec & Ullakonoja (2016, s. 284) påvisas att elever med positiv attityd till språkinlärning 
också har högre motivation till språkinlärning. Beteenden kopplade till positiv attityd är 
dessutom grundat i inre motivation. Yttre faktorer påverkar också elevers motivation, men i 
vilken utsträckning? Flera forskare är överens om att positiva känslor och en egen fri vilja är 
starkare kopplat till motivation än yttre faktorer. Därför är inre motivation viktigare än yttre 
motivation när det gäller andraspråksinlärning. Hur mycket viktigare det är skiljer sig dock åt 
och beror främst på kontext. I Iwaniec och Ullakonojas (2016, s. 286) studie undersöks 
deltagarnas motivation ur flera perspektiv, inre motivation, instrumentell orientering och 
andra begrepp som kan beskrivas som yttre motivation och integrerad orientering. I studien 
undersöks hur kontext påverkar motivation hos elever som studerar engelska. Eleverna i 
studien kommer från två olika länder där invånarnas generella attityd till engelska skiljer sig 
åt. Eftersom attityd påverkar elevers språkinlärning är det inte helt oväntat att elevernas 
resultat skiljde sig åt. I samhällen med högre individ-fokus påverkas elever mer av inre 
motivation, jämfört med elever i mer grupp-fokuserade samhällen där elever påverkas i högre 
grad av yttre motivation. Oavsett kontext verkar dock inre motivation generellt påverka 
motivationen mest (Iwaniec & Ullakonojas 2016, ss. 283-285). 
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3.8 Metoder för att undersöka motivation 
Verktyget AMTB undersöker med en kvantitativ metod hur hög eller låg motivation en elev 
har utifrån fem olika faktorer. Den här metoden har varit central i området, men många 
forskare har anpassat eller kompletterat verktyget med kvalitativa metoder för att kunna ge en 
bredare bild av vad som motiverar andraspråksinlärning. Ushida (2005) och Wesely (2009) 
har valt att använda sig av AMTB metoden och komplettera den med kvalitativa metoder. 
Ushida (2005, ss. 53-54) anser att den kvantitativa metoden AMTB inte är tillräcklig för att 
undersöka motivation i andraspråksinlärning. Hon menar att motivation är komplext att 
undersöka och därför räcker det inte att endast använda sig av frågeformulär. Wesely (2009, s. 
274) kompletterade sitt frågeformulär med intervjuer för att stärka validiteten av det resultat 
som den kvantitativa datainsamlingen skulle påvisa. Hon modifierade också frågeformulären i 
AMTB så att de skulle passa den åldersgrupp och den andraspråkskontext som eleverna 
befann sig i.  
 
Henry, Davydenko och Dörnyei (2015) och Mogli och Papadopoulou (2018) har genomfört 
sina studier med intervjubaserade undersökningar. Henry, Davydenko och Dörnyei (2015, s. 
334) motiverar det med att i de intervjubaserade undersökningarna kan ett meningsskapande 
utvecklas mellan deltagaren och forskaren och därmed kan förståelsen för hur deltagarnas 
höga motivation uppstår förstås på ett djupare plan. Mogli och Papadopoulou (2018, ss. 185-
186) motiverar sitt val med att en intervjubaserad metod ansågs mer passande för de 
frågeställningar som utformats för studien. De menar att en påläst och ansvarsfull forskare 
kan få deltagare i en studie att utveckla och uttrycka tankar genom intervjuer som inte skulle 
ha framkommit med andra metoder.  
 
Flera forskare har på senare år börjat ifrågasätta och komplettera AMTB-verktyget med 
kvalitativa tillvägagångssätt. Trots detta kan vi se att den kvantitativa metoden varit och 
fortfarande är central för många studier. I Gardner och Maclntyre (1993), Sparks, Patton, 
Ganschow och Humbach (2009), Masgoret och Gardner (2013), Mori och Calder (2015) och 
Iwaniec och Ullakonoja (2016) har de enbart undersökt motivation i andraspråksinlärning 
med den kvantitativa metoden AMTB.  
 
4. DISKUSSION  
I det här avsnittet kommer vi att diskutera resultatet av den kartläggning och analys av 
kartläggningen vi gjort i föregående avsnitt. Vi har till viss del utgått från indelningen i 
Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 168) med underrubriker kopplade till behov av 
framtida forskning, en kritisk metoddiskussion och en resultatdiskussion utifrån syftet och 
frågeställningarna. Vi har även lagt till en underrubrik som belyser styrkor och svagheter 
inom forskningsområdet som framkommit av vår kartläggning och analys. En diskussion 
utifrån vilka implikationer forskningsområdet skulle kunna ha på läraryrket har också 
inkluderats.  
 
4.1 Framtida forskning 
Samtliga forskare i vår översikt beskriver kort vad de anser att framtida forskning bör 
fokusera på. Några forskare utgår ifrån de resultat de fått fram i sin studie och kan utifrån det 
se vilka intressanta aspekter som behövs lyftas fram i fortsatta studier. Andra forskare anser 
att deras studier bör utföras på nytt men med ett bredare eller djupare perspektiv. Både 
Gardner och MacIntyre (1993) och Henry, Dörnyei och Davydenko (2015) tycker att deras 
forskningsområden bör studeras mer djupgående. Gardner och MacIntyres (1993) studie visar 
att affektiva faktorer spelar roll för andraspråksinlärningen och att framtida forskning skulle 
gynnas av att studera hur dessa faktorer relaterar till varandra och i vilken utsträckning de 
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relaterar. Henry, Dörnyei och Davydenko (2015, s. 344) anser att mer djupgående forskning 
behövs för att förstå hur elever kan uppnå perioder av intensiv motivation och på vilka sätt. 
Även Wesely (2009) och Masgoret och Gardner (2003) vill att fler studier görs inom deras 
område. Wesely (2009) genomförde en studie med kombinerade metoder, intervjuer och 
kompletterande enkäter, på några få elever som studerade ett språkprogram. Hon anser att fler 
kvalitativa studier bör genomföras inom motivation i andraspråksinlärning, framförallt när det 
gäller elever som studerar språkprogram. Masgoret och Gardner (2003, s. 159) genomförde en 
studie om vilka faktorer som påverkar andraspråksinlärning och menar att mer kunskap inom 
detta behövs. De specificerar dock inte med vilka metoder dessa bör genomföras. Ushida 
(2005, s. 69) efterfrågar också mer forskning för hur online-kurser i andraspråksinlärning kan 
implementeras för mest effektiva resultat. Hon specificerar inte heller hur dessa studier bör 
genomföras.  
 
Resultaten för Mori och Calders (2015) och Sparks, Patton, Ganschow och Humbachs (2009) 
studier visar att mer forskning behövs för att belysa komplexitet inom området motivation i 
andraspråksinlärning. Ofta genomförs tester för att undersöka elevers motivation vid ett 
specifikt tillfälle eller under en kort period. Mori och Calder (2015, s. 749) menar dock att 
eftersom motivation är en faktor som ändras över tid, bör longitudinella studier genomföras 
för att få en djupare förståelse för dynamiken i begreppet. Sparks, Patton, Ganschow och 
Humbach (2009, s. 747) anser också att fler aspekter inom begreppet motivation i 
andraspråksinlärning måste belysas för att få en fullvärdig bild av forskningsområdet. Iwaniec 
och Ullakonojas (2016, s. 296) studie jämför motivation i andraspråksinlärning mellan elever 
i Finland och Polen. De fick fram flera intressanta skillnader mellan eleverna, men för att 
stärka resultatet och få en djupare förståelse för ämnet behöver fler internationella studier 
genomföras. Förslagsvis även studier med kvalitativa metoder som genomförs i mindre 
grupper. Mogli och Papadopoulou (2018, s. 191) var först med att genomföra en kvalitativ 
studie med afghanska flyktingar i Grekland och menar därför att mer forskning behövs för att 
bättre förstå hur immigranter i Grekland kan motiveras till andraspråksinlärning. 
 
Vi anser att forskning om lärarens roll för motivation i andraspråksinlärning är bristfällig. 
Flera studier i vår kunskapsöversikt visar att lärare har inflytande över elevers 
andraspråksinlärning och att de påverkar elevernas motivation. Därför behövs mer forskning 
som kan förklara hur lärare på bästa sätt kan motivera sina elever till andraspråksinlärning. 
Dörnyei (2003, s. 26) påpekar också i sin forskningsöversikt att kunskap inom fler områden 
saknas. Han menar till exempel att det hade varit användbart att utforska “ways to motivate 
language teachers”, alltså hur lärare ska motiveras till att utveckla sin 
andraspråksundervisning. Han anser att det är ett intressant område att forska mer om 
eftersom det har påvisats att lärarens roll i andraspråksundervisningen kan vara en viktig 
faktor för elevernas motivation. Det är även svårt att hitta forskning inom motivation i 
andraspråksinlärning där studier har gjorts på yngre elever.  
 
4.2 Implikationer för läraryrket 
Hur kan vi då tillämpa den kunskap som forskning bidragit till i en klassrumsmiljö? Att ha 
kunskap om flera perspektiv på hur olika faktorer kan höja eller sänka elevers motivation 
anser vi kan vara till stor hjälp för hur lärare väljer att utforma sin undervisning, sitt 
bemötande av andraspråkselever och vilken klassrumsmiljö som ska erbjudas. I Ushida (2005, 
s. 68) finns underlag för hur viktig lärarens roll faktiskt är för motivationen, vilket inte har 
påvisats lika tydligt i de andra artiklarna. Lärarens roll framkom tydligare i den studien än de 
andra eftersom studien baserades på en onlinebaserad kurs i andraspråk. Eftersom läraren och 
studenterna inte träffades fysiskt blev det tydligt hur viktig läraren faktiskt var för att hålla 
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motivationen uppe. Ushida skriver: “the students reported in the course evaluations that the 
teacher was the center of their satisfaction […]”. I en forskningsöversikt av Skolverket 
framkommer också hur lärarens insatser kan både höja och sänka motivation hos elever. 
Skulle läraren ha förutfattade uppfattningar om elever och deras förmåga att lära sig 
andraspråket kan det påverka elevers motivation till att fortsätta lära sig språket (Skolverket 
2018, s. 33).  
 
Henry, Davydenko och Dörnyei (2015) visar i sin studie att vuxna studenter som ska lära sig 
ett andraspråk i vissa fall kan uppnå en mycket hög motivation under en begränsad tid. Det 
har lett till att de lär sig språket bättre än vad studenter med lägre motivation gjort under 
samma period. De menar även att dessa intensiva perioder av hög motivation skulle kunna 
uppnås även i grupp. Vi tänker att det hade varit intressant att undersöka huruvida det går att 
uppnå en sådan period av hög motivation i grupp även hos elever i de yngre åldrarna. En 
lärare som lyckas skapa en sådan hög motivation, hos till exempel en grupp nyanlända elever, 
hade möjligtvis kunnat hjälpa eleverna att snabbare ta till sig andraspråket. Det i sin tur hade 
försäkrat att eleverna nått läroplanens mål under en kortare tidsperiod och därmed fortare 
kunnat integreras i samhället.  
 
4.3 Metoddiskussion 
Att skriva en forskningsöversikt genom att kartlägga en del av den forskning som finns inom 
området har i vårt fall varit både givande och utmanande. Den negativa kritik som skulle 
kunna riktas till den här översikten är för det första tidsaspekten. Att skriva en 
forskningsöversikt inom ett brett område på endast nio veckor har visat sig vara en utmaning. 
För det andra har vi inte heller någon tidigare erfarenhet av att skriva en forskningsöversikt. 
För det tredje hade förmodligen översikten gynnats av att inkludera studier från fler länder 
eftersom vi ville skapa en generell översikt och inte enbart fokusera på ett specifikt 
geografiskt område. Fler artiklar från olika länder hade kunnat ge en större bredd eller stärkt 
de resultat vi fått fram. Översikten innehåller nio artiklar från minst sju olika länder, men med 
vår tidsram hade vi inte hunnit inkludera fler. Det i kombination med att vi inte heller haft 
någon tidigare kunskap inom det socio-psykologiska forskningsområdet, kan innebära att vi 
har missat något perspektiv eller någon central person. 
 
Utöver nämnd kritik finns dock flera värdefulla aspekter i vår översikt. Eftersom vi valt att 
vara två personer som tillsammans skriver denna översikt har vi kunnat komplettera varandra 
och ta oss an uppgiften ur olika synvinklar, vilket vi anser stärker kvaliteten. Vi har också valt 
att inkludera både äldre och nyligen publicerade vetenskapliga artiklar för att kunna visa på 
vad som har kännetecknat forskningsområdet över en längre tid. Det ger en bredare syn av hur 
forskningsfältet sett ut. För att kompensera den bristande erfarenhet vi haft av att skriva 
forskningsöversikter har vi också haft tillgång till en handledare som har styrt oss i rätt 
riktning och väglett oss i vilka avgränsningar som varit relevanta. 
 
4.4 Styrkor och svagheter i forskningsområdet 
Efter att ha granskat forskningsområdet inom motivation i andraspråksinlärning och gjort en 
kartläggning har vi upptäckt vissa svagheter med den forskning som finns. Den metod och de 
resultat som framkommer i Gardner och MacIntyre (1993) och Masgoret & Gardner (2003) är 
det som varit centralt för området under en lång tid. Att det inte finns fler forskare som har 
tagit lika stor plats som Gardner anser vi vara en svaghet då det blir svårare att förhålla sig 
kritisk till resultaten. Om fler centrala forskare och andra teorier inom det socio-psykologiska 
området för motivation i andraspråksinlärning fått samma utrymme hade det möjligtvis 
funnits fler intressanta perspektiv.  
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I forskningsområdet har vi kunnat se att det saknas studier med låg- och mellanstadieelever 
med syfte att undersöka motivationens betydelse i andraspråksinlärning. En anledning kan 
förmodligen vara att det är svårare att få samtycke till studien eftersom samtycke måste ges 
via vårdnadshavaren. Det kan också bero på att barn har svårare att uttrycka vad som gör dem 
motiverade. Möjligtvis kan forskare anse det vara en större utmaning att utforma en studie för 
att undersöka motivationens betydelse hos yngre elever. Fler studier där andraspråk 
presenteras med samma betydelse som främmande språk eller ett extraspråk verkar dominera 
området. Eftersom främmande språk oftast börjar läras ut i äldre åldrar, högstadiet eller högre 
utbildning, skulle det också kunna vara en orsak. Andraspråk som används med betydelse för 
att inkluderas i ett nytt land verkar ha blivit ett mer förekommande område för forskning 
under de senaste åren. Med det i åtanke kommer vi troligtvis se fler studier inom området 
motivation i andraspråksinlärningen i framtiden, även för de yngre skolåldrarna. 
 
Att den kvantitativa metoden AMTB kan ge ett generaliserbart resultat och används för 
studier med ett stort antal deltagare går inte att förneka. Vi har dock kunnat se i flera artiklar 
att forskare ställer sig kritiska till att använda sig av en kvantitativ metod till ett forskningsfält 
som är både abstrakt och subjektivt. I till exempel Ushidas (2005, s. 54) studie framkommer 
ett sådant kritiskt perspektiv. Att använda en kvantitativ metod behöver inte enbart vara en 
svaghet anser vi. I en studie där syftet med forskningen är att få ett generaliserbart resultat 
med ett stort urval kan det vara en fördel att använda sig av en sådan metod. I studierna som 
inkluderats i den här forskningsöversikten skiljer sig storleken på deras urval. Möjligtvis hade 
de studier med ett mindre urval gynnats av att undersöka motivationens betydelse med en 
kvalitativ eller kombinerad metod. I det här forskningsområdet kan vi påstå att den 
kvantitativa metoden i flera studier kan ses som en svaghet. Frågeformuläret verkar ha 
använts utan motivation för varför just den metoden är mest fördelaktig att använda för att 
undersöka studiens syfte. I Sparks, Patton, Ganschow och Humbach (2009), Mori och Calder 
(2015) och Iwaniec och Ullakonoja (2016) framkommer ingen tydlig motivering till varför de 
valt att använda sig av den kvantitativa metoden för att ge validitet till just sina studier, mer 
än att återkoppla till Gardner och hans tidigare forskning.  
 
Att det finns meningsskiljaktighet i användandet och betydelsen av begreppet L2 tycker vi är 
en svaghet inom det här forskningsområdet. Att begreppet L2 tidigare har kunnat förklaras 
som ett språk som ska läras oavsett vilken kontext eller funktion språket ska ha kan ses i 
några av de äldre studierna som Sparks, Patton, Ganschow & Humbach (2009), Ushida (2005) 
och Wesely (2009). I de här studierna används begreppet L2-inlärning i en kontext som 
snarare kan beskrivas som L3-inlärning. I några av de nyare studierna som Mogli och 
Papadopoulou (2018) och Henry, Davydenko och Dörnyei (2015) kan vi notera att L2 verkar 
ha separerats från begreppet L3 och istället blir mer relevant för ett språk som ska läras av 
immigranter i ett nytt hemland. Vi tänker att det beror på att världen under de senaste 
årtiondena har globaliserats, då människor av olika anledningar rör sig mer över 
landsgränserna. Vi anser att det är en svaghet att inte skilja dessa begrepp åt i studier inom det 
här området, då faktorer för motivation att lära sig ett L2 eller ett L3 får olika relevans. 
Orsaken till att motivation inte tycks ha lika stor betydelse för inlärning av ett L2, där 
begreppet L2 används synonymt med L3, kan då vara för att begreppen egentligen syftar till 
olika kontexter (Sparks, Patton, Ganschow & Humbach 2009). 
 
På senare år har allt fler forskare betonat vikten av att skilja på L2 och L3 inom forskning för 
motivation i andraspråksinlärning. Framförallt eftersom de anser att kontexten påverkar 
deltagarnas motivation. Även begreppet integrerad orientering kan bli förvirrande då det kan 
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ha olika betydelse beroende på vilken miljö språket lärs i. Integrerad orientering syftar till en 
vilja att integrera sig, men vilken betydelse har begreppet egentligen om det inte finns 
möjlighet att integreras med talare av målspråket? Dörnyei (2003, s. 6) exemplifierar detta 
med en grupp kineser i Kina som ska lära sig engelska trots att de aldrig träffat en 
engelsktalande person eller befunnit sig i ett engelsktalande land. De har ingen möjlighet att 
tala engelska utanför klassrummet, att integreras med engelsktalande personer eller ta del av 
engelsk kultur. I detta fall handlar snarare integrerad orientering om en kognitiv integrering. 
Begreppet relateras till elevens uppfattning av intellektuella och kulturella värderingar 
kopplade till andraspråket (ibid, s. 6). Denna innebörd av integrerad orientering skiljer sig 
från exempelvis de fall där eleven har flyttat till det land där andraspråket talas. Då finns 
förmodligen en vilja att integrera sig med språkkulturen och människorna som talar 
andraspråket.   
 
Gardners teori om andraspråksinlärning tycks enligt oss vara mer relevanta i studierna av 
Mogli och Papadopoulou (2018), Henry, Davydenko och Dörnyei (2015), Mori och Calder 
(2015) och Gardner och MacIntyre (1993) då kontexten för inlärningen av andraspråket och 
formuleringen av begreppet andraspråk är mer relevant för teorin om integrerad orientering. I 
de här studierna har deltagarna levt eller flyttat till det land där andraspråket är norm. De ska 
därför lära sig ett andraspråk i syfte att bli en del av samhället och språkkulturen som råder 
där de bor. Att identifiera sig med den språkkultur som finns i landet där andraspråket talas 
blir en viktig del för motivationen i den kontext där dessa studier utförs. 
 
Trots olika metoder, kvalitativa eller kvantitativa, har alla studier i vår forskningsöversikt nått 
liknande resultat. Alla är överens om att motivation oavsett kontext är viktig för att lyckas 
med andraspråksinlärning, dock är inte alla överens om att det är den viktigaste faktorn. Det 
ger framtida forskning motiv till att undersöka och fördjupa sig ännu mer i vilka faktorer som 
motiverar andraspråksinlärning, eftersom det finns en likstämmig uppfattning i 
forskningsområdet om att motivation är av stor vikt. Det betyder också att lärare kan fokusera 
på sitt arbete i klassrummet med stöd i forskning, för att sedan hitta olika strategier för att öka 
elevers motivation och på så sätt kan elever nå framgång i sin andraspråksinlärning. Vi har 
kritiserat hur området till viss del är begränsat av hur central Gardner och hans socio-
pedagogiska modell varit, men att det finns så pass mycket forskning inom området oavsett 
modell anser vi vara en styrka. Vi har under våra sökningar i det tidigare skedet fått tusentals 
träffar inom området motivation och andraspråk, vilket gjort att vi varit tvungna att avgränsa 
oss för att få fram relevanta artiklar för vårt syfte. Eftersom det finns så pass mycket 
forskning kan pågående och framtida studier jämföras, kritiseras och utvecklas utifrån ett 
redan etablerat forskningsområde. Det kan i sin tur stärka validiteten i nya studier.  
 
4.5 Slutsats 
Med den här forskningsöversikten ville vi ta reda på vad som kännetecknar forskning om 
motivationens betydelse för att lära sig ett andraspråk. I vår kartläggning av nio vetenskapliga 
artiklar framkommer det att alla studier kan påvisa att motivation är en viktig faktor i 
andraspråksinlärning. I vilken grad motivation är viktig och vilka andra faktorer som påverkar 
inlärningen av ett andraspråk är forskarna dock inte helt överens om. I studien av Gardner och 
MacIntyre (1993) visar sig motivation vara den viktigaste faktorn för andraspråksinlärning. I 
andra studier av till exempel Sparks, Patton, Ganschow och Humbach (2009) är kontexten för 
andraspråksinlärningen annorlunda, men där kan ändå påvisas att motivation är en viktig 
faktor i andraspråksinlärning, dock inte den viktigaste.  
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Vi ville också ta reda på vilka metoder för att undersöka elevers motivation i 
andraspråksinlärning som har varit dominerande inom forskningsfältet. Gardner och hans 
socio-pedagogiska modell har dominerat forskningsfältet med sitt verktyg AMTB. Han menar 
att verktyget kan användas för att undersöka motivation i andraspråksinlärning i olika 
kontexter. Med AMTB som metod går det att undersöka motivation i andraspråksinlärning 
med hjälp av frågeformulär och sedan åskådliggöra ett generaliserbart resultat. Flera forskare 
har framfört kritik mot den här metoden, då de menar att motivation bör undersökas med 
kvalitativa metoder eller åtminstone en kombination av de två. Eftersom motivation i 
andraspråksinlärning kan uppfattas som ett abstrakt och subjektivt område bör intervjuer eller 
observationer inkluderas för forskning i området.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Kartläggning i tabellform 
  
Tabell 7. Kartläggning av artiklar. 

Studie Syfte Frågeställning Metod Resultat 

Attitudes,  Moti
vation,  
and  Second  
Language 
Learning:  A  
Meta-
Analysis  of  
Studies 
Conducted  by  
Gardner  and  
Associates 
  
Masgoret, 
Anne-Marie 
Gardner, 
Robert. C. 
2003 

Att utforska 
relationen 
mellan 
andraspråksinl
ärning och fem 
variabler inom 
motivation 
utifrån 
Gardners 
sociopedagogis
ka modell: 
integrerad 
orientering, 
attityd till 
inlärnings-
situationen, 
motivation, 
integrerad 
orientering och 
instrumentell 
orientering. 

Tre hypoteser 
utforskades: 1. 
Relationen mellan 
framgång i ett 
andraspråk i 
mätningar av attityd, 
motivation och 
orienteringar är 
konsekvent 
positiv, samt 
korrelationen mellan 
motivation och 
framgång i ett 
andraspråk 
är högre än de andra 
mätningarna. 
2. Relationen mellan 
attityder, motivation 
samt  orienteringar 
och språkframgång 
är starkare i 
andraspråket 
än i främmande språk 
(L3). 
3. Relationen mellan 
framgång i ett annat 
språk och attityder, 
motivation och 
orienteringar 
kommer variera som 
funktion beroende på 
vilken årskurs 
eleverna befinner sig 
i. 

Meta-analys 
över tidigare 
studiers 
resultat; 75 
individuella 
studier med 
sammanlagt 
10,489 
deltagare. 
AMTB har 
används i 
studierna, men 
även 
självutvärderi
ngar, 
objektiva prov 
och betyg. 

Alla fem 
variabler 
påverkar 
elevers 
framgång i 
språkinlärning, 
men 
motivation är 
den som 
påverkar mest. 
Tillgänglighet 
av språket och 
ålder har 
minimal/liten 
betydelse. 
Hypotes 1: 
starkt stöd. 
Hypotes 2: 
litet stöd. 
Hypotes 3: 
svagt stöd. 



	  

Long-term 
relationships 
among early 
first language 
skills, second 
language 
aptitude, second 
language affect, 
and later second 
language 
proficiency 
  
Sparks, 
Richard L. 
Patton, Jon 
Ganschow, 
Leonore 
Humbach, 
Nancy 
2009 

Att fastställa 
vilka faktorer 
som kan 
förutsäga 
högstadie-
elevers 
framgångar i 
ett andraspråk 
bland följande 
variabler: 
akademisk 
begåvning för 
L1 (verbalt), 
tidiga 
framgångar i 
L1  (ordavkodn
ing, stavning, 
läsförståelse, 
ordförråd, 
hörförståelse, 
fonologisk 
medvetenhet), 
begåvning för 
L2 (MLAT), 
och affektiva 
mätningar i L2 
affective 
(motivation, 
språklig 
ängslan). 

 54 deltagare 
(elever i 
grundskolan 
som i slutet av 
studien 
genomfört två 
års studier av 
ett andraspråk) 
studerades 
under 10 års 
tid. Både 
akademiska 
(språklig 
kunskap och 
medvetenhet) 
och affektiva 
(motivation 
och ängslan) 
variabler 
mättes. 
AMTB. 

Resultatet 
visar att både 
akademiska 
och affektiva 
variabler 
påverkar 
elevers 
kunnighet 
inom sitt 
andraspråk, 
men det 
akademiska 
(mätningar av 
MLAT) 
påverkar mest. 
Endast 
motivation 
räcker inte för 
att utveckla 
färdigheter 
inom ett 
andraspråk, 
men denna 
variabel kan 
ha större 
betydelse i ett 
sammanhang 
där 
flerspråkighet 
är en social 
eller 
ekonomisk 
nödvändighet. 



	  

The Role of 
Students? 
Attitudes and 
Motivation in 
Second 
Language 
Learning in 
Online 
Language 
Courses 
  
Ushida, Eiko 
2005 

1. Att utforska 
hur faktorerna 
motivation och 
attityd 
påverkar 
inlärningen hos 
elever som lär 
sig ett 
andraspråk i en 
online-kurs. 
2. Att utforska 
hur denna 
online-miljö 
påverkar 
elevernas 
motivation och 
attityd och 
således deras 
språkinlärning. 

1. Vilka mönster kan 
ses i motivation och 
attityd till att studera 
och lära sig franska 
och spanska hos 
elever som deltar i 
LOL-kurser? 
2. Hur relaterar 
elevers motivation 
och attityd till deras 
andraspråks- 
inlärning i LOL-
kurser? 
3. Vilka faktorer 
påverkar elevers 
attityder och 
motivation och 
(åtminstone indirekt) 
deras framgångar i 
att lära sig franska 
och spanska i LOL-
kurser? 

30 deltagare i 
LOL-kurser 
svarade på 
enkäter, 
intervjufrågor 
och 
observerades i 
början och i 
slutet av en 
termin. 
Resultaten av 
från dessa 
metoder 
jämfördes med 
elevernas 
betyg i 
kurserna. 
Mätningarna 
gjordes med 
modeller 
konstruerade 
av  Gardner 
och MacIntyre 
(1993) och 
Dörnyei 
(1994). 

Motivation är 
viktigt för 
elevers 
språkutvecklin
g; motiverade 
elever  studera
r regelbundet 
och produktivt 
för att 
förbättra sina 
språk-
kunskaper. 
Eleverna hade 
rätt hög oro i 
början av 
kurserna, men 
blev lugnare 
efter starten 
och var 
framförallt 
positivt 
inställda till 
kursen och 
dess 
utformning 
under större 
delen av 
kursens gång. 
Lärarens roll i 
en online-
baserad kurs 
är av stor 
betydelse. 



	  

The Role of 
Motivation and 
Learner 
Variables in L1 
and L2 
Vocabulary 
Development in 
Japanese 
Heritage 
Language 
Speakers in the 
United States 
  
Mori, Yoshiko 
Calder, 
Toshiko M. 
2015 

1. Att 
identifiera de 
kvantitativa 
faktorer som 
ligger till 
grund för 
motivationen 
att lära sig 
japanska och 
engelska för 
elever på 
Hoshuukoo* 
med japanska 
som 
modersmål. 2. 
Att utforska 
relationen 
mellan dessa 
faktorer, 
särskilda/utval
da variabler för 
inlärning 
(selected 
learner 
variables) och 
kunskap i 
flerspråkigt 
ordförråd. 3. 
Att utforska 
relationen 
mellan 
identifierade 
faktorer för 
motivation och 
andra learner 
variables. 

1. Vilka faktorer 
bidrar till motivation 
för högstadie-elever 
med japanska som 
förstaspråk att 
studera japanska och 
engelska? 2. På 
vilket sätt är dessa 
faktorer kopplade till 
ett flerspråkigt 
ordförråd? 3. På 
vilket sätt är 
variabler utöver 
motivationsfaktorer  
kopplade till ett 
flerspråkigt 
ordförråd? 4. Vad har 
motivationsfaktorer 
för relation till övriga 
inlärnings-variabler? 

Två test i 
vokabulär 
kunskap 
gjordes på de 
deltagande; ett 
med japanska 
och ett med 
engelska. 
Skalenligt 
frågeformulär 
användes 
sedan för att 
mäta deras 
motivation 
med frågor om 
bl.a. identitet, 
språkerfarenhe
t, 
familjebakgru
nd och 
framtidsplaner
. Resultat från 
skrivtestet och 
frågeformulär
et omvandlas 
till statistik 
och jämförs. 
116 högstadie-
elever på 
Hoshuukoo 
deltog. 

Elevernas 
motivation till 
att lära sig 
japanska 
påverkar deras 
kunskap i det 
japanska 
språket. 
Motiverande 
faktorer kan 
vara attityd till 
sitt japanska 
ursprung och 
planer att 
studera på 
universitet. 
Faktorer som 
ålder, 
socioekonomis
k status, 
familjesituatio
n och 
begåvning för 
språk spelar 
också en stor 
roll i 
flerspråkiga 
elevers 
språkutvecklin
g. Genuin 
motivation 
som kommer 
“inifrån” 
påverkar 
elevers 
språkutvecklin
g mer än yttre 
faktorer som 
t.ex. straff 
eller mutor. 



	  

The Language 
Learning 
Motivation of 
Early 
Adolescent 
French 
Immersion 
Graduates 
  
Wesely, 
Pamela M. 
2009 

Syftet med 
studien är att ta 
reda på vad 
som motiverar 
elever som 
deltar i 
språkprogram 
till att lära sig 
ett andraspråk 
och att relatera 
resultatet till 
kvantitativa 
studier (som 
vanligtvis 
dominerar 
denna typ av 
studier). 

1. Vilka faktorer 
bidrar till 
motivationen att lära 
sig ett andraspråk hos 
språkprograms-
elever? Hur 
samverkar dessa 
faktorer? 
2. Vilka skillnader 
och likheter finns 
mellan datan 
insamlad genom 
intervjuer respektive 
resultatet av AMTB? 

Deltagarna 
fick svara på 
enkätfrågor 
enligt 
modifierad 
AMTB-
modell, 
individuella 
intervjuer och 
gruppintervjue
r. Deltagarnas 
föräldrar fick 
svara på 
frågor via en 
enkät. 
Urval: sex 
elever i 
årskurs sex 
som alla går 
ett 
språkprogram 
med inriktning 
franska. 

Både 
integrerade 
och 
instrumentella 
faktorer bidrar 
i hög grad till 
elevers 
motivation vad 
gäller 
språkinlärning. 
Även 
relationer till 
klasskamrater 
och lärare 
påverkar mer 
än vad som 
tidigare trots. 
Modifieringar 
i AMTB-
modellen bör 
göras för att 
även passa 
språkprograms
-elever. 



	  

On the 
Measurement of 
Affective 
Variables in 
Second 
Language 
Learning 
  
Robert C. 
Gardner, Peter 
D. Maclntyre 
1993 

Problematisera 
validitet av 
AMTB-test. 

1. Fastställer de olika 
testerna de 
egenskaper som de är 
skapade för? 
2. Finns det 
relationer mellan 
testerna och de 
överordnade 
kategorierna? 
3. Påverkar 
strategierna som 
används för att mäta 
affektiva/känslosam
ma variabler 
sambanden med 
mätningen av 
prestationer? 
4. Uppmärksamma 
mätningar av 
integrerad och 
instrumentella 
orienteringar - Hur 
påverkas deras 
relationer till 
varandra och till 
prestationer? 

92 
universitetsstu
denter deltog i 
olika tester i 
små grupper. 
Testernas 
funktion var 
att mäta olika 
variabler och 
deras 
påverkan på 
motivation i 
språkinlärning
. 

1. En flersidig 
och 
mångmetodisk 
analys av tre 
olika metoder 
visade att 
testerna 
fastställde de 
egenskaper 
som de var 
skapade för. 
2. En 
faktoranalys 
tillhandahöll 
empirisk 
support för 
relationen 
mellan subtest 
och de 
överordnade 
kategorierna. 
3.Korrelatione
rna som 
erhölls visade 
att strategierna 
som användes 
för att mäta 
affektiva 
variabler 
påverkade 
sambanden 
med 
mätningen av 
prestationer. 
Men några 
mått av 
prestationer 
var mindre 
påverkade än 
andra. 
4. I resultatet 
visades det 
fler 
gemensamma 
variabler med 
integrerad 
orientering än 
instrumentella 
orienteringar i 



	  

motivation till 
språkinlärning. 
Inga av dem 
korrelerade 
särskilt högt 
med 
prestation. 



	  

The Anatomy 
of Directed 
Motivational 
Currents: 
Exploring 
Intense and 
Enduring 
Periods of L2 
Motivation 
  
  
Henry, 
Alastair 
Davydenko, 
Sofia 
Dörnyei, 
Zoltan 
2015 

Empirisk data 
som 
identifierar 
DMC-
perioder* 
saknas i 
tidigare 
forskning, 
därför syftar 
denna studie 
till att fylla 
dessa luckor 
genom att 
utvärdera om 
de motiverande 
faktorer som 
uttalats av 
Dörnyei kan 
identifieras i 
deltagarnas 
utsagor (och på 
så sätt validera 
the DMC-
construct). 
  
*DMC: 
Directed 
Motivational 
Currents, dvs. 
perioder av 
intensiv 
motivation. 

- Semistrukturel
la intervjuer 
(guidade 
frågor 
kopplade till 
DMC och 
ritad graf över 
olika grader 
av motivation) 
med 21 elever 
som ska lära 
SVA. 3 elever 
som beskrev 
minst en 
period av 
DMC valdes 
ut till 
uppföljande 
intervjuer där 
dem fick 
beskriva dessa 
perioder mer 
utförligt. 

Perioder av 
intensiv 
motivation 
existerar och 
bidrar starkt 
till inlärning 
av ett 
andraspråk. 
Under 
perioder av 
DMC kan 
elever lära 
språk långt 
över sin 
vanliga 
kapacitet. 
Dessa perioder 
upprätthålls 
genom 
målsättning, 
mätbara 
resultat av 
framgång och 
positiv 
feedback från 
lärare och L2-
talare. DMC 
kan även 
uppnås i 
grupp, t.ex. i 
en klass. 



	  

Polish and 
Finnish 
teenagers’ 
motivation to 
learn English: 
The role of 
context 
  
Iwaniec, 
Janina 
Ullakonoja, 
Riikka 
2016 

Syftet med 
denna studie är 
att undersöka 
vilken roll 
kontext har i 
relation till 
motivation i 
andraspråksinl
ärning. 

1. Finns några 
betydande skillnader 
i resultatet för 
mätningar i 
motivation mellan de 
två 
populationerna/lände
rna? 
2. Skiljer sig 
modellerna för 
språkinlärning åt i de 
två kontexterna? 

351 tonåringar 
i Polen 
respektive 
Finland fick 
svara på en 
enkät om 
motivation i 
språkinlärning 
(engelska). 
Olika 
kategorier, 
influerade av 
Gardners 
modell (1972), 
användes och 
graderades 
efter en 5-
gradig Likert-
skala. 

Resultaten 
visar  att 
kontext spelar 
roll i 
andraspråksinl
ärning men i 
begränsad 
utsträckning. 
Studien visar 
att de finska 
eleverna var 
generellt mer 
motiverade än 
de polska, bl.a. 
pga knowledge 
orientation 
och inre 
motivation. De 
polska 
eleverna 
däremot tar 
inte del av 
engelska som 
en naturlig del 
utanför skolan 
och de 
påverkas mer 
av 
påtryckningar 
från föräldrar 
än inre 
motivation. 



	  

"If I stay here, I 
will learn the 
language": 
Reflections 
from a case 
study of Afghan 
refugees 
learning Greek 
as a Second 
Language 
  
Mogli, Marina 
Papadopoulou, 
Maria, 2018 

Att utforska 
afghanska 
invandrares 
attityd, 
relationen 
mellan språklig 
begåvning och 
attityd till 
grekiska, samt 
relationen 
mellan språklig 
begåvning och 
integration i 
det grekiska 
samhället. 

1. Vilka attityder har 
afghanska flyktingar 
till grekiska som L2? 
2. Vad har de för 
mål? 3. Hur 
användbart anser de 
att grekiska är? 4. 
Vad har de för 
anledningar och 
motivation till att lära 
sig grekiska? 5. Hur 
lär de sig grekiska 
och hur lång tid anser 
de sig behöva för att 
lära sig grunderna? 6. 
Vilken roll har 
grekiskan i deras 
process att integreras 
i det grekiska 
samhället? 

Studien 
gjordes på 7 
afghanska 
flyktingar (21-
26 år, bosatta i 
Grekland) 
med hjälp av 
kvalitativa 
semistrukturel
la intervjuer. 
Samtliga 
deltagare 
studerade 
grekiska 
sporadiskt och 
i informell 
miljö. 

Resultatet 
visar att attityd 
och personliga 
motiv är 
viktiga 
faktorer för att 
lära sig L2. 
Det finns ett 
behov av att 
hitta bättre 
metoder för att 
lära ut och 
hjälpa 
deltagarna 
att  hitta 
motivation till 
att studera ett 
andraspråk 
under längre 
perioder. 
Deltagarnas 
motivation till 
att lära sig 
grekiska var 
främst 
intrumental 
(användbart 
till att få jobb, 
t.ex.). 
Deltagarna 
visade ganska 
låg motivation 
eftersom deras 
plan var att 
snart lämna 
Grekland. 
Nästan alla 
deltagare 
umgicks inte 
med greker till 
vardags och 
hade därför 
svårt att lära 
sig språket 
(=låg 
integrerad 
orientering). 
Negativa 
kommentarer 



	  

om 
deltagarnas 
språkkunskape
r i grekiska 
ledde till ökad 
language 
anxiety. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 2: Sammanfattning av studier  
Vi kommer här att redogöra och motivera för varför vi valt att använda oss av de artiklar som 
inkluderats. Utifrån de första sökningarna vi gjorde för att få en bild av hur forskningsfältet 
såg ut fick vi uppfattningen att Gardner och hans teorier om motivation i andraspråksinlärning 
varit centrala. Vi valde därför att inkludera en studie där han är huvudförfattare och en studie 
där han är andreförfattare. Den första studien (Gardner & MacIntyre, 1993) syftar till att 
problematisera AMTB som verktyg. Genom att kritiskt granska frågeformulären i AMTB och 
de variabler som de ämnar att undersöka kom de dock fram till att de var trovärdiga. 
Resultaten de fick fram var samstämmiga med vad AMTB var utformad för och de kunde 
därför styrka frågeformulärens validitet. Vi ansåg att denna artikel var viktig för vår översikt 
eftersom flera av de andra artiklarna vi valt att inkludera använder sig av AMTB och att 
kunna påvisa och analysera validitet av dessa frågeformulär blir därför relevant. 
 
Den andra artikeln som Gardner är involverad i men där han står som andreförfattare är den 
av Masgoret & Gardner (2013). Eftersom den här studien är en meta-analys med ett stort 
urval ansåg vi att den var betydelsefull för vår översikt. I den här studien har de kommit fram 
till att motivation är det som påverkar andraspråksinlärningen mest, vilket vi tyckte var 
intressant eftersom andra studier som vi inkluderat inte visar samma resultat. Vi valde därför 
att inkludera denna studie för att kunna använda den i perspektiv till de andra studierna. I 
studien skriven av Sparks, Patton, Ganschow & Humbach (2009) där AMTB-metoden 
använts men kompletterats med andra metoder har ett annat resultat framkommit. Vi anser 
därför att dessa studier är relevanta i vår översikt för att ge olika perspektiv på motivation i 
andraspråksinlärning och motivationens betydelse. Även i Wesely (2009) har AMTB-
modellen använts men kompletteras med andra metoder, såsom kvalitativa intervjuer, vilket 
gör den studien relevant att ha med för att kunna se på fältet ur ytterligare perspektiv.  
 
I en studie av Ushida (2005) undersöks motivation och andraspråksinlärning på ett 
okonventionellt sätt. I den här studien ligger fokus på elever som ska lära sig ett L2 genom en 
online-kurs. Resultatet visar att både lärarens roll och inlärningsmiljön påverkar hur 
motiverade elever är till att lära sig ett L2. Vi valde att inkludera den här studien eftersom den 
ger ett intressant perspektiv jämfört med de faktorer som Gardner fokuserar på i sina studier 
som mest betydelsefulla för andraspråksinlärning och motivation. 
 
Mori & Calder (2015) är en av de studier som vi lyckats få fram där omständigheterna kring 
andraspråksinlärningen liknar hur den svenska andraspråksinlärningen bedrivs. I den här 
studien är elevernas L1 japanska och de läser engelska som L2 i skolan eftersom de lever i 
USA där engelska är norm. Den här situationen liknar den situation för elever som lever i 
Sverige med ett annat L1 än svenska och ska lära sig svenska som L2. Vi ansåg därför att det 
var viktigt att få med hur motivationsfaktorer kan påverka inlärningen i ett sådant 
sammanhang. En annan studie är utförd i Sverige av Henry, Davydenko & Dörnyei (2015) på 
en SFI (svenska för invandrare) skola. Där har de fått fram att extremt hög motivation kan ta 
form utifrån vissa specifika kombinationer av faktorer. Vi valde att inkludera den här studien 
eftersom den visar på några viktiga faktorer som kan leda till mycket hög motivation, till 
exempel att alltid ha ett startmål och ett slutmål och att få kontinuerlig feedback på framsteg i 
andraspråksutvecklingen. 
  
Iwaniec & Ullakonoja (2016) har valt att belysa hur motivation skiljer sig hos elever i olika 
geografiska områden och i olika kontexter. I den här studien har de inkluderat elever i Finland 
och Polen. Det har framkommit att finska elever generellt har högre motivation för att lära sig 
engelska, men också att olika motivationsfaktorer har olika stora betydelser för de finska 



	  

eleverna jämfört med de polska. Även om fokus i den här studien är att lära sig engelska som 
ett främmande språk anser vi den relevant i vår översikt. Den belyser perspektiv på hur 
motivation kan variera beroende på vilka förutsättningar elever i olika geografiska områden 
och kontexter har för andraspråksinlärning. Den visar också på hur olika motivationsfaktorer 
är mer centrala än andra för elever i dessa områden. 
  
Två studier som vi ursprungligen tänkt inkludera i kartläggningen valde vi senare att 
exkludera. Studien Correlation, causation, motivation and second language acquisition 
(Gardner 2000) ville vi först inkludera eftersom den förklarade tydligt de fem faktorerna för 
motivation i andraspråksinlärning som Gardner utgår ifrån med sitt forskningsverktyg AMTB. 
Vi valde senare att exkludera den eftersom vi redan hade ytterligare två studier där Gardner 
var involverad och att de två var mer relevanta för vår översikt. Vi anser att det blir svårt att få 
en översikt av ett område där fler än två av nio studier är utförda av samma forskare. Vi vill 
att översikten ska vara representerad av så många olika forskare som möjligt. Vi har också 
exkluderat Attitudes, Orientations, and Motivations in Language Learning: Advances in 
Theory, Research, and Applications (Dörnyei 2003) men använt oss av den i bakgrunden för 
att den ger en tydlig översikt av det tidiga forskningsområdet och vad han ansåg var relevant 
för framtida forskning. Eftersom det var en forskningsöversikt tyckte vi inte att den var lika 
användbar för kartläggningen som studierna. 
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