
 
 
 
 
 
 
 
 

ATT MOTIVERA 
ELEVER I ENGELSKA 

- HUR LÄRARE ANSER ATT DE 
MOTIVERAR ELEVER I 

ENGELSKÄMNET 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Avancerad nivå 
Pedagogiskt arbete 

 
     Natalie Isaksson  
Jacquline Kupiainen 

 
2019-LÄR1-3-A93 

 



 

Program: Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3 
Svensk titel: Att motivera elever i engelska – Hur lärare anser att de motiverar 
elever i engelskämnet  
Engelsk titel: To motivate pupils in English – how teachers consider they motivate 
pupils in the English subject 
Utgivningsår: 2019 
Författare: Natalie Isaksson, Jacquline Kupiainen 
Handledare: Josefina Eliaso Magnusson  
Examinator: Fredrik Zimmerman 
Nyckelord: motivation, sociokulturell teori, engelska, grundskolan, lärares utsagor 
__________________________________________________________________  
Sammanfattning 
Denna undersökning syftar till att undersöka hur lärare i Borås Stad motiverar elever som 
enligt deras bedömning är lågt motiverade till att lära sig engelska. Studiens metod för att 
undersöka detta har skett i form av kvalitativa intervjuer med behöriga lärare i engelskämnet 
på de skolor där lärarna arbetar. I denna studie befinner sig lärarnas elever i årskurs 1 till 
årskurs 4 och lärarna är alla behöriga och legitimerade för att undervisa engelska i dessa 
åldrar. Studien har genomförts under vårterminen 2019. Resultatet i denna studie delades upp 
i tre kategorier elevers självkännedom, lärarens gestaltning och motiverande 
kunskapsförmedling. Dessa tre sammanfattar hur lärarna i denna studie motiverar sina elever i 
engelska. Denna studie syftar till att öka förståelsen och betydelsen av vad motivation har för 
roll för inlärningen och främst hur stort ansvar lärare har över det. Denna studie kan gynna 
både nyexaminerade lärare samt verksamma lärare som vill utveckla sin undervisning. 
 

 

 
 
 
 
  



 

Förord 
Examensarbetet är gjort på grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass till 
årskurs 3 på Högskolan i Borås. Arbetet har genomförts av Natalie Isaksson och Jacquline 
Kupiainen under vårterminen 2019. Arbetsfördelningen har delats upp likvärdigt och vi har 
tagit vara på varandras styrkor och stöttat upp varandras svagheter. 
 
Under arbetsgången har vi haft mycket stöd av vår handledare Josefina Eliaso Magnusson 
som besitter stora kunskaper om ämnet och vi vill tacka henne för all handledning och för allt 
stöd. Tack för att du har trott på oss. Ett extra stort tack till lärarna i Borås Stad som ställde 
upp och intervjuades av oss. Utan er hade det det inte blivit någon studie. Slutligen vill vi 
tacka våra opponenter Moa och Gyljie för eran konstruktiva kritik och era goda råd.  
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1.INLEDNING 
Tidigare har vi gemensamt gjort en forskningsöversikt om huruvida elevernas kön påverkar 
motivationen i andraspråksinlärning. Den studien utgick från ett internationellt elevperspektiv 
i blandade åldrar. Under den studien fick vi upp ögonen för ämnet motivation och vilken stor 
betydelse det har för inlärningen. Där skapades också ideén till denna studie, hur lärare 
motiverar elever som är lågt motiverade enligt lärarna själva. Vi ville genomföra en studie 
från ett lärarperspektiv denna gång, främst för att kunna omsätta det i vårt kommande 
yrkesliv. Istället för att återigen ha ett internationellt perspektiv valde vi i denna studie att 
rikta in oss på en specifik kommun, Borås stad, eftersom det är där vi går vår lärarutbildning. 
Lärarna i studien undervisar just nu elever i årskurs 1 till 4. 
 
Inledningsvis börjar denna studie med att förklara hur begreppet motivation definieras. 
Dörnyei och István (1998) gjorde en studie där de undersökte olika metoder och 
tillvägagångssätt för hur man kan definiera begreppet motivation. Dörnyei och István (1998, 
s. 64) anser att det är en svår uppgift att definiera begreppet motivation om man inte ska 
begränsa sig till ytliga generaliseringar. För att fånga så många aspekter som möjligt och få en 
så bred definition som möjligt krävs en relativt komplex formulering. Dörnyei och István 
(1998, s. 64) definierar motivation som ett dynamiskt och kumulativt tillstånd hos en person 
som styr, koordinerar, förstärker, avslutar och utvärderar kognitiva och motoriska processer. 
Detta görs genom önskningar som är valda och prioriterade som blir framgångsrika eller 
misslyckade. För att förenkla denna definition kan man påstå att motivation är ett tillstånd 
som alla människor bär på, i någon form. Motivation hos människor är något som växer och 
rör på sig kontinuerligt och den styrs av lyckade eller misslyckade förhoppningar som handlar 
om mentala eller motoriska situationer. Dörnyei (2005, s. 65) uttrycker också att motivation är 
den primära drivkraften för att lära sig ett nytt språk. Han menar att det är den mest 
betydelsefulla faktorn för att inleda en andraspråksinlärning men också den ledande faktorn 
för att bibehålla den långa och komplexa inlärningsprocessen. De flesta människor vill kunna 
flera språk, men få är motiverade till att lära sig eftersom det är en utdragen inlärningsprocess, 
menar Dörnyei (2005, s. 65).  
 
I den svenska läroplanen är målet att alla elever ska ha lika möjlighet oavsett förutsättningar, 
till att uppnå målen i skolan. Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 
(Lgr 11 rev. 2018, s. 7) nämner att skolans uppdrag är att främja ett livslångt lärande utifrån 
ett individperspektiv. Om skolans uppdrag ska uppfyllas måste lärare kunna motivera och 
utmana varje enskild elev utefter deras proximala utvecklingszon. Den proximala 
utvecklingszonen är ett begrepp som Vygotskij myntade och det är det avstånd som är mellan 
de uppgifter barnet klarar av att bemästra själv, till de uppgifter som eleven endast kan 
bemästra med hjälp av stöttning. Det är i detta avstånd som eleven utmanas och utvecklas 
(Säljö 2005, s. 122-123). Enligt Skolverket motivation är en viktig nyckel till framgång (2018) 
är motivationen en av de viktigaste faktorerna i elevernas inlärning. Det ingår i lärarnas 
uppdrag att motivera eleverna vilket är högst nödvändigt för att elevernas ska lyckas uppnå 
målen i den svenska läroplanen.  
 
I denna studie ges det två förslag på vetenskapliga modeller för hur lärare kan motivera sina 
elever till att lära sig engelska. Den ena presenteras av Jenner (2004) och den andra av 
Guilloteaux och Dörnyei (2008). Men hur gör egentligen de verksamma lärarna ute i Sveriges 
skolor? Stämmer det överens med vad forskningen föreslår är en gynnsam 
undervisningspraxis i hur man ökar elevers motivation? Denna studie undersöker hur lärare 
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anser att de motiverar sina elever till att lära sig engelska och om de följer någon specifik 
vetenskaplig forskning om det. 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med detta examensarbete är att få en förståelse för hur lärare motiverar elever som är 
lågt motiverade enligt lärarna själva till att lära sig engelska. Undersökningen genomförs för 
att kunna applicera den till egen undervisning och för att ha en bra bakgrund till att kunna 
motivera varje enskild elev. Undersökningen syftar också till att synliggöra betydelsen och 
problematiken kring motivation till lärarstudenter, nyexaminerade lärare och verksamma 
lärare.  
 
För att konkretisera syftet i denna undersökning används två forskningsfrågor; 

• Vad tycker verksamma lärare är det mest betydande för att motivera sina elever i 
engelska som andraspråk? 

• Hur anpassar lärarna undervisningen extra för elever som enligt lärarna själva är lågt 
motiverade? 

3. BAKGRUND 
Som tidigare nämnt har vi innan detta skrivit en forskningsöversikt om skillnaden mellan de 
olika könens motivation till att lära sig engelska. I forskningsöversiktens utvalda 
vetenskapliga artiklar framgick det vid återkommande tillfällen att lärarens roll har en 
betydande roll för elevernas motivation. Detta visade sig även påverka skillnaden mellan 
könen på vissa ställen i världen. Kissau (2006, s. 418) nämner specifikt innebörden av 
lärarens inställning till eleverna som en viktig beståndsdel för hur elevernas motivation för 
ämnet påverkas. Han menar att lärarna har inflytande över elevernas motivation och bär ett 
stort ansvar för att bemöta de båda könen på samma sätt så de får en likvärdig motivation i 
deras inlärning. Han fortsätter att diskutera hur manliga lärare som undervisar i språket 
franska i Kanada är ytterst ovanligt och att det påverkar pojkars motivation negativt till att 
lära sig franska. Detta anser han beror på att pojkar inte har någon manlig förebild i språket 
och att de heller inte blir uppmuntrade på samma sätt som flickor. Detta gjorde att vi fick upp 
ögonen för hur stor påverkan lärare har för elevers motivation och vi ville därför undersöka 
detta djupare. Eftersom vi har haft löpande praktik under vår utbildnings gång har vi sett olika 
lärare i deras undervisning och vi ville därför undersöka hur medvetna lärarna är om deras 
egna sätt att motivera elever till att lära sig engelska. Det föll sig därför naturligt att syftet 
med denna undersökning blev att undersöka hur lärare anser att de motiverar elever till att 
lära sig engelska. För att avgränsa undersökningen valde vi att inrikta oss på hur lärare 
motiverar elever som enligt de själva bedömer är lågt motiverade till att lära sig engelska.  
 
I bakgrunden här nedan diskuteras tidigare forskning kring hur lärare bör motivera sina elever 
och varför. I bakgrunden beskrivs även vad en sociokulturell teori är och vad den har för 
betydelse för denna undersökning. Det diskuteras även hur språket engelska uppfattas i 
dagens samhälle och vad forskningen menar är viktigt att ha i åtanke när man talar om 
språket. Dessa fyra delar bidrar till att undersökningen får en omfattande och distinkt 
bakgrund.  
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3.1 TIDIGARE FORSKNING 
Det finns mycket tidigare forskning som granskar vilken stor påverkan läraren har på sina 
elever när det kommer till motivation, och en som har forskat i stor omfattning om det är 
Håkan Jenner (2004). Jenner har tidigare granskat studier som handlar om hur lärarens 
förväntningar påverkar elever. Flera av dessa studier hade inte tillräcklig information för att 
säkerställa ett säkert resultat, men Jenner berättar att man ändå har kunnat se mönster om att 
lärarnas förväntningar påverkar eleverna. Jenner (2004, s. 15) fortsätter med att benämna att 
motivation inte är en egenskap hos individer utan att det uppstår utifrån positiva eller negativa 
resultat från tidigare erfarenheter. Jenner (2004) förklarar att med avseende för det skall 
kunna ske ett långsiktigt och framgångsrikt lärande krävs en god relation mellan varje elev 
och lärare. Relationen utgör nämligen grunden för det pedagogiska möte som måste ske för att 
det skall kunna uppstå ett lärande. Relationen skapas redan vid det första mötet och det är 
lärarens ansvar att det blir en fruktsam och god relation. Som professionell yrkesverksam 
lärare har man som uppdrag att upprätthålla goda relationer till sina elever. Det är lärarens 
uppgift att försöka förstå eleven, men det är inte elevens uppgift att försöka förstå läraren. 
Som lärare innebär det att ha en förståelse för vad dålig självkänsla och misslyckanden kan 
innebära för en elev och dennes motivation samt prestation. Jenner (2004, s. 21) fortsätter 
med att förklara att det handlar om att sträva efter en jag-du relation och inte en jag-det 
relation. Han menar att det handlar om att se varje elev som en enskild individ och om eleven 
har svårigheter i något så är det inte eleven som det är fel på, utan läraren måste kunna 
identifiera svårigheterna som uppstår för eleven. Relationen i detta sammanhang har ett 
pedagogiskt innehåll där både läraren och eleven har som gemensam nämnare att eleven ska 
lära sig något, det kan till exempel vara ett specifikt ämne som engelska. Det är också viktigt 
att läraren är medveten om hur kunskapen ska förmedlas till eleven. Jenner (2004, s. 22) 
beskriver det pedagogiska mötet på följande sätt: 
 
 
 

I undervisningssammanhang handlar det om huruvida kunskap ses som en 
produkt, något som finns färdigpaketerat att ge till eleven, eller som en 
process, något som eleven är medskapare till. 

                        Jenner (2004, s. 22) 
 

I detta citat syftar Jenner på att lärare kan se sin undervisning på olika sätt och hur de väljer 
att se det pedagogiska mötet mellan lärare och elev. Det kan av vissa ses som en produkt som 
läraren ger till eleven, medan andra kan se det som en process där eleverna är delaktiga i sitt 
egna lärande. I relation till Jenners beskrivning av det pedagogiska mötet utgår denna studie 
från tolkningen av att lärare ser det pedagogiska mötet som en lärande process. Varje elev 
hjälper till att skapa förutsättningar för elevens egen inlärning och är på så sätt själva en del av 
deras kunskapsinlärning. Detta är för att denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv 
där grundtanken är att elever utvecklas i gemenskap med andra vuxna och elever (Säljö 2005, 
s. 119-120). 
 
En annan faktor som läraren bör vara uppmärksam på som påverkar det pedagogiska mötet är 
de kulturella aspekterna. Det handlar om hur läraren förhåller sig till eleven gentemot vilken 
etnicitet eleven har, vilken klass i samhället eleven kommer från och  hur elevens 
familjesituation ser ut. Jenner (2004, s. 22) fortsätter beskriva detta, "Det handlar om vilken 
legitimitet man har inför den andre, hur man uppfattas av den andre i olika sammanhang". Det 
är viktigt att läraren är professionell i sitt agerande gentemot eleven oavsett hur ens privata 
värderingar är. En annan del som tillhör de kulturella aspekterna är organisationskulturen, 



 

4 
 

vilket beskrivs som "vad som sitter i väggarna i organisationen". Vilka tidigare traditioner 
finns det, vilka är förhållningssätten och hur är responsen och kritiken på arbetsplatsen? Med 
detta menas att skolorna som lärarna arbetar på påverkar organisationskulturen lärarens 
agerande. Om läraren känner sig trygg eller otrygg med ledningen, kollegorna, 
förhållningssätten och skolans ståndpunkt kommer det att ha inflytande över det pedagogiska 
mötet mellan eleven och läraren därefter. Den sista delen i de kulturella faktorerna som 
påverkar det pedagogiska mötet är de samhälleliga värderingar som finns uttryckta i lagar, 
styrdokument och förordningar. Hit hör även de samhälleliga attityder som rör olika 
situationer eller företeelser kring problem i skolan eller andra sociala problem. Dessa tre 
kulturella aspekter kan beskrivas djupare men det räcker att nämna dem och dess betydelse 
för att förstå att de påverkar det pedagogiska mötet mellan lärare och elev. Det som är 
avgörande för mötet är hur läraren förhåller sig till dessa (Jenner, 2004, ss. 21-25).  
 
Denna studie nyttjar Jenners (2004) studie som en grund för hur motivation inom inlärning 
bör användas hos verksamma lärare. Studien använder Jenners (2004) synsätt om att det mest 
värdefulla för att främja motivation hos elever är en god och trygg relation mellan lärare och 
elev. Denna studie vill också förklara innebörden av det pedagogiska mötet mellan lärare och 
elever och betydelsen av det för inlärningen. Det pedagogisk mötet ses i denna studie som en 
lärande process 

3.2 SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV  
Denna undersökning baseras på den sociokulturella teorin. Detta beslutades eftersom studien 
ville undersöka hur lärare interagerar med eleverna för att öka elevernas motivation för att 
lära sig språket engelska. Eftersom lärandet sker i samband med andra enligt den 
sociokulturella teorin lämpar sig därför denna teori bäst att grunda sig på genom hela studien.  
 
Lev S. Vygotskij är en betydelsefull forskare och pedagog inom den sociokulturella teorin 
som har satt spår i det svenska skolväsendet. Vygotskijs grundläggande syn är att individen är 
både en biologisk och kulturell varelse. Vygotskij menar att människan är styrd av biologisk 
utveckling. Med det menar han att oavsett var i världen man bor, utvecklas barn ungefär i lika 
takt. Dock kommer det sociokulturella in när barnet börjar att kommunicera med språket i sin 
omgivning och då kommer utvecklingen att börja bestämmas av det sociokulturella och inte 
det biologiska (Forsell 2018, ss. 164-172). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv presenterar 
Vygotskij två verktyg inom språkinlärning. Det ena är det fysiska verktyget som innebär 
materiella ting som människan har tillverkat som till exempel penna och papper. Det andra 
verktyget är språket, som är det psykologiska verktyget, vilket man använder sig av när man 
tänker och kommunicerar. Vygotskij menar att det viktigaste sociala verktyget är just språket. 
Han menar att det är det mest primära eftersom språket skapar en kommunikation mellan 
människor men också en kommunikation inom människan. Han menar att man kan se språket 
som två led, ett led där individer kommunicerar med varandra och ett annat led när individen 
tänker. När ett barn ska tillämpa en ny färdighet i en kulturell utveckling kommer detta ske på 
två nivåer. Den ena sker tillsammans med andra vuxna eller barn och den andra sker inom 
barnet (Säljö 2005, s. 119-120). Enligt ett sociokulturellt perspektiv betyder lärarens och den 
vuxnas handlingar mycket. Det är genom samspel med andra som barn utvecklas eftersom det 
ger barnet möjligheter att tänka och utföra handlingar (Forsell 2018, ss. 164-172). Vygotskij 
menar att människan är en kreativ varelse. Han menar att när en mänsklig aktivitet skapar 
något nytt kallas det just för kreativitet. Han menar att det finns två typer av handlingar som 
leder till kreativitet. Den första kallar han reproduktiv och den hör ihop med människans 
minne. Reproduktiv betyder att människan reproducerar tidigare handlingar från tidigare 
erfarenheter. Den andra faktorn kallar han kreativ verksamhet. Man kan dra parallellen att det 
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är motsatsen till reproduktiv. Istället för att människan skapar något från tidigare erfarenheter 
producerar människan istället utifrån nya intryck och upplevelser (Vygotskij, L.S, 1995).  
 
Forsell (2018, s. 173) presenterar Vygotskijs mest kända begrepp och det är den proximala 
utvecklingszonen. En förenklad förklaring kan vara när ett barn har tagit till sig en viss 
kunskap, är barnet öppen för att ta till sig ytterligare ny kunskap. Den proximala 
utvecklingszonen är det avstånd som är mellan de uppgifter barnet klarar av att bemästra själv 
till de uppgifter som barnet endast kan bemästra med hjälp av stöttning. Vygotskij talar om ett 
begrepp som heter scaffolding. Scaffolding har översatts till det svenska ordet stötta eller 
stöttning. Med stöttning menas att det skapas ett slags stöd kring eleven som man med tiden 
skalar av och eleven blir mer och mer självständig. I början kan det till exempel handla om att 
barnet stakar på ett svårt ord i läsningen och stöttningen blir då att läraren säger det svåra 
ordet, barnet upprepar det och läser därefter vidare (Säljö 2005, s. 122-123).  För att enkelt 
förklara den proximala utvecklingszonen presenteras här ett exempel. Ett barn börjar skolan 
och lär sig hela alfabetet. Barnet besitter då denna färdighet. Det är viktigt att läraren 
synliggör att barnet besitter denna färdighet vilket skapar självförtroende hos barnet. När 
barnet sedan har denna färdighet är barnet också redo att behärska en annan färdighet, till 
exempel att börja bilda ord. Barnet kommer att behöva stöd av lärare genom denna process. 
Det är viktigt och relevant att denna utmaning ligger på lagom nivå för barnets 
utvecklingszon. Syftet med den proximala utvecklingszonen är att försöka individanpassa 
undervisningen så att eleven hela tiden lyckas med de arbetsuppgifter denne får. Eleven 
behöver känna att arbetsuppgiften är tillräckligt svår för att ta sig an utmaningen vilket leder 
till bättre självförtroende när eleven klarar uppgiften. Är uppgiften för lätt känner inte eleven 
att denne utmanas och tappar därför också motivationen (Forsell 2018, s. 173).  
 
Den svenska läroplanen har sin grund i det sociokulturella perspektivet där det framgår tydligt 
på flertalet ställen att individen lär sig i gemenskapen med andra. Följande är ett urklipp från 
läroplanen där det framgår explicit i skolans uppdrag: 
 

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet  
och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många  
kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för 
elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och  
självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje 
elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 

 
(Lgr 11 rev 2018 s.9) 

 
Den svenska skolan grundar sig på Vygotskijs sociokulturella teori. Barn tar till sig ny 
kunskap i två nivåer, först i samspel med andra och därefter i självständighet. Det är skolans 
skyldighet att se till att alla elever får samma förutsättningar till detta och att undervisningen 
anpassas efter varje enskild elev. Alla som arbetar i skolan ska stimulera och stötta alla elever 
i deras kunskapsinlärning (Lgr 11 rev 2018, ss. 5-15). Lgr 11 (rev 2018, s. 6) benämner att all 
undervisning ska individanpassas efter elevens behov och anpassas efter språk och bakgrund. 
Läroplanen säger även att läraren ska stärka elevens vilja att lära sig, det vill säga elevens 
motivation (Lgr 11 rev 2018, s. 12).  
 



 

6 
 

3.3 ENGELSKA SOM ANDRASPRÅK 
I Sverige är engelska ett av de obligatoriska grundämnena i den svenska grundskolan, där 
eleven behöver ha ett godkänt betyg i slutet av årskurs 9 för att ha möjlighet att börja på 
gymnasiet. Lgr 11 (rev 2018, s. 33) menar att syftet med engelskundervisning i den svenska 
skolan ska leda till ämneskunskaper i språket, men även att eleverna ska få självförtroende i 
sin egna kommunikativa förmåga att använda språket när det behövs.  
 
Blommaert (2012, s. 2-3) diskuterar språket engelska utifrån två betydelsefulla faktorer, 
globalisering och sociolingvistik. Han menar att det är vanligt förekommande att se engelska 
som ett världsspråk som styr globaliseringen, men i själva verket finns det flera olika sorters 
engelska. Det är inte relevant att se ämnet engelska som ett ståndaktigt språk utan det bör 
undervisas om engelska som ett aktivt mobilt ämne. Blommaert (2012, s. 2-3) fortsätter att 
diskutera användandet av engelska genom att förklara att det i dagens samhälle är mer 
förekommande att tala engelska som ett andra eller tredje språk än att tala engelska som sitt 
modersmål. Det förekommer numera även i länder där engelska inte är det officiella 
huvudspråket, till exempel i Kina och Indien, att det bildas mindre samhällen där engelska blir 
ett inofficiellt huvudspråk. Engelska i denna värld har i huvudsak blivit ett språk som 
definieras av användare som inte har engelska som modersmål och vart det än förekommer i 
världen talas det med en accent. Accenterna skiljer sig även åt mellan de som har engelska 
som modersmål till exempel i USA och Storbritannien men också med olika accenter om man 
inte har det som modersmål till exempel i Sverige, Italien eller Indien.  
 
Den andra faktorn som Blommaert (2012) resonerar kring är sociolingvistik. Han menar att 
det finns en gammal föreskrift om att språk är ett centralt objekt i kommunikationen mellan 
människor. I nutida sammanhang ses språk inte längre som ett ståndaktigt objekt utan som en 
dynamisk bro mellan människor. Med det menas att bron symboliserar språket som för 
samman människor, men det dynamiska menas med att språket är i ständig rörelse samt 
förändring och anpassas efter mottagarna. Blommaert (2012, s. 3) fortsätter med att det finns 
en risk med att se engelska som ett ståndaktigt objekt i och med att det finns olika typer av 
engelska. Han menar att det finns till exempel något som kallas "standard engelska", "hiphop 
engelska" och en annan typ av engelska som används i sms eller mail samt många 
fler.  Eftersom det finns många olika så kallade "engelskor" är det riskfyllt att använda sig av 
ett arbetssätt som endast lär ut en viss typ av engelska, för att det då kan hämma motivationen 
att lära sig en annan typ av engelska samtidigt. Blommaert (2012) menar därför att den 
allmänna synen måste sluta att se språk som ett fast objekt utan låta rörelserna i samhället 
också påverka synen på språken därefter. Om den svenska skolan skulle se engelska som ett 
dynamiskt språk och utveckla undervisningen efter rörelser som sker i samhället skulle 
undervisningen kunna bli mer globalt och socialt främjande för eleverna. Lärarna behöver 
uppdateras om den senaste forskningen kring engelska och ändra sin undervisning efter det. 
Om lärarna förstår att engelska ses som både ett globalt och socialt ämne kan de också 
anpassa undervisningen efter det och på så sätt kunna skapa en mer motiverande och lustfylld 
undervisning för alla elever. 

3.4 KOMPONENTER FÖR EN MOTIVERANDE 
UNDERVISNINGSPRAXIS 
För att lärare ska kunna uppnå sin fulla potential i sitt uppdrag krävs det att lärare är medvetna 
om sina val i en systematisk undervisningspraxis. Det finns flera olika tillvägagångssätt att 
tillgå i denna process, Jenner (2004) beskriver en process och Guilloteaux och Dörnyei (2008) 
beskriver en annan. Den process som Jenner (2004) beskriver är flera komponenter som 
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tillsammans skapar en process medan Guilloteaux och Dörnyei (2008) beskriver en 
fyrastegsprocess som vilar på tre grundpelare. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av 
både Jenners (2004) och  Guilloteauxs och Dörnyeis (2008) tillvägagångssätt i en systematisk 
undervisningspraxis. 
 
Jenner (2004, s.21) förklarar att hans exempel på ett förhållningssätt inte ser ut som en 
systematisk process utan komponenterna går in i varandra kontinuerligt. Komponenterna är 
följande: perspektivseende, kontextualisering, konstruktiv åtgärdsplanering, professionell 
hållning och etisk hållning. Perspektivseende menas med att man som lärare kan lämna sitt 
eget perspektiv och se saker ur elevens perspektiv. Kontextualisering hör ihop med 
perspektivseende i den mån att det handlar om att läraren ser eleven i ett givet sammanhang. 
Läraren bör ställa sig de didaktiska frågorna, var, hur och varför befinner de sig i detta 
sammanhang med eleven. Det blir då lättare för läraren att förstå eleven och kunna möta 
eleven med relevanta frågor. Jenner (2004, s. 25-26) fortsätter att beskriva konstruktiv 
åtgärdsplanering som syftar till att läraren ska kartlägga varje elevs behov, svårigheter och 
förmågor för att kunna utforma relevanta och motiverande arbetsuppgifter. Det syftar även till 
att se att ett barn befinner sig i behov av i stöd istället för att eleven har behov av stöd. Att 
läraren skapar en åtgärdsplanering syftar främst till att undervisningen skall kunna bli 
individanpassad för varje elev. Professionell hållning är precis vad det låter, läraren ska agera 
professionellt i alla givna och oförberedda situationer. Det är viktigt att läraren är medveten 
om att läraren kommer hamna i både generella och situationella lägen och kan förbereda sig 
på hur läraren ska agera utifrån det. Det är viktigt att läraren är medveten om sina egna 
kunskaper, sin självkännedom och sin empati för att kunna agera så professionellt som möjligt 
(Jenner 2004, s. 28). Etisk hållning menar Jenner (2004, s. 29) är en ojämlik relation mellan 
lärare och elev, där läraren har ett övertag som ska behandlas på ett etiskt korrekt sätt. Med 
det menar han att det är lätt att lärare utnyttjar sin maktposition över eleverna för egen 
vinnings skull vilket är ett oetiskt sätt att agera på. För att detta inte skall kunna ske är det 
viktigt att läraren är medveten över sin egna förmåga att kunna reflektera över sitt agerande, 
samt kunna påverka det utefter det. Jenner (2004, s. 30) fortsätter också med att betona vikten 
av att arbetsplatsen etiska arbetssätt har en viktigt innebörd i hur lärarna bör agera. Det är 
viktigt att arbetslaget reflekterar och diskuterar med varandra hur ett etiskt förhållningssätt 
bör se ut för att alla ska agera på ett liknande sätt.  
 
Chervase (2015, s. 42-43) beskriver grunden för hur lärare ska motivera sina elever enligt 
Guilloteaux och Dörnyei (2008, s. 59) undervisningspraxis. Grunden består av tre delar: en 
god relation mellan lärare och elev, ett tryggt klassrumsklimat och en sammansvetsad grupp. 
Den första delen är en god relation mellan lärare och elev. Lärarens handlingar motiverar 
eleverna, allt från hur läraren interagerar med andra människor till hur läraren använder sig av 
olika pedagogiska verktyg för att lära sig saker. Det är viktigt att det är en ömsesidig relation 
mellan lärare och elev, fylld av respekt och tillförlitlighet för det i sin tur kan leda till ökad 
entusiasm för eleven för att lära sig något nytt. Den andra delen är ett trevligt och tryggt 
klassrumsklimat. Motivationen är som högst hos eleverna där de känner sig trygga i sitt 
klassrum att säga sin åsikt utan att de blir förlöjligade eller osäkra för att göra fel. För att 
eleverna ska känna sig motiverade till att lära sig behöver de flera olika möjligheter till att lära 
sig och konstant uppmuntras för deras försök. Den tredje och sista delen i grunden är att 
gruppen som läraren styr behöver känna att de är en sammansvetsad grupp präglad av 
gemensamt satta normer och regler där alla har fått sin röst hörd. Det är viktigt med 
gruppövningar, gemensamma belöningar, delade upplevelser och lekar inom gruppen för att 
öka gruppsammanhållningen.  
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Vidare förklarar Guilloteaux och Dörnyei (2008, s. 59) steg två som "den första produktiva 
motivationen" där komponenter som målsättning, attityder, förväntningar, övertygelser, 
arbetssätt och arbetsmaterial är relevant för eleven. Steg tre kallas för "upprätthålla och bevara 
motivationen" där följande åtta delar ingår: göra lärandet stimulerande för eleven, presentera 
uppgifter på ett stimulerande sätt, sätta ett konkret mål för eleven, skydda elevens självkänsla 
samt försöka stärka elevens självförtroende, tillåta eleven att upprätthålla en positiv social 
bild, främja samt uppmuntra till samarbete mellan eleverna, skapa självständighet för eleven 
och främja självmotiverande elevstrategier. Det sista steget kallas för "retrospektiv 
självutveckling" där komponenter som positiv feedback och respons är två viktiga faktorer. 
Här ingår även positiva och stimulerande omdömen som till exempel betyg. Bilden nedan 
visar hur den motiverande undervisningsprocessen ser ut enligt Guilloteaux 
 och Dörnyei (2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Figuren ovan visar processen som enligt Guilloteaux och Dörnyei (2008) beskrivs 
som en motiverande undervisningspraxis i en systematisk process.  
 
Den största likheten mellan Jenner och Dörnyeis modeller är att de betonar vikten av en bra 
och god relation mellan lärare och elev. Finns det ingen god relation hämmas elevens 
motivation till att ta till sig nya kunskaper, arbetsuppgifter eller helt nya kunskapsområden. 

MOTIVERANDE  

UNDERVISNINGS-PRAXIS 

1.Skapa grunden: 
-God relation lärare/elev 
-Tryggt klassrumsklimat 
-Sammansvetsad grupp 
 

2.Första motivationen: 
-Målsättning 
-Attityder 
-Förväntningar 
-Övertygelser 
-Relevanta 
arbetssätt/arbetsmaterial 
 

3.Bevara motivationen: 
- stimulera lärandet 
-presentera uppgifter 
stimulerande  
-konkreta mål 
-stärka elevens 
självkänsla/självförtroende 
- uppmuntra till en positiv bild 
-främja samarbete mellan 
eleverna 
-skapa självständighet för 
eleven 
-främja självmotiverande 
elevstrategier. 
 

4.Retrospektiv 
självutveckling: 
-Positiv feedback/respons 
-Positiva omdömen  
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En skillnad är att de har olika synsätt på hur en process kring lärarens agerande till att 
motivera sina elever går till. Guilloteaux och Dörnyei (2008, s. 59) syftar till en systematisk 
process där lärarens agerande bör följa olika steg, medan Jenner (2004, s. 23) menar att 
komponenterna han syftar på går in i varandra och att det inte finns en tydlig systematisk 
process. En annan skillnad mellan dessa två synsätt är att Guilloteaux och Dörnyei (2008) ger 
fler konkreta exempel på hur lärare kan gå tillväga i de olika stegen medan Jenner (2004) 
endast förklarar sina komponenter som exempel på olika situationer.  
 
Denna studie anser inte att den ena processen är bättre än den andre, utan vill istället syfta på 
att synliggöra olika vetenskapligt bevisade processer lärare kan använda sig av när de vill 
motivera sina elever. Förslagsvis kan lärare inspireras och omsätta olika delar från de båda 
olika processerna till sitt egna agerande. Studien vill också se om studiens utvalda lärare 
använder sig av någon specifik process som liknar de som beskrivs ovan. 
 

4. METOD 
Inriktningen som har valts för denna undersökningens syfte är en fenomenologisk kvalitativ 
metod.  Fenomenologi i en kvalitativ forskningsdesign kan förenklat beskrivas som "det som 
visar sig", alltså företeelser och händelser som de visar sig eller hur de uppfattas av våra 
sinnen. Den fenomenologiska kvalitativa designen syftar till att utforska och beskriva 
erfarenheter hos människor kring ett specifikt fenomen. Forskaren strävar efter att förstå 
meningen i ett utvalt fenomen och hur meningen i det valda fenomenet ter sig i ett utvalt 
sammanhang. Den fenomenologiska metoden syftar till att kunna förstå ett fenomen ur 
informanternas ögon. Fenomenologer menar att för att kunna förstå världen måste man förstå 
människan. Det handlar om att få en insikt och djupare förståelse i andra människors 
livsvärld. Det är människor som konstruerar verkligheten och inte verkligheten som 
konstruerar människorna (Christofferssen & Johannessen 2012, s.113). Fenomenologin 
ansågs vara mest relevant för denna studie då studien undersöker ett utvalt fenomen, hur 
lärare anser att de motiverar sina elever till att lära sig engelska. Studien utgår från lärarnas 
syn på sitt agerande och syftet bakom det. De utvalda lärarnas utsagor analyseras för att kunna 
förklara och förstå det mest främjande sättet att motivera elever på enligt dem själva. 
 
Den kvalitativa metoden valdes för att det är en mer flexibel metod med mer utrymme för 
spontana interaktioner och anpassningar. Kvalitativa metoder kan innefatta observationer eller 
intervjuer där det ges tillfälle för en oförutsägbarhet och flexibilitet. Det skapas en tydligare 
relation mellan forskare och deltagare vilket leder till att det kan ställas öppna frågor och 
deltagarna kan ge mer utförliga svar. Detta underlättar även för forskaren då forskaren kan 
anpassa sina frågor och skräddarsy följdfrågor som forskaren inte hade någon tidigare tanke 
på innan (Christofferssen & Johannessen 2012, s.16). Kvalitativa intervjuer används när 
forskaren vill undersöka ett fenomen kring informanternas erfarenheter och uppfattningar 
(Christofferssen & Johannessen 2012, s. 92). Kvalitativa intervjuer har använts för att 
fullborda denna undersökningens syfte och denna metod valdes eftersom större frihet ville ges 
till informanterna. En anledning var för att de skulle få möjlighet att uttrycka sig så fritt som 
möjligt samt att för att få ut så mycket information som möjligt. Christofferssen och 
Johannessen (2012, ss. 83-85) berättar att kvalitativa intervjuer är den vanligaste metoden för 
att samla data. Frågorna i en kvalitativ intervju är ganska öppna och det finns inga 
förbestämda svar som man tror att informanten ska svara. Intervjuaren får själv bestämma hur 
strukturerad intervjun ska vara och inriktningen i denna undersökning är en semistrukturerad 
intervju. Med en semistrukturerad intervju menas att forskaren har förberett en intervjuguide 
med en inledning, faktafrågor, introduktionsfrågor, nyckelfrågor och avslutning 
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(Christofferssen och Johannessen 2012, ss. 83-85). I denna undersökning användes tre 
faktafrågor, fem introduktionsfrågor och fem nyckelfrågor, se bilaga 1.   

4.1 URVAL OCH ETISKA RÄTTIGHETER 
Det som är utmärkande för en kvalitativ metod är att man vill få ut så mycket data som 
möjligt av informanten. Innan man väljer ut sitt urval måste man noggrant fundera på vilken 
målgrupp man ska rikta in sig på för att samla in tillräcklig med data (Christoffersen & 
Johannessen 2012, s. 54 - 55). För urvalet till denna undersökningen valde vi att ta hjälp av 
våra VFU-skolor efter intresse bland eventuella informanter. Christoffersson & Johannessen 
(2012, s. 55) presenterar snöbollsmetoden som är den urvalsprocess som användes inför 
undersökningen. Snöbollsmetoden innebär att informanter värvas genom att de vet någonting 
om temat. I denna undersöknings urval har det valts lärare som undervisar elever i årskurs ett 
till fyra och alla är behöriga i att undervisa i engelska. Det valdes ut sex stycken verksamma 
lärare från två olika skolor i Borås Stad.  
 
Eftersom denna undersökningen bygger på intervjuer med människor, måste individernas 
rättigheter upprätthålls. På grund av etiska rättigheter upplystes informanterna innan intervjun 
om deras etiska rättigheter enligt Vetenskapsrådet (2002). Vetenskapsrådet (2002, ss. 6-14) 
har fyra huvudkrav som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Det första kravet, informationskravet innebär att informanten ska veta om 
studiens syfte. Informanten blev informerad om syftet av studien redan vid första kontaktt 
samt ännu en gång vid intervjutillfället. Det andra kravet, samtyckeskravet innebär att ge 
samtycke till att intervjun ska genomföras. Eftersom informanterna var vuxna personer 
behövdes det endast ett muntligt samtycke från informanten själv. Det tredje kravet, 
konfidentialitetskravet, innebär anonymitet. Informanterna fick kännedom redan vid första 
kontakt att intervjun endast skulle stanna mellan oss tre parter och att anonymitet utlovades. I 
det sista kravet, nyttjandekravet, fick informanten vid intervjutillfället reda på att deras 
utsagor endast skulle användas i denna studie och därefter raderas för att nyttjandekravet 
skulle hållas. 

4.2 GENOMFÖRANDE OCH BEARBETNING AV INTERVJUERNA 
I genomförandet av intervjuerna har Christoffersson och Johannessen (2012, s. 86-87) 
intervjuguide använts. Intervjufrågorna kan överblickas i bilaga 1. Intervjun börjar med en 
presentation av oss, information och syfte om vår undersökning samt stärkandet av 
informanternas anonymitet. Informanterna får även ta del av slutresultat om de önskar och de 
får då möjlighet att applicera det i deras egna undervisning. Intervjun inleds därefter med 
faktafrågor vilket är allmänna frågor som är lätta för informanten att svara på. Sedan övergår 
intervjun till introduktionsfrågor där intervjuaren vill att informanten ska bidra med 
personliga inslag. Intervjun övergår därefter till huvuddelen där det ställs fördjupade frågor 
utifrån syftet. Intervjun avslutas därefter med en positiv avslutande fråga och möjlighet till 
egna frågor för informanten för att intervjun ska rundas av på ett korrekt sätt (Christoffersen 
& Johannessen 2012, s. 86-87).  
 
Alla intervjuer spelades in via en mobiltelefon för att det skulle underlätta transkriberingen. 
Det underlättades genom att man har möjlighet att kunna gå tillbaka och lyssna på dem i 
efterhand och även pausa. Efter att intervjuerna var inspelade och klara påbörjades 
transkriberingen. Transkribering innebär att avlyssna alla intervjuer var för sig och skriva ner 
ordagrant vad som sägs i löpande text. Alla transkriberingar anonymiseras och informanternas 
namn och arbetsplats tas bort för att säkerställa deras anonymitet. Detta gjordes med samtliga 
intervjuer. Kvalitativa intervjuer måste dokumenteras och transkriberas innan det kan ske en 
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analys eftersom man behöver dessa delar för att kunna genomföra och fullfölja en analys 
(Christofferssen & Johannessen 2012, s.92).  
 

4.3 ANALYSMETOD 
I denna analys användes Christofferssen och Johannessen (2012, ss. 114-123) beskrivning av 
hur forskare kan göra en djupanalys av sin insamlande data. I fenomenologiska 
undersökningar vill forskaren analysera innehållet i metoden. Innehållet analyserades utefter 
en innehållsanalys i fyra steg:  
 
 

1. Helhetsintryck och sammanfattning av meningsinnehåll 
2. Koder, kategorier och begrepp 
3. Kondensering 
4. Sammanfattning 

 
Det första steget, helhetsintryck och sammanfattning av meningsinnehåll, betyder att 
forskaren läser igenom hela sitt material och sorterar bort det som är irrelevant. Forskaren kan 
göra detta genom att förtäta meningar och komprimera långa uttalanden till kortare stycken. 
Detta steg har en avgörande betydelse för den slutgiltliga tolkningen eftersom om något tas 
bort i detta steg kommer det heller inte komma med senare i analysen. När forskaren känner 
att forskaren fått en tydlig och förenklad bild över sin insamlade data går forskaren vidare till 
steg 2. Efter transkriberingen av samtliga intervjuer lästes samtliga utsagor igenom. Varje 
utsaga förtätades genom att ta bort irrelevanta uttalanden, pauser, suckar och meningarna 
skalades ner. Under tiden det gjordes fördes de förkortade och relevanta meningarna in i en 
tabell, se bilaga 2. Användandet av en tabell användes för att få en tydlig och överskådlig 
blick över informanternas komprimerade utsagor. Kodningen uppfattades bli enklare om 
skapandet av en tabell skedde i tidigt skede med det viktigaste från intervjuerna. 
 
Steg två, koder, kategorier och begrepp, görs för att hitta meningsbärande element i 
materialet. Här går forskaren igenom materialet och skapar huvudkategorier genom att 
forskaren identifierar återkommande textexempel med kunskap och information om 
meningen. Dessa textexempel markeras med ett eller flera kodord som identifierar till vilken 
grupp det tillhör. Denna process kallas kodning och att koda betyder att sätta namn eller 
exempel på delar av texten. Kodning är ett redskap som används för att organisera och visa 
meningsfull information. Eftersom tabellen var gjord var det enkelt att börja koda. Kodningen 
gjordes på ett liknande sätt som i det tidigare steget, helhetsintryck och sammanfattning av 
meningsinnehåll. Skillnaden mot förra gången var att det denna gången var betydligt mindre 
text och meningar. Fråga för fråga analyserades och därefter kodades meningarna av från steg 
ett. Det blev genast uppenbart vilka ord som stack ut och var återkommande i respektive 
utsaga. Meningar på varje fråga byttes istället ut mot enstaka ord. På samma sätt som i steg 
ett, där de förenklade meningarna sammanställdes i en tabell, gjordes nu samma sak med 
kodning ett, se bilaga 3. Skillnaden mot tabellen i steg ett, helhetsintryck och sammanfattning 
av meningsinnehåll, var att där fanns en rad för respektive lärare och dennes svar. I tabellen i 
kodning ett, sammanställdes alla lärarnas svar på en och samma rad. 
 
Kondenseringen, steg tre, se bilaga 4. Den sker efter kodningen och betyder att forskaren 
sammanställer sina valda kodord i olika kategorier. Dessa bildar därefter färre större 
huvudkategorier. Forskaren skapar därmed underkoder vilket bidrar till huvudkategorierna. 
De huvudkategorier forskaren skapar är mer abstrakta än de konkreta kodorden och 
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kategorierna. Dennas fas används därefter för att kunna skapa en förtätad, informativ och 
konkret text. När kodning ett var klar började kondenseringen. När kodningen lästes igenom 
kom insikten om att det var flera av dessa ord som hörde ihop med varandra. Därför börjades 
skapandet av kolumner, med andra ord kondensering 1, se bilaga 4. Kolumnerna fylldes med 
ord som passade ihop, till exempel elevernas självkänsla och självförtroende. Därefter gjordes 
ytterligare en kondensering, kondensering 2. Under skapandet av dessa grupper i 
kondensering 2 noterades det att det framkom tre större kolumner där varje ord tillhörde en 
kolumn, se figur 2 nedan. Det skapades därför tre olika kategorier.  
 
  

Varierad, digitala verktyg, lekar, andra 
länder, anpassade läxor/uppgifter, 
förkunskaper, olika nivåer på uppgifter, 
återberätt 

Skapa ett bra 
självförtroende/självkänsla 
hos eleverna, inre motivation, 
elevens progression, mod. 

Förebild, skapa tryggt 
klassrumsklimat, våga, 
testa nytt, inställning, 
nyfikenhet, engagerad, 
varierad. 

Undervisningen Eleverna Läraren 
 

MOTIVERANDE 
KUNSKAPSFÖRMEDELING 

 

 
ELEVERS 

SJÄLVKÄNNEDOM 

 
LÄRARENS 

GESTALTNING 

 
Figur 2: Figuren ovan visar hur kondensering 2 gick till på ett förenklat sätt.  
 
Kondensering 2 gjordes för att förtäta kategorierna ytterligare och för att förstå vad varje 
kategori stod för. Synonymer togs bort och liknande ord komprimerades under ett ord, till 
exempel digitala verktyg, se figur 2 ovan. Därefter skapades tre konkreta rubriker vilket 
bidrog till skapandet av tre huvudkategorier. Dessa huvudkategorier döptes till, motiverande 
kunskapsförmedling, lärarens gestaltning och elevernas självkännedom. När de tre 
huvudkategorier var slutgiltiga, blev det lättare att börja skriva resultaten som analyserats från 
de kvalitativa intervjuer i en löpande text.  
 
Det sista steget, sammanfattning, använder forskaren för att skapa och diskutera nya begrepp 
och beskrivningar. Forskaren ser också över om forskarens sammanfattande begrepp och 
beskrivningar stämmer överens med det ursprungliga materialet. Det sista steget återfinns i de 
tre olika huvudkategorierna som ett sista stycke i varje del, 5. Resultat. 

4.4 PRESENTATION AV INFORMANTER 
För att behålla lärarnas anonymitet kommer de benämnas med fingerade namn. Den första 
informanten har vi valt att kalla Anna och är 26 år. Anna tog examen för snart två år sedan 
och är behörig lärare från förskoleklass till årskurs 3 och arbetar just nu i en årskurs 1. Annas 
kollega Lisa är 27 år. Lisa tog examen 2015 och är behörig att arbeta i årskurs 4-6. Lisa 
arbetar just nu som speciallärare och arbetar med elever som inte klarar målen eller av sociala 
skäl inte klarar av att vara en hel dag i klassrummet. Den tredje informanten som arbetar på 
samma skola har vi valt att kalla Kristin och är 57 år. Kristin tog examen 1985 och är utbildad 
montessoripedagog och behörig att undervisa i årskurs 1-3. Kristin undervisar just nu i en 
årskurs 3. Den sista kollegan som arbetar på denna skolan heter Maria. Maria är 53 år och tog 
examen 1989. Maria är behörig att arbeta i årskurs 1-3 och arbetar för tillfället som 
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resurslärare. På en annan skola i Borås arbetar Peter och han är 26 år. Han tog examen för 
snart ett år sedan. Peter är behörig att undervisa i årskurs 4-6 och arbetar just nu i en årskurs 4. 
Peters kollega, Stina är 47 år. Stina är behörig att arbeta som förskollärare och årskurs 1-6. 
Stina tog examen som förskollärare 1998 och som lärare 2002. Stina arbetar just nu i en 
årskurs 1. Samtliga lärare är behöriga i att undervisa engelska.  
 
 
NAMN, ÅLDER ARBETSPOSITION 
Anna, 26 år Årskurs 1 
Lisa, 27 år Speciallärare 
Kristin, 57 år Årskurs 3 
Maria, 53 år Resurslärare 
Peter, 26 år Årskurs 4 
Stina, 47 år Årskurs 1 

 
 
Figur 3, Figuren ovan visar en förenklad presentation av informanterna 
 
För att enklare tyda resultatet nedan skapades denna figur med en helhetssyn av studiens 
valda lärare. Valet av namn, ålder och arbetsposition gjordes för att lättare få en översikt av de 
olika informanterna.  

5. RESULTAT 
I kommande avsnitt presenteras de resultat som framkommit under undersökningen efter att 
analysen gjordes av materialet. Det framkom flera olika aspekter som ansågs vara avgörande 
när det kommer till elevers motivation. Dessa aspekter har delats in i tre kategorier, elevers 
självkännedom, lärarens gestaltning och motiverande kunskapsförmedling, Se figur 2 ovan. 
Efter varje underkategori följer en kort sammanfattning.  

5.1 ELEVERS SJÄLVKÄNNEDOM 
I detta avsnitt diskuteras det om huruvida lärarna anser att de behöver lägga ner tid på att 
motivera elever till att lära sig engelska. Anna som arbetar i en årskurs 1, Lisa som arbetar 
som speciallärare, Maria som arbetar som resurslärare och Kristin som arbetar i årskurs 3 
anser att det inte finns någon större problematik att motivera elever till att lära sig engelska. 
Detta beror på att det finns så många inslag av det i vardagen, menar de. En annan sak Lisa 
berättar är att det är viktigt att arbeta med elevernas inre motivation för att stärka eleverna. Ett 
annat samtal handlade om elevernas självförtroende och självkänsla där Peter var aktiv. Peter 
arbetar på en annan skola i en årskurs 4, och han diskuterar vikten av att stärka elevers 
självförtroende och självkänsla i engelska. Peters kollega Stina som arbetar i en årskurs 1, 
diskuterar en annan faktor som handlar om att synliggöra engelskan i vardagen för att 
motivera eleverna ytterligare.  
 
Anna upplever att det inte är svårt att motivera elever till att lära sig engelska eftersom många 
elever tycker det är spännande med ett nytt språk.  
 

Att motivera elever till att lära sig engelska är ingenting som är svårt, de  
flesta elever ser fram emot att lära sig engelska och tycker det är riktigt  
spännande - Anna. 
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Både Lisa och Maria som är kollegor med Anna instämmer om detta. Eftersom eleverna oftast 
är fulla av förväntan på lågstadiet inför att lära sig engelska, är det ytterst sällan någon elev 
som behöver motiveras till det. När elever börjar med engelskundervisning i skolan har 
majoriteten av eleverna redan haft kontakt med engelskan i någon form. Eleverna har varit i 
kontakt med det engelska språket genom semestrar, olika slags spel, film, tv, internet, reklam, 
youtube och andra appar där både talspråk och skriftspråk är på engelska. Samtliga lärare 
säger att det är stor skillnad på eleverna kunskapsmässigt beroende på hur mycket kontakt de 
har haft med engelska och vilka förkunskaper de har innan engelskundervisningen startar. Det 
kan vara en elev som kan tala engelska nästintill flytande medan det kan vara en annan elev 
som inte vågar säga ett enda ord. Lisa fortsätter med att berätta att det inte är svårt att 
motivera elever nu för tiden och om en elev inte är motiverad så blir eleven nästintill alltid 
motiverad på grund av vad som sker på alla digitala plattformar. Lisa nämner också att det är 
viktigt att försöka stimulera elevernas inre motivation. Med det menar Lisa att det som läraren 
undervisar om måste eleven förstå syftet med för sin egen vinnings skull. Om eleverna förstår 
varför de lär sig något och varför det kommer gynna dem kommer det leda till en glädje, 
nyfikenhet och lust för ämnet, menar Lisa. Maria nämner också vikten av elevernas förståelse 
för ämnet och vikten av att förstå dess användningsområden. Stina är inte kollega med 
ovanstående men hon talar om att synliggöra engelskan i samhället för eleverna och genom 
det öka motivationen för att lära sig språket. Stina nämner också vikten av att få eleverna att 
förstå att ingen kan allt, utan alla människor måste lära sig för att kunna nya färdigheter. 
 
Att bygga upp elevers självförtroende i engelskämnet nämns som en avgörande faktor av både 
Peter, Stina och Lisa. Peter menar att om inte eleverna har ett bra självförtroende i det 
engelska språket vågar de inte utmanas och kan heller inte utvecklas. Eleverna intalar sig 
själva att de inte klarar av uppgifterna för de har inte klarat dem tidigare. De är rädda för att 
säga fel vilket leder till att de inte ens försöker säga något. Stina som är kollega med Peter 
menar att det är viktigt att visa eleven helheten denne lärt sig och vad eleven inte kunde innan 
för att stärka elevens självförtroende. Peter fortsätter med att berätta att om en elev misslyckas 
gång på gång med en uppgift för att den är för svår leder det till att eleven tycker att ämnet är 
tråkigt för eleven aldrig får känna glädjen över att klara en uppgift. När elever tycker ämnen 
är roliga är det för att de klarar uppgifterna men samtidigt utmanas vilket leder till att eleven 
känner glädje över att lyckas. Det är därför viktigt att stärka elevernas självförtroende med 
uppgifter som de klarar av så de får glädjas i ämnet. Peter nämner också att lärare måste 
hjälpa eleverna med deras självkänsla.  
 

Det är många elever som har dåligt självförtroende i sin engelska, många är  
osäkra, och när man känner sig osäker och misslyckas tycker man det är 
tråkigt. Men om man på nåt sätt kan få dem att, det finns ju massa olika sätt  
man kan göra det på, få en bra självkänsla till det engelska språket och  
försöka göra engelskan till något roligt. Då tror jag att man vinner ganska  
mycket på det i längden – Peter 
 

Det är lättare att hjälpa eleverna med deras självförtroende för det är mer konkret, men 
självkänslan är svårare. Det handlar om hur eleven känner sig när eleven talar engelska. Det är 
viktigt att eleven inte känner sig dum eller generad för det kan försämra elevens självkänsla. 
Därför är det extra viktigt med ett tryggt klassrumsklimat där alla elever känner sig trygga och 
vågar tala även fast det blir rätt eller fel. Viktigt också att läraren markerar att det är högst 
olämpligt att skratta eller förlöjliga klasskompisar om de gör eller säger fel för att kunna 
skapa trygghet i gruppen. Kristin håller med om att det är viktigt att eleverna känner sig 
trygga och bekväma med att våga tala. Modet kommer inifrån och det är lärarens uppgift att 
se till att det modet från eleven tas emot på ett respektfullt sätt, i alla lägen.  
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Sammanfattningsvis när det kommer till elevernas självkännedom känner samtliga lärare att 
det finns ytterst få elever som är lågt motiverade till att lära sig engelska. Lärarna tror att det 
beror på att eleverna möter det engelska språket redan i tidig ålder och att det är naturliga 
inslag i dagens samhälle. Lisa nämner vikten av att stimulera elevernas inre motivation för att 
eleverna ska förstå syftet med att lära sig engelska för deras egna skull. Peter och Stina tar 
också upp vikten av stärka elevernas självförtroende och självkänsla. Det stämmer överens 
med Guilloteaux och Dörnyei (2008) motiverande undervisningspraxis där det i steg tre talas 
om att att stärka elevernas självkänsla och självförtroende för att bevara motivationen, se figur 
1 under avsnitt 3.4.  
 
5.2 LÄRARENS GESTALTNING 
Lisa, Anna, Maria och Kristin är kollegor på en skola medan Peter och Stina är kollegor på en 
annan skola och här nedan diskuteras vikten av lärarens gestaltning. Lisa, Anna, Maria och 
Kristin talar mer om vikten av hur lärare bör vara för att påverka eleverna på ett positivt sätt, 
medan Peter och Stina talar om att synliggöra engelskan i vardagen för att skapa ett syfte för 
eleverna. Anna, Kristin och Peter tar även upp att det är viktigt att skapa ett tryggt 
klassrumsklimat. Samtliga lärare är behöriga i ämnet engelska och har antingen undervisat i 
det tidigare eller undervisar i det nu. Alla har fått sin utbildning på någon högskola runt om i 
Sverige. Lisa har studerat utomlands och fick en ökad förståelse för hur svårt det kan vara att 
lära sig ett andra/tredje språk. Ingen av dem har någon ytterligare bakgrund inom ämnet. Lisas 
kollega Maria nämner även att det har skett kompetensutvecklingsdagar kring ämnet på 
arbetsplatsen där hon jobbar och hon har också läst några böcker om det. Anna är kollega med 
ovanstående och hon nämner att det har läst artiklar kring engelska på skolan. 
 
Kristin, Anna och Peter betonar vikten av att skapa ett tryggt klassrumsklimat. Detta är viktigt 
eftersom eleverna måste känna sig trygga för att våga utmanas och våga göra fel. Det är också 
viktigt att läraren förmedlar detta till eleverna för att de ska känna sig delaktiga i skapandet av 
klassrumsklimatet. 
 
Samtliga lärare nämner vikten av lärarens ansvar för elevernas motivation. De anser att 
lärarna har det största ansvaret för att eleverna ska blir motiverade till att vilja lära sig 
engelska. Anna, Kristin, Lisa och Maria betonar vikten av att lärare måste känna sig bekväma 
i det engelska språket för att eleverna ska bli bekväma med det. Om läraren vågar tala 
engelska kommer eleverna så småningom också våga det. Det speglas tydligt vilken 
inställning läraren har till ämnet för eleverna. Anna, Kristin, och Maria nämner vikten av att 
vara glad och intresserad av ämnet för att det smittar av sig till eleverna. Om en lärare går in 
med en omotiverad inställning att engelska är tråkigt och svårt kommer eleverna också tycka 
det. Inställningen är en av de största redskapen till hur undervisningen blir.  
 
 

Det är viktigt att skapa en miljö där det är okej att göra fel, alla gör fel - 
Anna. 

 
Det är viktigt att vara en engagerad lärare, mitt intresse smittar av sig 
- Kristin 
 
Ge av dig själv och visa att du tycker att det är kul. Det inspirerar och det 
smittar.- Maria 
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Jag måste själv visa att jag tycker det är kul med engelska”. Det speglas 
jättetydligt. –Anna 
 

Anna menar att läraren måste visa att läraren tycker ämnet är kul, för det smittar av sig till 
eleverna. Anna gav även ett fantastiskt exempel på när hon själv lyckades motivera elever till 
att våga tala engelska. Anna började undervisa i en klass på höstterminen och hade bestämt 
sig för att under hela engelskundervisningens timme endast tala engelska. Om eleverna inte 
förstod behövde de bara räcka upp handen och fråga så översatte läraren. Genom att Anna 
talade engelska hela tiden byggdes det inte upp en osäker stämning av att tala engelska och 
hon visade även att man inte alltid uttalar varenda ord korrekt. Anna påverkade 
engelskundervisningen på ett positivt sätt vilket resulterade i att hela klassrummet var 
engelsktalande under vårterminen.  Kristin, Maria och Anna nämner några betydelsefulla 
egenskaper som är viktiga att en lärare som undervisar i engelska besitter. Dessa är att vara 
självsäker, positiv och engagerad. Maria nämner att det också är viktigt att våga dela med sig 
av sina egna erfarenheter och på så sätt inspirera eleverna. Det är också viktigt att vara lyhörd 
mot eleverna och lyssna på deras åsikter och tankar både kring språket engelska, men också 
hur de vill ha sin undervisning. Maria nämner också att det underlättar att ha en gemensam 
årskursplanering.  
 
En annan sak som Stina lyfter är vikten av att kunna förklara syftet med att lära sig engelska 
för eleverna. Lyckas läraren med detta ökar den inre motivationen hos eleverna då de inser 
värdet av att kunna språket. Det underlättar också för elevernas motivation om läraren 
försöker hitta glädjen i språket och det lustfyllda. I dagens samhälle är engelska något som 
finns runt oss hela tiden. Peter och Stina uppmanar andra lärare till att påvisa vart i vår vardag 
vi möter engelska. Detta bör göras för att eleverna ska få ett tydligare och mer konkret syfte 
till varför de lär sig engelska. 
 
Sammanfattningsvis när det kommer till lärarens gestaltning tycker samtliga lärare att läraren 
bär ansvaret för elevernas motivation. Läraren måste känna sig bekväm i det engelska språket 
för att eleverna ska bli bekväma. Lärarnas självförtroende smittar av sig till eleverna. Lärarnas 
inställning smittar också av sig oavsett om det är positivt eller negativt gentemot ämnet vilket 
eleverna också påverkas av. Peter, Kristin och Anna nämner att det är viktigt att skapa ett 
tryggt klassrumsklimat där eleverna ska känna att det är accepterat att göra fel. Detta stämmer 
överens med både Jenner (2004) och Guilloteauxs och Dörnyeis (2008) forskning, vikten av 
att skapa ett tryggt klassrumsklimat för att skapa en motiverande undervisning. Majoriteten av 
lärarna nämner också att det är betydelsefullt att lärare kan förklara syftet med att lära sig 
engelska i skolan.  
 

5.3 MOTIVERANDE KUNSKAPSFÖRMEDLING 
Samtalen kring hur lärarna individanpassar sin undervisning var olika. Anna och Maria gav 
inte några exempel på hur de gör. Peter som arbetar i en årskurs 4 och Stina som arbetar i en 
årskurs 1 säger båda att det är lättare att individanpassa glosor än den resterande 
undervisningen. Lisa som arbetar som speciallärare instämmer med detta. Kristin som arbetar 
i en årskurs 3 och på samma skola som Lisa, berättar om ett läromedel som hon använder för 
att individanpassa sin undervisning. Ett annat samtal handlade om digitala verktyg där Lisa 
och Stina talar om fördelarna med användandet av digitala verktyg och ger konkreta exempel.  
Anna som arbetar på samma skola som Kristin och Lisa diskuterar att det är viktigt att lärare 
reflekterar över sin undervisning för att kunna utvecklas. Hon ger också konkreta förslag på 
hur man kan variera sin undervisning.  
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Samtliga lärare instämmer om att det är viktigt men svårt att individanpassa undervisningen i 
engelska för att det är stora klyftor kunskapsmässigt mellan eleverna. Tre av sex lärare 
nämner att det är lättare att individanpassa glosor.  
 

Vi kör alltid glosor på fredagar, och till elever som vill utmanas har inte bara ord  
utan de får meningar som de  ska översätta, och de som inte riktigt klarar av att träna  
på ca 15 ord, de får istället fem ord som jag väljer ut som inte är för långa eller  
komplexa. Detta får dem för  att de ska känna att de också lyckas och på så sätt 
kunna vinna deras nyfikenhet för språket, så de inte kommer till varje lektion och  
tänker åh nej inte engelska. – Peter 
 
Som klasslärare har jag inte lyckats med individanpassning då har jag istället bara  
anpassat mängden glosor- Lisa 

 
Det jag kommer på är att jag varierar och anpassar läxor. Textmassa och antal 
glosor- Stina 

 
Peter förklarar att läraren kan nå de som är lågt motiverade med färre glosor för att skapa en 
självkänsla hos dessa elever. Därefter öka antalet glosor successivt. Det är också viktigt att 
utmana dem som behöver en större utmaning med fler ord och även med meningar. Detta sker 
dessutom med ett digitalt verktyg som kallas bingel. Där har varje elev ett eget inlogg och 
läraren kan lägga ut individanpassade uppgifter till var och en. På det sättet blir det inte tydligt 
vem som får vilka uppgifter utan eleverna ser endast deras egna uppgifter på deras inlogg. 
Elever tycker det är ett roligt och lärorikt verktyg där deras lust och motivation för engelska 
ökar. Kristin nämner att hon individanpassar sin undervisning genom att hon använder sig av 
skolans läromedel, som i detta fall är läromedlet Happy. Läromedlet utgår från brittisk 
engelska när de talar och har både en textbok och en arbetsbok. Läromedlet har tre olika 
nivåer för att sträcka sig till så många elever som möjligt. Det finns också en elevwebb för 
ytterligare individualisering. Hon säger också att om det skulle vara en elev som är över 
kunskaperna i läromedlet tar hon fram extramaterial till den eleven.  
 
Flera lärare säger att det är viktigt att variera sin undervisning och att man vågar släppa det 
traditionella läromedlet och testa sig fram. Anna uppmuntrar lärare att ställa sig frågan, vad 
fungerar egentligen för mina elever? Detta anser hon är viktigt eftersom alla klasser är olika 
och något som fungerade i en klass kanske inte fungerar i nästa klass. Anna nämner också att 
det är viktigt att leka på lektionerna för att stimulera alla elever, både de som är lågt 
motiverade och de som inte har brist på motivation. Hon fortsätter med att nämna att det inte 
behöver vara endast engelska lekar, utan det kan även vara svenska lekar. Hon säger såhär: 
 

Det kan vara någonting så enkelt som att man har en svensk lek, som man bara 
väljer att göra på engelska istället. - Anna 

 
Peter är inne på samma spår och menar att det är viktigt att variera sin undervisning. Han 
menar att om man som lärare har fantasti och motivation så är möjligheterna inom 
engelskämnet oändliga. Kristin säger att man ska ta vara på elevernas naturliga entusiasm och 
utgå från engelskan som eleverna kommer i kontakt med via till exempel spel och youtube. 
Det är också enkelt att få in engelskan som ett vardagligt inslag i undervisningen, som 
exempel att presentera dagens datum och veckodag på engelska vilket inte är någon större 
ansträngning eller tar mer tid. Genom att använda engelska i vardagliga sammanhang kommer 
elevernas nyfikenhet fram på ett naturligt sätt, säger Peter. Lisa uppmuntrar till användandet 
av digitala verktyg i undervisningen som en drivkraft för eleverna att lära sig mer. Lisa ger 
exempel på olika hemsidor som används i hennes egna undervisning som eleverna tycker 
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särskilt mycket om. Stina nämner liknande saker men vill poängtera att det är viktigt att lärare 
vidgar sina vyer och vågar testa nya plattformar där engelska används och kan omsättas i 
undervisningen. Stina ger exempel på flera olika spel, till exempel the sims, farmville och 
minecraft. Detta är spel som tjänar ett syfte och har en utvecklande tanke i grunden, som inte 
bara stimulerar engelskan utan också andra färdigheter som matematik.  
 
Sammanfattningsvis tycker alla lärare att det är svårt att individanpassa undervisningen i 
engelskämnet för det är stora skillnader mellan eleverna kunskapsmässigt. Lärarna ger olika 
exempel på hur man kan individanpassa undervisningen. Anna poängterar syftet med leken i 
undervisningen och hur lustfyllt och motiverande det kan vara för eleverna. Stina nämner att 
det är enkelt att få in engelskan i vardagliga sammanhang för att väcka elevernas nyfikenhet 
på ett naturligt sätt. Det sista de nämner som kan vara motiverande inslag i undervisningen är 
användning av digitala verktyg som till exempel spel, film, internet och appar. Lärarnas 
utsagor stämmer överens med både Jenner (2004) och Guilloteauxs och Dörnyeis (2008) 
förslag på en motiverande undervisningspraxis. Jenner (2004) diskuterar meningen med att 
individanpassa undervisningen för att kunna ta fram motiverande och meningsfulla 
arbetsuppgifter för eleverna, vilket lärarna dock anser vara en utmaning för dem. Guilloteauxs 
och Dörnyeis (2008) tar upp betydelsen av stimulerande uppgifter i både steg två, första 
motivationen, och steg tre, bevara motivationen, i deras fyrastegsprocess, se figur 1. 

6.DISKUSSION 
I avsnittet nedan kommer en omfattande resultatdiskussion där resultaten som framkommit 
både genom intervjuerna och från litteraturen kommer diskuteras. Undersökningens metod 
diskuteras också utifrån kvalitativa intervjuer, urval, genomförande och analysmetod. 
 

6.1 RESULTATDISKUSSION 
Något som framgick tydligt i informanternas utsagor var hur påverkade de är av den 
sociokulturella teorin. Alla informanter nämner på ett eller annat sätt den stora vikten av att 
skapa ett tryggt klassrumsklimat. Det är viktigt med ett tryggt klassrumsklimat där det är 
accepterat att göra eller säga fel för att våga utmanas och på så vis utvecklas. Detta samspelar 
med den sociokulturella teorin eftersom lärandet sker i interaktion med andra. För att det ska 
kunna ske framgångsrika samspel elever sinsemellan eller samspel mellan lärare och elever 
krävs det just ett tryggt klassrumsklimat där alla elever, och också läraren, känner sig trygga 
och bekväma. Något som ingen av informanterna nämner, är vikten av god kommunikation 
som en faktor för ökad motivation. Vygotskij menar att språket är det primära verktyget för en 
god kommunikationen och för en lönsam inlärningsprocess. Han menar att barn lär sig i två 
led, först i interaktion med andra barn eller vuxna och därefter inom sig själva (Säljö 2005, s. 
119-120). Även fast informanterna inte nämner vikten av god kommunikation, kan man ändå 
tolka att de tycker det är en viktig faktor eftersom de nämner att det är viktigt att skapa ett 
tryggt klassrumsklimat där alla ska våga uttala sig även fast det kan bli fel. Något ytterligare 
som tillhör och är en stor del av den sociokulturella teorin är den proximala utvecklingszonen. 
Det är som tidigare nämnt det avstånd mellan det eleven kan bemästra till det eleven behöver 
stöttning för att klara av. Ingen av lärarna nämner den proximala utvecklingszonen eller 
betydelsen av att sträva efter att arbeta med den. Varför det är viktigt att arbeta med den är för 
att det är i den proximala utvecklingszonen som eleverna utmanas och utvecklas. Är uppgiften 
för lätt känner eleven att denne inte utmanas och tappar därför motivationen till att fortsätta 
inlärningen vidare (Forsell 2018, s. 173). En tänkbar förklaring till varför inte informanterna 
nämner den proximala utvecklingszonen kan vara för att de nämner att det är svårt att 
individanpassa engelskundervisningen. Tidigare forskning utifrån Jenner (2004, s. 25-26) 
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nämner att det är viktigt att individanpassa och kartlägga elevens behov för en motiverande 
undervisning. Flera av informanterna menar att eleverna är spridda kunskapsmässigt i 
engelska och att det därför är svårt att individanpassa undervisningen. Jenner (2004, s. 25-26) 
beskriver konstruktiv åtgärdsplanering, som är en del av hans komponenter för en 
framgångsrik undervisningspraxis, som syftar till att läraren ska kartlägga varje elevs behov, 
svårigheter och förmågor. Detta ska läraren göra för att kunna utforma relevanta och 
motiverande arbetsuppgifter och främst för att undervisningen ska kunna bli så 
individanpassad som möjligt för varje elev. Vi hävdar att det är viktigt att försöka 
individanpassa sin undervisning så gott det går för att kunna utmana alla elever i deras 
proximala utvecklingszon. Förslagsvis skulle man kunna göra olika nivåer där läraren 
bestämmer vilken nivå och vilket material varje elev ska arbeta med för att på så vis skapa 
utmaningar. Detta skulle kunna göras årskursvis där alla lärare i samma årskurs använder 
samma material och kan individanpassa efter sina elever i sin klass. 
 
Jenner (2004, ss.15-21) nämner att det krävs en god relation mellan elev och lärare för att det 
skall kunna ske ett långsiktigt och framgångsrikt lärande. Relationen utgör nämligen grunden 
för det pedagogiska mötet som måste ske för att det skall uppstå ett lärande. Detta var 
någonting som vi trodde informanterna skulle nämna eftersom det ständigt arbetas med 
stärkande gruppövningar för sammanhållning på våra egna VFU-skolor. Det kan vara att 
informanterna anser att det är någonting som är självklart och inte behövdes nämnas, men det 
är tyvärr ingen slutsats som kan dras eftersom det inte nämns. Tidigare i denna studie nämns 
två olika modeller med olika komponenter på hur lärare kan skapa en så bra undervisning som 
möjligt, dessa är Jenner (2004) och Guilloteaux & Dörnyei (2008).  Jenner (2004, s. 23) 
nämner flera komponenter som han menar går in i varandra och att det inte finns en tydlig 
systematisk process i motsats till Guilloteaux & Dörnyei (2008) där de beskriver ett ordnat 
händelseförlopp. Några exempel på komponenter som Jenner (2004, ss. 21- 23) nämner är, 
perspektivseende som menas med att man som lärare kan lämna sitt eget perspektiv och se 
saker ur elevens perspektiv och kontextualisering som handlar om att läraren bör ställa sig de 
didaktiska frågorna, var, hur och varför befinner de sig i detta sammanhang med eleven. 
Guilloteaux och Dörnyei (2008, s. 59) menar att en framgångsrik undervisningspraxis bygger 
på en grund som består av tre delar, en god relation mellan lärare och elev, ett tryggt 
klassrumsklimat och en sammansvetsad grupp. Som redan diskuterat här ovan nämner 
informanterna ingenting om relationen mellan elev och lärare eller sammansvetsad grupp utan 
endast ett tryggt klassrumsklimat. Dock kan slutsatsen dras att om man har ett tryggt 
klassrumsklimat där det är accepterat att göra fel, är gruppen automatiskt sammansvetsade 
som grupp och känner sig säkra med sig själva och med varandra. Det saknas en vidare 
diskussion från informanterna om en god relation mellan varje elev och läraren för att det ska 
ska stämma överens med Guilloteaux och Dörnyeis (2008) undervisningspraxis. Detta är 
något som vi reflekterar över samtidigt som ingen av informanterna verkar ha en tanke på. 
Det är förståeligt att det kan vara svårt att ha en god relation till alla elever, men vi anser att 
det är ytterst nödvändigt för all slags inlärning och tycker det är underligt att ingen nämner 
det. Ingen av informanterna nämner heller vikten av att ställa sig de didaktiska frågorna som 
Jenner (2004) diskuterar i en av hans komponenter, kontextualisering. Detta är viktigt att man 
som lärare gör för att kunna förklara syftet med undervisningen eller någon specifik uppgift 
för eleverna. De nämner heller inte hur de ser på sin egna undervisning utifrån elevernas 
perspektiv som Jenner (2004) kallar perspektivseende. Detta kan tyda på att våra 
intervjufrågor inte bjuder in till sådana tankar och tar med oss det till framtida intervjuer.  
 
Vi diskuterade sinsemellan oss huruvida informanterna ser på engelska och 
engelskundervisning. Vi uppfattade att de ser engelska och engelskundervisningen som ett 
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aktivt mobilt ämne som Blommaert förespråkar, istället för ett ståndaktigt ämne som det 
tidigare gjorts. Blommaert (2012, s. 2-3) nämner bland annat betydelsen av hur lärare ser på 
engelska i undervisningsform gentemot hur engelska faktiskt ter sig globalt i dagens samhälle. 
Hur lärare ser på sin engelskundervisning påverkar hur de förmedlar språket till eleverna. Vi 
fick en någorlunda tydlig bild av hur de ser på sin engelskundervisning vilket bland annat är 
att de alla är medvetna om att det är lättare att lära ut engelska idag eftersom det förekommer 
på många ställen i elevernas vardag. De fortsätter också att förespråka användandet av digitala 
verktyg i sin undervisning, dels för att stimulera lusten och motivationen hos eleverna men 
också för att det ofta förekommer engelska inslag. Flera lärare nämner också att det är 
uppskattat av eleverna att titta på film, vilket kan bli ett ypperligt tillfälle att se på någon 
engelsktalande film. Vi drar slutsatsen om att engelskundervisningen inte längre är ett 
ståndaktig ämne, utan att det har börjat bli ett dynamiskt ämne som rör sig i takt med 
samhället. Med det menas är att sättet lärarna har börjat undervisa på är mer dynamisk i och 
med användandet av digitala verktyg och den senare forskningen som menar att elever lär sig 
tillsammans med varandra istället för enskilt. Men det är fortfarande en typ av engelska som 
lärs ut och inte olika typer av engelska som Blommaert (2012) förespråkar. Vi förmodar att 
detta kan bero på att hälften av våra informanter är så gott som nyexaminerade och har fått ta 
del av den senaste forskningen på högskolan om hur engelskundervisning och synen på 
engelska bör vara, vilket bland annat kan vara en varierad undervisning med flera inslag av 
digitala verktyg. Sen är hälften av informanterna relativt unga vilket vi också tror är en 
bidragande faktor i och med att internet har skapat ytterligare broar mellan länder och 
engelska har blivit ett ännu större språk än tidigare. Alla informanter anser att engelska är det 
globala språket och har inga svårigheter med att förmedla detta till eleverna. På samma sätt 
som Vygotskij talar om att kommunikationen är det primära verktyget i inlärningen menar 
Blommaert att språk, framförallt engelska är en bro mellan människor. Det är det sociala som 
för människor närmare varandra. Med det sagt samtycker informanterna med Blommaert om 
att engelska ses utifrån två betydelsefulla faktorer, globalisation och sociolingvistik 
(Blommaert 2012, s. 2-3).  
 
 En annan faktor som ingen av informanterna nämner är teorin om olika sorters såkallade 
"engelskor" som Blommaert (2012) talar om. Han menar med att det finns risker med att 
endast lära ut en sorts engelska, för att det då kan hämma inlärningen av de andra sorternas 
engelska. Han fortsätter bland annat att nämna några olika typer av engelska vilket är standard 
english, vilket är det som lärs ut i svenska skolor. Hiphop engelska är en annan och engelskan 
som används i sms, mail eller på sociala medier är ytterligare en annan (Blommaert 2012, s. 
3). Vi drog slutsatsen att det är viktigt att belysa detta för eleverna för att på så vis kunna 
jämföra de olika "engelskorna" som finns och uppmuntra inlärningen ytterligare. Den ena 
engelskan behöver inte utesluta den andra, utan snarare tvärtom, de kan gynna varandra. Detta 
är ytterligare en faktor som ingen av informanterna nämner, att det finns olika accenter av 
engelska och de nämner heller inte vilken sorts engelska de undervisar i. Det hade varit 
intressant om de nämnde vilken typ av engelska de lär ut, för att undersöka om de alla 
undervisar i brittisk engelska som är det vanligaste i svenska skolor eller någon annan accent 
av engelska. Det finns ju olika accenter bland dem som har engelska som modersmål till 
exempel amerikanska, brittiska och irländska. Men det finns också accenter bland dem som 
inte har engelska som modersmål bland annat indisk engelsk accent eller italiensk engelsk 
accent (Blommaert 2012, s. 2-3). Vi tror att det är bra att även här belysa detta för eleverna 
och inte mena att det finns ett rätt eller fel sätt att tala engelska på. Om man endast lär ut 
brittisk engelska, som är det vanligaste i svenska skolor kan det hämma vissa elever som 
kanske är mer vana vid exempelvis amerikansk engelska eller någon annan engelsk accent. 
Det står ingenstans i Lgr 11 om vilken slags engelska som ska läras ut men vi har endast stött 
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på brittisk engelska i läromedel. Dock säger (Lgr 11 rev 2018, s. 34) att man ska möta talad 
engelska med viss regional och social färgning.  
 
Efter att tillsammans diskuterat den tidigare forskningen och jämfört den med lärarnas utsagor 
här ovan, kan vi dra slutsatsen om att flera faktorer stämmer överens mellan lärarnas 
intervjuer och vår valda tidigare forskning. Det finns dock faktorer som informanterna inte 
har nämnt överhuvudtaget vilket skulle kunna tyda på en skillnad mellan informanterna och 
forskningen. Den största skillnaden mellan informanternas utsagor och vår valda forskning är 
betydelsen av värdefulla och trygga relationer mellan lärare och elev. Det framgår inte tydligt 
om detta är något som är viktigt för dem eftersom de inte nämner det överhuvudtaget, men vi 
analyserar att de anser det eftersom de nämner ett tryggt klassrumsklimat återkommande 
gånger. Ett tryggt klassrumsklimat innebär en miljö där det är tillåtet att göra fel och där alla 
känner sig accepterade och respekterade. Detta är också en likhet mellan lärarnas utsagor och 
vår utvalda forskning, där forskningen anser att det är en viktigt del av den motiverande 
undervisning att läraren etablerar ett tryggt klassrumsklimat. Det kan vara hur våra 
intervjufrågor var utformade som gjorde att det inte nämndes, togs upp eller tolkades fel. En 
annan likhet mellan vår valda forskning och informanternas utsagor är att 
engelskundervisningen ska ses som ett dynamiskt språk som är beroende av ändringarna i 
samhället istället för ett ståndaktigt ämne. Det är viktigt att lärare är medvetna om att 
samhället ändras och i takt med det försöka ändra undervisningen för att kunna möta alla 
elevers lust och motivation. Som tidigare nämnt i denna studie nämns två olika modeller med 
olika komponenter på hur en framgångsrik undervisningspraxis kan se ut, dessa är Jenner 
(2004) och Guilloteaux & Dörnyei (2008).  Jenner (2004, s. 23) nämner flera komponenter 
som han menar går in i varandra och att det inte finns en tydlig systematisk process i motsats 
till Guilloteaux & Dörnyei (2008) där de beskriver ett ordnat händelseförlopp. Dessa kan ses 
som hjälpmedel för lärare som vill utveckla sin undervisning och kunna uppnå sin fulla 
potential. Den ena är inte bättre än den andra, utan vi anser att det är upp till var och en att 
bestämma vilken som passar individen bäst. Det har inspirerat oss i stor omfattning om hur vi 
själva vill lägga upp vår egna undervisning och vilka komponenter vi kommer att följa. Vi 
tror exempelvis att Guilloteaux och Dörnyei (2008) beskriver en bra grund för pedagogiska 
relationer, men håller med Jenner (2004) om att det inte behöver ses som en systematisk 
process. I det stora hela anser vi att lärarnas utsagor stämmer till största del överens med den 
senare forskningen med det finns faktorer som inte benämns och vi kan därför inte analysera 
om det är för att de inte håller med eller om intervjun inte bjöd in till de tankarna hos lärarna.  

6.2 METODDISKUSSION 
Kvalitativa intervjuer var en bra metod därför att det var ett bra sätt att få information om hur 
lärare motiverar elever inom engelskämnet eftersom vi kunde ställa de frågor som vi önskade. 
Kvalitativa intervjuer gav lärarna möjlighet att berätta vad de själva ville berätta. De var 
kontrollerade av frågor, men frågorna var öppna och lärarna hade möjlighet att säga vad de 
ville i slutet. Av våra tidigare erfarenheter under vår VFU vet vi att man har en klar bild av 
hur man vill ha sin undervisning innan man går in i klassrummet, men att det oftast inte blir 
som man tänkt sig i slutändan. Vi ville få lärarna att reflektera och fundera över hur de 
motiverar elever i ett nytt perspektiv. Vi hade velat intervjua fler lärare, förslagsvis även från 
andra skolor för att kunna göra en bredare jämförelse. Denna studie skedde dessvärre under 
tidspress samt andra hinder kom emellan för en större urvalsgrupp. Om man hade 
vidareutvecklat denna undersökning skulle man kunna tagit det vidare genom att intervjua 
elever och eventuellt göra observationer i klassrummet under lärarnas engelskundervisningen. 
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Urvalet i undersökningen blev avgränsat till lärare som undervisar elever från årskurs 1 till 
årskurs 4 i de kommunala skolorna. Avgränsningen till de kommunala skolorna gjordes 
eftersom synen på engelskundervisning kan variera från kommunal skola till friskola och vi 
ville att lärarna skulle ha samma utgångspunkt. Friskolor är privatägda och i Borås stad finns 
det bara en friskola som har lågstadiet. Vi valde också att intervjua lärare istället för elever 
eftersom lärarna är verksamma och ser flera olika elever med olika motivation vilket ökar 
trovärdigheten. Eftersom synen på motivation varierar från person till person intervjuades det 
just därför olika lärare om hur de anser att de motiverar elever för att få en större helhetsbild. 
 
Under genomförandet stötte vi på några små hinder. Det största hindret var att få tag i lärare 
och därefter hitta en gemensam tid som passade båda parterna. Många lärare var upptagna 
med nationella prov vid just denna tidpunkt, vilket gjorde att flertalet eventuella informanter 
tackade nej. Sportlovet inföll även här vilket gjorde att många lärare var lediga och inte kunde 
delta i en intervju. I framtiden ska vi vara mer uppmärksamma med detta i vår planering för 
att undvika det som ett kommande hinder. En positiv effekt på genomförandet var att 
informanterna deltog frivilligt och det gav dem förhoppningsvis en positiv syn på motivation 
och hur viktig den är för inlärningen.  
 
Att hitta en analysmetod som passade undersökningen var ingen större utmaning eftersom vi 
under hela undersökningen har använt Christofferssen och Johannessen (2012) 
Forskningsmetoder för lärarstudenter som stöd. Vi har använt oss av en fenomenologisk 
undersökning där intervjusvaren bearbetades i fyra olika steg och vi fick fram ett trovärdigt 
och intressant resultat, se bilaga 2. 

7. FRAMTIDA STUDIER 
När vi nu har slutfört denna studie om hur lärare motiverar sina lågt motiverade elever till att 
lära sig engelska kan vi konstatera att det behövs fler studier kring detta. Vi ser ett stort behov 
av kompetenta lärare inom motivation och anser att alla lärare borde utvecklas kontinuerligt 
kring detta. Förslagsvis är att respektive lärare kan läsa in sig mer på ämnet motivation för att 
lättare kunna möta och utmana varje enskild elev i sin proximala utvecklingszon. Ett annat 
förslag är att skolorna runt om i Sverige kan anordna tema eller kompetensdagar kring detta 
där lärare får den senaste forskningen kring motivation. Trots att alla våra deltagande lärare i 
studien hade läst om motivation i sin utbildning var det ingen som omsatte någon teori kring 
motivation i praktiken. Vi tror att lärare behöver se värdet av motivationen i deras 
undervisning och använda sig av de redskap som bland annat presenteras i denna studie eller 
annan vetenskaplig forskning.  
 
Vi uppmanar andra forskare eller studenter till att undersöka detta vidare för att det ska bli ett 
mer omtalat och omskrivet ämne inom skolans värld. 
 

8. SLUTSATS 
En av slutsatserna är att lärarna i denna studie att deras elever inte är lågt motiverade i 
engelskämnet, utan snarare tvärtom. Eleverna är nyfikna och har en motivation och vilja att 
lära sig engelska. Vikten av att skapa ett tryggt klassrumsklimat har uppmärksammats och det 
är någonting lärare måste arbeta med från första mötet med eleverna för att gynna dem i 
framtiden. Om läraren inte skapar ett tryggt klassrumsklimat från början kommer elevernas 
motivation bli lidande allt eftersom de misslyckas med en uppgift och inte känner sig 
accepterade för det. Känner sig eleverna inte trygga med att misslyckas kommer de heller inte 
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våga utmanas och dessvärre inte utvecklas. Det är därför det är viktigt att läraren arbetar för 
att skapa ett tryggt klassrumsklimat från början för att alla elever ska våga utmanas. En annan 
slutsats är också att det är enkelt och inte särskilt tidskrävande för lärarna att få in engelskan 
som ett vardagligt inslag i undervisningen, det kan vara så enkelt som att säga dagens namn 
och datum på engelska. Det leder till att engelskan blir ett naturligt inslag i undervisningen. 
Någonting som är ett hinder för lärarna är att individanpassa undervisningen eftersom 
elevernas förkunskaper i engelskämnet är olika. Individanpassning är också någonting som tar 
tid och resurser vilket kan vara en anledning till varför det bortprioriteras av dagens lärare. 
Trots det är det viktigt att lärarna försöker i den mån de kan att individanpassa undervisningen 
för att kunna utmana varje elev i deras proximala utvecklingszon. Den sista slutsastsen vi tar 
med oss är vikten av goda pedagogiska möten och relationer mellan lärare och elever. För det 
är i det pedagogiska mötet inlärningen sker.  
 
Denna studie har gett oss stora kunskaper om motivation inom engelskämnet som vi själva 
kommer applicera i våran undervisning, inte bara i engelskämnet utan i samtliga ämnen. En 
engagerad, självsäker och framförallt motiverad lärare kommer att smitta av sig till eleverna. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 
INTERVJU FRÅGOR (fakta frågor till informanten) 
Vad heter du? 
Hur gammal är du? 
Hur ser din familjerelation ut? 
 
(Introduktionsfrågor till informanten)  
Vad har du för utbildning? Vilka ämnen undervisar du i? 
När tog du examen? 
Vad har du för arbetserfarenhet inom läraryrket? 
Vad har du för bakgrundshistoria inom språkinlärning? 
 
UNDERSÖKNINGSFRÅGOR (Nyckelfrågor) 
Hur motiverar du elever till att lära sig engelska som är lågt motiverade? 
Tänker du på någon särskild forskning eller teori kring motivation? 
Hur individanpassar du din engelskundervisning?  
Vill du berätta om ett tillfälle när du lyckades eller inte lyckades motivera en elev att ta till sig 
engelska-ämnet. 
 
Avslutning 
Nu är det bara en fråga kvar, 
Vad skulle du säga är det viktigaste för att motivera elever till att lära sig? 
Är det något mer du vill berätta eller tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Bilaga 2 
 
 
Frågor Anna Peter Lisa Kristin Maria Stina 
Hur gammal 
är du? 

26 år 26 år 27 år 57 år 53 år 47 år 

Hur ser din 
familje 
relation ut? 

Inga barn, 
många syskon. 

Inga barn, 
sambo, två 
syskon. 

Sambo, ett 
barn. 

Gift, två vuxna 
söner. 

 Gift, två 
barn. 

Vad har du för 
utbildning? 

Grundlärarutbild
ning mot F-3 

Grundlärarutbild
ning 4-6, 
behörig ma, no, 
sv, eng, tk. 

Grundlärarutbild
ning 4-6 
inriktning SV 
Ma Eng SO 

Jag är utbildad 
lågstadielärare 
och 
montessoripeda
gog. 

Utbildad 
lågstadielär
are. 

Förskollärar
e 
 och 
Grundskollär
are 1-6 
GSME. 

Vilka ämnen 
undervisar du 
i? 

alla ämnen 
förutom idrott, 
musik, 
slöjd,bild. 

Sv och 
engelska. 

Alla. Arbetar 
som 
speciallärare 
med elever som 
inte når målen 
eller av sociala 
skäl inte klarar 
av en hel dag i 
klassrummet. 

svenska, 
engelska, 
matematik, no, 
te, so, bild, mu 
och idrott 

matte,engel
ska, 
svenska och 
NO. 

Sv, Ma, No, 
So, Eng, Tk, 

När tog du 
examen? 

2017 2018 2015 1985 1989 1998 och 
2002 

Vad har du för 
arbetserfaren
het inom 
läraryrket? 

Andra 
arbetsåret, 
blandar nytt och 
gammalt, testar 
nya saker. 

HT/VT på 
skolan som 
lärare, och 
Vik:at, jobbat i 
en flex-enhet på 
en skola i under 
terminen som vi 
skrev 
examensarbete. 

Arbetat på tre 
olika skolor med 
tre olika klasser 
(åk 4, åk 1-2, åk 
5) men arbetar 
nu mer en-till-en 
samt som 
stöttning vid 
undervisning 
och bedömning 

klasslärare för 
åk 1-3 men 
även arbetat i 
förberedelsekla
ss samt med 
åldersblandade 
klasser på en 
Montessoriskola
. 

Arbetat i 30 
år. 

Arbetat 3 år 
i fsklklass, 3 
år i fskl, och 
resten (ca 
50-50 i 
mellanstadie
t och 
 lågstadiet) i 
grundskolan 
åk 4-6. Nu 
åk 1-3. 

Vad har du för 
bakgrundshist
oria inom 
språkinlärning
? 

Mycket under 
utbildningen, 
men ej mer än 
det, förutom 
några artiklar 
här och där. 
Men ej djupläst 
något. 

Inte mer än det 
som lästes på 
högskolan. 

Har endast 
studerat språk i 
lärarutbildning 
men studerade 
en termin i 
Nederländerna 
vilket ökade 
förståelsen för 
hur svårt det är 
att lära sig ett 
nytt språk samt 
hur viktigt 
engelskan 
faktiskt är för 
oss. 
Teckenspråk på 
gymnasiet- 

Jag har läst 
engelska, 
franska, tyska  
och latin på 
gymnasienivå. 
På 
lärarhögskolan 
läste jag 
metodik i 
engelska. 
 

På 
lågstadiet är 
det oftast 
inte svårt att 
motivera 
barnen att 
vilja lära sig 
engelska. 
De kan 
redan en hel 
del och 
tycker oftast 
att det är 
kul.  
För att få 
barn 
motiverade 
är det viktigt 
att de förstår 
:varför de 
skall lära sig 
och att det 
är viktigt att 
kunna 
språk. 
 

Varierar 
undervisning
en och 
använder 
flera olika 
sätt, ex film, 
teater/sketc
her, sång, 
prata och 
skriva. 
Motiverar 
även genom 
att prata 
enskilt med 
eleven och 
se vad 
eleven 
kommer 
ihåg från 
vad ex 
filmen 
handlade 
om och 
stärka 
eleven 
genom att 
se att hen 
kan 



 

 
 

återberätta 
innehåll etc. 

 
       
Hur motiverar du 
elever till att lära 
sig engelska som 
är lågt 
motiverade? 

Leken är 
jätteviktig. 
Får med 
alla elever 
även de 
som är lågt 
motiverade. 
Kan göra 
om svenska 
lekar till 
engelska. 
Pratar bara 
engelska 
när vi har 
engelska, 
förstår 
ingen får 
läraren 
översätta, 
mycket 
svårt i 
början, men 
efter en 
termin 
pratar de 
allra flesta. 
Viktigast att 
jag som 
lärare är 
bestämd 
och vågar 
prata 
engelska 
hela tiden, 
det smittar 
av sig. 

Skapa ett 
klassrum där 
man tillåts 
göra fel, ett 
klassrum där 
eleverna 
vågar. Svårt.            
Hitta och 
skapa 
motivationen- 
gå till 
vardagliga 
saker och 
försöka hitta 
nån form av 
nyfikenhet 
därifrån. Att 
bygga upp en 
förkunskap 
om ett ämne. 
Inte bara följa 
en 
lärarhandledni
ng, läsa in sig 
mer på 
området, och 
våga gå 
utanför 
ramarna lite. 
 

Ej svårt att 
motivera 
eleverna 
längre då de 
möter 
engelska 
dagligen. De 
vill lära sig för 
att kunna 
förstå tv-
serier, spela 
datorspel, följa 
youtubers och 
kommunicera 
med 
jämnåriga från 
andra länder. 
De som 
saknar 
motivation 
brukar 
motiveras av 
detta. Det 
finns också 
många roliga 
hemsidor att 
använda där 
de blir 
beroende av 
att förstå 
engelska för 
att kunna ta 
del av 
innehållet. 

Skapa ett 
tryggt 
klassrumskli
mat för alla 
så de vågar 
prata 
engelska. 
Ta vara på 
den naturliga 
entusiasmen 
och utgå från 
engelskan i 
elevernas 
värld som de 
kommer i 
kontakt med 
genom spel, 
filmer och tv. 
Smyga in 
engelskan i 
andra 
sammanhang 
än bara då vi 
har engelska 
på schemat.  
(Exempel på 
lekfulla 
avbrott: 
rörelsesånger
, rim & 
ramsor, lekar, 
och höra-
göra-
övningar) 
Jobba mycket 
med 
förförståelse 
och 
bilderböcker. 
Det blir en 
byggsten i 
det språkliga 
självförtroend
et. När man 
förstår tycker 
man det är 
kul och det 
skapar en 
grogrund för 
mer fördjupat 
lärande. 
(Exempel på 
förförståelse: 
vi läser short 
stories som vi 
har 
förförståelse 
om på 
svenska. Till 
sagorna hör 
en kort liten 
film. De nya 
orden vi 
tränar 
återkommer 
hela tiden i 
filmerna vilket 
ökar vår 

På 
lågstadiet 
är det 
oftast inte 
svårt att 
motivera 
barnen att 
vilja lära 
sig 
engelska. 
De kan 
redan en 
hel del 
och tycker 
oftast att 
det är kul.  
För att få 
barn 
motiverad
e är det 
viktigt att 
de förstår 
:varför de 
skall lära 
sig och att 
det är 
viktigt att 
kunna 
språk. 
 

Varierar 
undervisningen och 
använder flera olika 
sätt, ex film, 
teater/sketcher, 
sång, prata och 
skriva. Motiverar 
även genom att 
prata enskilt med 
eleven och se vad 
eleven kommer ihåg 
från vad ex filmen 
handlade om och 
stärka eleven 
genom att se att 
hen kan återberätta 
innehåll etc. 



 

 
 

känsla att 
förstå talad 
engelska.) 

-Tänker du på 
någon särskild 
forskning eller 
teori kring 
motivation? 

Nej. Men 
nämner 
Vygotskijs 
teori som 
något 
bekant. 

Nej. Man 
tänker mer på 
hur man själv 
hade det i 
skolan och 
försöker utgå 
lite från det. 

Nej, inte som 
jag minns per 
namn men vet 
att vi läste 
mycket på 
högskolan om 
att yttre 
motivation inte 
fungerar utan 
att 
motivationen 
måste komma 
inifrån – inre 
motivation. 
Det spelar 
ingen roll vad 
jag säger eller 
gör utan 
eleverna 
måste själva 
känna att de 
har behov av 
språket och 
lust att lära.  
 

Språkforsknin
g visar att 
yngre barn 
inte utvecklat 
ett kritiskt 
tänkande 
kring sina 
egna 
prestationer. 
De vågar 
mer.  Äldre 
elever är mer 
självkritiska.  
De tystnar på 
lektionen. 
Denna 
forskning är 
ett starkt 
argument för 
att börja med 
engelska 
redan i 
förskoleklass. 
På så vis får 
eleverna fler 
år på sig att 
bygga upp 
sitt språkliga 
självförtroend
e.  
 

Nej. Nej. 

Hur 
individanpassar 
du din 
engelskundervisn
ing? 

Svårt när 
de är små. 
Men 
försöker 
skapa 
självförtroe
nde hos 
dem. Vara 
säker själv, 
för det 
smittar av 
sig på 
eleverna. 

I engelska en 
utmaning 
eftersom 
eleverna är så 
spridda 
kunskapsmäs
sigt. Mycket 
gemensamma 
övningar i en 
klass med 
många svaga. 
Övningar för 
de som är 
starka och vill 
utmanas mer. 
Glosor på 
fredagar, och 
till elever som 
vill utmanas 
inte bara ord 
utan de får 
meningar och 
de som inte 
riktigt klarar av 
att träna på ca 
15 ord, får fem 
ord.Detta får 
dem för att de 
ska känna att 
de också 
lyckas och på 
så sätt kunna 
vinna deras 
nyfikenhet för 
språket. 

Just nu 
arbetar jag en-
till-en vilket 
möjliggör till 
stor 
individanpass
ning då läser 
vi andra 
böcker än 
läromedlet, 
tittar på serier, 
spelar spel 
och använder 
youtube. Som 
klasslärare 
har jag inte 
lyckats med 
individanpass
ning då har 
jag istället 
bara anpassat 
mängden 
glosor – men 
det är inget 
jag är stolt 
över. 

Jag använder 
läromedlet 
Happy. Det är 
ett 
individanpass
at material 
som ger varje 
elev den 
träning och 
de 
utmaningar 
han/hon 
behöver. 
Texterna i 
textbook 
innehåller 
samma 
berättelser 
men finns på 
tre olika 
svårighetsniv
åer. 
  
De elever 
som kommit 
betydligt 
längre i sin 
språkinlärnin
g får 
utmaningar. 
(Exempel: 
konversation, 
skrivuppgifter 
och 
grammatik) 
 

Naturligtvi
s måste 
man 
individ 
anpassa 
då barnen 
kan 
befinna 
sig på 
olika 
ställen. 
De får 
extra 
uppgifter. 
Det svåra 
är att 
hinna 
med och 
följa upp 
då 
spridninge
n kan 
vara stor. 

Varierar och 
anpassar läxor. 
Textmassa och 
antal glosor. De 
elever som har 
behov av att skriva 
på iPad gör det. 
Elever med dyslexi 
har förhören 
muntligt. Prata i 
små grupper vid 
behov. Tänker till på 
gruppsammansättni
ngar. 



 

 
 

Vill du berätta om 
ett tillfälle när du 
lyckades eller inte 
lyckades motivera 
en elev att ta till 
sig engelska-
ämnet. 

De som ej 
har något 
intresse för 
engelska är 
svårast att 
fånga upp.                                 
Hörövning 
som var 
svår för 
några 
elever, då 
fick de 
lyssna flera 
gånger och 
svara på 
enkla 
frågor, 
några 
klarade det. 
Men det 
viktigaste 
var att de 
försökte, 
stort steg. 

Har inte utsatt 
dem för 
offentliga 
sammanhang 
där de 
behöver prata 
högt inför hela 
klassen. Men 
testade detta. 
En dialog 
mellan två 
personer som 
jag bad 
eleverna läsa 
upp, den ena 
dialogen är lite 
svårare än 
den andra, 
medan den 
andra 
dialogen 
passar elever 
som inte klara 
av längre 
meningar. 
Och först så 
ville ingen 
göra det, men 
sen när några 
elever hade 
gjort det 
slutade det 
med att hela 
klassen gjorde 
det. Hade ej 
funkat tidigare 
men nu har 
jag byggt upp 
ett 
sälvförtroende 
hos dem, de 
flesta iallafall, 
så de vågar 
prata inför en 
hel grupp. 

Kommer inte 
på något 
specifikt men 
jag tycker som 
sagt att det 
blir ett mindre 
och mindre 
problem att 
motivera dem. 
Den inre 
motivation är 
idag större när 
de har tillgång 
till engelska 
dagligen. 

Jag kommer 
inte på något 
specifikt 
tillfälle. 
Jag har 
däremot 
erfarenhet av 
en 
särbegåvad 
elev som 
lärde sig 
engelska helt 
på egen hand 
Han talade 
engelska på 
avancerad 
nivå redan 
som åttaåring 
Uttalet var 
perfekt! 
Fascinerande
! 
 

Kommer 
tyvärr inte 
på något. 

Jag kan inte komma 
på någon som har 
varit så omotiverad 
att denne inte har 
tagit till sig något 
från engelska 
undervisning, 
 men att elever med 
någon låsning 
exempelvis att tala. 
Då har det släppt 
med att prata i 
smågrupper. 

Vad skulle du 
säga är det 
viktigaste för att 
motivera elever 
till att lära sig? 
 

Läraren 
måste visa 
att hon 
tycker 
ämnet är 
kul. Det 
speglas 
tydligt 
vilken 
inställning 
läraren har 
till ämnet. 
Leka, leka, 
leka. Leken 
är jätteviktig 
för 
motivatione
n och 
lusten. 

Skapa en bra 
självklänsla till 
det engelska 
språket på 
flera olika sätt 
och försöka 
göra 
engelskan till 
något roligt. 
Vara varierad i 
sin 
undervisning, 
våga testa 
olika saker, 
håll dig inte 
bara till ett 
läromedel, 
våga ändra 
lektioner och 
testa nya 
saker, testa 
olika digitala 
verktyg som 
kahoot, 

Att fokusera 
på inre 
motivation. Att 
det jag säger 
och gör ska 
leda till att de 
själva får upp 
ögonen för 
ämnet och 
känner lust till 
det och också 
att elever gör 
det jag gör 
inte det jag 
säger. Jag 
måste 
använda mig 
av språket.  
 

vara en 
engagerad 
lärare - mitt 
intresse 
smittar av sig,   
skapa ett 
tryggt 
klassrumskli
mat - vågar 
prata och 
uttrycka sig 

Ge av sig 
själv och 
visa att du 
tycker att 
det är kul. 
INSPIRE
RA. Det 
smittar. 
Förklara 
varför de 
ska lära 
sig ämnet.  
Varför det 
är viktigt 
att kunna. 
Få dem 
att förstå 
att 
kunskap 
är viktigt. 
Var 
positiv, 
var 
nyfiken på 
barnens 
fundering
ar. 

Att eleven redan 
kan många 
engelska uttryck 
och har lärt sig dem. 
Exempelvis sjunger 
engelska låtar, 
speltermer och hitta 
områden där eleven 
är stark och kan 
många olika . Att 
ingen kan något 
direkt men att man 
lär sig bit för bit. Att 
engelska är ett av 
de obligatoriska 
ämnena som man 
bara måste lära sig 
och träna sig på. 
 



 

 
 

Lyssna. 
 

Är det något mer 
du vill berätta 
eller tillägga? 

Viktigt att 
våga och 
skapa en 
miljö där 
det är okej 
att göra fel, 
alla gör fel. 
Så vi lär 
oss. 

——————
——————
—- 

——————
——————
—- 

Det är viktigt 
att ha en 
gemensam 
ämnesplaneri
ng på skolan 
så fyrornas 
lärare kan ta 
vid där vi 
slutar i trean. 

————
————
————
—- 

Engelskans nya 
område att ta sig 
fram i är genom att 
spela spel 
 så som PS 4( med 
SIMS, Farmer 
Simulator, FIFA, 
etc) och via 
mobiltelefon .  
 

 
  



 

 
 

 
 

Bilaga 3 
 
Kodning 1  
Vad heter du? 
 

Kvinna-5                                Män-1 

Hur gammal är du? 25-30. 3 st                            40-50. 1 st                             50+ . 2 st 
Hur ser din 
familjerelation ut? 

Barn:3 st                           

Vad har du för 
utbildning?  

F-3 : 3 st                                  4-6: 2 st                                    fsk & 1-6: 1 st 

Vilka ämnen 
undervisar du i? 

alla undervisar i engelska.  

När tog du examen? innan 2000: 3 st                      efter 2000: 4 st(en vidareutbildade sig) 
Vad har du för 
arbetserfarenhet 
inom läraryrket? 

Samtliga är legitimerade och verksamma lärare.  

Vad har du för 
bakgrundshistoria 
inom språkinlärning? 

lärarutbildningen, läsa böcker, kompetensdagar  

Hur motiverar du 
elever till att lära sig 
engelska som är lågt 
motiverade? 

leka, få med alla, prata engelska, översätta, våga prata, skapa tryggt 
klassrum, vardagliga saker, nyfikenhet, förkunskaper, gå utanför ramarna, 
tv-spel, datorspel, film,  daglig kontakt med engelska, youtube, andra länder, 
lekfulla avbrott, bilderböcker, språkligt självförtroende,förstå varför, syftet, 
varierad undervisning, återberätta på svenska.  

-Tänker du på någon 
särskild forskning 
eller teori kring 
motivation? 

Vygotskij, egna erfarenheter från sin skolgång, yttre-och inre motivation, 
språkforskning-yngre barn vågar mer, 

Hur individanpassar 
du din 
engelskundervisning
?  

svårt när de är små, skapa självförtroende hos dem, vara säker som lärare, 
våga, 
utmaning-stor spridning kunskapsmässigt, gemensamma övningar för 
språksvaga 
, individuella övningar för utmaning, anpassade glosor,väcka nyfikenhet, 
spela spel, 
 youtube, digitala verktyg-bingel, läromedel happy, text på olika nivåer,  
utmaning-konversation, grammatik, extra uppgifter, variera, anpassa läxor,  
ipad, muntliga förhör, välplanerade gruppsammansättningar.  

Vill du berätta om ett 
tillfälle när du 
lyckades eller inte 
lyckades motivera en 
elev att ta till sig 
engelska-ämnet. 

skapa självförtroende med svåra uppgifter som eleverna blir stolta över när 
de klarar.  

Vad skulle du säga är 
det viktigaste för att 
motivera elever till att 
lära sig? 
 

förkunskaper, uttryck, sånger, spel, visa elevens progression, obligatoriskt 
ämne, inspirera elverna, ge av dig själv, förklara syftet, varför, positiv, va 
nyfiken, lyssna på eleverna, var engagerad lärare, visa intresse för ämnet, 
skapa tryggt klasskumsklimat, våga prata, våga säga fel, fokusera på inre 
motivation, skapa bra självkänsla hos eleverna i språket, varierad 
undervisning, hitta glädjen, testa nytt, lekar, lärarens inställning.  

Är det något mer du 
vill berätta eller 
tillägga? 

gemensam ämnesplanering, inse engelskans betydelse i samhället.  



 

 
 

 
 

Bilaga 4 
 
Kondensering 1 

varierad undervisning, våga prata, 
vardagliga saker, spel, film, sång, 
tvspel, dataspel, youtube, andra länder, 
lekfulla avbrott, bilderböcker, 
återberätta på svenska, gemensamma 
övningar för språksvaga, extrauppgifter 
för starka. anpassade glosor, anpassa 
läxor, digitala verktyg-bingel, läromedel 
happy, text på olika nivåer, muntliga 
förhör, förkunskaper, uttryck,  

Självkänsla,självf
örtroende, våga 
prata, våga göra 
fel, förstå varför, 
förstå syftet, inre-
och yttre 
motivation, visa 
elevens 
progression, 
inspiration, inse 
engelskans 
betydelse i 
samhället.  

Lärarens roll, läraren våga prata, 
översätta, skapa tryggt klassrumsklimat, 
förklara varför, förklara syftet, egna 
erfarenheter, lärarutbildningen, läsa 
böcker, kompetensdagar, vara säker, 
våga, väcka nyfikenhet, ge av dig själv, 
inspirera, positiv, var nyfiken, lyssna på 
eleverna, var engagerad, visa ditt intresse 
för ämnet, våga säg fel, hitta glädjen, 
testa nya saker, lärarens inställning, 
gemensam ämnesplanering underlättar.  
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