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Sammanfattning 
För att öka elevers motivation är det av vikt att identifiera deras inställning till ämnet samt att 
skapa undervisning som motiverar och engagerar elever. Elevers motivation till att vilja lära sig 
engelska är ofta stark i grundskolans tidiga år, årskurs F-3, och därför är det väsentligt att 
grundlägga ett livslångt lärande och intresse för språk. Studien utgår från Robert C. Gardners 
teori om den social-pedagogiska modellen som varit en väsentlig teori i främmande 
språkinlärning under några årtionden. Gardners teori har bidragit till analysen av datamaterialet 
samt till att förstå elevers motivation. Undersökningen som genomförts i studien är konceptuellt 
replikerad av Jurisevics och Pizorns studie (2013) ”Young Foreign Language Learners´ 
Motivation – A Slovenian Experience.   
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur elever som lär sig engelska som 
främmande språk i grundskolans tidiga år i Sverige uppfattar undervisningen i ämnet. Alltså, 
hur är eleverna motiverade till att lära sig engelska i skolans sammanhang. För att kunna svara 
på syftet ställdes fyra empiriska undersökningsfrågor som ämnade undersöka elevers 
integrativa motivation, hur de uppfattar sin egen inlärningsförmåga, vilka mål de sätter upp för 
sig själva samt vilka inlärningsaktiviteter som integrativt motiverar eleverna.  
 
För att svara på studiens syfte användes en kvantitativ ansats i form av gruppenkäter likt 
ursprungsstudien. I studien tillfrågades 58 elever om att medverka varav 48 elever svarade på 
enkäten i studien. Enkätfrågorna som användes var konceptuellt replikerade vilket möjliggjorde 
genomförandet av en liknande studie i ett annat skolsammanhang än ursprungsstudien.  
 
Av resultatet framgick det att eleverna i allmänhet tycker om undervisningen i engelska och att 
lära sig det engelska språket. Resultatet tyder även på att eleverna formar en positiv självbild i 
främmande språkundervisningen. Att prata engelska, att sjunga och dansa samt att leka lekar 
framkom som de undervisningsinslagen som elever motiveras av och föredrar i undervisningen 
i engelska som främmande språk i en svensk skolkontext. De mål eleverna sätter upp för sig 
själva antyder att de drivs av en integrativ motivation, dock är det viktigt att ta hänsyn till både 
den integrativa och instrumentala motivationen i kunskapsutvecklingen i engelska som 
främmande språk. Av resultatet framgick även några likheter och skillnader mellan studierna 
som genomförts i Slovenien och Sverige. En likhet var att eleverna i båda länderna hade en 
generellt positiv uppfattning till att lära sig ett främmande språk. Dessutom föredrog eleverna i 
båda länderna att lära sig genom varierande undervisning, vilket visar på en likhet. En väsentlig 
skillnad som framkom var att eleverna i Sverige i större utsträckning än eleverna i Slovenien 
vill tala det engelska språket.  
  



 

Förord 
 
       ”as much as talent counts, effort counts twice”- Angela Duckworth.  
 
Citatet skulle liknas vid denna studies arbetsgång där vi mer än en gång påmints om att 
ansträngning och att inte ge upp är avgörande för att lyckas. Ett inledande tack vill vi framföra 
till vår handledare Martin G Erikson som trodde på oss och som bidrog med avgörande 
kunskaper för att kunna färdigställa detta examensarbete. Vi vill även tacka elever och personal 
på den skola som undersökningen genomfördes på, då de med stort engagemang deltog efter 
bästa förmåga. Utan dem hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie. Det är vår 
förhoppning att denna studie kan bidra med nya infallsvinklar och inspiration till läsare och att 
den kan så ett frö̈ till medvetenhet om motivation i undervisningen i engelska som främmande 
språk.  
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”Syftet med utbildning är att få individen att vilja göra det han måste” 
                                                                    Platon 
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INLEDNING  
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11 2018) framgår 
det att elever ska ges möjlighet att utveckla sina språkkunskaper samt att skolan ska stimulera 
intresset för språk i ämnet engelska. Elever ska även få möjlighet att utveckla sin språkliga 
förmåga och få tilltro till den genom rika möjligheter till kommunikation. Att elever får möta 
undersökande och lek i undervisningen ses som väsentliga delar för att elever ska kunna tillägna 
sig kunskaper (Skolverket 2018). Därmed har lärare i uppdrag att skapa undervisningstillfällen 
som motiverar och engagerar elever i deras språkutveckling.  
 
Motivationen till att lära sig engelska tycks variera med ålder, enligt Lundberg (2016, s. 169). 
Generellt sägs motivationen vara starkast i yngre åldrar, 6–7 år, för att sedan sjunka ju äldre 
eleverna blir. Därmed anser Lundberg (2016, s. 169) att det är av högsta prioritet att skolan 
försöker underhålla och stärka elevers motivation för språk från förskoleklass eller årskurs ett 
och upp genom grundskolan. Undervisande lärare i grundskolans tidiga år är de allra viktigaste 
när det gäller att grundlägga ett livslångt lärande och ett intresse för språk, enligt samstämmiga 
forskare (Lundberg 2016, s. 169). De första årens engelska kan därmed ses som banbrytande 
och grundläggande för att studera fler språk såsom franska, tyska och spanska. I de fall att 
engelskan görs till ett attraktivt ämne i de tidiga årskurserna kan motivationen och intresset för 
språk utvecklas när eleverna är som mest mottagliga (Lundberg 2016, s. 169). Lundberg (2016, 
s. 11) påpekar dessutom att engelska idag framstår som det främsta språkverktyget för 
internationell kommunikation. Detta kan ses som ytterligare en anledning till att arbeta för att 
gynna elevers kunskaper och motivation i ämnet.  
 
Examensarbetet tar sin utgångspunkt i kunskapsöversikten som genomfördes under hösten 
2018. I kunskapsöversikten (Liljengren & Rosander 2019) kartlades forskningsfältet för att 
vinna förståelse i hur elever motiveras och lär sig det engelska språket i grundskolans tidiga år, 
F-3. Resultatet i kunskapsöversikten visade att elever motiveras av multimodala arbetssätt med 
varierande inslag i undervisningen, såsom att dansa och sjunga, leka lekar och att spela spel. 
 
I Lgr 11 (Skolverket 2018) finns det inga kunskapskrav för engelska i årskurs F-3. Vi har 
observerat att detta riskerar att medföra att engelska blir ett eftersatt ämne som får för lite tid i 
timplanen. Detta har till följd att kvaliteten i undervisningen riskerar att bli lidande och elever 
har då liten möjlighet att utveckla ett språkligt självförtroende. Då engelskan senare kommer 
att bli ett av de viktigaste kärnämnena i skolan bör elever och lärare få rätt förutsättningar i 
grundskolans tidiga år för en gynnsam engelskundervisning. Följaktligen finns ett behov av 
forskning inom ämnet.   
 
Lärare behöver ha en medvetenhet om elevers motivation för att kunna ge eleverna rätt 
förutsättningar till att utveckla kunskaper i engelska. För att få en medvetenhet om elevers 
motivation behöver deras uppfattning till främmande språkundervisning belysas. Genom denna 
studie vill vi bidra till forskningen genom att belysa hur elever är motiverade till engelska i den 
svenska skolan. I grundskolans tidiga år grundläggs ett livslångt lärande i engelska där elever 
ska utveckla en kommunikativ förmåga. För att motivera eleverna till att nå denna förmåga 
behövs kunskap.  
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SYFTE  
Syftet med studien är att undersöka hur elever som lär sig engelska som främmande språk i 
grundskolans tidiga år i Sverige uppfattar främmande språkundervisning. Det vill säga hur är 
eleverna motiverade till att lära sig ett främmande språk i skolans kontext. Därmed är det av 
intresse att få kunskap om elevers uppfattning om deras inlärningsförmåga. Likaså vilka mål 
som eleverna sätter upp för sig själva samt vad i engelskundervisningen som eleverna 
uppskattar, är intressant att få kunskap om.  
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TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKT RAMVERK 
I den tidigare forskningen ligger kunskapsöversikten av Liljengren och Rosander (2019) som 
grund. Nikolovs (1999), Jurisevics och Pizorns (2013) samt Asmalis (2017) studier ingick i 
kunskapsöversikten och fokuserade på motivation till att lära sig ett främmande språk. De tre 
vetenskapliga artiklarna har ett samband i att de använder Robert C. Gardner (1972, 1985, 2001) 
som frontfigur för forskning inom motivation. Vidare lyfts Lundberg (2007) som behandlar den 
svenska skolans engelskundervisning i syfte att ge en förståelse av den svenska kontexten. I 
kommande avsnitt beskrivs teoretiskt ramverk och tidigare forskning för att skapa förståelse för 
den föreliggande studien.   
 
Begreppet motivation är kopplat till psykologi och härstammar från latinets ”movere”, vilket 
betyder att röra sig. Motivationen stimulerar till lärande, engagemang och ansträngning i 
lärandet. Motivationen är det som får den enskilda individen att agera för att uppnå något och 
att producera ett målinriktat beteende. Motivation avgränsas här som en drivkraft som leder till 
en handling. Vilja och intresse är begrepp som är associerade med motivation. Motivation ses 
i studien utifrån Gardners (1985) definition av begreppet. Motivation är en kombination av en 
vilja att lära sig språket, positiva attityder till att lära sig språket och den ansträngning som är 
investerad i lärandet. Språkattityd och språkinlärningsmotivation är betrott att vara de två 
huvudfaktorer av framgång och misslyckande i språkackvisition (Gardner 1985).  
 
Inom motivationsforskningen i engelska som främmande språk framstår, vid en genomgång av 
tidigare forskning, Robert. C Gardner som frontperson. Gardner designade på 1970-talet en 
social-pedagogisk modell, vilken har haft stort inflytande vid genomförda studier om 
motivation i relation till andraspråksinlärning. Teorin framträder som traditionell inom 
forskningsfältet motivation till att lära sig ett främmande språk, därav valdes denna teori i 
föreliggande studie. När valet gjorts att använda Gardners social-pedagogiska modell som teori 
har medvetet andra perspektiv av motivation valts bort i studien.  
 
Den social-pedagogiska modellen som Gardner skapat har varit den avgörande teorin om 
studiemotivering i andraspråksinlärning under några decennier. Teorin härstammar från 
tidigare studier av Gardner och Lambert (1959, 1972). Grundtanken med modellen är att den 
sociokulturella miljön påverkar individers attityd till gemenskapen, kulturen och målspråket. 
Detta påverkar i sin tur motivationen till inlärningen av ett främmande språk. Gardner anser att 
motivationen beror på en kombination av ansträngning och en vilja att nå målet av att lära sig 
språket samt fördelaktiga attityder till att lära sig språket (Gardner 1985). Vidare bestäms 
motivationen till inlärningen av ett främmande språk av personliga egenskaper och ett 
grundläggande anlag hos individen samt dennes attityd till målspråket.  
 
Den social-pedagogiska modellen skiljer på integrativ motivation och instrumental motivation. 
Integrativ motivation, att integrera sig, innefattar att elever vill lära sig språket för att bli en del 
av en språklig gemenskap. Att använda språket som en social interaktion genom att lära sig 
målspråket visar på en integrativ motivation. Integrativt motiverade elever vill lära sig språket 
i syfte att förstå samt att lära känna människor genom ett annat språk och därmed vara en del 
av samhället. Instrumental motivation är när elever vill lära sig språket för att nå mål i framtiden 
såsom att ta studenten, att studera på högskola eller att införskaffa ett arbete (Gardner 1985). 
Gardners (1985) teori om den social-pedagogiska modellen är ett sätt att närma sig elevers 
språkmotivation.     
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Engelskundervisning i en internationell kontext 
Studier utifrån Gardners (1972, 1985, 2001) teori inom främmande språkinlärning ingår i den 
tidigare forskningen som behandlas i den föreliggande studien. Nikolov (1999), Asmali (2017) 
samt Jurisevic och Pizorn (2013) använder Gardners teori som bakgrund till deras 
motivationsstudier. Nikolovs (1999) studie utgick från att undersöka elevers attityder och 
motivation till ämnet engelska i Ungern. Studien var en långtidsstudie där de 45 deltagande 
eleverna var i åldrarna 6–14 år. Det engelska språket blev allt vanligare i undervisningen i 
Ungern och därmed var det av vikt att genomföra denna studie. För att svara på studiens syfte 
skapades en enkät med sex stycken öppna frågor som ämnade ta reda på ungerska elevers 
attityder och motivation till engelskämnet. Eleverna gavs möjlighet att svara på enkäten följt av 
att delta i ett uppföljningssamtal med läraren vid slutet av varje läsår under en åtta års period. 
Resultatet visade att eleverna ansåg att de lärde sig engelska som ett främmande språk med 
anledning av, för det första klassrumsupplevelser då det ansågs roligt. För det andra, intressant 
då eleverna får leka. För det tredje, läraren, då läraren är kort och slutligen av instrumentala 
anledningar såsom för att lära föräldrar prata engelska. Dessa instrumentala anledningar är 
kopplade till Gardners (1985) teori. Resultatet visade att eleverna generellt var positiva till att 
lära sig engelska samt till de aktiviteter som ingick i undervisningen. Gardners (1985) teori blev 
synlig då eleverna ville delta i en social kontext där den sociokulturella miljön påverkar elevers 
attityd till gemenskap, kulturen och målspråket genom den generellt positiva attityden. Vidare 
visade det sig att det fanns en stark emotionell koppling till läraren, vilket var viktigt. Däremot 
blev denna emotionella koppling till läraren mindre viktig ju äldre eleverna blev då språkets 
användning i framtiden blev viktigare. Detta överensstämmer med Gardners (1985) social-
pedagogiska modell då den yttre miljöpåverkan har ett inflytande på eleverna. Vidare påvisade 
Nikolov (1999) att det som motiverade eleverna mest under den åtta år långa studien var de 
aktiviteter som utvecklar en integrativ motivation hos eleverna. De yngre eleverna motiverades 
av att leka lekar, spela spel samt användningen av narrativ i undervisningen.  
 
Även Asmalis (2017) studie utgår från Garders (1985) teori där likaså Nikolovs (1999) studie 
ligger till grund. Asmali (2017) definierar motivation utefter Gardners (1985) definition. 
Studien genomfördes i Turkiet bland 192 stycken 7-åriga elever. Eleverna började 
undervisningen i engelska i årskurs 2, då det 2012 införts att undervisningen skulle påbörjas 
tidigare än årskurs fyra, vilket tidigare var starten för undervisningen i engelska. Det visade sig 
finnas svårigheter med att anpassa undervisningen till yngre elever. Det medförde att det blev 
en minskning av läs- och skrivuppgifter och istället fokuserades det på att lyssna och tala det 
engelska språket. Syftet med studien var att utforska och ta reda på perspektiv, attityder och 
motivation hos elever till att lära sig engelska. Studiens datainsamling ägde rum med hjälp av 
en enkät som i sin tur bestod av tre delar med både öppna och slutna frågor. Enkäten var 
utformad med hjälp av en annan studies enkätfrågor, Jurisevics och Pizorns (2013), där enbart 
mindre förändringar var gjorda i enkätfrågorna. Även personliga intervjuer samt en 
fokusgruppintervju användes i datainsamlingen. Resultatet i studien visade att eleverna hade 
positiva attityder till att lära sig engelska som främmande språk. Gardners (1985) teori 
innefattar att elever vill delta i en social kontext, vilket uppnås genom att eleverna har positiva 
attityder. Vidare uttryckte eleverna genom intervjuerna varierande idéer när det gällde 
innehållet i undervisningen. Det framkom att eleverna inte ville ändra på så mycket i 
undervisningen. De ville dock ha mer spel, färgglada bilder i arbetsmaterialet, sånger och 
mindre skrivuppgifter. Det var ett fåtal av eleverna som förväntade sig att lära sig engelska 
genom lek, spel, sånger, dans och genom att måla. Det är därmed möjligt att identifiera Gardners 
(1985) teori då eleverna lärde sig genom informella inlärningssituationer. De yttre motiveringar 
som kunde identifieras hos eleverna var att föräldrarna var positiva till att deras barn skulle lära 
sig engelska. Även framtida utbildning och sociala aspekter visade sig vara motiverande. 
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Därmed går det att identifiera Gardners (1985) instrumentala motivation. Den instrumentala 
motivationen identifierades då elevernas positiva attityd till att lära sig engelska påverkade 
deras integrativa motivation positivt. Vidare visade sig spel och sång bidragande till den inre 
motivationen för elever till att lära sig engelska som främmande språk. 
 
I likhet med Nikolov (1999) och Asmali (2017) utgick Jurisevic och Pizorn (2013) från 
Gardners (1972, 1985, 2001) teori om den social-pedagogiska modellen. Dessutom nämns 
Nikolov (1999) som tidigare forskning i studien där forskningen kring lärarens betydelse lyfts 
fram. Vidare använde Asmali (2017) sig av Jurisevics och Pizorns (2013) enkät i sin studie. 
Jurisevic och Pizorn (2013) genomförde en studie i Slovenien bland elever i åldrarna 6–8 år 
med syfte att undersöka hur elever lär sig ett främmande språk i första delen av grundskolan i 
Slovenien. Forskarna var intresserade av att undersöka hur eleverna lär samt hur de uppfattar 
främmande språkundervisning. Med andra ord: Hur är de motiverade till att lära sig ett 
främmande språk i skolans kontext?  För att svara på syftet användes fyra frågeställningar, dessa 
var:  
 

- Hur mycket är eleverna intrinsikalt1 motiverade?  
- Hur uppfattar eleverna sin egna inlärningsförmåga, deras akademiska självbild? 
- Vilka mål sätter eleverna upp för sig själva? 
- Vilka inlärningsaktiviteter motiverar intrinsikalt eleverna?  

 
Slovenien är placerat i centrala Europa där främmande språk är högt värderat och uppskattat. 
Generellt påbörjas undervisningen i främmande språk relativt sent i Slovenien jämfört med 
andra europeiska länder, enligt Jurisevic och Pizorn (2013). Läroplanen i Slovenien är utformad 
för att eleverna ska utveckla en kommunikativ förmåga. Undervisningen består av omkring tre 
undervisningstillfällen i veckan i främmande språk. I främmande språk ingår engelska och 
tyska, dock var det 95% av eleverna som undervisades i engelska under studiens tidsram. 
Undervisningssituationen som rådde under studiens gång var att undervisningen i de lägre 
åldrarna i grundskolan var långt ifrån väletablerad, enligt Jurisevic och Pizorn (2013). Det 
framgår att varje skola gjorde som de själva ville och känner för när det gäller undervisningen 
i främmande språk. Föräldratrycket var relativt stort på att skolorna undervisar barnen i ett 
främmande språk i Slovenien, vilket medförde att skolorna erbjöd någon form av främmande 
språkundervisning för grundskolans tidiga år.  
 
Jurisevic och Pizorn (2013) har använt Gardners (1985, 2001) social-pedagogiska modell för 
främmande språkinlärning i sin studie. De redogör för att modellen utgår från fyra 
huvudfaktorer som bidrar till inlärningen av ett främmande språk. Den första huvudfaktorn 
benämns som en yttre miljöpåverkan, external invironmental influences. Den andra 
huvudfaktorn benämns som individuella skillnader bland elever, individual differences among 
students. Den tredje huvudfaktorn benämns som kontexten där främmande språk äger rum 
(formell eller informell), the context in which foreign language takes place (formal or informal). 
Den fjärde och avslutande huvudfaktorn benämns som prestationer i främmande språkinlärning, 
foreign language learning achievements. Vidare definieras motivation för lärande i främmande 
språk i Jurisevics och Pizorns (2013) studie som en specifik typ av inlärningsmotivation i en 
skolkontext. Denna motivation, som använder olika former av motivationskomponenter 
(intressen, självbild och målinriktning), stimulerar och ger energi till språkinlärningsprocessen 
så att den aktiverar och uppmuntrar processen och leder till slutförandet av en lärandeaktivitet. 
Stimuleringar av motivationen som en elev uppfattar under inlärningsprocessen och från sin 
                                                
1 Intrinsikal motivation är en mänsklig drivkraft som driver oss att söka det nya, möta utmaningar samt att prova 
den egna kapaciteten i syfte att lära sig från födelsen och framåt (Harter 1978).  
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lärmiljö kan ges uttryck åt i olika psykologiska eller didaktiska former. Dessa olika former 
kommer att påverka orienteringar2 av motivationen i främmande språkinlärning, inklusive 
motivationsmålen som eleven kommer att forma över tid. Ofta pekar forskningsresultat på två 
motivationsorienteringar, intern och extern, som representerar en elevs motivationsstruktur i 
olika dimensioner. 
  
Jurisevic och Pizorn (2013) lyfter fram att tidigare forskning visar på att de bästa 
inlärningsprestationerna består av en kombination av de båda motivationsorienteringarna. 
Intern motivationsorientering är baserad på elevens inre egenskaper medan den externa 
motivationsorienteringen motiverar eleven från utsidan där miljön påverkar såsom, prestationer 
för att nå mål och belöningar. Gardners (2001) syn och definition av motivationsorienteringar 
är konceptuellt liknande, dock benämner han dem som integrativ- och instrumental motivation. 
Jurisevic och Pizorn (2013) belyser även intrinsikal motivation i sin studie och frågeställningar, 
dock i den föreliggande studien väljs begreppen, intern-, extern- och intrinsikal motivation bort, 
till förmån för Gardners (2001) definition av motivationsorienteringar.  
 
För att svara på studiens syfte använde Jurisevic och Pizorn (2013) en kvantitativ ansats i form 
av en enkät som genomfördes bland 591 elever fördelat på 31 grundskolor runt om i Slovenien. 
Enkäten designades för att svara på elevers uppfattning om att lära sig ett främmande språk. 
Enkäten innehöll totalt tio frågor varav nio stycken var slutna. Enkäten var dessutom anpassad 
för elever i den aktuella åldersgruppen för att få sanningsenliga svar om elevers motivation till 
främmande språkinlärning. Frågorna som ingick i enkäten valdes för att undersöka de olika 
motivationsprocesserna som inräknades i främmande språkundervisningen. De olika 
motivationsprocesserna som framgår i Jurisevics och Pizorns (2013) studie är den kognitiva 
uppfattningsförmågan av elevernas egna inlärningsförmåga. Likaså ingick 
uppfattningsförmågan gällande motivationsstimuleringar3 och användbarheten i att få 
kunskaper i ett främmande språk. Vidare genomfördes en statistisk analys i SPSS samt en 
deskriptiv och inferensiell analys av datamaterialet.  

Jurisevics och Pizorns (2013) resultat 

Motivation för främmande språkinlärning 
Frekvensanalysen i Jurisevics och Pizorns (2013) resultat visar att majoriteten av eleverna hade 
ett emotionellt och kognitivt intresse för främmande språkundervisning. De flesta eleverna 
tyckte om främmande språkundervisning väldigt mycket (79%). Andelen 19% av eleverna 
tyckte om den främmande språkundervisningen ganska mycket och 2% av eleverna tyckte inte 
om den främmande språkundervisningen. Ett annat fynd kan härledas från resultatet då 86% av 
eleverna tyckte att främmande språkundervisningen var intressant, 2% av eleverna tyckte att 
främmande språkundervisningen ibland var intressant. Medan 11% av eleverna angav att 
lektionerna i främmande språkundervisning var tråkiga. Därmed kunde elevernas kognitiva 
intresse identifieras. Vidare visade resultatet att 49% av eleverna uppfattar främmande 
språkundervisningen som enkel, 47% tyckte det var lätt ibland och svårt ibland och 4% av 
eleverna tyckte att främmande språkundervisningen var svår.  
 
Resultatet i studien visade att de flesta eleverna, 67%, angav att de lär sig ett främmande språk 
för dess meningsfullhet (att tala språket, att titta på animerat, att titta på filmer och läsa böcker). 
Därefter angav 12% av eleverna att de lär sig det främmande språket för att de gillar det språket, 
                                                
2 Orientering definieras härmed som en dold variabel i systemet för inlärningsmotivation. 
3 Motivationsstimuleringar innefattar de uppfattningar elever får under en lärandeprocess från den omgivande 
lärandemiljön, alltså vad som stimulerar motivationen utifrån (Jurisevic & Pizorn 2013).  
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11% angav anledningen att tillfredsställa sina föräldrar. Med andelen 7% angav eleverna att de 
lär sig ett främmande språk för att alla i klassen lär sig det främmande språket. Därefter angav 
4% av eleverna andra anledningar till varför de lär sig ett främmande språk såsom för att vi ska 
ha engelska i årskurs fyra, för att jag ska resa till Italien, för att min mamma har en engelska 
dator och för att jag vill lära mig mer. Ungefär hälften, 47%, av eleverna tyckte alltid att det var 
roligt i främmande språkundervisningen. Därefter angav 26% av eleverna att de tyckte om att 
leka i främmande språkundervisningen och 12% att de tyckte om att sjunga och dansa. 4% av 
eleverna angav övriga anledningar till varför det tyckte om främmande språkundervisningen, 
vilka var när eleverna lär sig tillsammans, när de var i gymnastiksalen, när de har roligt, när de 
ritar, när de tittar på film, när de lyssnar på engelska berättelser och när de färglägger. Resultatet 
visar även att eleverna föredrar att lära sig ett främmande språk när aktiviteterna innehåller lek 
och rörelse.  

Motivation till främmande språkinlärning och elevers preferenser till en specifik 
undervisningsaktivitet.   
Jurisevic och Pizorn (2013) fann ett intresse i att undersöka huruvida elever med olika nivåer 
av intresse för att lära sig ett främmande språk föredrog samma eller en annan 
undervisningsaktivitet. Därför sammanställdes elevernas intresse och de aktiviteter de föredrog. 
Kullback´s 2Î test (χ2 = 58.80, g = 10, α = .00) påvisade att elever som uttryckte ett annat 
emotionellt intresse för främmande språkundervisningen skiljdes signifikant till vilket inslag i 
undervisningen eleverna tyckte om. Mer än hälften av eleverna (54,6%) angav att de tyckte om 
främmande språkundervisningen väldigt mycket samtidigt som de tyckte att det var roligt hela 
tiden oavsett vilket inslag i undervisningen som gavs. Nästan hälften av eleverna (49,1%) som 
tyckte om den främmande språkundervisningen ganska mycket och den andra hälften av 
eleverna (50%) som inte tyckte om den främmande språkundervisningen, tyckte det var roligast 
när de fick leka i undervisningen. Att prata engelska var det minst önskade inslaget i främmande 
språkundervisning, vilket endast angavs av två respektive ingen elev i dessa båda grupper. 
Kullback’s 2Î test (χ2 = 17.25, g = 10, α = .07) påvisade vidare att det inte finns någon statistik 
signifikans mellan de elever med olika kognitiva intressen för främmande språkinlärning och 
deras preferenser till olika inslag i främmande språkundervisning. Oavsett hur intresserad 
eleven är till den främmande språkundervisningen, visade det att flest av dem (48%) tyckte 
alltid att det var roligt eller gillar lektionerna när de leker (25,6%). Det minst uppskattade 
inslaget i främmande språkundervisningen angavs av fyra elever, vilket var att läsa och att 
skriva. 
 
Sammanfattningsvis svarar Jurisevic och Pizorn (2013) på sina frågeställningar genom att 
resultatet i studien visade på att elever hade en integrativ motivation till att lära sig engelska. 
Generellt tyckte eleverna om undervisningen i främmande språk väldigt mycket och fann den 
intressant. Omkring en tredjedel av eleverna menade att de tyckte om undervisningen mest när 
de lekte eller var involverade i lekfulla aktiviteter, såsom att dansa. Dock visar resultatet att 
med nästan samma andel tyckte eleverna om den traditionella undervisningen såsom att läsa 
och skriva. Elever som lär sig ett främmande språk i den här åldern formar en positiv självbild 
och utvecklar en känsla av inlärningskompetens genom att de hanterar språkkunskaper, enligt 
Jurisevic och Pizorn (2013). Resultatet visar även att eleverna vill lära sig ett främmande språk 
för sin egen förståelse då de ser att språket är användningsbart.  

Engelskundervisning i en svensk kontext 
I den svenska skolan har undervisning i engelska som främmande språk bedrivits sedan mitten 
av 1800-talet. År 1946 beslutade Sveriges regering att engelska skulle vara det främsta 
främmande språket i landet. Därmed stärktes engelskans ställning i Sverige och har sedan dess 
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fått en framträdande roll där språket idag ses som det främsta språkverktyget för internationell 
kommunikation som kan ge möjlighet till högre utbildning och till stora delar av arbetslivet.  

Gun Lundberg är kollega med Marianne Nikolov då de arbetar tillsammans med projekt för att 
utveckla och förändra synen på undervisningen i engelska i tidiga år. Syftet med Lundbergs 
(2007) avhandling var att lyfta fram engelskämnet i de tidigare skolåren och skapa 
förutsättningar för förändring och utveckling av undervisning och lärande i engelska i riktning 
mot en tidigt insatt, kommunikativ och funktionell språkundervisning. För att svara på syftet 
användes tre frågeställningar. Urvalet bestod av 123 lärare som deltagit i fem terminslånga 
kompetensutvecklingskurser och tagit examen. Den geografiska spridningen var stor, från 
Haparanda till Trelleborg.  

En aktionsforskning genomfördes då Lundberg (2007) analyserat 123 stycken 
aktionsforskningsrapporter. Dessa rapporter innehöll beskrivningar av utgångsläge, planering, 
genomförande, utvärdering samt resultatanalys av de aktionsforskningsprojekt som lärarna 
själva genomfört i egen skolverksamhet tillsammans med sina elever. Med bakgrund av att en 
aktionsforskning genomfördes tillämpades Carr´s (1995) teori om behovet av att bryta 
isoleringen mellan teori och praktik. Dock väljs Carr´s teori bort, då den är traditionell inom 
aktionsforskning, i den föreliggande studien till förmån för Gardners (1985) teori om den social-
pedagogiska modellen. 

Resultatet som Lundberg (2007) beskriver i sin avhandling visar att de metoder och 
pedagogiska redskap som tycks fungera bäst var sånger, ramsor, ”höra och göra” aktiviteter, 
bilderböcker och bilder i de tidiga åren, F-3. Elever tyckte att det var roligt med sånger i 
undervisningen särskilt när de innehöll rörelser då det var något som stimulerade elevers 
intresse till engelskan. Vidare lyfter Lundberg (2007) vikten av att införa engelska i en tidig 
ålder, årskurs F-1, då det är väsentligt för elevers fortsatta språkinlärning. Språklust och glädje 
är ytterligare två viktiga faktorer för att stimulera elevernas intresse för språk och deras fortsatta 
språkinlärning. Elever efterfrågar ofta mer engelska och lärare har ofta uppfattningen att 
undervisningen i engelska är lustfylld där eleverna har en god inställning till ämnet. Den 
vanligaste förekommande orsaken till att det finns ett bristande intresse och motivation till 
ämnet engelska anses vara bristande självförtroende för språk hos både lärare och elever. 
Därmed är det viktigt att arbeta språkutvecklande, med en glädje i undervisningen samt att 
arbeta med elevers inflytande. Detta då det är viktigt att ta vara på drivkraften och intresset i 
engelska hos elever i syfte att skapa ett gott språkligt självförtroende. Uppmuntran tycks vara 
kodordet för en lyckad språkutveckling (Lundberg 2007). 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att den är relevant ur ett svenskt perspektiv 
då den lyfter fram fördelaktiga undervisningsmetoder som även används i den svenska skolan. 
Likaså lyfter den tidigare internationella forskningen fram elevers motivationsorienteringar. 
Vidare visar en genomgång av tidigare forskning att Gardner (1972, 1985, 2001) är framstående 
inom forskningsfältet om motivation och främmande språkinlärning. Gardner lyfts fram i 
samtliga av de internationella vetenskapliga artiklarna som presenterats under tidigare 
forskning. Gardners teori om motivation framstår som traditionell inom forskningsfältet.    
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Empiriska undersökningsfrågor 
Jurisevics och Pizorns (2013) studie fokuserade på att undersöka elevers uppfattning och 
lärande av främmande språkinlärning i tidiga år. Elevernas motivation för att lära sig ett 
främmande språk analyserades genom att studera elevers uppfattning om undervisningen i 
främmande språk, elevernas intresse för att lära sig ett främmande språk i allmänhet och i en 
skolkontext, elevernas utveckling av självbilden i främmande språkinlärning samt elevernas 
preferenser för olika inslag i främmande språkundervisningen. Med bakgrund av Jurisevics och 
Pizorns (2013) resultat väcktes ett intresse i att undersöka vad resultatet skulle bli om studien 
genomfördes i en svensk skolkontext. Därmed valdes Jurisevics och Pizorns (2013) studie att 
delvis replikeras, en så kallade konceptuell replikering. För att svara på denna studiens syfte 
ställs följande empiriska undersökningsfrågor, vilka är anpassade utefter Gardners teori:  
 

- Till hur stor del är eleverna integrativt motiverade?  
- Hur uppfattar eleverna sin egen inlärningsförmåga, deras akademiska självbild? 
- Vilka mål sätter eleverna upp för sig själva? 
- Vilka inlärningsaktiviteter motiverar eleverna integrativt?  
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METOD 

Metodval 

Replikering 
Replikering innebär att tidigare forskning upprepas med oförändrat upplägg och metod för att 
kontrollera trovärdigheten, enligt Egidus (2017). Själva ordet i sig innebär att kopiera något 
som tidigare gjorts. Det finns två olika typer av replikering, enligt Egidus (2017), vilka är direkt- 
och konceptuell replikering. Direkt replikering innebär att allt från ursprungsstudien görs 
oförändrat. En konceptuell replikering innebär att en ny studie görs på samma fenomen som 
tidigare forskning men med en annan vinkling och studien får då ett nytt koncept, enligt Egidus 
(2017). På liknande sätt framställer Bryman (2018, s. 49) replikering, med innebörden att 
forskaren upprepar en tidigare forskning. Bryman (2018, s. 368–369) nämner även att 
ursprungsstudien måste vara väl beskriven i tillvägagångssättet och upplägget för att en 
replikering ska vara möjlig. Det kan vara svårt att replikera kvalitativa studier då de ofta är 
ostrukturerade och starkt påverkade av forskarens egna värderingar och uttryckssätt. 
 
Den föreliggande studien replikerade konceptuellt Jurisevics och Pizorns (2013) studie genom 
att använda liknande syfte, undersökningsfrågor, upplägg, metod samt teoretiskt ramverk i syfte 
att genomföra en liknande studie i en svensk kontext. En konceptuell replikeringsform valdes 
på grund av att det fanns ett intresse i att undersöka huruvida ursprungsstudiens resultat kan 
vara överensstämmande i svenska skolor. Likartat syfte och likartade undersökningsfrågor 
användes, dock något omformulerade för att passa det teoretiska ramverket. Likaså användes 
likartade enkätfrågor, dock var även dessa något omformulerade och anpassade för att passa in 
i den svenska kontexten. Enkätfrågorna var anpassade i den bemärkelsen att en av frågorna som 
var av sluten karaktär i ursprungsstudien gjordes om till en öppen fråga i den föreliggande 
studien i syfte att få ett datamaterial som fokuserade mer på elevernas egna tankar. Dessutom 
valdes två av frågorna bort då de inte ansågs vara relevanta i den föreliggande studien då de 
ämnade ta reda på elevernas favoritämnen i skolan samt vad i undervisningen i engelska som 
ansågs vara tråkigast. Dessa frågor valdes bort då den föreliggande studien fokuserade enbart 
på det engelska ämnet samt att fokus inte skulle hamna på det som var tråkigast. De förändringar 
som gjordes var dock av mindre art, vilket inte medförde några svårigheter i jämförelsen av den 
föreliggande studiens resultat med ursprungsstudiens resultat. Värt att nämna är att enkät som 
metod var framträdande i den tidigare forskningen.  
 
I ursprungsstudien ingick 591 elever i åldrarna 6–8 år, vilket tyder på att studien var relativt 
omfattande. Elevernas motivation till att lära sig engelska i skolans kontext undersöktes. Det 
skulle vara omöjligt att genomföra en sådan omfattande studie i den föreliggande studien då 
tidsramen är begränsad. Därför gjordes valet att undersöka elevers motivation till ämnet 
engelska i en svensk kontext med ett mindre urval. För att möjliggöra jämförelser valdes en 
gruppenkät med 48 elever i åldern 8 år. Samma metod användes med skillnaden att vid den 
föreliggande studien var vi med vid genomförandet av gruppenkäten, vilket inte var fallet i 
ursprungsstudien. 

Kvantitativ ansats genom gruppenkät 
En kvantitativ ansats är en strategi för att samla in numeriska värden, en deduktiv syn på 
relationen mellan teori och forskning, enligt Bryman (2018, s. 198). Det som skiljer den 
kvantitativa forskningen från den kvalitativa är inte enbart kvantifieringen utan den kvantitativa 
ansatsen innefattar en speciell kunskapsteoretisk och ontologisk position (Bryman 2018, s. 
199). Detta tyder på att det handlar om betydligt mer än det faktum att man arbetar med siffror. 
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De viktigaste stegen i en kvantitativ undersökning handlar främst om en idealtypisk 
redogörelse, enligt Bryman (2018, s. 199). Det innebär att man förmodligen aldrig eller högst 
sällan stöter på dessa stegen i dess rena form då forskningen sällan handlar om en så linjär och 
enkel process. Stegen vilka nämns av Bryman (2018, s. 199) är teori, hypotes, 
undersökningsdesign, utformning av mått på begreppen, val av platser där forskningen ska 
göras, val av respondenter, tillämpning av undersökningsinstrument, bearbetning av data, 
analys av data, resultat och slutsatser samt formulering av resultat och slutsatser.  När det gäller 
kvantitativ forskning lyfter Bryman (2018, s. 199) fram att en förhållandevis stor del av denna 
forskning inte inrymmer någon specificering av en hypotes, utan teorin fungerar som en 
intresseriktning utifrån vilken forskaren samlar in datan. 
 
Gruppenkät valdes som kvantitativ ansats i den föreliggande studien. Valet grundar sig på att 
enkät framkom som framstående metod i den tidigare internationella forskningen samt då en 
konceptuell replikering sker av Jurisevics och Pizorns (2013) studie. I föreliggande studie gavs 
möjligheten att närvara vid genomförandet av enkäterna i stället för att enbart skicka ut 
enkäterna via mail eller post. Genom att närvara vid gruppenkäten gav det möjligheter för 
eleverna att ställa frågor vid eventuella oklarheter. Att genomföra enkäter i studien var av vikt 
för att kunna nå ut till en större grupp elever i jämförelse med en kvalitativ ansats. Det var 
dessutom viktigt att genomföra enkäter då det är en lättillgänglig metod, det vill säga att 
kostnaden i tid och pengar är överkomligt (Bringsrud Fekjaer 2016, ss. 18–19). Frågor som är 
baserade på människors egna uppfattningar, attityder och upplevelser kan vara enklare att 
besvara i enkätform, enligt Bringsrud Fekjaer (2016, s. 19). Detta har tagits i beaktning då 
eleverna svarar anonymt på enkäterna. Vidare var enkätfrågorna anpassade för att innefatta 
motivationsprocesser i den främmande språkundervisningen. Emotionella och kognitiva 
intresseuppfattningar av den egna inlärningsförmågan, uppfattningar av 
motivationsstimuleringar samt motivationsmål och användbarheten av att besitta kunskaper i 
ett främmande språk innefattas i motivationsprocessen, enligt Jurisevic och Pizorn (2013). 
Dessutom är enkätfrågorna utformade utefter åldern, då ett lättillgängligt språk använts, för 
deltagarna i syfte att få så äkta svar som möjligt om elevers uppfattning om främmande 
språkinlärning.   

Urval 
I studien ingick 48 elever i årskurs 2 från en skola i Sverige. Urvalet valdes för att möjliggöra 
en jämförelse med ursprungsstudien. Eleverna påbörjade engelskundervisningen under 
höstterminen 2018, vilket innebar att de har haft undervisning i engelska under sex månader 
när studien genomfördes. Då samtliga elever som ingick i studien hade liknande erfarenheter 
av undervisning i engelska kan urvalet ses som homogent ur den aspekten. Ett homogent urval 
består av ett urval med mycket liten variation i fråga om centrala kännetecken, exempelvis 
deltagare som tillhör grupper som har liknande egenskaper (Christoffersen & Johannessen 
2015, s. 55). Även om eleverna kan ha olika erfarenheter och olika tidigare kunskaper inom 
ämnet kan det bidra till skillnader och olika dimensioner i studien. Vidare har studiens omfång 
tagits i beaktning gällande urvalsstrategi. Det har lett till att studien inte kunde omfatta alla 
årskurs 2 elever som undervisas i engelska som främmande språk i Sverige. Därmed har urvalet 
skett utifrån ett icke-sannolikhetsurval då det i den föreliggande studien inte anses vara möjligt 
att inkludera ett tillräckligt stort urval. Bryman (2018, s. 227) belyser att ett icke-
sannolikhetsurval innebär att vissa enheter i populationen har större chans än andra att komma 
med i urvalet.  
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Forskningsetiska principer  
Studien har under hela processen förhållit sig till forskningsetiken. Vetenskapsrådet (2002, ss. 
6–14) har fyra huvudkrav gällande forskningsetiska principer. Grundläggande etiska frågor rör 
frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Informationskravet innebär att forskaren 
ska informera berörda personer om studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt. Därför har 
ett missivbrev (se bilaga 1) skickats ut till urvalsgruppen, lärare och föräldrar. Därefter nämns 
samtyckeskravet där deltagarna i undersökningen har rätt att bestämma över sin medverkan. 
Därmed ska de som medverkar i undersökningen ha rätt att självständigt bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor de ska delta. Då urvalsgruppen i studien var elever i grundskolan 
krävdes vårdnadshavares godkännande för att delta. Eleverna gavs således, genom 
vårdnadshavarna, möjlighet att svara på missivbrevet för att själva välja om de ville medverka 
eller ej (se bilaga 2). Därmed uppfylls samtyckeskravet. Sedan nämns konfidentialitetskravet 
vilket innebär att alla personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. För alla deltagare i forskningsprojektet som tar del av etiskt känsliga uppgifter 
om enskilda personer bör tystnadsplikt hållas. Dessutom ska personuppgifter förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. I studien uppfylls detta krav då samtliga elever 
som medverkade i studien var anonyma. Dessutom har General Data Proction Regulation 
(GDPR) tagits i beaktning och ingår i samtyckeskravet. I GDPR ingår sex grundprinciper för 
all behandling av personuppgifter (se bilaga 3). Som det sista kravet nämns nyttjandekravet 
vilket innefattar att den data som samlats in om den enskilda individen endast får användas för 
forskningsändamålet. Uppgifter om deltagarna får inte användas eller lånas ut till andra icke-
vetenskapliga syften eller till kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2002, ss. 6–14). I studien 
uppfylls detta kravet genom att all den insamlade data som producerades behandlades varsamt 
och sparades på ett säkert ställe för att enbart användas i denna studie.  
 
I den föreliggande studien har etiska värden upprätthållits genom att respektera deltagarnas 
rättigheter och värdighet och därmed inte tvingat någon elev att delta. Detta är något som 
Denscombe (2009, s. 193) belyser vikten av att eftersträva. Vidare i studien har resultatet 
presenterats på ett så objektivt sätt som möjligt. Detta då det finns en allmän förväntan om att 
forskare ska vara ärliga och arbeta på ett respektfullt och öppet sätt. Forskare ska även 
tillhandahålla opartiska analyser av sina fynd samt att de förväntas undvika återge falska 
förespeglingar eller oriktiga framställningar i mötet med forskningsdeltagare (Denscombe 
2009, ss. 193–196). Dessutom har alla inblandade i studien blivit informerade om syftet och 
vilka som genomför den för att människorna runt omkring ska vara medvetna om studien och i 
vilket syfte den genomförs (Denscombe 2009, s. 196).  

Genomförande av studie  
Inför genomförandet av studien togs kontakt med undervisande lärare på den aktuella skolan. 
Efter att ett godkännande getts av rektor att studien fick genomföras på den aktuella skolan 
skickades ett missivbrev ut till vårdnadshavare. I missivbrevet framgick studiens syfte samt 
forskningsetiska principer. Missivbrevet skickades ut två veckor innan avsatt tid för 
genomförandet. Efter att vårdnadshavare godkänt samtyckesblanketten framgick antalet 
deltagare i studien. Dagen innan avsatt tid för undersökningen skickades en notis till ansvariga 
lärare på den aktuella skolan för att stämma av avsatt tid.  
 
Dagen som var avsatt för genomförandet av datainsamlingen inleddes med samling följt av att 
studiens syfte och hur den skulle genomföras presenterades för eleverna. Eleverna gavs 
möjlighet att ställa frågor innan enkäten delades ut, vilket gjorde att eleverna gavs en 
förförståelse för vad som förväntades av dem. Enkäterna fylldes i individuellt av eleverna under 
deras ordinarie undervisningstid i engelska i deras klassrum. Enkäten innehöll totalt sju frågor 
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där två av dem var öppna, vilket gav eleverna möjlighet att svara fritt. Enkäten innehöll även 
fem stängda frågor där eleverna presenterades för ett antal på förhand fastställda svarsalternativ 
som de kunde välja mellan. En fördel med öppna frågor är att respondenterna kan svara med 
sina egna ord och inte tvingas att svara med forskarens ordval (Bryman 2018, ss. 315–316). 
Fördelar med stängda frågor, enligt Bryman (2018, ss. 315–316) är att det är lätt att bearbeta 
svaren samt att öka jämförbarheten i svaren. Enkätfrågorna (se bilaga 4) har konceptuellt 
replikerats av Jurisevics och Pizorns (2013) datainsamlingsmetod vilket medför att frågorna 
redan har prövats och innebär att det inte behövs någon pilotstudie rörande dem.  

Analys och bearbetning 
Att analysera innebär att dela upp i bitar eller i element. Det som forskaren undersöker betraktas 
som sammansatt av enskilda beståndsdelar för att hitta ett mönster i datamaterialet. Målet med 
analysen är att blottlägga en mening eller ett budskap (Christoffersen & Johannessen 2015, 
s.41).  
 
Kvantitativa data erhålls för att ordna och klassificera, se samband och förklara olika fenomen, 
enligt Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s, 51) Denscombe (2009, s. 328) 
beskriver att kvantitativa data har formen av siffror och associeras främst med 
forskningsmetoder såsom enkäter. Nyckelfrågan handlar om vilken typ av data som metoden 
producerat, vilket är viktigt att vara medveten om. I den föreliggande studien har data på 
nominalskalenivå producerats. Det innebär att datan erhållits genom att räkna saker, i detta fall 
antal elevers svar i förhållande till frågan, och placerat in dem i en kategori (Denscombe 2009, 
s. 329). I kodningen av den kvantitativa datan har elevernas svar på enkäten förts in i Google 
Drives funktion för att sammanställa data. Detta har gjorts för att organisera insamlad rådata i 
syfte att göra den enklare att förstå och för att skapa frekvensanalyser av de slutna frågorna. 
Google Drives funktion sammanställde svaren på enkätfrågorna och skapade diagram där 
procentsatserna framgick. Resultaten av de slutna frågorna i enkäten presenteras genom 
cirkeldiagram då de är förhållandevis lätta att tolka och förstå. Därför valdes Google Drive som 
analysverktyg för de slutna frågorna. Vidare valdes Google Drive och Microsoft Excel för att 
analysera rådata och skapa frekvensanalyser av de öppna frågorna. Svaren på de öppna frågorna 
fördes först in i Google Drives funktion för att organisera rådata där svaren på ett tydligt sätt 
sammanställs. Därefter fördes de sammanställda svaren in i Microsoft Excel för att skapa 
stapeldiagram. Microsoft Excel är ett program för kalkyl och datahanteringsuppgifter och 
valdes då det på ett enkelt sätt och med en liten mängd data går att visualisera i form av diagram. 
Stapeldiagram valdes då det medför att procentsatserna tydligt blir synliga och ger lättolkad 
information om förhållandet mellan de olika svaren. De kategorier som ingår i 
stapeldiagrammen är baserade på elevernas svar, då elevernas svar inte klassificerats in i 
förutbestämda kategorier.  I ursprungsstudien genomfördes analysen genom programmet SPSS, 
vilket inte var möjligt att genomföra i den föreliggande studien. Därför föll valet av 
analysverktyg på de ovannämnda programmen.  

Kvalitetsindikationer 
Validitet innebär att undersöka det som sägs undersökas. Validitet handlar om i vilken 
utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och 
träffsäkra (Denscombe 2009, s. 425). Dessutom förklarar Fejes och Thornberg (2015) att 
validitet används mer i kvantitativa forskningsmetoder än i kvalitativa i syfte att bedöma 
kvaliteten i forskningen. I den föreliggande studien kan ett visst mått av validitet uppnås då en 
annan studie konceptuellt replikerats utan att förändrats mer än för att passa in i en svensk 
kontext. Dessutom kan validitet möjligtvis uppnås av att studien genomsyras av en öppenhet 
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om hur forskningen har utförts. Denna öppenhet grundar sig i tidigare avsnitt i föreliggande 
studie där det redogörs för metoder och tillvägagångssätt. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och rör frågan om huruvida resultaten från 
undersökningen blir densamma om den genomförs på nytt (Bryman 2018, s. 72). Att en studie 
har hög reliabilitet innebär att ett forskningsinstrument ger samma data gång efter gång och att 
eventuella variationer i resultatet beror på variation hos mätobjektet. Den föreliggande studien 
har konceptuellt replikerat en annan studie som genomförts i Europa vilket kan bidra till 
reliabilitet i studien. Bryman (2011, s. 49) förklarar att begreppet reliabilitet går hand i hand 
med begreppet replikation, då det handlar om att reproducera eller upprepa tidigare resultat av 
en studie för att bevisa dess trovärdighet. Vidare nämner Tjora (2012, ss. 169–170) transparens 
som ett av de viktigaste kraven på all forskning. Transparens innefattar hur en undersökning är 
gjord, vilka val som gjorts, vilka teorier som använts och hur de har fungerat, är bara några av 
de många frågor som behöver presenteras och diskuteras, enligt Tjora (2012, ss. 169–170). I 
föreliggande studie kan transparens nås genom att det finns en genomskinlighet och en tydlighet 
i alla de val som gjorts och hur de har fungerat. 

Arbetsfördelning 
Examensarbetet har arbetats fram gemensamt under hela processen. Vi har delat tankar och 
idéer samt fört diskussioner med varandra under hela processen i syfte att förbättra och bearbeta 
vårt självständiga arbete. De beslut som tagits kring arbetet har varit gemensamma, vilket 
medför att vi båda är insatta i arbetet. All text har producerats och bearbetats flera gånger 
gemensamt. En lärdom som vi tar med oss av det självständiga arbetet är konsten att aldrig ge 
upp.  
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RESULTAT 
Den föreliggande studiens resultat 
Studien fokuserade på att undersöka elevers uppfattning av främmande språkundervisning i 
grundskolans tidiga år. Elevernas motivation för främmande språkinlärning analyserades 
genom undersökningen av elevers uppfattning för främmande språkundervisning, elevernas 
intresse till att lära sig ett främmande språk, elevernas utveckling av självbilden i främmande 
språkinlärning samt preferenser för olika inslag i främmande språkundervisningen.  

Motivation för främmande språkinlärning 
Frekvensanalysen visar att de flesta elever påvisar ett emotionellt- och kognitivt intresse till 
främmande språkinlärning. Eleverna tycker väldigt mycket om engelskundervisningen (48%). 
Eleverna tycker om engelskundervisningen ganska mycket (50%) och 2% av eleverna tycker 
inte om engelskundervisningen. Ett annat fynd som kan härledas från resultat är att 75% av 
eleverna tycker att främmande språkundervisning är intressant, 23% av eleverna tycker att 
främmande språkundervisningen är intressant ibland och 2% av eleverna tycker inte att 
främmande språkundervisningen är intressant. I nedanstående figurer (1 & 2) presenteras 
elevernas svar i cirkeldiagram.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1, Elevernas uppfattningar om hur mycket de tycker om främmande språkundervisning, N=48, N=antal 

elever.  
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Figur 2, Elevernas uppfattningar om hur intressant den främmande språkundervisningen är, N=48. 
 
Resultatet visar att 38% av eleverna tycker att det är lätt att lära sig engelska. 52% av eleverna 
tycker det är lätt ibland och svårt ibland att lära sig engelska medan 10% av eleverna tycker att 
det är svårt att lära sig engelska. Gällande svårighetsgraden i att lära sig engelska som 
främmande språk anger 29% av eleverna att det är enkelt. 63% av eleverna uppfattar de att det 
är enkelt ibland och svårt ibland att lära sig engelska som främmande språk medan 8% av 
eleverna angav att engelska som främmande språk är svårt att lära sig. I nedanstående figurer 
(3 & 4) presenteras elevernas svar i cirkeldiagram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3, Elevernas uppfattning om hur lätt det är att lära sig engelska som främmande språk, N=48. 
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Figur 4, Elevers uppfattning om svårighetsgraden i att lära sig engelska som främmande språk, N=48. 

 
De flesta eleverna (52%) angav att de lär sig engelska som främmande språk med anledning av 
att de önskar kommunicera med andra människor. Därefter angav 21% av eleverna att de lär 
sig engelska som främmande språk då de anser det vara roligt, det vill säga lustfyllt, och för sin 
egen vilja att lära sig språket. Därefter angav eleverna med 10% att de lär sig engelska som 
främmande språk med anledning av att de ska kunna det som vuxna. Med samma procentsats 
(10%) angav eleverna att de inte vet varför de lär sig engelska som främmande språk. Därefter 
anger eleverna med 10% varierande anledningar till varför de lär sig engelska såsom för att 
fröken vill det, för att skolan kräver det, för att engelska är det största språket och för att de inte 
lärt sig engelska tidigare. I nedanstående figur (5) presenteras elevernas svar i ett stapeldiagram.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5, Elevernas uppfattningar om deras mål i främmande språk, N=48. 
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Med andelen 27% angav eleverna att det är roligast på engelsklektionerna när de får prata 
engelska. Därefter angav 23% av eleverna att de har roligast på engelsklektionerna när de 
sjunger och dansar. Med lika stor andel (23%) angav eleverna att det alltid är roligt på 
engelsklektionerna. Att läsa eller skriva (10%) och att leka lekar (10%) angav eleverna som det 
roligaste inslaget på engelsklektionerna. Därefter angav 7% av eleverna en egen anledning till 
vad som är roligast på engelsklektionerna där samtliga svarade iPad. Ett annat fynd kan härledas 
från följande resultat där eleverna själva gavs möjlighet att välja inslag i undervisningen i 
engelska. Eleverna angav med 24% att de vill sjunga och dansa i engelskundervisningen. 
Därefter angav 18% att undervisningen är bra som den är. Med 16% angav eleverna att de vill 
prata engelska på engelskalektionerna. 13% av eleverna angav att de vill leka lekar och 9% 
angav att de vill kolla på film under lektionerna i engelska. Därefter anger eleverna läsa (7%), 
spela spel (7%), och spela på iPad (7%) som det de vill göra i undervisningen i engelska. 4,4% 
av eleverna vet inte vad de vill göra och 2% av eleverna vill vara ute på rast, utföra rituppgifter 
(2%), skriva (2%) och undervisas utomhus (2%) på engelskalektionerna. I nedanstående figurer 
(6 & 7) presenteras elevernas svar i ett cirkeldiagram och ett stapeldiagram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6, aktiviteter i undervisningen i engelska som främmande språk vilka eleverna tyckte var roligas, N=48. 

 
Figur 7, Elevernas egna förslag på aktiviteter i undervisningen i engelska som främmande språk. 
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Motivation till främmande språkinlärning och elevers preferenser till en specifik 
undervisningsaktivitet   
Det fanns ett intresse att undersöka huruvida elever med olika nivåer av intresse för att lära sig 
ett främmande språk föredrog samma eller en annan undervisningsaktivitet. Därför 
sammanställdes elevernas intresse och de aktiviteter de föredrog i en tabell. Med procentsatsen 
19% angav eleverna att det alltid är roligt och att eleverna tyckte om undervisningen i engelska 
väldigt mycket. Med samma procentsats, (19%) angav eleverna att det är roligt när de pratar 
engelska och att de tycker om engelskundervisningen väldigt mycket. Eleverna som tyckte om 
engelskundervisningen ganska mycket angav med 15% att de föredrog att sjunga och dansa på 
lektionerna. Oavsett hur intressant eleverna fann undervisningen eller hur mycket de tyckte om 
undervisningen i engelska så tyckte de att det roligaste inslaget var när de pratar engelska 
(27%). Därefter angav eleverna att sjunga och dansa (23%) samt att det alltid är roligt (23%) i 
undervisningen oavsett hur intresserade eleverna var eller hur mycket de tyckte om 
undervisningen i engelska. I nedanstående tabeller (1 & 2) visas en sammanställning av 
elevernas svar.   
 
 
 
 
 
Tabell 1, Elevernas svar på frågan när är det roligast på engelsklektionerna i relation till deras emotionella 
intresse till främmande språkundervisning, deras tycke om främmande språkundervisning. 
  
 
 
Hur mycket 
eleverna tycker om 
främmande 
språkundervisningen 

Frekvens 
När vi 
sjunger 

och dansar 

När vi 
pratar 

engelska 

När vi läser 
och skriver 
på engelska 

När vi 
leker 
lekar 

Det är 
alltid 
roligt 

När vi 
arbetar 

med Ipad 
Totalt 

Jag tycker om dem 
väldigt mycket N 4 9 1  9  23 
 % 8 19 2  19  48 
Jag tycker om dem 
ganska mycket N 7 4 4 5 2 2 24 
 % 15 8 8 10 4 4 50 
Jag tycker inte om 
dem N      1 1 
 %      2 2 
Totalt N 11 13 5 5 11 3 48 
 % 23 27 10 10 23 6 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När är det roligast på engelskalektionerna? 
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Tabell 2, Elevers svar på frågan när har du roligast på engelskalektionerna i relation till deras kognitiva intresse 
för främmande språkundervisning (intresse för främmande språkinlärning).  
 
 
 
Elevers intresse till 
främmande 
språkundervisningen 

Frekvens 
När vi 
sjunger 

och dansar 

När vi 
pratar 

engelska 

När vi läser 
och skriver 
på engelska 

När vi 
leker 
lekar 

Det är 
alltid 
roligt 

När vi 
arbetar 

med Ipad 
Totalt 

Intressant N 6 11 3 4 11 1 36 
 % 13 23 6 8 23 2 75 

Intressant ibland N 4 2 2 1  2 11 
 % 8 4 4 2  4 23 

Inte intressant N 1      1 
 % 2      2 

Totalt N 11 13 5 5 11 3 48 
 % 23 27 10 10 23 6 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När är det roligast på engelskalektionerna? 
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DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Resultatdiskussion 
Den föreliggande studiens första undersökningsfråga handlar om till hur stor del eleverna 
integrativt är motiverade till att lära sig engelska som ett främmande språk. Gardners (1985) 
teori har legat som grund i analysarbetet och kan antyda att eleverna visar på en mer integrativ 
motivation då de lär sig språket för att kommunicera med andra (52%) samt för lustfullheten 
och sin egen vilja (21%) att lära sig engelska. Analysen kan även antyda att eleverna är 
integrativt motiverade då de angav med totalt 98% att de tycker om engelsklektionerna väldigt 
mycket eller ganska mycket. Dessutom angav totalt 98% av eleverna att de har ett intresse till 
att vilja lära sig engelska. När eleverna anger att de tycker om att lära sig engelska och har en 
vilja att lära sig ämnet framkommer deras ambition av att prestera i främmande språkinlärning. 
 
Den föreliggande studiens andra undersökningsfråga handlar om hur eleverna själva uppfattar 
sin egen inlärningsförmåga, deras akademiska självbild. Det framkom i studien att eleverna 
som deltog utvecklar en positiv självbild över deras egen inlärningsförmåga då de kan 
identifiera sin kapacitet till att lära sig det främmande språket. Detta angav sammanlagt 90% 
av eleverna. Vidare angav eleverna med 92% att de kunde uppfatta sin akademiska självbild 
genom att ange hur lätt undervisning i engelska som främmande språk är. Den akademiska 
självbilden och elevernas egna uppfattning om sin inlärningsförmåga kan analyseras då 
eleverna i studien, i denna ålder (8 år), formar en positiv självbild och utvecklar en känsla av 
inlärningskompetens då de har en förmåga att uttrycka sina språkkunskaper och deras upplevda 
kunskapsutveckling. Detta kan identifieras med Gardners (1985) fjärde huvudfaktor i den 
social-pedagogiska modellen då elevernas egna uppfattning av sin egen inlärningsförmåga 
framkom i studien.  
 
Den tredje undersökningsfrågan innefattar vilka mål som eleverna sätter upp för sig själva. 
Genom att analysera resultatet framkom det i studien att de flesta eleverna har som mål att lära 
sig språket för att kunna kommunicera med andra (Gardner 1985). Eleverna uttryckte även att 
de vill prata mer engelska i undervisningen vilket tyder på att de har ett mål om att kunna delta 
i en social kontext där den sociokulturella miljön påverkar elevernas attityd till gemenskap, 
kulturen och målspråket. De uppfattar kunskaper i engelska som främmande språk som ett 
tillskott till deras kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Det är viktigt att belysa att 
elever har olika uppfattning till varför de lär sig språket och vilka mål de sätter upp för sig själva 
som tyder på en individuell skillnad mellan eleverna.  
 
Den fjärde undersökningsfrågan berör vilka inlärningsaktiviteter som integrativt motiverar 
eleverna. Genom att analysera resultatet framkommer det i föreliggande studie att eleverna är 
som mest motiverade när de sjunger och dansar, pratar engelska och leker lekar i 
undervisningen i engelska. Undervisningsaktiviteterna som eleverna motiveras av tyder på att 
eleverna är integrativt motiverade till att vilja lära sig engelska som främmande språk. Genom 
att analysera resultatet visar Gardners (1985) teori att eleverna i denna ålder främst lär sig det 
främmande språket i en informell lärandesituation, vilket innebär att eleverna lär sig genom 
andra sätt än genom de traditionella. Eleverna angav även att undervisningen är bra som den är 
(18%) eller alltid rolig (23%) vilket kan antyda att undervisningen som bedrivs uppfyller 
elevernas behov och motiverar dem i tillräcklig hög grad. Vidare kan detta resultat antyda att 
eleverna är nöjda som det är och att de tycker om det som de känner igen i undervisningen och 
ger eleverna en trygghet. Vidare kan resultatet tyda på att eleverna litar på att skolan bidrar med 
den undervisningen som krävs vilket möjligtvis kan antyda en instrumental motivation till att 
lära sig engelska som främmande språk.    
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I likhet med Asmalis (2017); Nikolovs (1999); Lundbergs (2007) resultat har eleverna en 
positiv inställning till att lära sig engelska samt en integrativ motivation till ämnet. Asmali 
(2017); Nikolov (1999) redogör i sina studier för att eleverna gillar att lära sig engelska genom 
sång och att leka lekar, vilket även redogörs för i den föreliggande studien. Det ligger även i 
linje med det som Lundberg (2007) beskriver som de pedagogiska redskap som tyckes fungera 
bäst i denna ålder, F-3. I Asmalis (2017) studie framkom det att en del av eleverna ansåg att 
undervisningen var bra som den är vilket stämmer överens med den föreliggande studien, samt 
Nikolov (1999), då eleverna angav att det alltid är roligt i undervisningen och att det är bra som 
det är. Därmed önskar inte eleverna någon förändring i undervisningen. Skillnader som kan 
identifieras innefattar elevernas vilja och önskan att tala det engelska språket i den föreliggande 
studien. I den internationella forskningen som redovisas i den tidigare forskningen visar inte på 
att eleverna önskar tala det engelska språket i lika stor utsträckning som i Sverige. Detta kan 
tyda på att i den svenska kontexten har engelskan en hög ställningen och ses som ett viktigt 
språk för att kunna tala med andra, kommunicera via internet, prata på resor samt för att delta i 
en social kontext. Den engelskspråkiga kulturen framstår som det främsta språkverktyget för 
internationell kommunikation i Sverige (Lundberg 2007). Därmed är det viktigt att arbeta 
språkutvecklande, med en glädje i undervisningen samt att arbeta med elevers inflytande, enligt 
Lundberg (2007). 

Jämförelse mellan resultaten i den föreliggande studien och Jurisevic och 
Pizorn (2013) 
Resultatet visar i båda studierna att majoriteten av eleverna påvisar ett emotionellt- och 
kognitivt intresse till främmande språkinlärning. Det finns en skillnad i hur mycket eleverna 
tycker om engelskundervisningen. I ursprungsstudien tyckte 79% av eleverna om 
undervisningen i engelska väldigt mycket medan 48 % av eleverna i den föreliggande studien 
angav att de tyckte om undervisningen väldigt mycket. I den föreliggande studien tyckte 50% 
av eleverna om undervisningen i engelska ganska mycket medan eleverna i ursprungsstudien 
angav samma emotionella intresse med 19%. Dock kan vid en sammanräkning av dessa båda 
svarsfrekvenser utläsas att 98% av eleverna i både Slovenien och Sverige tycker om 
engelskundervisningen väldigt mycket eller ganska mycket. Denna svarsfrekvens tyder på att 
eleverna har ett starkt emotionellt intresse till engelska som främmade språk. Det finns även en 
likhet i studierna då det framkom att endast 2% av eleverna inte tyckte om 
engelskundervisningen. Därmed går det att identifiera en likhet gällande elevers ambition av att 
prestera i främmande språkinlärning i de båda länderna. Ytterligare en likhet som kan 
identifieras är att eleverna i både Slovenien och Sverige visar på en integrativ motivation till 
ämnet engelska, vilket betyder att eleverna vill lära sig språket för att bli en del av en språklig 
gemenskap. Den integrativa motivationen visar även på att eleverna vill lära sig språket i syfte 
att förstå. I nedanstående figur (8) redovisas en jämförelse av elevernas svar i de olika länderna.   
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Figur 8, En jämförelse mellan länderna gällande elevernas uppfattningar om hur mycket de tycker om 
främmande språkundervisning. 

 
I den föreliggande studien framkom det att eleverna önskade kommunicera med andra som den 
främsta anledningen till varför de lär sig engelska. I ursprungsstudien angav eleverna att de lär 
sig engelska för att de vill förstå det främmande språket. Därmed går det att identifiera en 
skillnad mellan länderna gällande den främsta anledningen till varför de lär sig språket. En 
tänkbar förklaring till denna skillnad kan vara att enkätfrågorna skiljde sig åt i den meningen 
att i den föreliggande studien var den av öppen karaktär där eleverna kunde svara fritt. I 
ursprungsstudien var frågan av sluten karaktär med fasta svarsalternativ. I ursprungsstudien 
tolkar dock Jurisevic och Pizorn (2013) elevernas svar som att de vill kommunicera och tala 
språket vilket gör att det ändå går att identifiera en likhet. Ett intressant fynd var att i den 
föreliggande studien angav eleverna liknande svar gällande betydelsen av språket, i den öppna 
frågan, där de blev tillfrågade om varför de lär sig engelska, som den slutna frågan i ursprungs 
studien. Det var intressant då eleverna gav så pass lika svar som kunde jämföras med varandra 
trots frågans design och elevernas olika erfarenheter av undervisning i engelska som främmande 
språk. Därmed tyder elevernas svar i de båda studierna på att eleverna har som mål att kunna 
delta i en social kontext genom det främmande språket. 
 
Vid en jämförelse mellan resultaten gällande önskade inslag i undervisningen i engelska 
framkom det skillnader i form av att eleverna i den föreliggande studien önskade som främsta 
inslag att prata engelska, följt av att det alltid är roligt, sjunga och dansa samt att leka lekar. I 
ursprungsstudien visade det sig att eleverna ansåg att det alltid är roligt i undervisningen, vilket 
var det alternativ med högst svarsfrekvens följt av att leka lekar, sjunga och dansa och att prata 
engelska. I den föreliggande studien angavs även att undervisningen är bra som den är med en 
relativt hög procentsats vilket visar på en likhet i studiernas resultat. En tänkbar förklaring till 
detta kan vara att eleverna i de båda länderna anser att undervisningen motiverar och uppfyller 
deras förväntningar på undervisningen. Dessutom framkom det i båda studierna att eleverna 
föredrar lekfulla aktiviteter jämfört med skriv- och läs uppgifter. Detta tyder på att eleverna i 
både Slovenien och Sverige lär sig engelska genom en informell lärandesituation. Den stora 
skillnaden som framträder är att eleverna i den föreliggande studien föredrar att prata engelska 
i högre grad än eleverna i ursprungsstudien. En tänkbar förklaring till detta kan vara kulturella 
skillnader i engelskans ställning inom länderna. Ytterligare en tänkbar förklaring till varför den 
föreliggande studiens elever har svarat att prata engelska som det mest uppskattade inslaget i 
undervisningen kan vara att det tydligt framgår i Lgr11 (Skolverket 2018) att lärare ska 
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uppmuntra till utvecklingen av den kommunikativa förmågan. I nedanstående figur (9) 
redovisas en jämförelse av elevernas svar i de olika länderna.   
 

 
Figur 9, Jämförelse mellan länderna gällande vilka inlärningsaktiviteter som eleverna föredrog. 

 
 
I den föreliggande studien visade det sig, vid en sammanställning mellan elevernas intresse och 
vilken undervisningsaktivitet de föredrog, att det finns skillnader. I ursprungsstudien visade det 
sig att eleverna tyckte om främmande språkundervisningen väldigt mycket samtidigt som de 
tyckte att det var roligt hela tiden oavsett vilket inslag i undervisningen som gavs (54,6%). 
Jämfört med den föreliggande studien där eleverna angav att det alltid är roligt och att eleverna 
tyckte om undervisningen i engelska väldigt mycket (19%). Skillnaden som framkom är 
intressant då det kan finnas flera olika bakomliggande faktorer till den. En tänkbar förklaring 
kan finnas i den kulturella skillnaden i språkundervisningen mellan länderna. Det kan finnas 
skäl att misstänka att undervisningen i Slovenien fokuserar på att undervisa i det engelska 
språket då det medför möjligheter för elevernas framtid. Medan det i Sverige finns en kultur av 
att eleverna lär sig det engelska språket även utanför skolan. Vidare visade det sig likheter då 
eleverna i de båda studierna uppskattar inslag i undervisningen som innehåller lek, sång och 
dans. En tänkbar förklaring till detta är att dessa inslag är igenkännbara av eleverna och att 
undervisningen är lik den eleverna mött i tidigare ålder.  
 
Sammanfattningsvis går det att finna likheter mellan länderna där elever i både Slovenien och 
Sverige har en generellt positiv uppfattning till att lära sig ett främmande språk. De föredrar att 
lära sig genom varierande aktiviteter, såsom lek, sång och dans, vilket tyder på en mer integrativ 
motivation. Viktigt att belysa är att flertalet eleverna i de båda länderna uppfattar den 
undervisning som bedrivs som rolig och bra som den är. Ytterligare en likhet är att eleverna i 
de båda länderna utvecklar en positiv självbild i sin kunskapsutveckling och 
inlärningskompetens. Resultatet visar på en skillnad mellan länderna, vilken är att eleverna i 
Sverige uppskattar att tala det engelska språket mer än eleverna i Slovenien.  
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Metoddiskussion 
En replikation är endast genomförbar i det fall att ursprungsstudien är möjlig att replikera, enligt 
Bryman (2018, s. 72). Ursprungsstudien som konceptuellt replikerats i den föreliggande studien 
innehöll en tydlig beskrivning av hur forskningsprocessen gått till, vilket möjliggjorde en 
konceptuell replikering. Anledningen till att en konceptuell replikation genomfördes var att det 
fanns ett intresse i att undersöka vilka svar ursprungsstudiens ansats och metod gav i en svensk 
skolkontext. Avsikten var således inte att upprepa en tidigare forskning i syfte att ifrågasätta de 
resultat som framkommit utan endast använda tillvägagångssättet och resultatet för att kunna 
genomföra en liknande undersökningen i Sverige samt för att kunna göra jämförelser mellan de 
olika skolkontexterna. Bryman (2018, s. 171) påtalar att i det fall att det är möjligt att genomföra 
en replikation av en studie, bör den ses som ett ideal. Därmed anser vi att det är ett fördelaktigt 
sätt att genomföra undersökningar på, i det fall att en studie är väl utformad i tillvägagångssättet 
som medför att den tydligt går att följa.  
 
I den konceptuella replikeringen ingick Jurisevics och Pizorns (2013) enkätfrågor vilka var 
anpassade till den svenska skolkontexten för att samla in datamaterial i studien. Dock valdes ett 
fåtal av deras frågor bort då de inte ansågs tillföra tillräcklig mycket till resultatet samt att de 
inte passade in i en svensk skolkontext. Likaså formulerades ett fåtal frågor om för att passa in 
i den svenska skolkontexten samt att en fråga var öppen i den föreliggande studien istället för 
sluten som i ursprungsstudien. Genom att utföra en konceptuell replikering av enkätfrågorna 
gavs det möjlighet att göra jämförelser mellan undervisningen i den slovenska och den svenska 
skolan. I det fall att vi inte valt att genomföra en konceptuell replikering av enkätfrågorna skulle 
denna jämförelse vara svårare att genomföra. Dessutom var det möjlig att medverka vid 
genomförandet av enkäterna i den föreliggande studien, vilket medförde att vi kunde upplysa 
eleverna om studiens syfte, hur enkäten var utformad och hur de skulle fylla i den. Genom att 
närvara vid genomförandet medförde det även att eleverna kunde ställa frågor till oss under 
tiden som de fyllde i enkäten vilket vi ser som en fördel i genomförandet av insamlingen av 
datamaterialet.  
 
Urvalet i den föreliggande studien skiljer sig från ursprungsstudien då betydligt färre elever 
deltagit i den föreliggande studien. En förklaring till detta är att tidsramen för genomförandet 
av studien varit begränsad och inte gett möjlighet till att samla in och analysera en större mängd 
datamaterial. Det finns en intressant infallsvinkel gällande hur resultatet i den föreliggande 
studien förhållit sig i relation till ursprungsstudien i det fall att ett lika stort urval använts i den 
föreliggande studien. I den föreliggande studien ägde urvalet rum genom ett icke-
sannolikhetsurval, vilket medför att eleverna i studien inte valts ut genom en slumpmässig 
urvalsteknik (Bryman 2018, s. 227). Icke sannolikhetsurval ger inte utrymme för generaliserade 
slutsatser, enligt Bryman (2018, s. 227). Dock genomför vi en konceptuell replikering, vilket 
medför att liknande resultat påvisas i Jurisevics och Pizorns (2013) studie och i den föreliggande 
studien. Genom den konceptuella replikeringen kan därmed studiens resultat ge en viss 
generaliserbarhet. Vidare var eleverna i de båda studierna i samma ålder, 6–8 år, vilket vi ser 
som en förutsättning för att kunna genomföra en konceptuell replikation av studien. I det fall 
att eleverna varit i en annan åldersgrupp kunde inte resultaten jämförts med samma exakthet, 
utan hänsyn hade behövts tas till den aspekten. Vidare gällande bortfall i undersökningen 
påtalar Bryman (2018, s. 240) att en form av bortfall handlar om att deltagaren inte vill eller av 
misstag hoppar över frågor i enkäter. Bortfallet i undersökningen var i det avseendet lågt då 
endast en enkät togs bort på grund av att den inte var fullständigt ifylld och därmed kunde inte 
enkäten räknas med i undersökningen. En annat typ av bortfall i studien var att vårdnadshavare 
inte fyllt i något svarsalternativ huruvida deras barn fick delta i undersökningen eller ej. Därmed 
kunde inte enkäter delas ut till dessa elever då vi inte kunde garantera ett samtycke. Även detta 
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bortfall anses som lågt då det endast berörde sju deltagare. Ytterligare en form av bortfall 
förekom i undersökningen vilket berörde två elever då deras vårdnadshavare ej godkänt 
samtycke till att delta i studien. Detta resulterade i totalt tio bortfall i undersökningen som 
omfattade totalt 48 elever, vilket ses som en styrka då antalet deltagare gav ett rikt material till 
studien. 
 
De finns olika kulturella skillnader som ligger bakom de båda studierna. I Slovenien är det 
engelska språket på frammarsch och ses som viktigt då Slovenien ligger i centrala Europa. I 
Sverige är engelskan sedan mitten av 1800-talet ett givet inslag i undervisningen i Sverige. 
Dessutom har engelskan en hög ställning gällande framtida karriärer samt för att kunna vara en 
världsmedborgare. Det finns likheter gällande hur läroplanerna i de båda länderna är utformade 
gällande att eleverna ska utveckla en kommunikativ förmåga. Det ser vi som en styrka i studien 
då båda studierna har den liknelsen i de regelverk som anger vilka mål som finns med 
främmande språkundervisning. I Sverige har eleverna generellt sett en engelsklektion i veckan 
i de lägre åldrarna, F-3, vilket är en skillnad mot Slovenien då de har upp till tre 
undervisningstillfällen i främmande språk i veckan. Det medför att eleverna i Slovenien har 
större möjlighet att bidra med relevanta svar i ursprungsstudien. Dock anger Jurisevic och 
Pizorn (2013) att undervisningen i de lägre åldrarna i Slovenien var långt ifrån väletablerad, 
vilket den är i Sverige. Därmed kan det påverka resultatet och jämförelserna.  
 
För att bearbeta svaren i resultatet samt för att anordna svaren i syfte att möjliggöra analyser av 
svaren gjordes valet att presentera elevernas svar i olika figurer och tabeller. Valet baserades 
på att ursprungsstudien presenterat sitt resultat på liknande vis för att möjliggöra analyseringen 
av resultaten. Valet baserades även på att vi önskade på ett enkelt sätt visualisera elevernas svar 
på frågorna för att det ska bli enklare för läsaren. Genom att skapa cirkeldiagram, stapeldiagram 
och tabeller möjliggjordes en jämförelse på ett enkelt sätt med Jurisevics och Pizorns (2013) 
resultat. I ursprungsstudien var det inte helt enkelt att utläsa svaren på frågeställningarna samt 
vilket resultat de kopplade till vilken enkätfråga. Det medförde att i den föreliggande studien 
gjordes försöket att presentera svaren på undersökningsfrågorna och vilket resultat som är 
kopplat till vilken enkätfråga på ett tydligare sätt. Vidare gjordes det frekvensanalyser i de båda 
studierna, vilket är ett fördelaktigt sätt att presentera datamaterialet på. I den föreliggande 
studien har elevernas svar förts in i Google Drive samt i Microsoft Excel för att skapa dessa 
frekvensanalyser. I ursprungsstudien genomfördes dessutom statistisk analys i SPSS för att se 
svarens signifikans. Detta var inte möjligt i den föreliggande studien då vi saknar kunskaper i 
genomförandet samt att tidsramen gav ett begränsat utrymme för att införskaffa oss den 
kunskapen. I det fall att en statistisk analys i SPSS genomförts kunde den föreliggande studiens 
resultat stärkts ytterligare.  
 
För att analysera resultatet användes Gardners teori om den social-pedagogiska modellen och 
integrativ och intstrumental motivation. Teorin framträdde som betydande och rådande inom 
forskningsfältet vid en genomgång av den tidigare forskningen. I Jurisevics och Pizorns (2013) 
studie användes dessutom Gardners teori om den social-pedagogiska modellen och om 
integrativ och intstrumental motivation, vilket gjorde valet av teori i den föreliggande studien 
naturligt. I det fall att en annan teori valts skulle analysen av resultatet påverkats. Dessutom 
skulle det finnas stora svårigheter med att jämföra de båda studiernas resultat. Genom att vi har 
varit två personer som analyserat det insamlade materialet har kvaliteten ökat i förhållande till 
om endast en person analyserat materialet. Detta kan öka kvaliteten då fler perspektiv på det 
insamlade materialet lyfts fram och analyserats.  
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Följaktligen har kvalitet i studien uppnåtts då den svarar mot de kvalitetsindikationerna som 
nämnts i tidigare avsnitt. Vi kan konstatera att i det fall att vi haft mer erfarenhet av att 
genomföra studier av detta slag kunde kvaliteten påverkats positivt. Hur studien kunde 
påverkats av andra val än de som gjorts är dock inget som vi kan förutspå utgången av. 

Framtida forskning 
I studien framkom det att 23% eller 11 av eleverna ansåg att undervisningen alltid var rolig när 
de fick frågan ”När är det roligast på engelsklektionerna?”. Därför skulle det vara intressant 
med en fördjupning kring vilka inslag som ingår i den undervisningen som bedrivs. Därmed 
skulle det vara intressant att ta reda på mer om lärarens roll och hur denne undervisar för att 
skapa lustfylld och motiverande undervisning. Ytterligare en aspekt som vore intressant att få 
kunskaper i är huruvida lärare i skolan har insikt om elevers motivation och hur det reflekteras 
i deras arbete. Vid genomgång av litteratur och tidigare forskning inom motivationsområdet 
framkom begreppet grit, vilket är ett mycket intressant begrepp. Därför vore det av intresse att 
undersöka den inre drivkraften, grit, hos elever eller lärare som vidare forskning inom området. 
Detta då kunskap inom grit kan ge betydande kännedom för både elever och lärare gällande 
uthållighet och lärande.  

Didaktiska konsekvenser  
De didaktiska konsekvenser som det insamlade underlaget utgör bör ses utifrån perspektivet 
från både verksamma lärare och lärarstudenter. Utifrån den föreliggande studiens resultat kan 
det antydas att elever är integrativt motiverade till att lära sig det engelska språket. Därmed är 
det väsentligt att verksamma lärare arbetar för att få en insikt i elevers motivationsorientering 
för att därmed kunna motivera dem. Att eleverna drivs av både en integrativ och instrumental 
motivation är betydande för att nå en optimal kunskapsutveckling, vilket lärare bör ha insikt i. 
En viktig fråga är hur eleverna kan behålla och utveckla den integrativa motivationen när de 
möter undervisningssituationer som kräver kunskaper som de inte har utvecklat. Dessa 
situationer kräver att läraren är medveten om elevers kognitiva förmåga, 
motivationsorienteringar samt vilka undervisningsmetoder som kan hjälpa elever att utveckla 
sina kunskaper i dessa undervisningssituationerna. Den tidigare forskningen som lyfts fram i 
studien visar på ett antal fördelaktiga undervisningsmetoder. I den föreliggande studien lyfts 
dessa undervisningsmetoder av eleverna som motiverande inslag. Då undervisningsmetoderna 
lyfts fram i tidigare forskning från skolor och verksamheter i en internationell kontext tyder 
detta på att undervisningsmetoderna är vetenskapligt grundade samt beprövade. Det är dock 
viktigt att vara medveten om de individuella skillnader som finns mellan elever när det gäller 
vilka undervisningsmetoder som är fördelaktiga samt de mål som elever sätter upp för sig själva 
i lärandet.  
 
I denna studie framkom kommunikation som ett mål, vilka eleverna sätter upp för sig själva i 
sitt lärande i engelska som främmande språk. Kommunikation anses viktigt för eleverna då de 
ser en framtid med resor och möten med människor som talar ett annat språk. Detta går i enighet 
med Lgr 11 (Skolverket 2018) där det framgår att elever ska få möjlighet att utveckla sin 
språkliga förmåga och få tilltro till den genom rika möjligheter till kommunikation. Därmed är 
det viktigt att läraren är trygg i sin egen språkkunskap och kan använda språket på ett naturligt 
sätt i undervisningen. I det fall att läraren bistår med denna kunskap och trygghet hjälps elever 
att nå sitt långsiktiga mål.  
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Slutsats 
Genom att utföra denna studie har vi belyst elevers uppfattning om hur de lär sig det engelska 
språket på en skola i Sverige. Studien presenterar att elever lär sig det engelska språket genom 
varierande inslag i undervisningen såsom att sjunga, dansa och att prata, vilket tyder på en 
integrativ motivation hos eleverna. Dessutom visade det sig i studien att eleverna formar en 
positiv självbild genom den främmande språkundervisningen då de visade förmågan att värdera 
sin egen inlärningsförmåga. Det framkom likheter med den tidigare forskningen samt den 
konceptuellt replikerade studien, då eleverna angav att de har en generellt positiv inställning till 
engelska som främmande språk. Den största skillnaden visade sig vara att eleverna i Sverige 
uppskattade att tala det engelska språket i högre grad än eleverna i Slovenien. Genom denna 
studie har kunskap nåtts om hur elever uppfattar, motiveras och lär sig det engelska språket, 
således att vilja göra det man måste.  
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BILAGOR 
Bilaga 1, Missivbrev till vårdnadshavare 

 
 
 
 
 
 

 
Informationsbrev 
         2019-02-04 
Till vårdnadshavare med barn på xxxxxx skola.  
Vi heter Sara Liljengren och Hanna Rosander och studerar åttonde och sista terminen till 
grundskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och 
IT. Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på elevers motivation inom ämnet engelska. Vi kommer att 
genomföra en enkät med elever i klass 2.  
 
 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande: 
 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 
inga obehöriga kan ta del av dem.  
 

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 
undersöknings syfte.  
 
 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 
Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  
 

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 
 
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför 
fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till klasslärarna på 
skolan så snabbt som möjligt. 
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på 
sxxxxxx@student.hb.se (Sara) eller sxxxxxx@student.hb.se (Hanna) 
 
 
 

Med vänliga hälsningar 
Sara & Hanna 

 



 

 

 
Bilaga 2, Samtyckesblankett för vårdnadshavare 

 
 
 
 
 
 
 

 
Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 
 
Tag med och lämna till klasslärare  
 
 
 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när 
som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 
 
 
JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
 
 
________________________________________ 
Barnets namn 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
Datum:_________________________ 



 

 

 
 
Bilaga 3, De sex grundprinciperna enligt GDPR. 
 
• Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars 
personuppgifter vi behandlar, dvs. den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet). 
 
• Uppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte 
senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål (ändamålsbegränsning). 
 
• Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål 
för vilka de behandlas (uppgiftsminimering). 
 
• Uppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade (korrekthet). 
 
• Uppgifterna får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under 
en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas 
(lagringsminimering). 
 
• Uppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna 
(integritet och konfidentialitet). Detta är grundprinciperna för all behandling av personuppgifter 
och alla aktiviteter ska ses mot bakgrund av ovanstående punkter.   



 

 

Bilaga 4, Enkätfrågor till elever.  
 
Enkätfrågor 
 
Tycker du om att lära dig engelska? 
     Ja 
     Ibland 
     Nej 
 
Tycker du att det är lätt att lära dig engelska? 
      Ja 
      Ibland 
      Nej 
 
Hur mycket tycker du om engelskalektionerna? 
     Jag tycker om dem väldigt mycket 
     Jag tycker om dem ganska mycket 
     Jag tycker inte om dem, för att…………………………......................................................... 
 
När är det roligast på engelskalektionerna? 
     När vi pratar engelska 
      När vi läser eller skriver på engelska 
      När vi sjunger på engelska och dansar 
      När vi leker lekar 
      Det är alltid roligt 
      Eget förslag………….…………………………………………………………………… 
 
Tycker du att det är svårt att lära dig engelska? 
      Det är enkelt 
      Det är enkelt ibland och svårt ibland 
      Det är svårt 
 
 
Varför lär du dig engelska?.................................................................................... 
………………………………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Om du får välja, vad skulle ni göra på engelskalektionerna då?............................. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..... 
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