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Abstract: 

This study aims to seek answers to what type of motivation strategies serve the 

development of foreign language learning in an effective way. Motivation is a complex 

concept and therefore there are no absolute answers to what kind of strategies are 

preferable, but there are plenty of recommendations and research about motivation. One of 

the main issues in foreign language learning is students lack of self-confidence, which often 

leads to motivational issues and loss of interest. In today`s globalized society, knowing a 

foreign language can lead to new opportunities, both in social and professional life. The 

teacher has a crucial role in finding ways to reach out to each student and finding a 

motivational strategy suited for every individual. On the other hand, applying strategies such 

as for example an ”open class environment”, is more adequate when teaching multiple 

students at the same occasion. It is important to understand the combined use of different 

types of motivational strategies, depending on the circumstances, is one of the corner 

stones in improving the students results. 

 

Keywords: Strategies, English, motivation strategies, L2 strategies, L2 motivation, second 

language, self-confidence, foreign language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning  sida 

 

 1. Introduktion  1 

1.1 Syfte   1-2 

1.2 Frågeställningar  2 

2. Bakgrund   2-3    

3. Metod   3-4 

3:1 Kritiska synpunkter på metod 4 

3:2 Datainsamling  4 

4. Analys   5 

4:1 Analysöversikt  5-6 

4:2 Dörnyei, Z., & Csizér, K. (1998). 6-8 

4:3 Szilvia Péter-Szarka (2012) 8-10 

4:4 Gardner, R. C. (2007).   10-12 

4:5 Bernaus, M & Gardner, R.C. (2008) 12-14 

4:6 Wery, J. & Thomson, M. M. (2013) 14-16 

4:7 Kayalar, F. (2016)  16-17 

4:8 Huang, L-S. (2003)  18-19 

5. Diskussion   19-23 

5:1 Reflektioner  23  

6. Referenser   24



 
 

1 
 

1. Inledning 

I denna uppsats kommer jag att diskutera generell motivation och motivation som gäller 

inlärning av främmande språk samt analysera likheter och skillnader mellan dessa typer av 

motivation. Jag kommer också undersöka vilka motivationsstrategier som anses effektiva för 

utvecklandet av ett nytt språk och titta på vad läraren har för roll i elevers motivation.  

     I dagens samhälle, där globalisering och migration tillhör vardagen, har kunskaper om ett 

främmande språk fått allt större betydelse. Dagens mänskliga interaktion, där ständig 

uppkoppling blir allt vanligare och tar upp allt mer tid, samtidigt som dörrar öppnats mot 

omvärlden, genom internet, medier, forum, chattar, spel och dylikt, innebär ett ökat tryck på 

att kunna kommunicera globalt. Att ha kunskap att kommunicera på fler språk än 

modersmålet är en aktuell fråga där främmande språklärandet i skolan har en viktig 

funktion.  

     Dock finns det svårigheter med språkinlärning. Myndigheten för skolutveckling (2008) 

kom i sin undersökning fram till att elever har svårigheter att kommunicera på engelska, då 

10% av elever i årskurs 5 år 2007 hade underkänt på den kommunikativa delen av det 

nationella provet. Detta kopplas i sin tur till elevers bristande språkliga självförtroende. 

Forskning visar att denna brist på språkligt självförtroende också är nära sammankopplad 

med bristande motivation (Szarka ,2012; Bernaus & Gardner, 2008).         

     Då ”språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” 

(Skolverket, 2011), kan det hävdas att vikten av att lära sig språk alltid är aktuell och att 

användandet av motivationsstrategier som gynnar elevers vilja att lära sig ett främmande 

språk är av stor vikt för det fortsatta lärandet men även att vara en del av vårt globala 

samhälle. 

 

1:1 Syfte  

Med detta som bakgrund blir syftet med denna uppsats att sammanställa vad forskningen 

anser vara de mest effektiva motivationsstrategierna för inlärning av främmande språk. Jag 

kommer att diskutera vissa motivationsstrategier som forskningen föreslår vara de mest 

effektiva för utvecklandet av ett främmande språk och argumentera varför forskningen har 

rätt gällande dessa strategier. Eftersom läraren är en central del i elevers lärande kommer 
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jag också att diskutera lärarens betydelse för elevers motivation när det handlar om 

inlärning av främmande språk.  

 

1:2 Frågeställningar 

- Vilka motivationsstrategier för främmande språk anses mest effektiva för elevers 

lärande? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan generell motivation och motivation att lära 

ett nytt språk? 

- Vilken betydelse har läraren för elevers motivation beträffande inlärning av 

främmande språk? 

2. Bakgrund 

Som bakgrund kommer jag att titta översiktligt på hur forskningen tidigare diskuterat 

motivation att lära sig främmande språk och hur diskussionen har utvecklats de senaste 

decennierna. Jag kommer också att introducera den generella motivationen utifrån artiklar 

om ämnet.  

     Motivation att lära sig främmande språk har studerats flitigt de senaste årtiondena. Fram 

till 1990-talet har den största delen av forskningen haft ett social-psykologiskt 

förhållningssätt inspirerat av forskare som Robert. C. Gardner och Wallace Lambert (Dörnyei 

& Csizér, 1998). Gardner och Lambert introducerade en kulturell aspekt i språkinlärningen, 

där viljan att interagera med andra kulturer stod i fokus. Gardner (2007) skriver också att 

hans forskning de senaste 45 åren har fokuserat på attityder gentemot främmande språk 

och länken mellan attityd och motivation i denna typ av lärande. 

     Under 1990-talet ändrade forskningen inriktning och fokus gick från en social-psykologisk 

till en mer pragmatisk, elevcentrerad motivationsmodell (Dörnyei & Csizér, 1998). Syftet 

med den ändrade inriktningen var att forskningen skulle överensstämma mer med lärarens 

uppfattning och blir mer klassrumsnära (Dörnyei & Csizér, 1998). Péter-Szarka (2012) skriver 

också att under 1990-talet tillkom mycket nytt empiriskt material inom språkforskningen 

som berörde just klassrumsklimatet, och visade på en ändrad inriktning. Kritiken mot den 

social-psykologiska motivationsinriktningen var att den inte berörde klassrumsdimensionen, 

något som Zoltán Dörnyei & Kata Csizér (1998) menar hade kunnat beskriva och förbättra 

vissa elevers prestation samt generera praktiska förslag på hur lärare kan arbeta för att 



 
 

3 
 

motivera elever. Motivationsbegreppet inom främmande språkforskningen har alltså 

breddats och blivit allt mer komplext. 

     Generell motivationsteori har länge studerats ur pedagogiska, psykologiska och kognitiva 

synsätt (Huang 2003). Även om det finns flera olika inriktningar av motivationsteorier menar 

Wery & Thomson (2013) att i dessa teorier finns alltid en gemensam nämnare, nämligen att 

förstå elevers motivation att lära. I artiklarna jag har analyserat finns två huvudinriktningar, 

dels ett fokus på den inre motivationen där eleverna motiveras av egen kraft och dels ett 

fokus på yttre motivation där yttre faktorer, såsom belöning eller liknande leder till 

motivation. 

 

 

3. Metod 

Metoden jag har använt mig av är en litteraturstudie. Denna metod lämpade sig bra för att 

ge en forskningsöversikt av vilka motivationsstrategier som anses vara de mest effektiva för 

främmande språkinlärning. Jag har både tagit del av tidskrifter som tar upp generella studier 

om motivation (Wery & Thompson, 2013, Huang, 2003) samt mer specifika studier om 

motivation att lära sig ett främmande språk (Gardner, 2007, Gardner & Bernaus, 2008, 

Dörnyei & Csizér,1998, Pèter-Szarka, 2012). Genom att analysera, jämföra och undersöka 

samband mellan mer generella motivationsstrategier och motivationsstrategier för 

främmande språk har jag fått en översikt av strategier som inom forskningen anses lämpliga 

för att få elever att bli motiverade att lära sig ett nytt språk.  

     Mitt huvudsakliga material bestod av olika tidskriftsartiklar publicerade mellan 1998 och 

2016. Anledningen till denna avgränsning var att jag ville se utvecklingen på 

forskningsområdet över tid för att kunna se förändringar i forskningen beträffande 

främmande språk. Jag hade tänkt avgränsa mig från 2000 – framåt men hittade en artikel 

från 1998 som var skriven av Dörnyei & Csizér. Dörnyei är en etablerad språkforskare som 

flera andra forskare använder som referens i sin forskning. Därför ansåg jag denna artikel 

hade relevans för min litteraturstudie. I mina första sökningar var också tanken att avgränsa 

mig till europeiska länder för att få ett europeiskt perspektiv på främmande språk. Dock 

visade det sig vara svårt att endast hitta forskning inom Europas gränser så jag utökade 

sökningen att också innefatta USA och Kanada då jag hittade mycket relevant forskning 

därifrån. Jag avgränsade mig också genom att använda artiklar som fokuserar på 
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grundskolan (åk 1-9). Denna avgränsning gjorde jag eftersom det är grundskolan som jag är 

inriktad mot och är mest intresserad av. 

     Från början hade jag också tänkt skriva om kopplingen mellan strategier för inlärning av 

främmande språk och strategier för motivation gällande främmande språk. Men efter att jag 

läst mina tidskriftsartiklar och övrig litteratur bestämde jag mig för att fokusera på 

motivationsstrategier. Denna avgränsning gjorde jag när jag insåg att motivationsområdet 

var tillräckligt stort för att göra en denna typ av litteraturstudie och att den då skulle bli mer 

preciserad och inte lika spretig.  

     Förutom tidskrifter och litteratur har jag använt mig av information från Skolverket, 

Myndigheten för skolutveckling samt Skolinspektionen. Detta gjorde jag för att relatera 

aktuell forskning till svenska skolmyndigheter och dess stadgar.  

 

3:1 Kritiska synpunkter på metod 

En småskalig litteraturstudie har ofta flera brister (Eriksson Barajas mfl, 2013). Det kan bland 

annat bero på att författaren endast analyserar ett fåtal studier/artiklar och resultatet kan 

då bli missvisande. En annan anledning kan vara att sökningen av artiklar kan vara vinklad 

och att författaren söker efter artiklar som bekräftar den egna uppfattningen. Även då blir 

studien missvisande och resultatet felaktigt (Eriksson Barajas mfl, 2013). Jag har i min 

litteraturstudie tagit detta i beaktande och varit medveten om de brister och svårigheter 

man kan stöta på. Jag har i min datainsamling försökt få ett brett underlag som visar på både 

styrkor och svagheter med motivationsteorier kopplade till främmande språkinlärning. 

 

3:2 Datainsamling 

Databaserna jag har använt för att hitta tidskriftsartiklar är ”Academic Search Elite” och 

”ERIC”. I sökningen har jag också avgränsat mig genom att bara använda artiklar som är 

”Peer Reviewed” och ”Linked Full Text”.  Sökorden jag använde för att hitta mina artiklar var: 

motivation, strategies, English, motivation strategies, L2 strategies, L2 motivation, school, 

second language, self confidence, foreign language, och olika kombinationer av dessa 

sökord. En tidskriftsartikel (Gardner, 2007) hittade jag efter en sökning i Google- Scholar som 

jag blev tipsad om när jag hade svårt att hitta material. Material från Skolverket, 

Myndigheten för skolutveckling och Skolinspektionen hittade jag efter sökningar på Google 

där jag sökte på ”engelska i skolan”. 
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4. Analys  

I analysdelen kommer jag att presentera olika studier som tar upp olika aspekter av 

motivation. Målet är att söka olika typer av motivationsstrategier och relevant information 

för att i diskussionsdelen problematisera vilka av dessa strategier som är mest effektiva för 

elevers lärande av främmande språk. Jag vill också se vad lärarens roll betyder för 

motivationen och vilka likheter och skillnader det finns mellan generell motivation och 

motivation för att lära ett främmande språk. 

 

4:1 Analysöversikt 

Följande studier utgör data för denna uppsats. 

 

1: Dörnyei, Z., & Csizér, K. (1998). Syfte: Att få fram strategier som kan användas som riktlinjer i 

främmandespråkundervisning. Metod: Frågeformulär. Medverkande: 200 lärare. Resultat: 10 st micro-

strategier för främmandespråkundervisning listas   

 

2: Szilvia Péter-Szarka. (2012). Syfte: Att undersöka förändringar mellan språkmotivation och generell 

motivation samt att ge en detaljerad bild av språkinlärningsmotivation. Metod: Frågeformulär. Medverkande: 

374 elever mellan 11-15 år. Resultat: Den generella motivationen och språkmotivationen har stora likheter. 

Motivation påverkar självuppfattningen. Riktlinjer för språkundervisning listas. 

 

3: Gardner, R. C. (2007). Syfte: Att diskutera språkinlärningens samband med motivation. Metod: 

Diskussionsstudie, tidigare forskning tas upp. Medverkande: Ingen. Resultat: Motivation har stor betydelse för 

elevers främmandespråk inlärning. Det är skillnad mellan främmande språkmotivation och generell motivation. 

Både de pedagogiska och kulturella aspekterna i främmande språkinlärning påverkar motivationen. 

 

4: Bernaus, M & Gardner, R.C. (2008). Syfte: att undersöka skillnader och likheter mellan lärares och elevers 

uppfattningar om lärandestrategier i främmande språkundervisning. Metod: Frågeformulär. Medverkande: 31 

lärare och 694 elever. Resultat: Elever och lärare uppfattar vissa lärandestrategier på olika vis. Lärare tenderar 

att använda sig av strategier som de känner sig trygga med. Elevers motivation påverkas inte av lärarens val av 

lärandestrategi utan av den egna uppfattningen av dessa. 

 

 

5: Wery, J. & Thomson, M. M. (2013). Syfte: Att ge en översikt över motivationsforskningen ur en pedagogisk 

och psykologisk synvinkel samt att diskutera orsaker till att elever kan känna sig omotiverade. Metod: 

Diskussionsstudie. Medverkande: Ingen. Resultat: Den inre motivationen har störst betydelse för elevers 
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lärande och är elevens egen vilja att lära sig. Den yttre motivationen påverkas av yttre faktorer. Förslag på 

motivationshöjande strategier listas. 

 

6: Kayalar, F. (2016). Syfte: Att undersöka vilka strategier som får elever att motivera sig själva (inre 

motivation). Metod: Intervju/ frågeformulär. Medverkande: 64 lärare. Resultat: Flera aspekter har betydelse för 

att elever ska motivera sig själva. Kayalars studie visar att autonomi är den viktigaste aspekten för att få 

eleverna att motivera sig själva. 

 

7: Huang, L-S. (2003). Syfte: Att lista olika lärandestrategier som har fungerat motivationshöjande i Huangs 

egna undervisning. Metod: Diskussionsstudie. Medverkande: Ingen. Resultat: Resultatet visar att lärarens roll i 

motivationsskapande är en av de viktigaste punkterna. De listade strategierna ska fungera som riktlinjer för att 

få elever motiverade. 

 

 

4:2 Dörnyei, Z., & Csizér, K. (1998). 

Dörnyei & Csizérs studie syftar till att ta fram 10 stycken macro-motivationsstrategier som 

kan användas som riktlinjer för elever och lärare i främmandespråkundervisningen. Macro-

motivationsstrategier är breda strategier som innefattar flera delar micro-strategier, 

exempelvis kan ”intresse för lärande” brytas ner till ”välja intressanta uppgifter” och ” 

erbjuda flera olika läromedel” (Dörnyei & Csizér, s. 212). 

     Medverkande i studien var 200 lärare som fick svara på två olika frågeformulär som 

vardera innehöll 51 motivationsstrategier och som baserades på tidigare forskning av 

Dörnyei. Det lades också till strategier som lärarna i studien tyckte var viktiga att ha med.  

     Frågeformulären var utformade på två olika sätt. Det ena syftade till att undersöka hur 

viktiga lärarna tyckte att motivationsstrategierna var. Detta formulär fylldes i av 116 stycken 

lärare där skalan för svarsalternativen gick från oviktigt till väldigt viktigt. Det andra 

frågeformuläret undersökte hur ofta lärarna använde motivationsstrategierna i 

undervisningen. Detta formulär fylldes i av 84 lärare och skalan för svarsalternativen gick 

från nästan aldrig till väldigt ofta.  

     Dörnyei & Csizérs (1998) delade in lärarna i två grupper eftersom de antog att de båda 

frågeformulären skulle influera varandra, alltså om en lärare tyckte att en viss strategi var 

väldigt viktig skulle den läraren förmodligen också fylla i att hen använde denna strategi ofta. 

Därför fick lärarna endast fylla i ett av ovannämnda formulär. 
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     Dörnyei & Csizérs analys innefattar också två delar. I den första delen rankar de lärarnas 

svar om vilka motivationsstrategier som ansågs mest effektiva. Då frågeformuläret var 

indelat i 51 olika micro-strategier kunde forskarna sedan skapa kluster av lärarnas olika svar 

och placera in dessa i macro-motivationsstrategierna för att se vilka macro-

motivationsstrategier som placerade sig högst. Analysen av användandet av 

motivationsstrategierna gick till på samma sätt men syftade till att avgöra om lärarna 

använde sig av strategier som ansågs som de mest effektiva och att belysa detta för lärarna. 

     Dörnyei & Csizér (1998) kom genom lärarnas svar fram till att följande 10 

motivationsstrategier är effektiva riktlinjer för ett motiverat lärande: 

- Var en förebild med ditt eget beteende: Lärarens intresse, egna uppträdande och 

motivation i relation till ämnet har stor betydelse för elevers motivation. Generellt har 

förebilder stort inflytande på elevers motivation och i klassrummet är läraren den som kan 

vara just detta. Elever tar efter lärarens beteende och det är då viktigt att framstå som ett 

gott exempel. 

- Skapa ett bra klassrumsklimat: Då språklig ångest påverkas mycket av klassrumsklimatet 

är det av stor vikt att klassrumsklimatet är öppet och tillåtande. Just lärande av främmande 

språk, där eleverna ska kommunicera på ett nytt språk, påverkas mycket av denna faktor. 

- Presentera nya uppgifter på ett bra sätt: Lärarens sätt att presentera nya uppgifter har 

stor betydelse för hur eleverna tar sig an utmaningen. Samtidigt är det viktigt att sätta 

realistiska mål och ge eleven underlag för att klara uppgiften. 

- Skapa en god relation till eleverna: En självklar strategi i dagens skola. En god elev-

lärarrelation skapar förutsättningar för lärande och eleven blir mer motiverad att visa vad 

hen kan. 

- Förbättra det språkliga självförtroendet: Språkligt självförtroende har stor betydelse för 

utvecklandet av ett främmande språk. Det viktiga är att få elever att våga/vilja prata även 

om ordförrådet är begränsat då kommunikation är enda sättet att skapa språkligt 

självförtroende. 

- Gör språkundervisningen intressant: Då elevers personliga erfarenheter leder till 

motivation är det alltså viktigt att språkundervisningen är spännande så de personliga 

erfarenheterna kan spela en roll på ett positivt sätt. 

- Jobba för elevens autonomi: Elevens autonomi och motivation är nära sammankopplade. 

Självständiga språkelever är ofta även motiverade språkelever.  
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- Skapa en personlig lärandeprocess: Främmande språklärande bör vara personligt relevant 

för eleven. Denna motivationsstrategi kan utvecklas med hjälp av grupparbete då elever 

med samma intresse kan få jobba tillsammans. 

-Öka elevens målsättning: Att sätta upp mål, stora som små, har en positiv effekt på 

motivationen och när elever klarar ett mål skapas motivation. 

-Gör eleverna bekanta med den nya främmande språkkulturen: Försök göra eleverna 

bekanta med den nya kulturen, använd autentiskt material, försök främja kontakt med 

personer som har det främmande språket som första språk. 

     Dessa motivationsstrategier är rekommendationer för lärare. Dock menar Dörnyei & 

Csizér (1998) att det inte finns några absoluta motivationsstrategier för främmande 

språklärande. Alla elever är olika, grupper förändras, elever förändras och tiden går framåt, 

därför måste läraren vara medveten om alla dessa parametrar och jobba för att alltid 

anpassa motivationsstrategier efter elevgruppen. 

 

 

4:3 Szilvia Péter-Szarka. (2012) 

Péter-Szarkas kvalitativa studie har som syfte att undersöka förändringar i förhållandet 

mellan främmande språkmotivation, generell motivation och självuppfattning samt ge en 

detaljerad bild av språkinlärningsmotivation. Då motivation påverkas av både personliga och 

situationsbundna faktorer menar Péter-Szarka att motivation är förändringsbar och då också 

mätbar. Fokus i studien är att undersöka de psykologiska och personliga aspekterna inom 

främmande språkmotivation och Péter-Szarka lägger stor vikt vid självuppfattningen.  

     Péter-Szarka skriver att motivationsforskningen för främmande språk inte har studerat 

självuppfattning i samma utsträckning som exempelvis språklig begåvning och 

strategianvändande. Därför är det viktigt att förstå innebörden av självuppfattning i 

främmande språklärande då den påverkar självförtroendet, självkänslan och minskar den 

språkliga ångesten (Szarka, 2012). 

     Szarkas studie sträcker sig över tre år och 374 elever mellan 11 och 15 år medverkade. 

Eleverna fick fylla i 3 olika typer av frågeformulär. Det första formuläret berörde generell 

motivation och byggde på Kozéki & Entwistles frågeformulär om motivation från 1986 

(Péter-Szarka, 2012). Frågeformuläret var indelat i 60 frågor där varje fråga kunde besvaras  
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på en skala från 1-5. Frågorna kunde sedan delas in i 3 olika motivationsdimensioner, den 

affektiva, den kognitiva och den presterande dimensionen. 

-  Den affektiva dimensionen utvecklas och visar sig i elevens interaktioner och kan ses 

som en känslomässig dimension. 

- Den kognitiva dimensionen innebär viljan att få ny kunskap och att vara självständig 

och kan ses som en kunskapsdimension. 

- Den presterande dimensionen kan ses som en moralisk dimension som innefattar 

samvete och eget ansvar. (Péter-Szarka, 2012) 

     Det andra frågeformuläret som berörde språkmotivationen byggde på Clément, Dörnyei 

and Noels frågeformulär från 1994. Detta formulär fokuserade till största del på de kulturella 

aspekterna i språkmotivation, alltså anledningar till att vilja lära sig ett andra språk och 

attityder mot det nya språket och kulturen. Frågeformuläret berörde också klassrumsklimat 

och språklig ångest. 

     Det tredje formuläret var en version av Tennessee Self-Concept Scale av Dévai & Sipos 

från 1986. Detta formulär består av 100 olika punkter varav 90 punkter berör självkänslan 

och 10 punkter är inriktade mot självkritik och används för att mäta självuppfattningen hos 

eleverna.  

     Den sista mätningen var det betyg eleven fick i främmande språk i slutet på terminen. Alla 

ovannämnda parametrar inkluderades för att mäta den akademiska prestationen (Péter-

Szarka, 2012).  

     Péter-Szarka kom till resultatet att de generella motivationsdimensionerna har betydande 

likheter med de flesta av främmande språkmotivationens olika parametrar. Hon menar att 

elever som är generellt motiverade också är motiverade i att lära sig ett främmande språk. I 

och med detta ifrågasätter Péter-Szarka de speciella motivationsparametrarna för 

främmande språk då hon menar att dessa parametrar inte gav något större utslag i hennes 

undersökning om motivation. Forskningen visar också på starka samband mellan motivation 

och självuppfattning, och att en bra självkänsla ledde till ökad motivation. Resultatet pekar 

också på och att är man under press har det en negativ inverkan på självuppfattningen men 

positiv inverkan på självkritiken som då påverkar motivationen på ett negativt sätt. 

     Under perioden för studien (3 år) kunde också Péter-Szarka visa att motivationen 

minskade samtidigt som känslan av att vara under press ökade för eleverna, alltså att äldre 

elever var mindre motiverade att utveckla ett främmande språk samt upplevde en större 
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press. Förutom ovanstående resultat menar Szarka att familjevärderingar, klassklimat, social 

anpassning och lärarrollen spelar in i elevers motivationsskapande.  

     För att få elever motiverade listar också Péter-Szarka olika tekniker/strategier som utifrån 

hennes undersökning är lämpliga. Hon utgår från Dörnyeis rekommendationer från 2001 

som jag har sammanfattat: 

- Individualisering där eleven får jobba med sitt intresse. 

- Skapa en god elev – lärarrelation. 

- Minska känslan att känna sig under press. 

- Vara medveten om att motivation och personlighet ändras över tid. 

- Ha en positiv attityd mot ny kunskap och resande och påminna eleverna att genom 

att bemästra ett främmande språk öppnas fler dörrar för nya mål.  

- Förklara vikten av ett ytterligare språk i en globaliserad värld. 

- Stärka elevernas självuppfattning och självkänsla genom positiv återkoppling. 

 

4:4 Gardner, R. C. (2007). 

Gardners (2007) paper är en diskussionsstudie där syftet är att diskutera motivation och 

främmande språklärande. Gardner har fyra huvudpunkter som diskuteras i studien: 1) Två 

motivationskonstruktioner (generell och främmande språkmotivation). 2) Stegen i 

språkinlärning. 3) Kulturell kontext och utbildningskontext. 4) Resultat från Barcelona, 

Spanien (Gardner diskuterar resultatet från en tidigare studie).  

     I främmande språklärande finns enligt Gardner två olika typer av 

motivationskonstruktioner, språklärande motivation och klassrumslärande motivation 

(generell motivation). Främmande språkmotivationen är motivationen att lära sig ett 

andraspråk och viljan att interagera med andra kulturer. Denna typ av motivation är relevant 

i alla typer av främmande språkinlärning och kan ses som ett karakteristiskt drag hos 

individen och som visar sig genom intresset att lära sig ett främmande språk (Gardner, 

2007). Den andra typen av motivation är den klassrumslärande motivationen (generell 

motivation) som visar sig i klassrumssituationer eller i andra typer av situationer. Denna typ 

av motivation fokuserar på individens insikt eller uppfattning om olika uppgifter och är mer 

situationsorienterad än språkmotivationen. 
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     Gardner diskuterar också två typer av kontexter, den kulturella och den pedagogiska 

kontexten. Främmande språkmotivationen präglas av båda dessa kontexter och den ena 

kontexten influerar den andra. Dessa två kontexter har betydelse för två olika generella 

karaktärsdrag hos eleverna, ”intergrativness” (öppenhet) och ”attitudes toward the learning 

situation” (attityden mot lärandesituationen). Gardner menar att en elev som är 

”integratively motivated” är motiverad att lära sig ett främmande språk då det finns ett 

intresse och en öppenhet att kommunicera med andra kulturer, vilket då också leder till en 

positiv inställning till språkinlärning. ”Intergrativness” härstammar alltså från den kulturella 

kontexten och inkluderar också flera sociala aspekter, då viljan att kommunicera är en social 

angelägenhet. 

     ”Attitudes toward the learning situation” är en del av den pedagogiska kontexten och 

inkluderar alla aspekter som kan kopplas till den pedagogiska verksamheten och 

erfarenheter som kan kopplas till den pedagogiska omgivningen. 

     Gardner argumenterar för att klassrumslärande motivation (generell motivation), som 

kan kopplas till den pedagogiska kontexten, kan vara motiverande för att ta till sig olika delar 

av ett nytt språk, men att det krävs mer för att verkligen bemästra ett språk. Gardner menar 

att ”an intergrative motive” är det som krävs för att ta språkkunnandet till nya nivåer.           

     Gardners språkstege består av fyra steg, 1) Elemental, 2) consolidation, 3) conscious 

expression och 4) automaticity & thought. 

Elemental är det första steget. Eleven lär sig baserna i det nya språket, såsom uttal, 

grammatik och nya ord. Eleven lär sig sätta ihop nya ord och lätta meningar läggs på minnet. 

Consolidation är det andra steget. Eleven lär sig sätta ihop olika delar av språket och känner 

sig mer bekant med det nya språket. Eleven börjar förstå när något är rätt eller fel och 

utvecklar kunskapen i grammatiken. 

Conscious expression är det tredje steget. Eleven börjar kunna kommunicera, dock med 

mycket tvekan då eleven letar ord för att komma vidare i kommunikationen.  

Automaticity & thought är sista steget. Eleven kan kommunicera de flesta områden 

automatiskt. Eleven tänker inte längre på språket utan tänker i språket. 

Det sista steget kan i sin tur kopplas till ”intergrativness” då Gardner menar att för att nå 

högre nivåer inom språklärande krävs denna typ av motivation. 
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     Då Gardner i sitt paper endast presenterar resultatet av sin undersökning i Spanien 

kommer jag inte att kunna avgöra hur tillvägagångsättet sett ut. Dock kommer jag kortfattat 

att sammanfatta Gardners resultat av studien.  

     Gardners studie undersökte 6 variabler och hur dessa är kopplade till betyg samt 

motivation. Variablerna var: Attitude toward learning situation, integrativeness, language 

anxiety, instrumental orientation, parental encouragement och motivation.  

     Gardner kom fram till att motivation hade störst betydelse för betyget för eleverna. Den 

språkliga ångesten hade störst negativ inverkan på betyget och var också, efter motivation, 

den variabel som fick högst utfall. Intergrativness hade den näst största positiva inverkan på 

betyget efter motivation, och elever som var öppna för nya kulturer (intergrativness) fick 

således högre betyg än de som inte visade det intresset. Det som Gardner tyckte var mest 

förvånande i undersökningen var att ”attitude toward learning situation” hade så liten 

inverkan på elevens betyg. Gardner förklarar sedan att detta fenomen har visat sig i flera av 

hans studier, och att man kan diskutera flera orsaker och hypoteser till det. Dock ger 

Gardner inget svar på denna fråga.  

     I delen som undersökte vad som motiverar eleverna visar resultatet bland annat att 

”intergrativness” och ” attitude toward learning situation” har störst positiv inverkan på 

motivationen. Gardner påpekar att detta visar vikten av den kulturella- och pedagogiska 

kontexten i språklärande.  ”Instrumental orientation” och ”parental encouragement” har 

också en positiv inverkan på motivationen, dock mindre, och språklig ångest har en negativ 

inverkan på motivation. 

 

4:5 Bernaus, M & Gardner, R.C. (2008). 

Syftet med Bernaus & Gardners (2008) studie var att undersöka hur lärare och elever, både 

som individer och i grupp, uppfattar lärandestrategier och vilken effekt dessa strategier har 

på motivation och språkprestation.  Målet för studien var också att svara på följande frågor: 

1) Uppfattar lärare och elever användandet av samma strategier på liknande vis? 2) Är 

strategierna som lärarna uppger sig använda relaterade till elevernas motivation och 

prestation? 3) Är elevernas uppfattningar om dessa strategier relaterade till motivation och 

prestation? 
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     För att besvara dessa frågor använde sig Bernaus & Gardner av olika typer av 

frågeformulär samt att eleverna fick göra 2 stycken engelskatest. Medverkande i studien var 

31 engelskalärare och deras elever, 694 stycken.  

     I lärarnas frågeformulär listades 26 stycken olika strategier och syftet var att undersöka 

hur ofta dessa strategier användes på en skala 1-7. Dessa strategier kunde också delas in i 

två grupper där 12 var innovativa och 14 var traditionella. Detta gjordes då Bernaus & 

Gardner hade en teori om att innovativa strategier är mer elevfokuserade och leder till ökad 

interaktion i syfte att lösa problem, medan traditionella strategier är mer lärarfokuserade 

och syftar till att lära ut språkets struktur och grunder. 

     Elevernas frågeformulär bestod av 2 olika delar. I den första delen fick eleverna, på en 

skala 1-7, svara i vilken utsträckning de tyckte lärarna använde sig av de 26 strategierna. Den 

andra delen av frågeformuläret syftade till att mäta elevers motivation, språklig ångest och 

attityd gentemot språket. Detta gjordes genom att använda en mini-AMTB (Attitude 

Motivation Test Battery) som bestod av 6 variabler (intergrativness, attitudes toward the 

learning situation, motivation, language anxiety, instrumental orientation, and parental 

encouragement). 

     Förutom detta gjorde eleverna ett hörförståelsetest samt ett läsförståelsetest. Detta 

gjordes för att kunna mäta utvecklingen av elevernas språkprestation. 

     Bernaus & Gardners resultat visar att det finns skillnader i hur lärare och elever uppfattar 

användandet av lärandestrategier. Ett tydligt exempel är att av de 12 innovativa strategierna 

lärarna hävdade att de använde sig av, uppfattades bara 6 av dessa av eleverna. Av de 14 

traditionella strategierna uppfattades 10 stycken av eleverna. Resultatet i studien visar också 

att traditionella strategier används mest frekvent av lärarna, vilket kan betyda att lärarna 

använder strategier som de känner sig bekväma med samt att eleverna då oftare känner 

igen dessa strategier. Resultatet visar dock att elevernas främmande språkprestation, 

motivation, attityd eller språklig ångest inte påverkas av om läraren använde sig av 

traditionella eller innovativa strategier.  

     En annan viktig aspekt som Bernaus & Gardner (2008) kommer fram till är att det inte i 

första hand är lärarens olika strategier som skapar motivation och ökar prestationen hos 

elever, utan hur användandet av strategier uppfattas av eleverna. Ett exempel som Bernaus 

& Gardner (2008) tar upp är att om läraren inte har anpassat undervisningen efter intressen 

som finns så uppfattas undervisningen som negativ och motivation och prestation uteblir.   
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     Det finns en tydlig koppling mellan motivation och prestation menar Bernaus & Gardner 

(2008). Denna koppling är komplex och flera faktorer spelar in. Lärare behöver vara 

medvetna om att det inte bara är i klassrummet motivation skapas utan också utanför. 

Elevers attityder gentemot andra kulturer,- och viljan att lära sig ett främmande språk har 

också stor betydelse för motivationen. Lärare måste arbeta för att strategierna som används 

uppfattas som motiverande av eleverna för att prestationen ska höjas och motivation 

skapas. 

 

 

4:6 Wery, J. & Thomson, M. M. (2013) 

Wery & Thomson (2013) diskuterar i sin artikel motivation ur en pedagogisk och psykologisk 

synvinkel. Syftet med artikeln är att ge en översikt av motivationsfrämjande forskning, belysa 

orsaker till varför elever kan känna sig omotiverade samt att ge förslag på hur lärare kan 

jobba för att öka elevers motivation. Wery & Thomson utgår från 2 olika motivationsteorier i 

sin artikel: Achievement theory, som förklarar motivation som mönster av övertygelser och 

känslor av framgång, kunnande och ansträngning, medan Expectancy–Value Theory, 

beskriver motivation som värdet av en uppgift och möjligheten att klara densamma.  

     Motivationsgraden påverkas av både inre och yttre faktorer enligt Wery & Thomson. 

Exempel på faktorer är: känslor som väcks vid framgång och misslyckande, lärarens 

arbetssätt (återkoppling, pedagogik, förväntningar), omgivningen, meningsfullheten i 

uppgifter och utomstående faktorer. Dessa faktorer kan i sin tur kopplas till den inre och 

yttre motivationen. 

     Den inre motivationen, som Wery & Thomson menar är den motivation som gynnar 

elevers lärande bäst, kan beskrivas som elevens egen drivkraft att vilja lyckas. Den inre 

motivationen leder till att elever själva vill och vågar ta sig an uppgifter och yttre faktorer, 

som exempelvis belöning, blir då inte lika relevanta. Den inre motivationens styrka är enligt 

Wery & Thomson att elever bättre håller kvar den nya kunskapen samt känner större 

säkerhet att ta sig an nya typer av uppgifter. 

     Den yttre motivationen påverkas av yttre faktorer, exempelvis belöning eller uppmuntran 

utifrån. Wery & Thomson menar att den yttre motivationen kan hämma den inre 

motivationen då elever förväntar sig någon typ av belöning då en uppgift är klar. Yttre 

motivation leder också till att läraren måste ”starta” elevernas vilja att ta initiativ att vara 
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med eller slutföra uppgifter. Dock påpekar Wery & Thomson att yttre faktorer kan vara bra 

för att få igång omotiverade elever men att målet bör vara att bygga upp elevers inre 

motivation.  

     Wery & Thomson tar i slutet av artikeln upp motivationsstrategier som lärare kan 

använda för att få elever motiverade i sitt lärande.  

- Ha tilltro till att eleverna kan lära, nå nya mål och ta till sig nya kunskaper. 

- Vara en motiverande förebild då elever ofta påverkas av omgivningen. 

- Skapa en lärmiljö som är uppmuntrande och utmanande, dock med realistiska mål. 

Utmanande uppgifter leder till att elev ökar sin inre motivation då eleven börjar 

känna sig mer kompetent. 

- Var medveten om svårigheter i en uppgift. Tänk på att uppgifter som ses som lätta av 

vissa elever kan vara svåra för andra. Därför bör läraren inte säga ” det är en lätt 

uppgift”. Istället kan läraren säga att det är en ”krävande uppgift” och ha i åtanke att 

elever kan lära. 

- Koppla lärandet till omvärlden. Elever tenderar att bli mer motiverade det finns en 

koppling till omvärlden. 

- Sätt upp olika typer av mål, stora som små, då eleven känner en ökad kompetens när 

dessa mål uppfylls vilket i sin tur leder till motivation 

- Involvera eleverna i läroprocessen då elever på så vis lär sig sätta egna mål och ta 

ansvar.  

- Skapa självständiga elever genom att ge eleverna olika valmöjligheter hur 

läroprocessen ska fortlöpa. Låt eleverna sätta egna mål och uppmuntra eleverna till 

att utvärdera sitt eget arbete. 

- Använd projekt som lärandemodell då projektarbete kan relateras till den ”riktiga” 

världen, samt involverar elever i läroprocessen. 

- Utvärdera uppgiften och inte eleven. Istället för att utvärdera en uppgift genom att 

jämföra genomförandet elever emellan, utvärdera uppgiften individuellt och se den 

individuella utvecklingen. 

- Hjälp eleverna hitta vägar att fokusera på det intressanta i en uppgift och uppmuntra 

eleverna till att hitta motivation i även de mest enkla uppgifter. 

- Tänk på språket. Försök använda ord som är relaterade till inre motivation, 

exempelvis inblandning, spontanitet, utmaning etc, och försök att minska 
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användandet av ord som relateras till yttre motivation, exempelvis konkurrens, 

förväntning, skyldighet och bevisa. 

- Ge en bra respons på frågor. Och om eleverna är felaktigt ute, led in dem på rätt väg 

med en positiv attityd. 

- Beröm eleverna. Att få beröm verkar motiverande. Försök ge beröm när en elev är på 

god väg att klara ett mål men inte riktigt är där. Få eleverna att förstå att betyget inte 

är det mest centrala, utan att utveckling av förmågor och lärandeprocessen i sig är 

det som är centralt. 

 

4:7 Kayalar, F. (2016). 

Kayalars (2016) artikel är en kvalitativ studie där syftet är att undersöka vilka strategier 

lärare anser vara bäst lämpade för att få elever att motivera sig själva. För att undersöka 

detta använde sig Kayalar av semistukturerade intervjuer där han ställde en öppen fråga som 

var indelad i fyra delfrågor:” What do you usually do to help your students motivate 

themselves in a classroom environment as qualities of (1) Autonomy; (2) Competence; (3) 

Relatedness; and (4) Relevance” (Kayalar, 2016, s.871). Medverkande i studien var 15 lärare i 

Turkiet samt 49 lärare i andra länder.  

     De 49 lärarna fick svara på samma fråga och skrev sedan sina svar i en blogg på internet. 

Genom att intervjua lärare från olika delar av världen menar Kayalar att man får en bredare 

kulturell syn i frågan. För att få svar på sin fråga jämförde Kayalar svaren från bloggen med 

de inhemska lärarnas svar för att hitta likheter och skillnader. Motivationsstrategierna 

hämtades från intervjusvaren samt kommentarer från lärarna.  

     Den första delfrågan berörde autonomi och det var också, enligt lärarna i studien, den 

viktigaste faktorn för att eleverna skulle kunna motivera sig själva. Lärarna menade att 

autonomi ger eleverna möjlighet att göra bra ifrån sig på sitt eget vis. Samtidigt menade 

lärarna att autonomi skapas genom valmöjligheter. Kayalar (2013) lägger till att ur ett 

humanistiskt synsätt skapas motivation genom att uppmuntra och stimulera individens inre 

kunskaper och känslor. Genom att ge elever valmöjligheter, där eleven får känna efter och 

samtidigt ta ett beslut vad hen vill göra, skapas autonomi, känslan att ha kontroll över sitt 

lärande, vilket leder till motivation. 

    Den andra delfrågan tog upp kompetensen i motivationssyfte. Lärarna i undersökningen 

ansåg att kompetens är en av elevernas inre egenskaper och således en faktor kopplad till 
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den inre motivationen. En av lärarna tillade att genom yttre stimulans, i form av uppmuntran 

eller beröm, när en elev har utökat sin kompetens genom att klara uppgifter, påverkas också 

elevens inre motivation. En annan viktig aspekt som berör kompetensen var enligt lärarna 

föräldrarnas inblandning i barnets skolgång. Kayalar (2013) menar att flera olika studier runt 

om i världen visar att föräldrarnas intresse för barnens skolgång påverkar skolresultatet och 

kompetensen positivt för barnet. Elevens utveckling påverkas därigenom av föräldrarnas 

attityd, uppfattningar och förväntningar och är en faktor i kompetensutvecklingen. 

     Den tredje delfrågan berörde känslan av samhörighet. Majoriteten av lärarna i studien 

menade att samhörighet är en viktig faktor för motivation, i kombination med autonomi och 

kompetens. En av lärarna svarade i intervjun att en klapp på axeln, ett skämt eller att bara 

vara snäll stärkte samhörigheten i hens klass. Samtidigt spelar samhörigheten roll i en elevs 

välmående, känslan av gemenskap och känsla av att vara omtyckt och få respekt. Alla dessa 

faktorer har betydelse för elevers positivitet och också motivation. 

     Den sista delfrågan behandlade relevans i syfte att motivera. Relevans i undervisningen 

har stor betydelse för motivationen enligt lärarna i studien. Flera av lärarna menade att 

elever måste lära sig att se kopplingen mellan undervisningen och livet i stort. När eleverna 

förstår att undervisningen har relevans för deras egna liv ökar motivationen. Ett sätt för 

eleverna att lära sig se relevansen i undervisningen är att skriva ner vad man har lärt sig och 

varför detta är viktigt för ens eget liv. Kayalar tillägger att relevans i undervisningen, där 

eleven förstår varför en uppgift är viktig och kan relatera till sig själv, har visat sig leda till 

bättre studieresultat. 

     Kayalar skriver att autonomi, att eleverna får planera, förbereda, ta ansvar och sätta upp 

egna mål, har störst betydelse för att elever ska lära sig motivera sig själva. Det är lärarens 

uppgift att ge undervisningen ett relevant innehåll så eleverna förstår varför något är viktigt. 

Lärare ska också försöka få med föräldrarna i elevens läroprocess då detta leder till 

förbättrade resultat. Ytterligare aspekter är att läraren måste vara medveten om det 

emotionella, om elevers olika kompetenser och personligheter, för att skapa förutsättningar 

för lärande och ökad prestation. 
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4:8 Huang, L-S. (2003). 

Huang (2003) tar i sin artikel upp 10 punkter som han i sin egen undervisning anser vara 

motivationsskapande. Bakgrunden till att Huang skrev artikeln var att forskare inom 

pedagogik, kognitiv utveckling, sociokulturell psykologi och lingvistik alla hade något 

gemensamt i sin forskning, nämligen vikten av motivation. Huang menar att motivation är 

ett mycket komplext begrepp och att en exakt pedagogisk strategi som passar alla elever 

inte finns. Därför är det viktigt att olika teorier och strategier från olika forskningsområden 

ger sin syn ifråga om motivation, för att gemensamt maximera lärandet. 

Dessa strategier är Huangs rekommendationer: 

- Skapa en behaglig atmosfär och en elevgemenskap 

Redan dag 1 är det viktigt att jobba med klassrumsklimatet och gemenskapen. Använd lekar 

och strategier för att få eleverna att interagera med varandra.   

- Skapa elevprofiler 

Genom att skriva anteckningar om eleverna redan tidigt under terminen kan man få 

information om vad eleven känner för olika ämnen, vad som motiverar, vilka mål som finns. 

Detta kan i sin tur användas i lärandesyfte. Skriv också ner nya upptäckter under terminen 

för att få ett ännu bredare underlag att jobba med. 

- Jobba för en öppen, stödjande och positivt lärandeklimat 

Bygg vidare på punkt 1 genom att stödja eleverna i lärandemiljön. 

- Var tydlig med förväntningar och lär eleverna sätta egna mål 

Var tydlig med vad som förväntas av eleven och hjälp eleven att sätta realistiska mål. Planera 

undervisningen efter elevens målsättning. 

- Uppmuntra eleven att utveckla en inre röst och en social röst 

Elever utvecklar sina olika röster genom interaktion och att dela med sig. Genom att skapa 

en positiv lärmiljö främjas dessa röster. Försök få eleven att hitta lösningar på problem inom 

sig själva, samtidigt som det är viktigt för eleven att förstå att också klasskompisar är en källa 

för lärande. 

- Var entusiastisk och kreativ 

 Visa intresse för eleverna och för ämnena som undervisas. Lärarens entusiasm speglar av sig 

på eleverna. Var kreativ när ett nytt ämne introduceras och ha variation i undervisningen. 

 

 



 
 

19 
 

- Var tydlig med upplägget, meningen och relevansen av lektionsinnehållet 

Ett bra organiserat upplägg av lektionerna upplevs positivt. Lektionsinnehållet måste vara 

meningsfullt for eleven och också ha relevans i livet i stort. 

- Skapa förutsättningar för ökad framgång     

Dela in stora uppgifter i småuppgifter så kan eleven på ett bättre sätt uppmärksamma 

lärandet. Försök skapa möjligheter för eleven att se kopplingen mellan ansträngning och 

resultat för att bygga på deras självförtroende. 

- Ge regelbunden och individuell återkoppling 

Förstärk det positiva men ge också konkreta exempel på hur eleven kan utvecklas. Försök 

planera in återkoppling i schemat, även om tiden är pressad, då återkoppling kan leda till 

ökat självförtroende, tillfredsställelse och motivation. 

- Skapa möjligheter för egenbedömning  

Om eleverna får gör egna bedömningar börjar de också reflektera över sitt arbete. Genom 

detta får eleverna större kontroll över sitt eget lärande samt att lära sig ta ansvar över 

läroprocessen.  

 

 

5. Diskussion 

Skolan har till uppdrag att ” främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden” (Skolverket,2011, s.9). Som analysen visar är motivation en viktig 

nyckel för utvecklandet av nya kunskaper och viljan att lära. De listade 

motivationsstrategierna i analysen visar att läraren har en central roll i elevers motivation 

och prestation. Oavsett om det handlar om klassrumsklimat, val av lämpliga uppgifter, 

återkoppling eller individualisering är det läraren som står i fokus när elever ska motiveras. 

Läraren kan alltså ses som en yttre faktor för eleverna vilket leder till elevers inre 

motivationsskapande. 

      Språkundervisning är komplext och flera olika faktorer spelar in. Både generell och 

kulturell motivation har betydelse för elevers prestation i undervisningen av främmande 

språk. Gardner (2006) skrev att en elev som är ”integratively motivated” är motiverad att 

lära sig ett främmande språk och har även ett intresse att kommunicera med andra kulturer. 

Denna aspekt påverkas också mycket av vilka värderingar elever får med sig hemifrån (Pèter-

Szarka, 2012). Kommer eleven från en familj där öppenhet gentemot andra kulturer finns 
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och där främmande språk ses som något viktigt påverkar det således elevens motivation 

positivt.  

     Motsatsen är att värderingarna eleven får med sig hemifrån är negativa mot nya kulturer 

och främmande språk, vilket då kan leda till bristande motivation. Även i denna dimension 

av främmande språklärande, där kulturella aspekter spelar in, har läraren stor betydelse. Om 

läraren kan skapa förutsättningar för elevens värderingar och inställning mot främmande 

språk, genom att exempelvis koppla lärandet till omvärlden så eleven förstår vikten av ett 

nytt språk, samtidigt som en god relation finns till vårdnadshavarna där läraren verkligen 

påvisar vikten av föräldrauppmuntran, kan även läraren påverka den kulturella 

motivationen. 

     Lärare använder sig av yttre faktorer för att få elever motiverade, exempelvis genom 

återkoppling, beröm och valmöjligheter (Se listade strategier). Wery & Thomson (2013) 

menar i sin studie att det är den inre motivationen, där viljan att lära kommer inifrån eleven 

själv, som är viktigast. Att elever kan motivera sig själva, -och prestera bra resultat på egen 

hand är också målet för autonomi som Kayalar (2013) i sin studie menar är den viktigaste 

faktorn för motivation.  

     Som jag skrev tidigare är de flesta listade motivationsstrategier lärarfokuserade, det vill 

säga att läraren ska skapa förutsättningar för elevers motivation. När en lärare använder sig 

av exempelvis återkoppling, där eleven får konstruktiv kritik, beröm eller liknande, påverkas 

elevers inre motivation med hjälp av lärarens yttre faktorer. Utan dessa yttre faktorer kan 

inte eleven bygga upp en inre motivation. Man kan tänka sig att en elev som rider har en 

inre motivation att bli bättre på att rida. Dock har denna motivation påverkats av yttre 

faktorer, hästen, ridläraren eller kompisar, vilket visar att den inre motivationen utvecklas 

från yttre faktorer. Målet är självklart att läraren ska använda sig av yttre faktorer för att 

utveckla elevers inre motivation, men yttre faktorer som beröm och uppmuntran bör alltid 

finnas med och stimulera till elevers kunskaper även då eleven kan motivera sig själv. Jag 

menar alltså att utan yttre faktorer kan inte elever skapa sig en inre motivation vilket 

betyder att yttre faktorer är lika viktiga som den inre motivationen. 

     Yttre motivation, där eleven bara blir motiverad av yttre faktorer kan självklart ses som en 

svaghet hos elever. Om en elev exempelvis bara är motiverad om hen får någon typ av 

belöning och inte lär sig ta personligt ansvar för sina studier uppfylls inte målen för eget 
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ansvar i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s.15). Men en belöning kan vara beröm, en klapp på axeln 

eller en komplimang vilket kan vara positivt för elever att höra.  

     Att läraren är en av de viktigaste faktorerna för elevers motivation visar sig tydligt, men 

vad är skillnaden på generell motivation och främmande språkmotivation? Szarka (2012) tog 

i sin studie upp tre olika dimensioner av motivation: 

-  Den affektiva dimensionen som utvecklas och visar sig i elevens interaktioner och kan ses 

som en känslomässig dimension. 

- Den kognitiva dimensionen som innebär viljan att få ny kunskap och att vara självständig 

kan ses som en kunskapsdimension. 

- Den presterande dimensionen kan ses som en moralisk dimension som innefattar samvete 

och eget ansvar. 

Szarka (2012) kom i sin studie fram till att motivation för främmande språk till största del 

följer samma mönster som den generella motivationen. De ovan listade 

motivationsdimensionerna har stora likheter med den kulturella aspekten av främmande 

språkmotivation. Den affektiva dimensionen kan kopplas till den sociala aspekten att vilja 

kommunicera med andra kulturer, den kognitiva dimensionen kan kopplas till viljan att lära 

sig ett andraspråk, och den presterande dimensionen kan kopplas till en inre motivation att 

utifrån sig själv vilja ta ansvar för att lära sig ett främmande språk, vilket går i linje med 

Gardners (2006) syn på kulturell motivation. Alltså att eleven har ett motiv att lära sig ett 

främmande språk och tar eget ansvar för lärandet då eleven vill kunna kommunicera med en 

annan kultur. Ur denna synvinkel kan den kulturella motivationen likställas med den 

generella motivationen. Dock menar Gardner (2006) att den kulturella aspekten av 

främmande språkmotivation har en djupare innebörd och därför inte kan likställas med 

generell motivation. 

     För att nå det sista steget av Gardners (2006) språkstege, ”automaticity & thought”, 

menar Gardner (2006) att det krävs ett ”intergrativ motive” som innebär öppenheten mot 

en andra kulturer. Utan en vilja att kommunicera med andra kulturer går det inte heller att 

nå det sista steget. Skillnaden mellan generell motivation och främmande språkmotivation 

är således enligt Gardner (2006) den kulturella öppenheten som en elev har gentemot andra 

kulturer. 

     Strategier för motivation är komplexa. Det finns inga strategier som till hundra procent 

kan motivera alla elever då alla elever har olika behov och således motiveras på olika sätt 
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vilket också Dörnyei & Csizér (1998) menar. Dock så finns det strategier som kan anses som 

lämpligare än andra som främmande språkmotivation. Då främmande språkundervisning 

påverkas mycket av affektiva faktorer såsom känslor, attityd, språkligt självförtroende, 

språklig ångest och motivation så har klassrumsklimatet stor betydelse vilket också analysen 

visar. Huang (2003) skrev att det är viktigt redan första skoldagen att jobba för en god 

atmosfär där eleverna känner gemenskap. I främmande språklärande får ett öppet 

klassrumsklimat ytterligare betydelse då elever ska kommunicera med ett nytt språk. Ett 

öppet klassrumsklimat, där eleverna känner sig trygga, kan minska den språkliga ångesten 

vilket Gardner (2006) i sin undersökning visade hade den största negativa effekten på 

språkmotivationen. Klassrumsklimatet kan i sin tur innefatta ytterligare 

motivationsstrategier.  

     Wery & Thomson (2013) tar upp en strategi där läraren ska arbeta för att vara en 

motiverande förebild i klassrummet, samt ytterligare en att det är viktigt att ge beröm till 

eleverna. Dessa två strategier påverkar självklart atmosfären i klassrummet och elevernas 

vilja att prestera. Klassrumsklimatet är alltså en makro-strategi, som Dörnyei & Csizér (1998) 

kallar det, och innefattar flera olika mindre beståndsdelar av motivation. Klassrumsklimatet 

är alltså en central motivationsstrategi i främmande språklärande. 

     En annan motivationsstrategi som visat sig ha stor betydelse i främmande språklärande är 

att koppla undervisningen till elevers intressen. Genom att koppla språklärandet till en elevs 

intresse skapas förutom motivation relevans i undervisningen vilket Kayalar (2016) kom fram 

till också ökar motivationen. När elever förstår relevansen i undervisningen, vilket en 

koppling till elevens intresse skapar, utvecklas också den inre motivationen där eleven lär sig 

motivera sig själv utan påverkan av yttre faktorer. Att elever upplever att undervisningen är 

relevant för dem och ser att undervisningen har betydelse i ett större perspektiv kan även 

det påverka elevens öppenhet mot nya kulturer. 

     Bernaus & Gardners (2008) studie visar att utan relevans i undervisningen spelar det 

ingen roll hur bra strategier läraren använder sig av, motivationen uteblir och resultatet 

likaså. Bernaus & Gardner menar också att det inte är lärarens olika strategier som skapar 

motivation och ökar prestationen hos elever, utan hur användandet av strategier uppfattas 

av eleverna. Detta innebär att det även här är läraren som genom sin professionalitet kan 

koppla samman ett relevant material med en lärandestrategi för att få eleverna att uppfatta 

strategin som positiv och då också motivationshöjande. 
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     Självklart går det inte att koppla all undervisning i främmande språk till en elevs specifika 

intressen, men som Wery & Thomson (2013) skriver kan läraren försöka hjälpa eleverna att 

hitta vägar att fokusera på det som de tycker är intressant i en uppgift även om uppgiften 

inte är helt i linje med elevens specifika intresse.  

     En tredje motivationsstrategi som är viktig för elevers personliga utveckling är autonomi. 

Att elever lär sig motivera sig själv måste ses som ett viktigt mål, som påverkar alla ämnen 

positivt. Dock är det viktigt att läraren hjälper och stöttar eleverna under hela läroprocessen 

eftersom få elever kan utvecklas utan handledning.   

 

 

5:1 Avslutande reflektioner 

Efter att ha läst forskningen om främmande språk och motivation har jag får många intryck 

och fått förståelse för hur komplext begreppet motivation verkligen är.  

     Att läraren har stor betydelse för elevers motivation och utvecklande av elevers 

motivationsstrategier har tydliggjorts. Målet för lärare är att hjälpa elever att motivera sig 

själva och för att göra det krävs det att läraren använder sig av yttre faktorer.  

    En yttre faktor som jag anser kan verka motivationsskapande för eleverna är något jag har 

hört från lärare jag har träffat på mina praktikperioder. Lärarna har tagit kontakt med skolor 

som haft utbytesstudenter med engelska som första språk. Dessa utbytesstudenter är i 

Sverige under ett år för att gå i svenskt gymnasium, skaffa sig erfarenhet om en annan 

kultur, samt lära sig svenska. Dessa elever har många gånger både möjlighet och intresse att 

vara konversationspartner till grundskoleelever samtidigt som de har chansen att träna 

svenska. Det blir ett win win koncept för båda parter. Just en sådan här yttre faktor kan bli 

en vändning för elever som inte har motivation att vilja kommunicera och förstå vikten av att 

kunna ett annat språk. Just den kommunikativa delen av undervisning i främmande språk, är 

tyvärr ofta eftersatt då antalet elever i en klass ofta är för många samt att tiden inte räcker 

till. Ovanstående exempel kan vara ett sätt att öka kommunikationen i klassen då elever 

prestigelöst kan få kommunicera med någon utomstående som har engelska som 

förstaspråk.  
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