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Sammanfattning 

Due to lack of knowledge about motivation in Swedish for adult immigrants (SFI ), I have chosen 

to write about motivation. Motivation is a complex concept to understand. It has different meanings 

depending on what context the term is put in. In this study , you will read about the external and 

internal motivation . But also about integrative and instrumental motivation. The method chosen for 

this study is qualitative and I have used interviews.  The method has been inspired by hermeneutics 

as it is interested for the teachers' perceptions . The results have shown that there are methods and 

practices that can stimulate the students at SFI according to the teachers' perceptions. These 

approaches are: student participation, student goals , the environment in the classroom. The 

methods mentioned are simplification of the material , the student's current level , and interest in the 

task. Furthermore, even the teacher relationship and teacher expectations that are presented as these 

factors have an impact on student motivation. The results have also shown that through the various 

work dynasty and working methods , teachers can both stimulate the student's internal and external 

motivation but also their integrative and instrumental motivation. 

Nyckelord 

Motivation, andraspråks, instrumentell och integrativ motivation, inre och yttre motivation, 

motivationsarbete, lärare- elev relation, förväntningar, elevers delaktighet 
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Kapitel 1. Bakgrund  

Inledning 

Det har länge intresserat mig  hur lärare arbetar för att motivera sina elever. Allt oftare får man läsa 

att eleverna blir mer och mer ointresserade av skolan. I en rapport utgiven av Skolverket (2010) 

som heter  Ingen slår en skicklig lärare, belyser man hur skolresultaten hos elever sjunker och att  

allt fler elever blir omotiverade. Anledningen till detta belyser Martin Hugo i denna rapport och 

menar att eleverna tappar förtroendet för skolan (Skolverket, 2010). Därför är det viktigt att arbeta 

med att motivera eleverna. Motivation är en viktig faktor som har en betydelse för varje elevs 

skolgång. Inte minst vuxna elever.  För vuxna inlärare är det särskilt viktigt med motivation. De här 

personerna ska lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska försöka anpassa sig till det nya 

samhället.  

 

I ett försök att skapa motivation hos vuxna elever som studerar på svenska för invandrare (SFI) har 

regeringen infört en så kallad SFI-bonus. Enligt riksdagen (2010) står det att SFI bonus är en 

prestationsbaserad stimulansersättning inom SFI. SFI bonusen är alltså en summa pengar elever får 

vid avklarad SFI utbildning. Tanken bakom SFI bonusen är att den ska fungera som en "morot" för 

att motivera eleverna. Det är dock inte vem som helst som får denna SFI bonus. För att få SFI 

bonus måste man ha klarat av sin utbildning inom tolv månader (Riksdagen, 2010). Skolverket 

(2012) menar däremot att syftet med SFI bonusen är att fler invandrare ska lära sig svenska fortare. 

Dock kommer SFI- bonusen att tas bort i år då man har insett att den inte bidrog till att invandrare 

lärde sig svenska fortare (Regeringen, 2013). 

 

I samband med detta har man även infört tidsbegränsad SFI. Tidbegränsningen handlar om att 

nyanlända vuxna invandrare måste påbörja sina studier av det svenska språket ett år efter att de har 

blivit folkbokförda. Enligt SOU 2011:19 är syftet med detta att de nyanlända ska få möjligheter att 

kunna försörja sig självständigt och bli delaktiga i det nya samhället (SOU 2011:19).  

 

I hopp om att höja motivationen hos vuxna inlärare har man försökt använda dessa förslag. Den 

tidsbegränsade undervisningen har däremot fått mer klagomål än vad den har fått positiva åsikter. 

Detta är förståeligt då en tidsbegränsad SFI bidrar till att eleverna känner press på sig att klara sin 

utbildning vilket har haft hämmande effekter på elevens motivation. Det man däremot har glömt 

bort att fråga sig är hur dessa förslag skulle kunna komma att te sig i verkligheten. För att dessa 

elever ska bli motiverade är pengar eller tidbegränsad SFI ingen "morot" som ger elever motivation. 

För att dessa elever  ska bli motiverade är det viktigt att man skapar undervisningsformer som 

stimulerar elevernas motivation. Som leder till att eleverna vill etablera sig i samhället och vill lära 

sig språket.  
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Vad är SFI? 

Svenska för invandrare (SFI) är en språkutbildning som enligt Skolverket (2012) ska ge 

kursdeltagarna grundläggande färdigheter i det nya språket. Elever som går på SFI ska inom 

utbildningen lära sig samt utveckla sitt nya andraspråk. I kursplanen för SFI står det att 

utbildningens syfte är att ge deltagarna språkliga redskap för att kunna kommunicera och delta i det 

nya samhällslivet (Skolverket, 2012). 

 

Inom SFI finns det olika kunskapsnivåer enligt den Gemensamma europeisk referensramen för 

språk: lärande, undervisning och bedömning (2009). Det finns olika studievägar och olika nivåer 

inom SFI. Det finns en nivå A, B, C och D. De studievägar som finns är studieväg 1, 2 och 3 

(Skolverket, 2012). Studie väg 1 hör samman med nivå A och B, studieväg 2 hör ihop med nivå B 

och C, studieväg 3 utgörs av nivå C och D. Inom varje respektive nivå finns det även olika nivåer, 

alltså A1 och A2 respektive B1 osv.  

 

Elever som befinner sig på nivå A1 befinner sig på studieväg 1. Dessa elever kallas enligt 

referensramen för användare på nybörjar nivå.  Eleverna inom denna nivå befinner sig längst ner i 

den allmänna språkinlärningen (ibid, 2009). Elever som befinner sig på A1 kan förstå och använda 

vardagliga uttryck medan elever på A2 nivå är mer självständiga än A1 elever. Elever på A2 nivå 

kan förstå meningar och vanliga uttryck som ger grundläggande information om individen eller 

familjen (ibid, 2009).  

 

Elever som befinner sig på B nivå kallas för självständiga användare. Elever på B1 nivå är oftast 

elever som kan förstå lättlästa texter. Dessa elever kan uttrycka sig och förstå innehållet i det eleven 

har hört/läst om (ibid, 2009). Elever som befinner sig på nivå B2 i undervisningen är mer 

självständiga och kan förstå innehållet i svårare texter (ibid, 2009).  

 

De elever som går på C nivå kallar man för avancerade användare. Elever som befinner sig på C1 

nivå kan i undervisningssammanhang förstå innehållet i mer svårare texter (ibid, 2009). C1 elever 

har oftast  gymnasial skolbakgrund eller högre från sitt hemland. De elever som befinner sig på C2 

nivå motsvarar D nivå som existerar inom SFI. Dessa elever kan i undervisningen praktiskt taget 

förstå allt de läser eller hör (ibid, 2009). De elever som befinner sig på C2 (D) nivå är oftast elever 

som har en högre akademisk utbildning och det går vanligtvis fortare för dessa elever att lära sig det 

nya språket.   

Styrdokument 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94, Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den 

kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för 

utvecklingsstörda står det att skolan har i uppgift att anpassa undervisningen till varje elevs behov 

och förutsättningar (Skolverket, 1994). Vidare menar man att en av de största uppgifterna de 

frivilliga skolformerna har är just att förmedla kunskaper samt skapa förutsättningar för att eleven 

ska tillämpa och utveckla sina kunskaper (ibid, 1994). När det gäller vuxenutbildningen menar man 

att vuxenutbildningen ska med hjälp av elevernas tidigare skolbakgrund och livserfarenhet anpassa 

undervisningen på så sätt att den fördjupar och utvecklar elevernas lärande (Skolverket 1994).  

 
I läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2012) menar däremot att vuxenutbildningen ska 

förmedla kunskaper och stödja eleverna så de kan arbeta och delta i samhället. Vidare framkommer 

det att de kunskaper som lärs ut ska ha sin utgångspunkt i samhällets gemensamma referensramar 
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samtidigt som kunskaperna ha sin grund i demokratiska värdegrunder och mänskliga rättigheter 

(ibid, 2012). Det framkommer även att vuxenutbildningen ska bemöta eleverna utifrån elevens egna 

behov och förutsättningar (Skolverket, 2012).  

 

Läroplanen refererar till skollagen (2010:800) som menar att utbildningen inom detta skolväsende 

syftar till att eleverna ska ta till och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja eleverna 

utveckling och lärande samtidigt som utbildningen ska ge en lust till att lära (Skollagen i 

Skolverket, 2012). Läraren ska enligt läroplanen utgå från elevens egna behov, förutsättningar och 

tänkande.  I undervisningen ska läraren skapa en balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper 

för att främja elevens lärande. Samtidigt nämns det att läraren ska arbeta för att stimulera och 

vägleda eleven till lärande (Skolverket, 2012).  
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Kunskapsområde  
En av de mest etablerade motivationsteorierna är Maslows behovstrappa. Enligt denna 

behovstrappa uppstår motivation när våra behov är tillfredsställda (Imsen, 2006). För att 

motivationen enligt Maslows behovstrappa ska existera måste man uppfylla fem behov. Dessa fem 

behov kommer att presenteras i teoretiskt perspektiv, men de nämns här. Dessa behov är 

fysiologiska behov, behovet av trygghet och säkerhet, beovet av kärlek, behovet av erkännande och 

respekt och slutligen, behovet av självförverkligande (Imsen, 2006). 

 

Motivation är en avgörande faktor oavsett vilket ämne eller språk vi väljer att tillägna oss. Enligt 

Helene Ahl (2004) är motivation något som får en individ att uppföra sig på ett visst sätt. Håkan 

Jenner  (2004) menar att motivation är en drivkraft, en vilja som får oss att exempelvis vilja lära 

oss. Beroende på vilket sammanhang man använder motivation får den olika betydelser. Vissa 

teorier som Jenner nämner definierar motivation på olika sätt. Enligt hedonismen handlar 

motivation om att finna njutning och välbefinnande (ibid, 2004). Instinktteorin menar att motivation 

är människans instinkt och drivkraft. Enligt denna teori är det instinkten inom människan som får 

människan att agera på ett visst sätt (ibid, 2004). Drivkraftsteorin liknar instinktteorin enligt Jenner. 

Inom denna teori menar man att desto större drivkraft man  har desto mer motivation får en individ. 

Den sistnämna teorin är den kognitiva teorin som menar att motivation är en inre och målmedveten 

process (Jenner, 2004).  

 

Niclas Abrahamsson (2009) nämner att motivation är ett komplext begrepp då motivation har två 

riktlinjer.  Motivation kan vara instrumentell eller integrativ.  Instrumentell motivation handlar om 

att eleven ser sin språkinlärning som en investering. En integrativ motiverad elev ser 

andraspråksinlärning som ett sätt att bli accepterad i det nya samhället (Abrahamsson, 2009).   

Det finns även forskare som menar att motivation kan vara en drivkraft som kan styras av inre och 

yttre faktorer. Ahl (2004) menar att en inre motivation handlar om elevens inneboende drivkraft där 

eleven ser sig själv som en person som kan utvecklas. Yttre motivationen handlar om hur 

omgivningen kan motivera oss till att utvecklas i form av exempelvis belöningar (Ahl, 2004). 
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Syfte och problem 

Syfte och problem 

Att motivera vuxna elever att lära sig är en stor utmaning som lärare har framför sig. Dels för att 

språket är en investering i deras framtid men samtidigt är en språken en nyckel för en lyckad 

integrering i samhället. Särskilt viktigt är det då att det finns motivation hos vuxna elever. Men hur 

kan lärare motivera vuxna elever inom SFI- undervisningen? Syftet med denna studie är att studera 

och beskriva hur fyra verksamma lärare inom SFI uppfattar att de går tillväga för att motivera sina 

elever.  De lärare som kommer att intervjuas arbetar på nivå B. 

Forskningsfrågor  

1. Hur kan lärarens arbetsmetoder stimulera SFI elevers motivation? 

 

2. Vilken typ av motivation stimulerar lärarna hos elever i undervisningen? 
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Begreppsdefinition 

Första och andraspråk 

Niclas Abrahamsson (2009) menar att ett förstaspråk är det språket som en person tillägnar sig först 

genom att personen har utsatts för detta språk genom omgivningen. Ett förstaspråk brukar kallas för 

L1 enligt engelskspråkig litteratur. Ett andraspråk, det vill säga L2, är det språk en person lär sig 

efter att det första språket har blivit etablerat (2009). Ett första och andraspråk syftar på den i vilken 

ordningen man har lär sig språket.  Det handlar alltså inte om individens kunskap i respektive språk 

utan i vilken ordning individen har lärt sig språket (Abrahamsson, 2009). 

Motivation 

Helene Ahl (2004) skriver i Motivation och vuxnas lärande - en kunskapsöversikt och 

problematisering att det finns olika definitioner på motivation och att termen motivation är svår att 

beskriva. Termen motivation får olika betydelse beroende på vilken kontext den hamnar i. 

Motivation  är en faktor som får oss människor att prestera menar Ahl (2004). Slår man upp ordet 

motivation i nationalencyklopedin får man fram resultatet att motivation är: 

 

"motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar 

och varför vi gör vissa saker snarare än andra" (http://www.ne.se/motivation 2013-11-19) 

Håkan Jenner (2004) anser att motivation är en drivkraft som får människor att röra sig i en 

riktning. Anna Hedin och Lennart Svensson (2011) menar att motivation handlar om lusten till att 

lära. Linn Davidsson och David W Flato (2010) menar att motivation är en metod som kan 

framkalla en aktivitet hos eleverna. Gunn Imsen (2006) hävdar motivation är en positivt "morot" 

som har en betydelse för individen och som kan förstärka en individs beteende. Hon menar vidare 

att motivation är en faktor som orsakar aktivitet hos individen och som medför att aktiviteten hålls 

igång. Motivation är enligt författaren den faktor som ger aktiviteten ett mål eller en mening. 

Motivation ger även en förklaring och förståelse av människans beteende (Imsen, 2006). 

Instrumentell och integrativ motivation 

Nils Granberg  (2001) menar att en av de mest avgörande faktorerna för en lyckad läroprocess är 

motivation. Granberg menar att det finns två typer av motivation, en instrumentell och en integrativ. 

Inom den instrumentella motivationen ser man  motivation som en praktisk orsak till att lära sig ett 

språk. Den integrativa motivationen handlar om att inläraren är motiverad till att lära sig ett nytt 

språk för att bli socialt accepterad (Granberg, 2001). 

 

Patsy M Lightbown och Nina Spada (2013) anser att den integrativa motivationen handlar om 

personlig utvecklig där man vill berika sin kunskap om andra kulturer. Den instrumentella 

motivationen handlar om ett personligt mål (2013). Enligt Niclas Abrahamsson (2009) handlar den 

integrativa motivationen om att andraspråkstalaren vill identifiera sig med målspråkstalaren. Den 

instrumentell motivationen för Abrahamsson handlar om att inläraren ser språkinlärningen som en 

investering (2009). 

http://www.ne.se/lang/motiv/259477
http://www.ne.se/motivation
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Inre och yttre motivation 

Matts Dahlkwist (2007) menar att motivationen är den viktigaste drivkraften som får oss att 

prestera. Det finns enligt Dahlkwist två typer av motivation (2007). En inre och en yttre motivation. 

Den inre motivationen är en drivkraft som bor inom oss och som driver oss vidare till lärandet. Den 

yttre motivationen utgörs av belöningar som fungerar som en drivkraft. Detta kan exempelvis vara 

ett bra betyg (Dahlkwist, 2007). Ahl (2004) menar att den inre motivationen handlar om kontroll 

och känslan av att "jag - kan" (Ahl, 2004:46).   

 

Hedin och Svennson (2011) anser att den inre motivationen är en lust där individen ser 

kunskapsutvecklingen som givande. Den yttre motivationen handlar om en ytlig inlärning där man 

lär sig inför en tentamen (ibid, 2011). Christer Stensmo (2008) hävdar att den inre motivationen 

handlar om att målen finns inom människan i form av behov och känslor. Dessa behov ska 

tillfredställas samtidigt som känslorna ska följas och utvecklas menar författaren. Den yttre 

motivationen finns i individens omgivande miljö (Stensmo, 2008). 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 

Tidigare forskning 

Jag har sökt litteratur i LIBRIS samt Google Scholar. Jag använde först termerna 

andraspråksinlärning och motivation. När jag sökte på andraspråksinlärning fick jag 945 träffar på 

Libris, men när jag sökte ordet på Google Scholar fick jag 5510 träffar. När jag sökte på ordet 

motivation fick jag totalt 4218 träffar på Libris medan Google Scholar gav mig 2640 000 träffar. 

Vid närmare läsning av den litteratur jag läste valde jag att dela upp sökningen efter ordet 

motivationsarbete och fick totalt 27 träffar på Libris. När jag sökte på Google Scholar med samma 

ord fick jag 1800 träffar. Vid läsning av litteraturen kom det fram att det inte enbart handlade om 

undervisningens upplägg, då även läraren hade en påverkan på elevens motivation. Utifrån detta 

valde jag att söka vidare med orden lärar- elev relation, där jag fick 83 träffar på Libris medan jag 

fick 26 000 träffar på Google Scholar, ordet  förväntningar som gav mig 485 träffar på Libris 

medan jag fick 47 600 träffar när jag sökte på Google Scholar. Sökordet elevers delaktighet, vilket 

gav mig 8 träffar på Libris men när jag sökte på Google Scholar fick jag 18 900 träffar.  

 

Håkan Jenner (2004) menar att det finns sätt en lärare kan arbeta på för att höja motivationen hos 

sina elever. Lektionen bör enligt Jenner, för att läraren ska kunna motivera sina elever, utgå från tre 

punkter; målet, uppnående värde samt misslyckandets sannolikhet (Jenner, 2004). Lärarens mål 

med lektionen bör ligga inom samma räckhåll som elevens mål. Uppnående värde handlar om att 

lektionen ska ha en anknytning till elevernas värld utanför skolan. Om lektionen saknar en 

verklighetsanknytning kommer eleverna uppleva lektionen som onödig  (ibid, 2004). Den 

sistnämna punkten handlar om att man ska skapa en miljö där eleverna uppfattar misslyckandet som 

en möjlighet till utveckling (Jenner, 2004).  

 

Patsy M Lightbown och  Nina Spada (2013) menar att en lärare enbart kan motivera elevens yttre 

motivation genom att integrera eleverna i undervisningen. Författarna menar att den inre 

motivationen en elev har kan endast stimuleras självmant av eleven (ibid, 2013). För att skapa 

motivation hos eleverna är det viktigt att man arbetar med att skapa en god och positiv arbetsmiljö 

där man bemöter eleven och sätter upp relevanta mål (Lightbown & Spada, 2013).   

 

Anna Hedin och Lennart Svensson (2011) nämner likt Lightbown och Spada att elever som får vara 

delaktiga i att utforma lektionens upplägg blir mer motiverade då de har bidragit till det egna 

lärandet. Tillskillnad från Lightbown och Spada menar författarna att det inte är enbart elevens yttre 

motivation som stärkas då även deras inre motivation stärks genom deltagandet (Hedin & 

Svensson, 2011).  

 

Enligt Lars Löwenborg och Björn Gíslason (2003) är det viktigt att läraren har en relation till sina 

elever då det enligt författarna påverkar elevens motivation och vilja att lära sig (Löwenborg & 

Gíslason, 2003). Birgitta Kullberg (2004) menar att lärarens förväntningar på eleven påverkar 

elevens motivation. Positiva förväntningar enligt Kullberg bidrar till att elevens lust till lärande höjs 

(Kullberg, 2004). Zoltan Dörnyeí (2013) anser att motivation har en betydelse för att en person ska 

vilja lära sig. Dörnyeí menar att motivation är en viktig faktor som varje lärare bör beakta i sitt 

arbete som lärare, då motivation har en stor betydelse för elevernas andraspråksinlärning och deras 
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studieresultat (Dörnyeí,2013). Niclas Abrahamsson (2009) håller även han med presenterade 

författare att motivation har en betydelse för att man ska vilja lära sig något.  

Teoretiskt perspektiv 

Mitt teoretiska perspektiv kommer att grunda sig i Maslows motivationsteori, närmare 

bestämt Maslows behovstrappa samt stöttning (scaffolding) från det sociokulturella 

perspektivet. Jag valde Maslows behovstrappa för att få en djupare förståelse av hur 

motivation uppstår. Stöttning valde för att se utifrån lärarnas uppfattning hur de anser att de 

arbeta för att motivera sina elever. 

Maslows behovstrappa 

Gunn Imsen (2006) skriver om Abraham Maslow. Maslow är enligt Imsen av de centrala 

teoretikerna inom humanistisk psykologin. Hans teori om behovstrappa är en av de mest etablerade 

teorierna kring motivation (Imsen, 2006).  Imsen menar att Maslows behovstrappa handlar om att 

man försöker finna ett sammanhang som förklarar människors beteende. Hon menar att Maslow 

ville förstå hur grundläggande behov kan förklara vissa beteenden hos människan (ibid, 2006). 

Utifrån Maslows behovstrappa är lärarens uppgift att bemöta elevens behov och inte att förstärka 

behoven (Imsen, 2006). 

 

Maslows behovstrappa är en förklarande modell som beskriver hur de mänskliga behoven 

prioriteras (ibid, 2006).Viktigt att poängtera är, för att man ska gå vidare till nästa behov i trappan 

är det nödvändigt att det första behovet är tillfredsställt. Man kan alltså inte hoppa över ett steg i 

trappan. Imsen menar att trappan består av fem grundläggande behov och att dessa behov bör sättas 

i ett sammanhang. Vidare menar hon att människan utifrån Maslows teori är en sökande varelse där 

man efter varje tillfredsställt behov etablerar ett nytt behov som ska tillfredsställas (Imsen, 2006).   

 

Det första behovet enligt Imsen (2006) i trappan kallas för fysiologiska behov. Dessa behov är 

nödvändiga för att bevara livet. Behov under denna nivå kan exempelvis vara hunger eller törst. 

Imsen (2006) menar att behoven som hunger och törst måste stillas i första hand för att motivation 

kan uppstå.  

 

Det andra behovet kallas för behovet av trygghet och säkerhet. Behovet av trygghet och säkerhet 

handlar om att en individ är i behov av att känna säkerhet, stabilitet och skydd (Imsen, 2006). Detta 

steg kan komma att prägla en individs beteende och individens förhållningssätt i livet (ibid, 2006). 

Detta behov kan även ses som behovet av att bli fri från ångest. Imsen menar att detta behov är 

väsentligt och att ett oroligt barn kommer att anstränga sig för att bli av med sin ångest (ibid, 2006). 

Hon menar att sättet en elev väljer att bli av med ångest kan få förödande konsekvenser för elevens 

läroprocess. Hon skriver vidare att behovet av att bli fri från ångest är ett allmänt förhållningssätt 

som påverkar individens tillvaro (ibid, 2006). Behovet av trygghet kan även ses som ett behov av 

stabilitet. Människan är i behov av att känna trygghet då trygghet innebär att individens tillvaro är 

stabil och förutsägbar (ibid, 2006). Samtidigt ger detta individen en chans till att slippa oroa sig 
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över något obehaglig. Slutligen nämner författaren att trygghet förutsätter regler och normer i livet 

(Imsen, 2006).  

 

Det tredje steget på behovstrappan kallas för behovet av kärlek och social tillhörighet (Imsen, 2006) 

Enligt Imsen handlar detta behov om att människan är en social varelse och att detta behov uppstår 

när individen känner sig trygg. Behovet av att känna kärlek och social acceptans är ett behov som 

finns i alla åldrar från det lilla barnet till vuxna människor (Imsen, 2006). Ahl (2004) skriver även 

hon om Maslow och menar att det tredje steget på trappan handlar om att människan är i behov av 

kärlek och att känna att man platsar in någonstans. 

 

Det fjärde steget kallas för behovet av erkännande och respekt. Imsen (2006) hävdar att enligt 

Maslow är människan i behov av att ha en positiv självuppfattning och representera något gott 

(Maslow i Imsen, 2006). Ord som passar in under detta behov kallas för självkänsla och 

självuppskattning. Detta behov kan delas in i två kategorier (ibid, 2006). Under den första kategorin 

handlar behovet om att individen har ett behov av att behärska något i sig och att individen har en 

känsla av styrka och självtillit till sig själv. Under den andra kategorin menar man att individen har 

ett behov av att känna sig uppskattad och respekterad av andra (ibid, 2006). Ahl (2004) menar 

däremot att detta behov handlar om att uppskatta sig själv och att ta emot andras uppskattning.  

 

Den sista och slutgiltiga behovet kallas för behovet av självförverkligande. Under detta behov vill 

individen förverkliga sig själv (ibid, 2006). Imsen menar att enligt Maslow är detta behov starkt 

förknippat med den sunda personligheten (Maslow i Imsen, 2006). Människor med sund 

personlighet har säkra verklighetsuppfattningar. Dessa människor har även en förmåga att närma 

sig andra och vara kreativa (Imsen, 2006). Ahl (2004) har däremot tolkat detta behov som att 

förverkliga sig själv i den bemärkelsen att man gör det man känner att man är skapad för, att man är 

ärlig mot sig själv. 

Det sociokulturella perspektivet - stöttning (scaffolding) 

Imsen (2006) skriver om det sociokulturella perspektivet som är grundat i Lev Vygotskijs teorier. 

Lev Vygotskij var en av de främsta sovjetiska teoretikerna, och en viktig punkt inom det 

sociokulturella perspektivet enligt Imsen är att all intellektuell utveckling har sin utgångspunkt i 

sociala sammanhang (Imsen, 2006). 

 

Pauline Gibbons (2013) har även hon ett sociokulturellt tankesätt. Hon menar att i 

klassrumssammanhang ser man stöttning som ett hjälpmedel som läraren ger elever för att 

framgångsrikt kunna utföra sina uppgifter (ibid, 2013). Enligt Gibbons handlar termen stöttning om 

att man ger ett tillfälligt stöd när det behövs för att individen ska klara en uppgift. Gibbons menar 

vidare att stöttning inte är vilken hjälp som helst då stöttning är en form av hjälpmedel som leder 

eleven till nya färdigheter och förståelse. Gibbons referar till Vygotskij och menar att stöttning är 

en framtidsorienterad term. Hon menar att det en elev kan göra idag med hjälp av stöd kan den göra 

imorgon utan stöd (Gibbons, 2013).  

 

Termen stöttning, på engelska scaffolding, framkommer i en artikel The role of tutoring problem 

solving skriven av David Woods, Jerome S Bruner och Gail Ross (1976). Stöttning är enligt 

Woods, Bruner och Ross en process. Under denna process ska ett barn eller en nybörjare lösa ett 

problem eller ett mål som ligger utanför individens förmåga (1976). Vidare menar de att stöttningen 
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består av att en vuxen kontrollerar uppgiften som är utanför individens förmåga. Detta ger individen 

en chans till att koncentrera sig och arbeta med de delar som individen har kompetens över (1976). 

Stöttning kan däremot inte garantera någon inlärning då man menar att individen själv måste hitta 

en lösning på problemet innan eleven kan utsättas för stöttning (ibid, 1976).  

 

Woods, Bruner och Ross (1976) menar att det finns sex processer som läraren kan utgå från för att 

stötta en elev. Den första processen enligt författarna handlar om att läraren ska skapa ett intresse 

hos eleven inför uppgiften.  Den andra punkten handlar om att läraren ska förenkla uppgiften. Dock 

ska uppgiften förenklas till en nivå där personen kan se sin egna framgången vid lösningen av 

problemet (ibid, 1976). Den tredje punkten enligt författarna handlar om att man ska behålla 

individen inom fältet. Elever som hamnar utanför fältet har en tendens att förlora intresse för 

uppgiften (Woods, Bruner & Ross, 1976). Den fjärde punkten handlar om att läraren markerar det 

som är relevant för individen att kunna (1975). Under den femte punkten menar författarna att man 

som läraren ska akta sig för att eleverna inte blir beroende av läraren. Den sistnämnda punkten 

handlar om att man ska presentera en problemlösning (Woods, Bruner & Ross, 1976) 

Lärare - elev relation 

Lars Löwenborg och Björn Gíslason (2003) skriver att en lärarens relation till eleverna har en stor 

betydelse för elevens vilja att lära sig. Om en god relation saknas kommer eleven ha svårigheter 

med att vilja lära sig. Författarna menar att avsaknaden av en relationen leder till att läraren 

kommer ha svårigheter med att se elevens behov (ibid, 2003). Enligt författarna finns det två typer 

av relationer. Den ena är jag - du relationen som handlar om att läraren lyssnar på eleven. I denna 

relation ser man även elevens möjligheter att växa utifrån individens egna förutsättningar. Den 

andra relationen är du - jag relationen. Inom denna relation har läraren och eleven ett mer 

distanserat förhållande där läraren försöker förändra eleven (Löwenborg & Gíslason, 2003). Håkan 

Jenner (2004) menar även han att relationen är viktigt för en elevs motivation. Han menar att en 

god relation är en relation där lärare förstår eleven och ser eleven som en egen individ, och inte som 

ett objekt. Det är just inom den här typen av relation, där läraren ser eleven som en person, som 

skapar motivation hos eleven (Jenner, 2004).  

  

Bridget Cooper (2011) menar att lärare som saknar en relation till eleverna kommer att se eleverna 

som en klump. Denna avståndstagande relation har negativa effekter på elevens vilja att lära sig 

(Cooper, 2011). Joanna Giota (2002) anser att sättet en lärare bemöter eleven i relationen påverkar 

elevens självbild. Självbilden eleven får i och med bemötandet är starkt förknippat med elevens 

skolprestationer. Om eleven upplever ett gott bemötande där läraren ser eleven som en person 

kommer detta att ge positiva studieresultat samt höja motivationen hos eleven (Giota, 2002). 

 

Elisabeth Ahlstrand (2008) menar att en bra lärare är en engagerad lärare. En engagerad lärare 

arbetar för en miljö där eleven vill lära sig. En bra lärare enligt Ahlstrand är en lärare som har en 

relation till eleverna. Inom denna relation är det viktigt att läraren ser eleverna som egna personer 

med egna intressen och mål. Detta bidrar till att man skapar en trygg miljö där elevens lärande 

gynnas (Ahlstrand, 2008). Agnieszka Bron och Lena Wilhelmson (2005) anser att en relation är 

viktigt för att främja motivationen hos en eleverna. Författarna mena att, för att eleverna ska få ett 

meningsfullt lärande är det viktigt att det existerar ett samspel mellan lärare och elever (Bron & 

Wilhelmson, 2005). 
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Lena Boström och  Ingemar Svantesson (2007) menar att vägen till lärande och motivation ligger i 

våra emotionella upplevelser. Relationen en lärare har mot eleverna är avgörande för deras lust att 

lära sig. En lärare som enbart ser sig själva som en kunskapskälla och som bortser från eleverna har 

en negativ effekt på elevens vilja att lära sig. En läraren som däremot sätter elevernas lärande i 

fokus kommer att höja elevens motivation och lust till lärandet (Boström & Svantesson, 2007). 

Lärarens förväntningar 

Birgitta Kimber (2009) hävdar att positiva förväntningar förmedlar tilltro till eleven. Denna tilltro 

leder till att elevernas självbild och självtillit förstärks. Eleverna kommer att se sig själva som  "jag 

- kan" (Kimber, 2009). Denna "jag - kan" känsla menar Ahl (2004) är en viktigt faktor för att höja 

den inre motivationen. Kimber menar, även om förväntningarna höjer elevens tilltro till sig själv är 

det viktigt att inte ha för höga eller för låga förväntningar på eleverna. Om förväntningarna är för 

höga kan detta leda till att eleverna misslyckas nå upp till målen vilket har en hämmande effekt på 

elevernas motivationen (Kimber, 2009).  

 

Jenner (2004) menar i enlighet med Kimber, att pedagogens förväntningar har en avgörande effekt 

när det gäller att skapa och bevara elevens motivation. Positiva förväntningar leder till goda resultat 

medan negativa förväntningar har en hämmande effekt på resultaten (Jenner, 2004). Lärarens 

positiva förväntningar kan bidra till ökad motivation hos eleverna enligt Jenner. Han menar vidare 

att pedagogens positiva förväntningar inte automatiskt leder till bättre resultat men utan de positiva 

förväntningarna blir det nästintill aldrig några dåliga resultat (Jenner, 2004). Joanna Giota (2002) 

menar även hon att lärarens förväntningar inte automatiskt leder till positiva resultat. Giota menar 

att det är av stor vikt att läraren resonerar kring sin egna läraroll för att skapa en motivationshöjande 

undervisning. Giota menar att lärarens egna lärarroll påverkar individens resultat (2002).  

 

I lusten och möjligheten en rapport, publicerad av Skolverket (2006) menar man att en lärare som 

uppskattar sin metodiska och didaktiska kompetens är en bättre och engagerande lärare (2006). 

Dessa lärare skapar bättre inlärningsförhållanden och motivation hos eleverna (Skolverket, 2006). 

 

Anna Löthagen, Pernilla Lundemark och Anna Modigh (2008) menar att lärarens förväntningar på 

andraspråkselever påverkar elevernas motivation och andraspråksutveckling. Lärare som har 

negativa förväntningar på sina elever kommer att bidra till att eleverna ser sig själva som 

inkompetenta. Detta kommer att resultera i att elevernas motivation hämmas samt deras 

andraspråksinlärning. Men om läraren har positiva förväntningar på eleverna kunde författarna se 

att elevernas motivation höjdes (Löthagen, Lundemark & Modigh 2008).  

 

Kullberg (2004) menar att läraren är den människan som har mest betydelse för elevens lärande. 

Därmed är ett positivt förhållningssätt viktigt att använda i skolan. Positiva förhållningssätt har 

visat sig resultera i att eleverna lär sig på ett lustfyllt sätt. Hon menar att positiva förhållningssätt 

har ett mer värdefullt värde i pedagogiska samt didaktiska sammanhang än vad negativa 

förhållningssätt har (Kullberg, 2004).   

 

Zoltan Dörnyeí (2013) menar att lärares förväntningar har en avgörande effekt på elevens 

motivation. Dörnyeí menar att elever engagerar sig mer i sitt lärande om de upplever att läraren har 
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positiva förväntningar på eleverna. Dörnyeí menar att lärarens förväntningar och elevens 

prestationer är väl sammankopplade. Om läraren tror på sina elever och har höga förväntningar på 

eleverna kommer detta resultera i att eleverna blir mer motiverade (Dörnyeí, 2013). 

Målen med lektionen 

Jenner (2004) menar att för att skapa motivation i klassrummet är det viktigt att lärarens mål med 

ligger ligger nära elevernas mål med lektionen. Om målen ligger för långt borta elevens mål 

kommer inte motivationen hos eleverna att påverkas. Däremot kan eleverna komma att se 

undervisningen som onödig (2004). Jenner (2004) menar att motivation är djupt förankrad i målets 

avstånd eller närhet. Om eleverna ser att läraren utgår från elevens mål kommer elevens motivation 

att höjas. För att motivera eleverna bör man enligt Jenner arbeta med konkreta och korta mål. De 

korta och konkreta målen visar elevernas framgång vilket kan få eleven att bli mer motiverad. När 

eleverna får se den egna framgången blir de mer motiverade (Jenner, 2004). 

 

Giota(2002) anser att det bör finnas en balans mellan elevernas liv utanför skolan och skolan. Hon  

menar att som lärare bör ta hänsyn till elevernas erfarenheter och hitta en balans mellan elevens 

egna syfte med undervisning och de lärandemål som gäller. Om lärarens syfte är att upprätthålla 

ordningen och de lärandemål som gäller kommer balans mellan elevens och lärarens målsättning att 

missgynna elevens motivation (Giota, 2002). Hon menar att som lärare är detta viktigt att beakta det 

ovannämnda då forskning har visat att elevers uppfattning om olika situationer i skolan påverkar 

deras motivation (Giota, 2002).  

 

Hedin och Svensson (2011) menar i enlighet med Jenner att motivationen hos eleverna ökar genom 

att eleverna kan se sin egna framgång. Enligt författarna ska undervisningen innehålla korta och 

konkreta mål. Korta och konkreta mål ger eleverna möjligheten att se den egna framgången och den 

egna kompetensen vid ett avklarat moment. Vilket leder till att den inre drivkraften för lärandet 

ökar (Hedin & Svensson, 2011). Jenner (2004) menar att pedagogens uppgift blir att tillsammans 

med eleven komma fram till sakliga mål som eleven kan nå upp till utan att vara rädd för att 

misslyckas.  

Elevernas delaktighet 

Roger Ellmin (2011) anser att de elever som är mest motiverade är de elever som får delta i 

undervisningen samt utformningen av den egna läroprocessen. Dessa elever är de elever som lär sig 

och blir mest framgångsrika under deras skolgång (ibid, 2011). Genom att eleverna blir delaktiga i 

den egna lärprocessen höjs deras motivation och deras kunskapsintag blir mer djupingående 

(Ellmin, 2011).  

 

Hedin och Svensson (2011) menar att den studerande vill känna en känsla av kontroll över den egna 

situationen för att man ska vilja anstränga sig.  Desto större plats eleverna får ta i undervisningen 

desto mer kommer eleverna se att de egna behoven och synpunkter uppmärksammas och 

tillfredsställs. Detta kommer resultera i att deras motivation ökas (ibid, 2011). Författarna menar att 

elever som ser att de egna behoven och synpunkterna blir synliga kommer att känna sig uppskattade 

och sedda, detta bidrar enligt författarna att eleverna blir mer motiverade (Hedin & Svensson, 

2011). 
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Olga Dysthe (2005) menar att  det är viktigt att eleverna blir delaktiga i undervisningen. Hon menar 

att elevers deltagande är viktigare än tecknet på engagemang. Samspelet och dialogen är viktiga 

faktorer för elevens lärande. Elevers delaktighet leder till att läraren kan bestämma 

inlärningspotentialen utifrån elevens egna förmåga och på så sätt sätta upp relevanta mål som 

eleven kan uppnå (Dysthe, 2005). Dysthe (2003) menar vidare att den positiva läromiljön är 

avgörande för elevens miljö. En positiv läromiljö enligt Dysthe är en miljö som stimulerar eleverna 

till deltagande. Hon menar att elever som deltar i undervisningen blir mer motiverade då de känner 

sig sedda och uppskattade vilket ger motivation för fortsatt lärande (Dysthe, 2003).  

 

Lennart Sjögren(1997) menar att en aktiverande pedagogik där eleverna får vara med och 

bestämma över lektionens upplägg har visat sig skapa större lust för lärandet. Sjögren menar att 

man därmed ska använda elevernas egna idéer i undervisningen. Att arbeta med egna idéer är mer 

motiverande än att behöva arbeta med någon annans(Sjögren, 1997).  

 

Lina Davidsson och David W Flato (2010) menar att de elever som får större inflytelse över 

undervisningen motiveras mer samtidigt kommer elevernas studieresultat att blir bättre. Författarna 

menar att elever som får en känsla av att de är delaktiga och kan påverka stärker deras vilja och inre 

motivation (Davidsson & Flato, 2010). 

 

Stensmo (2008) menar att elever bli engagerade om de delar samma uppfattning om skolan. Därför 

är det viktigt att man gör eleverna delaktiga i skolan. Stensmo (2008) anser att de som medverkar 

och bidrar till skolan kommer att känna ett ansvar över att nå målen. Därmed kommer eleverna att 

anstränga sig mer för att nå målen de själva har satt upp. Detta kommer att resultera i att eleverna 

blir medvetna över det egna lärandet samtidigt som den inre motivationen höjs (2008). Elever som 

medverkar i undervisningen har en kontroll över det egna lärandet och målen. Det är just kontrollen 

över situationen som ger eleven motivation (Stensmo, 2008). 

Verklighetsförankring 

Skolverket har publicerat en dokumentation som grundar sig på olika föreläsares perspektiv på vad 

en skicklig lärare är. Dokumentationen heter Ingen slår en skicklig lärare (2010). En av föreläsarna 

är Martin Hugo. Hugo menar att orsaken till varför eleverna inte lyckas i skolan och varför eleverna 

saknar motivation har inte sin utgångspunkt i att skolan har missat att kontrollera elevens 

kunskaper. Bristen på motivation handlar enligt Hugo om att eleverna har tappat tilltron till skolan 

och att eleverna känner att de inte lär sig meningsfulla saker (Skolverket, 2010). Enligt Jenner 

(2004) är det viktigt att läraren frågar sig om den planerade lektionen är " värdefullt och värt att 

uppnå” (Jenner, 2004:46). Eleverna vill lära sig för livet och inte enbart för skolan (Jenner, 2004). 

Audrey J Sirota (2006) skriver menar att idag finns det många skolor som inte fungerar för barnen. 

Sirota anser att det dagens skolor undervisar om saknar relevans för elevernas liv utanför skolan. 

När undervisningen i skolan är irrelevant för eleverna kommer detta enligt henne bidra till att 

elevernas motivation minskar. Därför är det viktigt att skolan och undervisningen har en anknytning 

till elevernas liv utanför skolan för att kunna motivera eleverna. (Sirota, 2006). Hedin och Svensson 

(2011) menar att eleverna kommer att bli motiverade när de ser det praktiska värdet med det de 

läser därmed är det viktigt att skolan och verkligheten har en koppling. 

 

Davidsson och Flato(2010) menar att  lärarna bör ge eleverna insikter om vad de ska ha för nytta av 

dem kunskaper de lär sig i skolan. Enligt författarna anser eleverna i dagens skolor att de inte möter 
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verkligheten i skolan. Elevernas lär sig om världen genom språkliga sammanhang och skolan 

saknar en koppling till elevernas verklighet (ibid, 2010). Detta kan ha negativa effekter på elevens 

motivation. Författarna menar att kopplingen mellan skolan och verkligheten är avgörande för 

elevernas motivation. Det är i verkligheten eleverna ska tillämpa sig kunskaperna från skolan. Om 

denna koppling saknas kan detta leda till att eleverna blir omotiverade. Eleverna kommer bli 

omotiverade genom att de inte ser det praktiska värdet med det de lär sig. Därför är det viktigt att 

undervisningen har en förankring till verkligheten(Davidsson & Flato, 2010). 

Misslyckandets sannolikhet 

Jenner (2004) menar i sin avhandling att misslyckandet inte handlar om ifall eleven kommer att 

misslyckas eller inte. Det handlar snarare om hur eleven ser på sina egna möjlighet till att lyckas. 

Han menar att om man bedömer att sannolikheten för att misslyckas är stor kan detta leda till att 

man inte är beredd att satsa på en utbildning. Jenner (2004) menar att hur man ser på sina chanser i 

en viss situation påverkas av hur man ser på sina möjligheter att lyckas. Han hävdar att vissa av oss 

har inställningen att allt går bara man lägger ner lite möda. Medan andra har en uppgiven känsla 

inom sig som säger att oavsett ansträngning kommer det inte att fungera. Enligt Jenner är 

motivation inte enbart en fråga om vilja då chansen till att uppleva framgång är lika viktigt (Jenner, 

2004).Därför är det viktigt att man skapar en miljö i klassrummet där man ser svårigheter som ett 

sätt att utvecklas. 

 

Hedin och Svensson (2011) menar att som lärare ska man skapa en trygg klassrumsmiljö där 

svårigheter och misslyckanden ses som vägar till framgång istället för misslyckande. Genom att 

skapa ett sådant klassrum kan läraren främja elevernas motivation. Eleverna kommer känna att de 

får misslyckas och genom att misslyckas kommer de att lära sig och utvecklas. Detta har positiva 

effekter för den inre men även den yttre motivationen (Hedin & Svensson, 2011). Stensmo (2008) 

nämner däremot att det är viktigt att en lärare skapar en trygg klassrumsmiljö där man ger eleverna 

möjlighet till att ta risker och att göra fel. Genom att man skapar en miljö där eleverna känner sig 

trygga och säkra skapar man förutsättningar för att elevernas motivation höjs (Stensmo, 2008). 
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Centrala begrepp 

 

Stöttning: I klassrumssammanhang ser man stöttning som ett hjälpmedel. Läraren ger elever 

stöttning för att framgångsrikt kunna utföra sina uppgifter (Gibbons, 2013). Det finns 6 typer av 

stöttning som nämns, den första typen av stöttning handlar om att skapa ett intresse för uppgiften, 

den andra att förenkla uppgiften, den tredje formen av stöttning handlar om att man ska behålla 

individen inom fältet för problemet, den fjärde handlar om att markera det som är relevant. Den 

femte formen av stöttning handlar om att eleverna ska vara självständiga. Den sista formen av 

stöttning handlar om att man presenterar en problemlösning (Wood, Bruner, Ross, 1975).  

 

lärare - elev relation: Relationen mellan en lärare och eleven har en betydelse för elevens 

motivation. Jenner (2004) menar att en god relation är en relation där läraren förstår eleven och ser 

eleven som en egen individ och inte som ett objekt. Det är just inom den här typen av relation, där 

läraren ser eleven som en person, som skapar motivation hos eleven (Jenner, 2004). 

 

Lärarens förväntningar: Positiva förhållningssätt är viktiga att använda i skolan då de enligt 

Kullberg (2004) har visat sig resultera i att eleverna lär sig på ett lustfyllt sätt. 

 

Lektionens mål: Jenner (2004) menar att för att skapa motivation i klassrummet är det viktigt att 

lärarens mål med ligger nära elevernas mål med lektionen. Det bör finnas en balans mellan 

elevernas mål med undervisningen och skolans mål. Giota(2002)  menar att som lärare bör ta 

hänsyn till elevernas erfarenheter och hitta en balans mellan elevens egna syfte med undervisning 

och de lärandemål som gäller. 

 

Elevers delaktighet: Lärare som gör elever delaktiga i utformningen av undervisningen stimuler 

elevernas motivation. Hedin & Svensson (2011) menar att lärare som beaktar eleverna i 

undervisningen kommer kunna se till elevernas behov. Detta kommer resultera i att deras 

motivation och studieresultat höjs (Hedin & Svensson, 2011).  

 

Verklighetsförankring: Davidsson & Flato (2010) menar att det är viktigt att lektionen har en 

förankring till elevernas verklighet. Genom att undervisningen har en förankring till verkligheten 

får detta ett värde hos eleverna och på så sätt stimulerar deras motivation (Davidsson & Flato, 

2010). 

 

Misslyckandets sannolikhet: Hedin & Svensson (2011) menar att svårigheter och misslyckanden 

ska ses som vägar till framgång. Genom att skapa ett sådant klassrum kan läraren främja elevernas 

motivation. Eleverna kommer känna att de får misslyckas och genom att misslyckas kommer de att 

lära sig och utvecklas. Detta har en positiv verkan på elevernas motivation (Hedin & Svensson, 

2011) 
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Kapitel 3 Metod 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna uppfattar att de arbetar för att stimulera elevers 

motivation. Forskningsansatsen i denna studie har blivit inspirerad av hermeneutiken. Ingrid 

Westlund (2009) menar att hermeneutiken handlar om att tolka, förstå samt förmedla och kan med 

en fördel användas för att förmedla upplevelser av olika fenomen inom skolans värld (Westlund, 

2009). Westlund menar att inom hermeneutiken är förförståelsen viktig och inom det valde ämnet 

har förståelsen varit lite. Därmed har jag valt att skaffa mig en översikt över aktuell forskning kring 

ämnet. Materialet som har samlats in kommer att tolkas utifrån det forskningen och vad de 

teoretiska perspektiven samt begreppen i kapitel 2 påstår.  Den valda metodansatsen var denna 

studie är intervju. Mitt intresse för lärarnas egna uppfattningar om verkligheten log till grund för 

den valde metodansatsen.  Dalen (2007) nämner att intervju som metod ses som kvalitativ då denna 

metod handlar om att få en insikt om olika fenomen som rör personer och deras sociala verklighet 

(Dalen, 2007). Därför valde jag att använda mig av intervju som metod. Mitt syftet är som sagt att 

ta reda på lärarnas personliga utsagor, om hur de arbetar för att motivera eleverna. Därmed passar 

metoden studiens syfte då jag undersöker deras personliga utsagor och erfarenheter. Dock hade en 

observation  kunnat kompletterat min valda metod då jag genom observation kan se hur lärarnas 

uppfattningar ter sig i verkligheten. Men på grund av den tidsbrist som rådde valde jag att förhålla 

mig till intervju som metod och lärarnas uppfattningar. Dock har intervju som metodansats blivit 

kritiserad. Pål Repstad (2007) menar att intervjuer har en tendens att vara för individualiserade och 

idealiserade. Intervju som metod fokuserar på individens personliga åsikter och bortser från den 

sociala omgivningen (2007). Trots denna kritik har jag valt att förhålla mig till den valda metoden 

då jag intresserar mig just för personliga åsikter och inte den sociala omgivningen. 

Urval 

Jag har valt att intervjua fyra verksamma lärare som arbetar på en SFI skola, och som undervisar på 

B nivå, inom Stockholm kommun. Jag valde att intervjua två kvinnor och två män. Informanterna 

har olika yrkeserfarenheter och olika åldrar. Anledningen till varför jag valde att intervjua två 

kvinnor och två män beror på att jag ville se om jag kunde få någon jämförelse i deras svar. Å andra 

sidan ville jag se om jag kunde få några intressanta svar i och med deras olika yrkeserfarenheter. De 

lärare jag valde att intervjua arbetade på skolan där jag har min verksamhetsförlagda utbildning. 

Men jag hade ingen personlig kontakt med respektive informant då jag enbart har sett de i skolan. 

Det var rektorn på skolan som ansåg att jag borde intervjua just dessa fyra personer på grund av att 

jag inte hade någon kontakt med de innan. Anledningen till detta handlar helt enkelt om att  jag inte 

ville att den personliga relationen skulle kunna påverka informanterna och informanternas svar. 

Repstad (2007) nämner även att man ska undvika att forska i miljöer där man har bekanta eller 

kollegor. Nu blev det så att den skolan jag hade verksamhetsförlagd utbildning på var den enda 

skolan som tog emot mig som "forskare". Därav valde jag just den skolan men relationen till 

informanterna var som sagt  distanserad.  
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Uppläggning och genomförande 

Innan jag bokade in intervjuerna med respektive lärare meddelade jag först rektorn på skolan, via 

mail, för att få ett godkännande om det gick att genomföra intervjuer på skolan. Rektorn gav mig 

fyra lärare som var villiga att ställa upp på intervju. Efter den etablerade kontakten med rektorn och 

efter godkännande skickade jag ut ett informationsbrev till respektive lärare. Detta för att informera 

lärarna om min studie och för att få belägg på att informanterna ville vara med på intervju (se 

bilaga 1). Repstad (2007) nämner att det är bra om man informerar informanterna innan intervjun. 

 

I början hade jag en provintervju med en av informanterna. Detta för att pröva min dåvarande 

intervjuguide och se vad jag fick för reaktion på mina frågor. Dalen (2007) menar att en 

provintervju är bra att göra i kvalitativa undersökningar då man testar intervjuguiden men även sig 

själv som intervjuare (Dalen, 2007). Efter provintervjun var jag tvungen att ställa om vissa frågor 

då de frågor jag ställde skapade en spänd stämning under intervjun. Frågorna jag ställde var för 

svåra för läraren att besvara och vid närmare eftertanke lade jag märke till att läraren blev obekväm 

under intervjusituationen. Därmed valde jag att ändra mina frågor i intervjuguiden. Efter ändringen 

av intervjuguiden hade jag en intervju med informanterna.  Den andra intervjun jag hade med 

lärarna gick betydligt mycket bättre. Intervjun flöt på som ett samtal och lärarna var bekväma med 

att bli intervjuade. Jag vill dock nämna att jag inte hade intervjuerna efter varandra då jag hade en 

dag mellan varje intervju för att kunna bearbeta materialet. 

 

När jag intervjuade mina lärare satt vi i skolan i ett grupprum. Jag valde att sitta i ett grupprum på 

skolan för att skapa en så trygg miljö som möjligt för lärare och där läraren kunde känna sig säker 

då vi var på deras territorium. Repstad (2007) menar att platsen kan komma att påverka resultatet av 

intervjun och det är viktigt att man befinner sig på en plats där man kan prata ostört. Han menar 

även att man ska vara på en plats där respondenten känner sig hemma (Repstad, 2007). Intervjuerna 

jag hade utspelade sig mellan 30-45 minuter. Det blev mycket material att bearbeta då lärarna 

samtala fritt och berätta i lugn och ro om vad de hade att säga. Jag valde att använda mig av öppna 

frågor i min intervjuguide. Anledningen till varför jag valde att använda mig av öppna frågor beror 

på att öppna frågor ger mer fria svar och den intervjuade blir inte begränsad utan kan svara fritt. 

Alan Bryman (2011) menar att i öppna frågor kan respondenten svara fritt med sina egna ord 

samtidigt som öppna frågor lämnar plats åt reaktioner och oförutsedda svar, vilket jag fick gott om. 

 

Jag vill även nämna att jag valde att spela in mina intervjuer med bandspelare för att lättare kunna 

gå tillbaka till intervjun och gå igenom materialet mer djupgående. Slutligen vill jag belysa att det 

transkriberade materialet valde jag att redovisa för lärarna. Detta för att få bekräftelse på att deras 

utsagor var korrekt transkriberade och tolkade. 
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Materialbearbetning 

Intervjun blev inspelad med bandspelare och efter varje intervju satte jag mig ner för att 

transkribera materialet. Dalen (2007) menar att det är viktigt att man transkriberar materialet så 

snabbt som möjligt efter varje intervju. Genom att transkribera materialet direkt efter intervjun får 

forskaren den bästa möjliga återberättelsen av vad informanterna har sagt (Dalen, 2007).  

 

När jag transkriberade min data transkriberade jag ordagrant allt som sades och markerade det jag 

anser är intressant och som har relevans för min studie vid transkriberingen. Jag valde att ta bort 

allmänt småprat och fokusera på det intressanta. Jag har tagit med pauser och moment där 

respondenten tvekar. Repstad (2007) nämner att idealet vore att skriva ner allt ordagrant men på 

grund av tidsbrist kan det vara bra att skriva ner det som är intressant och relevant för studien mer 

ordagrant.  Huvudpoängen är att det som respondenten har sagt framkommer tydligt då det har 

betydelse för hur man tolkar materialet (Repstad, 2007).  

 

Vad gäller analysen kommer jag att använda mig av olika tecken som presenterar tveksamhet, korta 

och långa pauser, samt icke verbala handlingar, exempel på dessa tecken finns här nedan:  

 

... tveksamhet 

(...) en lång paus 

(..) en kortare paus 

skratt* skrattljud 

ler* informanten ler 

// nytt avsnitt i intervjun 

 

Här nedan presenterar jag en del av resultatet och hur det kommer att se ut. 

 

Jag: Upplever du att din relation till eleverna påverkar deras motivation? 

Lärare B: Nja.. jag vet inte riktigt (..) 

Lärare B: (...) Jag tror nog att min relation kan påverka deras motivation... Men om den har en stor 

påverkan vet jag faktiskt inte (..)" 

Jag: Hur menar du? 

Tillförlitlighetsfrågor 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används för att diskutera pålitligheten i studien oftast i 

kvantitativa studier. Men Thornberg och Frejes (2009) menar att validitet har anammats av forskare 

inom kvalitativa forskningstraditioner. Dock menar författarna att validitet inom kvalitativ 

forskning kallas för tillförlitlighet. Enligt Thornberg och Frejes handlar begreppet validitet om i 

vilken utsträckning forskningen har genomförts och om de metoder som man avser att använda 

verkligen undersöker det som man vill undersöka (Thornberg och Frejes, 2009). Tillförlitligheten  i 

denna studie har uppfyllts då studiens syfte är att undersöka lärarnas uppfattningar och den valda 

metoden har bidragit till att syftet har undersökts. Reliabilitet enligt Sven Hartman (2003) handlar 

om att man ska kunna lita på sin data oavsett forskningsmaterialets sort. Det materialet som 

samlades in för denna studie litar jag på då materialet från informanterna presenterades åter till 

informanterna för att få en bekräftelse. Samtidigt är jag medveten om att lärarna kan ha svarat på ett 
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sätt som skulle gynna studien, men avsaknaden av relationen till mig och till informanterna stärker 

tillförlitligheten och reliabiliteten. 

Etiska aspekter 

I min studie har jag valt att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1999). De fyra 

huvudkraven jag använde mig av är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. När det gäller informationskravet kontaktade jag först skolans rektor för att få 

ett godkännande. Efteråt kontaktade jag mina fyra lärare som jag valde att intervjua. Jag skrev ett 

informationsbrev (se bilaga 1) där jag informerade lärarna om att jag skriver en uppsats. I brevet 

tog jag även upp vad det är för område jag har valt att skriva om, detta för att ge lärarna en inblick i 

mitt ämne.  

 

Enligt det Vetenskapliga rådet (1999) ska man informera undersökningsdeltagarna om deras uppgift 

i arbetet. Man ska alltså informera deltagarna om undersökningens syfte vilket jag har gjort (se 

bilaga 1). Man ska även beskriva undersökningen i stora drag (ibid, 1999), vilket framkommer i 

mitt brev. Man lyfter även fram att man ska belysa att deltagandet är frivilligt och att de uppgifter 

man har samlat in kommer att användas enbart i studien. Detta anser jag framkommer tydligt i 

brevet jag skickade ut till lärarna. Därmed anser jag att jag har uppfyllt informationskravet.   

 

Det andra kravet jag har använt mig av är samtyckeskravet. Samtyckeskravet handlar kortfattat om 

att deltagarna får bestämma om de vill delta i en intervju (ibid, 1999). Genom att lärarna skriver 

under informationsbrevet jag har skickat har de gått med på att bli intervjuade. Man menar även att 

de som medverkar ska ha rätt att bestämma över sitt egna deltagande och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan, utan att detta får negativa konsekvenser för informanterna (ibid, 1999). Detta har 

jag även belyst i informationsbrevet men även muntligt under intervjun. Jag har även nämnt att om 

man nu vill avbryta sin medverken kommer detta inte att ha någon hämmande effekt. Jag som 

forskare kommer inte påverka deras val genom påtryckningar vilket även nämns i det vetenskapliga 

rådet (ibid,1999). Det framkommer även i brevet att jag accepterar ett nej och att de inte behöver 

oroa sig över att bli påtryckta från min sida. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna i undersökningen ska få den största möjliga 

konfidentialiteten. De personuppgifter som nämns ska förvaras på ett sätt där obehöriga inte kan ta 

del av dessa uppgifter. Denna del handlar om sekretess och tystnadsplikt  (Vetenskapsrådet, 1999). 

I mitt brev har jag meddelat lärarna att deras personliga uppgifter kommer att tas bort för att 

avidentifiera personerna. Det framkommer även i bilagan att materialet jag får kommer enbart att 

användas för studiens syfte. Jag nämner även i brevet att lärarna kommer vara anonyma i studien. 

Detta har jag även nämnt under intervjun, att  jag har tystnadsplikt, för att de inte ska oroar sig över 

att jag läcker ut materialet till obehöriga. 

 

Det sistnämnda kravet är nyttjandekravet och handlar helt enkelt om de material och uppgifter jag 

samlar in kommer att användas för studiens ändamål (Vetenskapsrådet,1999). Detta anser jag fram 

framkommer tydligt i mitt brev till lärarna. 
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Kapitel 4 Resultat 

Beskrivning av data/empiri 

Under detta avsnitt kommer jag att presentera det resultat jag har tolkat utifrån mina 

intervjuer. Jag kommer kortfattat att sammanfatta resultaten och ta upp citat utifrån det 

lärarna har sagt. Lärarna kommer att presenteras utifrån bokstäver, lärare A, B, C och D. 

De kategorier som presenteras här nedan kommer från de svar jag har fått utifrån 

intervjufrågorna.  

Presentation av lärarna 

Lärare A är av kvinnligt kön och är 40 år gammal. och har arbetat inom SFI i 8 år. Hon har en 

grundskole- examen inom svenska och engelska.  

 

Lärare B är av kvinnligt kön och är 30 år gammal. Hon har arbetat inom SFI i 4 år. Hon har en 

lärarexamen inom svenska och SO. Hon har läst till 30 hp svenska som andraspråk. Tidigare har 

hon arbetat inom grundskolan senare år och på ett språkintroduktionsprogram.  

  

Lärare C är av manligt kön och är 58 år gammal. Han har arbetat inom SFI i mer än 20 år och har 

tidigare undervisat i historia och svenska.  

 

Lärare D är av manligt kön och är 39 år gammal. Han har en svenska som andraspråksutbildning 

och har tidigare arbetat i grundskolans tidigare åldrar, grundskolans senare år och nu har han hittat 

sin plats på SFI. Han har arbetat inom SFI i 4 år.  

Vad är motivation 

Samtliga informanter uppfattade motivation som en faktor som påverkar elevernas beteende. 

Informanterna ansåg att alla elever har en form av motivation inom sig och att det är lärarens 

uppgift att locka fram elevernas motivation. Enligt vissa informanter är motivation en faktor som 

påverkar elevernas beteende. Andra informanter menade att motivation var en drivkraft som driver 

eleverna fram till ett mål. Det framkom även av informanterna att motivation är en kraft som en 

människa har inom sig och den blir tydlig i samspel med andra. Det framkom även av 

informanterna att motivation kan vara en inre vilja som förklarar ett beteende. 

 

"Lärare A: Motivation är något som får dig att göra något (..) Alltså, ja,  motivation är det som 

driver dig fram" 

  

"Lärare B: Hm.. (..)Motivation är nog det som får människor att göra vissa saker" 

  

"Lärare C :Motivation för mig handlar om en kraft inom mig som får mig att göra vissa saker (..) 

Ja (..) jag säger nog att motivation är något som driver mig fram"  

  

"Lärare D :Motivation är en form av mål som man sätter upp, ja (..) antingen för livet eller skolan" 
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Motivationens betydelse 

Samtliga informanters uppfattningar visade att motivation har en betydelse för elevernas 

andraspråksinlärning. Motivationen hos vuxna elever kunde enligt lärarna uppfattning hjälpa 

eleverna fram i deras utveckling och etablering i det svenska samhället. En del informanter hade en 

uppfattning om att motivationen hos vuxna elever sågs som en faktor som pressade eleverna till att 

lära sig.  

 

"Lärare A: Ja motivation har en jättestor betydelse (..) det är ju det som gör att eleverna vill lära 

sig och utan motivation går det väldigt segt att lära sig //För de här eleverna är det särskilt viktigt 

att motivationen finns för att gå vidare upp i de andra nivåerna och för att lära sig språket (..) utan 

språket kommer de ingen vart" 

"Lärare B: Ja självklart har motivation en betydelse! Speciellt för vuxna andraspråkstalare och på 

denna låga nivå (..) om de har motivation lär de sig lättare och bättre." Motivation gör det lättare 

att lära sig och ta in kunskap //Jag kan också tycka att med hjälp av motivationen får de även 

bättre studieresultat (..) om man nu bara ska titta på det summativa skrattar*" 

" Lärare C: Ja det är självklart Är det något som påverkar vår vilja att lära oss så är det motivation 

(..) Så ja den är ju  jätteviktig" // Elever som är motiverade, de lär sig på ett mer djupare sätt än 

elever som saknar motivation , de lär sig ytligt (..) ja för att få ett betyg och sedan drar de (..) De 

elever som alltså, ja är motiverade, de (..) de liksom (..) ja, hur ska jag förklara (..) de använder 

kunskaperna mer utanför klassrummet (..) ja, de använder kunskaperna mer ler*" 

"Lärare D:Motivation är viktigt, jätteviktigt tycker jag (..) mh, speciellt för dessa människor då de 

behöver lära sig språket för att, ja, gå vidare ut i samhället //Motivation har en betydelse när det 

gäller elevernas engagemang i skolan (..) den bidrar till att eleverna engagerar sig mer, ja, att de 

vill lär sig mer (..) de får på något sätt ett starkare förtroende för sig själva tack vare motivation (..) 

motivation väcker liksom fram en säkerhet som speglar sig på eleverna, väldigt roligt att se ska jag 

säga dig ler*" 

Arbetssätt 

Under intervjuerna framkom det enligt lärarnas uppfattning att det fanns olika arbetssätt 

som läraren menade att de använde sig av för att motivera sina elever. Frågan som ställdes 

var "hur arbetar du för att motivera eleverna". Det framkom att informanterna menade att 

de arbetade på olika sätt. Des sätt som nämndes var elevernas delaktighet, elevens mål med 

undervisningen, materialets betydelse samt miljön i klassrummet. Detta var de faktorer som 

lärarna menade hade en avgörande effekt på elevens motivation. 

Delaktiga elever 

Alla informanter delade uppfattningen om att ett arbetssätt som de använde och som enligt 

informanterna kunde bidra till att eleverna blev motiverade, var just att göra eleverna delaktiga i 

undervisningen. Lärarna menade att eleverna som fick vara med och påverka och bidra till 

lektionen blev motiverade. Det intressanta var att även om informanterna menade att delaktighet 

hos eleverna var viktigt påstod man ändå att det var lärarens uppgift att styra eleverna i rätt riktning. 

De menade att eleverna mer än gärna fick vara delaktiga men att lärarna ändå hade mål att följa. 
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Samtidigt menade lärarna att tiden inte räckte till för att kunna få med alla elever och att det oftast 

blev att lärarna bestämde trots allt. 

 

"Lärare A: "Jag arbetar väldigt mycket med att låta mina elever vara med och bestämma över vad 

dem ska lära sig (..) jag har sett att de blir mer engagerade i undervisningen när de får vara med 

och bestämma // De får liksom arbeta med sina mål och kursmålen. Bollen är liksom i deras 

händer inte mina. Jag har sett att de elever som är med och får bestämma (..) iallafall i min 

klass(..) de lär sig på ett mer  långsiktigt sätt (..) kunskapen fastnar mer i deras huvud (..) // Men å 

andra sidan kan man inte låta eleverna bestämma hur mycket som helst (..) eleverna har mål att 

följa och att uppnå" 

"Lärare B:// jag frågar mina elever vad dem vill lära sig och sedan efter det så försöker jag 

anpassar lektionen efter deras kommentarer (..) dem blir mer motiverade på något sätt när de ser 

att jag utgår från det de har sagt // Men jag måste ändå styra eleverna (..) eleverna har krav på sig 

att uppnå vissa mål (..) det är ändå jag som ska leda eleverna till målen (..) det blir ju ändå jag som 

ändå bestämmer i slutändan(..) " 

"Lärare C:För att motivera eleverna arbetar jag med att fråga eleverna om vad de vill lära sig och 

sedan försöker jag arbeta utifrån deras behov men jag måste alltid ha målen i bakhuvudet"// När 

eleverna får vara med och bestämma så visar jag att det de säger är viktigt (..) jag visar att deras 

åsikter och behov betyder något. Det här stärker deras självkänsla och gör så att eleverna kan ta 

större plats i det egna lärandet. det är viktigt (...) för de går ju i skolan för att lära sig (..)" 

  

"Lärare D:Jag arbetar först med att låta eleverna påverka och bestämma (..) mm, jag tror att om vi 

inte låter eleverna vara med och bestämma så(..) så kommer eleverna bli omotiverade och det ser 

vi ju nu i skolan(..)// De elever som är med o påverkar, ja, de eleverna blir motiverade (..) hur ska 

jag säga det (..) inifrån. Det kommer inifrån (..) De vill verkligen.// Men å andra sidan kan man 

inte låta eleverna bestämma allt för mycket (..) jag har försökt utforma lektioner från bara 

elevernas behov (..) de lektionerna blev, ja, det blev intressanta lektioner ler* (..) men de blev för 

röriga (..) läraren måste faktiskt bestämma över lektionen (..) men ja, eleverna ska ändå vara 

delaktiga" 

Målen med undervisningen 

Ett annat arbetssätt som enligt lärarnas uppfattningar var vikigt, var att arbeta med elevernas syfte 

med undervisningen. Det framkom att det var viktigt för lärarna att veta vad eleverna hade för mål. 

Detta bidrog enligt informanterna till att eleverna blev intresserad och mer villiga att lära sig. När 

eleverna såg att läraren var intresserad av deras mål kunde de se att de blev mer intresserade. Men 

det framkom under intervjuerna att i slutändan blev det ändå så att lärarna arbetade med kursmålen. 

För informanterna var det är viktigt att beakta elevernas mål men enligt deras uppfattning var det 

viktigt att ställa elevernas mål i relation till kursmålen.  

 

"Lärare C: Hm (..) ja alltså jag frågar alltid mina elever vad dem vill få ut av SFI (..) när dem är 

medvetna tar jag fram målen från kursplanen och tillsammans går vi igenom vad de måste lära sig 

och hur de ska lära sig"// Det är svårt (..) eleverna förlitar sig väldigt mycket på lärarna på SFI (..) 

När man frågar de hur de vill lära sig slutar det ändå med att (..) att jag utgår från kursmålen till 

slut."  
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"Lärare A: Det är viktigt att fråga eleverna vad deras syfte med språkinlärningen är, vad de har för 

mål och sådana saker (..) Efter att jag har pratat med mina elever om vad dem vill lära sig då tar 

jag alltid fram målen och berättar vad mina elever ska kunna, ja enligt samhället då (..) sedan går 

vi igenom på vilket sätt dem ska klara alla dessa krav //det är jobbigt men rolig! ler*"// Vi jämför 

alltså deras mål med kursplanen (..)på det här sättet engagerar de sig mer i undervisningen (..)// 

Det är synd att göra så, (..) alltså att utgå från kursmålen (..) men sen samtidigt är målen riktlinjer 

(..) men det är synd, för i slutändan bortser man från elevernas mål och väljer att fokusera på 

målen //Men ja (..) oftast har de likadana mål som kursmålen, så stor fara är det egentligen inte(..)" 

Materialets betydelse 

Under intervjuerna framkom det att ett viktigt arbetssätt som lärarna, enligt deras uppfattningar 

arbetade med, var materialet. Det framkom utifrån informanternas uppfattning att det var viktigt att 

man använde sig av material som eleverna kunde använda utanför klassrummet. Informanterna 

pratade om läroböckerna under intervjuerna och betonade att de böcker de använde i skolan har en 

stor påverkar på elevernas motivation, särskilt svenska som andraspråkselever. Informanterna 

menade dock att man lätt glömmer bort materialets betydelse då man fokuserar på att få eleverna att 

nå målen. Man tar oftast det man har utan att fundera över om detta har någon relevans för eleverna 

enligt informanternas upplevelser. Lärarna menade att egentligen borde materialet ha större 

betydelse än att eleverna ska uppnå målen. Bra material enligt lärarna är material som har relevans 

för eleverna både i skolan och utanför skolan. För svenska som andraspråkselever, särskilt vuxna 

elever, var det viktigt för informanterna att eleverna kunde se ett värde med materialet.  

 

"Lärare C Materialet på SFI är jättedåliga, vi har böcker från 1900 talet som vissa använder (..) 

dessa böcker har ingen relevans för studierna alls. //Alltså för mig är det viktigare att jag hittar 

material som eleverna känner att dem kan använda när dem kommer hem (..) och  inte bara lära 

sig för att dem måste (..) // om eleverna ser materialet som (..) tja, värdefullt, vill de lära sig mer 

(..)" 

"Lärare A: Det blir lätt att man glömmer bort materialet för att man fokuserar mer på att få göra 

eleverna delaktiga(..) det är viktigt att jag ger mina elever material som är användbara utanför 

skolan som exempelvis när dem ska handla eller något (..)" 

"Lärare D:"Men materialet har störst betydelse. Jag försöker arbeta med material som har en 

anknytning till deras verklighet (..) jag undviker att ta första bästa men ibland måste man. //De ser 

liksom att -  aha, det här kan jag använda utanför skolan (..) det finns ett sådan där fint begrepp (..) 

vad heter det nu igen (..).. ah just det! Bringing the outside in (..) så var det! Det är viktigt att man 

tar in den riktiga världen in till skolan, materialet alltså inte hela världen, skrattar*" 

Lärare B: // Materialet på SFI kan diskuteras, det är så pinsamt att säga att det är så dåligt (..) 

speciellt med tanken på hur långt vi har kommit i forskningen (..) Men, iallafall (..) // materialet är 

viktigast i elevernas motivation, särskilt för svenska som andraspråkselever// Det är viktigt att 

eleverna känner att materialet är värdefullt (..) att de kan använda det och att de kan lära sig något 

av det, såklart ler*." 
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Miljön i klassrummet 

Vissa lärare uppfattade att miljön i klassrummet kunde komma att påverka elevens deltagande i 

lektionen. Tre av de fyra informanterna menade att ett viktigt arbetssätt  de använde sig av enligt 

deras uppfattningar, var att skapa en god miljö. Det var vikigt att skapa en miljö i klassrummet där 

eleverna kände sig trygga och säkra. Elever som kände sig trygga och säkra i klassrummet vågade 

ta för sig mer och vågade göra fel, och enligt utsagorna menade man att detta var viktigt för 

motivationen. 

  

"Lärare A: Jag arbetar med att skapa en trygg miljö  i klassrummet (..) mm, ja det är ju viktigt att 

miljön i klassrummet ger eleverna känslan av trygghet // De elever som är trygga i klassrummet 

lär sig mer och vågar göra fel utan att dem är rädda för att bli utskrattade // det är ju viktigt för 

deras motivation"  

"Lärare D: Jaa, klimatet i klassrummet är viktigt, därför arbetar jag mycket med att skapa en bra 

miljö i klassrummet (..) ja eh det är ju viktigt att eleverna vågar komma till tal och vågar göra fel 

utan att alla andra i klassen ska (..) eh (..) börja skratta (..) det här har vi haft problem med och 

jobbat mycket med"// Elever som känner sig säkra i klassrummet kommer våga ta för sig mer (..) 

det har jag sett i alla min år som lärare (..) det där med miljön i klassrummet är väldigt viktigt"

  

"Lärare B: Det blir lätt att man glömmer bort hur viktigt det är att miljön i klassen är positiv, att 

alla respekterar varandra och så (..) därför jobbar jag mycket med att prata med mina elever och 

där dem får vågar säga och skriva fel"//"Miljön i klassrummet är avgörande för  elevernas 

motivation tycker jag (..) det handlar om att skapa en trygghet (..) där eleverna är trygga med mig 

och med alla andra (..) tryggheten är viktig för motivationen // När eleverna är trygga med mig 

och klassen kommer de våga ta för sig mer och våga ställa frågor göra fel (..) det är ju viktigt för 

motivationen" 
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Lärarens arbetsmetoder 

Under denna del blev lärarna tillfrågade fråga "Använder du dig av några särskilda metoder 

för att motivera dina elever" (se bilaga 2). Min utgångspunkt i denna fråga var termen 

stöttning som nämns i kapitel två. Det intressanta var att alla fyra informanterna enligt deras 

uppfattning, kunde man utläsa att de använde någon form av stöttning i undervisningen. De 

metoder som informanterna uppfattade att de använde mest och som hade en stor påverkan 

på elevernas motivation var: förenkla material, elevens aktuella nivå samt att man försökte 

skapa ett intresse för materialet. Dessa tre metoder menade lärarna var viktiga att beakta i 

undervisningen med vuxna andraspråkslärare. Enlig lärarna kunde dessa metoder stimulera 

fram elevernas motivation 

Förenkling av material 

Tre av de fyra informanterna menade  att en arbetsmetod som de använde sig av, var att 

förenklingen av materialet i den bemärkelsen att man förenklade språket och gjorde det mer lätt, 

språkligt. Detta hade enligt lärarnas uppfattning en påverkan på elevens motivation. Denna typ av 

metod menade lärarna, enligt deras utsagor, gav eleverna en möjlighet till att förstå uppgiften 

samtidigt som en sådan uppgiften resulterar i att eleverna blev mer villiga i att lära sig. Förenkling 

av uppgifter är en metod som förekommer effektivt i SFI påpekade informanterna. Det kan handla 

om att göra språket lättare, att använda sig av lättlästa texter eller att skapa uppgifter som ligger på 

en låg nivå. Det var däremot två av de fyra informanterna som vid ett senare tillfälle var kritiska till 

förenklingen av materialet.   

 

"Lärare A:Jag använder mig av uppgifter som jag har gjort lite sådär lätta (..)"//Ja jag gör menar 

såklart att jag gör språket lättare och texten lättare"//" ja har sett att (..) iallafall mina elever (..) de 

förstår mer (..) de blir mer motiverade till att fortsätta lära sig när jag använder mig av sådana här 

uppgifter(..) men man får inte glömma att utgå från deras nivå" 

"Lärare B: Den metod som tar mest plats hos mig är just förenklingen av materialet och uppgifter 

(..)Dessa elever har svårigheter med språket och det hade varit moraliskt fel för mig om  jag 

skapade uppgifter som var för svåra för dessa elever //Jag brukar börja med att förenkla uppgifter 

och tillsammans med eleven gå igenom uppgiften (..) sedan får eleven göra uppgiften helt själv 

medan jag tittar på (..) när de ser att de kan så blir de glada och utvecklas och jag kan tycka att 

deras motivation höjs (..) " 

"Lärare D: En metod som jag använder, är att jag förenklar materialet (..) det är viktigt att förenkla 

materialet (..) man måste förenkla mycket på SFI (..) språket och texten // De förenklade 

uppgifterna ger eleverna en chans till att förstå mer och större chans att klara av uppgiften"  

Elevens aktuella nivå 

En annan metod som enligt lärarnas uppfattning var viktigt att använda var att utgå från elevernas 

aktuella nivå. Alla fyra informanter nämnde kort om att det var viktigt att arbeta med uppgifter som 

befann sig inom elevens kunskapsnivå. Det var däremot två av de fyra informanterna som menade 

att denna arbetsmetod tog upp en stor plats i deras arbete. Enligt informanterna kunde sådana 

uppgifter förstärka elevernas motivation. För dessa informanter var det viktigt att man lade upp 

uppgifter som var inom elevernas nivå. Enligt informanternas utsagor och utifrån de uppfattningar 
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jag har samlat in, har det visat sig att uppgifter som utgick från individens nivå skapade motivation 

då eleverna såg ett värde med uppgiften.  

  

"Lärare C: Jag har sett att många av mina kollegor jobbar med att göra uppgifter lätta och alltså 

jag tror inte på det där (..) gör man uppgifterna lätta så kommer eleven inte att utvecklas och stå 

kvar på samma plats (..) och känna att uppgiften är tråkig // lite utmaning får det vara //Jag arbetar 

med uppgifter som ligger inom individens nivå (..) är de på en B nivå, så gör jag uppgifter som är 

anpassade för denna nivå (..) Jag menar (..) om man gör uppgifter som är inom individens nivå så 

kommer även intresset för uppgiften att finnas också" 

Lärare D: Uppgifterna ska utgå från individens nivå (..) de blir motiverade när de ser att materialet 

är på deras nivå (..) det här är inte ett dagis utan språkutbildning för vuxna(..) uppgifter som utgår 

från elevernas aktuella nivå kan ge eleverna en utveckling av språket// Gör man uppgifter som 

ligger inom individens nivå kommer man skapa ett intresse hos eleverna (..) det är det här som gör 

att eleverna blir motiverade" 

Skapa intresse för materialet 

Den sistnämna arbetsmetoden som, enbart två informanter nämnde, kunde stimulera elevernas 

motivation och som de, enligt deras uppfattningar använde sig av, var material som intresserade 

eleverna. Det är enligt dessa två informanter viktigt att materialet intresserar eleverna och att 

eleverna blir intresserade av materialet. Informanterna hade utifrån sina erfarenheter sett att 

uppgifter som intresserade eleverna resulterade i att deras motivation höjdes. Elevernas vilja växte i 

takt med uppgiftens intresse menade informanterna.  

  

"Läraren D:  En metod jag använder flitigt är att jag försöker skapa ett intresse för uppgiften (..) 

eller ja, materialet jag använder (..) jag berättar hur eleverna kan använda till exempel nya ord ute 

i vardagen" // när eleverna får en klar bild av att det här är relevant (..) och att de här är uppgifter 

kan jag använda, ja då (..) då skapas det ett intresse (..) och jag har sett, nej jag menar jag ser att 

eleverna blir mer motiverade"// det blir liksom att dem tänker - om läraren tycker detta är bra så är 

det bra om du förstår vad jag menar"  

"Lärare C: Det är viktigt att man använder sig av material och uppgifter som intresserar eleverna 

(..) det är den metoden jag använder flitigt (..) jag frågar eleverna vad de har för intressen och så 

plockar jag fram material (..) på det här  sättet får jag med eleverna och deras intresse// Jag har sett 

att det här gör mycket för deras motivation (..) de blir mer motiverade och vill mer med sådana här 

uppgifter" 
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Lärarens relation 

Under denna del valde jag att ställa frågan "Hur upplever du att din relation till eleverna påverkar 

elevens motivation (se bilaga 2)". Det visade sig att  tre av lärarna uppfattade att relationen var 

avgörande för elevernas motivation. Dessa lärare menade att relationen var viktigast att beakta, 

särkilt i undervisningen för SFI. Genom en god relation menade lärarna att de kunde se till 

elevernas behov och därmed individualisera undervisningen. Vissa lärare menade att för dessa 

elever var det viktigt att de kände sig trygga med tanken på hur deras vardag kan se ut. Det 

framkom under intervjun enligt min tolkning att lärarna menade att relationen de hade med eleverna 

kunde påverka elevens motivation till att studera vidare. Dock var det en lärarna som var tveksam 

till relationens betydelse. Denna informant menade att relationen inte var avgörande för elevens 

motivation. 

 

"Lärare B:Relationen har en stor betydelse för elevens motivation (..) speciellt för B nivå elever. 

De behöver mig för att bli motivera (..) med hjälp av relationen kan vi kommunicera// har jag och 

eleverna en relation där eleverna känner sig sedda och  trygga med mig (..) det här kan  komma att 

påverka deras aktivitet i klassrummen (..) jag har sett att (..) att de elever jag har en god relation 

med (..) där vi pratar och så ja alltså de här eleverna (..) de är mer delaktiga och tar för sig mer" // 

Det är väldigt viktigt för deras motivation" 

  

"Lärare A:  Det är ju extremt viktigt med en bra relation (..) har jag och mina elever en bra relation 

där vi pratar och kan dela med oss av kunskaper (..) ja då kan jag (..) ta med elevernas tidigare 

erfarenheter och anpassa undervisningen efter det(..) förstår du vad jag menar? (..) alltså en god 

relation gör att jag kan se elevens behov och det är viktigt för denna nivå, för då kan jag utgå från 

det de redan kan (..) om jag uttrycker mig så skrattar* // relationen är en viktig del i elevens 

motivation //Har jag och mina elever en god relation så kommer dem känna sig trygga o sedda (..) 

och det är ju viktig för deras motivation"  

"Lärare C: "Självklart har relationen en påverkan på elevens motivation (..) en bra relation med 

eleverna ger mig som lärare material till att arbeta utifrån deras behov då jag vet vad dem vill // 

relationen är viktig då den ger dessa elever en form av trygghet som dem kanske saknar utanför 

skolan och det är viktigt för motivationen" 

"Lärare D: Jag vet inte.. Jag vet inte riktigt om relationen har en så stor påverkan som många säger 

att den har. Alltså.. den är säkert viktig men ja.. jag vet inte. Jag tror att eleverna redan är 

motiverade och att de inte bryr sig om vad dem har för relation till läraren(..)  dem fokuserar på att 

lära sig språket mer än vad dem har för relation till läraren (..) De här eleverna behöver inte en 

relation till mig, de är här för att lära sig språket"//Min relation tror jag inte påverkar deras 

motivation, det kanske påverkar deras närvaro i klassen men inte motivationen" 
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Lärarens förväntningar 

Under denna del ställdes frågan "Upplever du att dina förväntningar på eleven påverkar elevens 

motivation (se bilaga 2)". Det fanns olika åsikter kring om förväntningar hade någon betydelse på 

elevens motivation. Intervjun visade att två av lärarna var väldigt säkra på att deras förväntningar 

kunde höja elevernas inre och yttre motivation. Enligt dessa två informanter kunde deras 

förväntningar på eleverna ses som en "morot" som motiverade eleverna. Om eleverna såg att 

läraren hade positiva förväntningar på eleverna kunde informanterna se att elevernas jag- kan 

känsla höjdes. Detta var viktigt enligt lärarna då det var just den här känslan som skapade 

motivation. Däremot var det två informanter som menade att förväntningarna inte spelade någon 

roll för dessa elever och att förväntningar kan vara bra att tillämpa i de lägre nivåerna.  

 

"Lärare A: Ja min förväntningar påverkar eleven, absolut! (..)speciellt på elever som är på en så 

låg nivå som B elever. För de är det viktigt att de ser att jag tror på de (..) och att de eeh, kan bara 

de vill // förväntningar påverkar elevens motivation och delaktighet i klassen så de är självklart 

viktiga ler*" 

"Lärare C: "Ja det är självklart (..) Vi har med vuxna andraspråkselever  att göra som kommer hit i 

hopp om att börja om på nytt och om jag då har negativa förväntningar så kommer eleverna att se 

sig själva som hopplösa (..) iallafall deras bild av sig själva (..) så ja den påverkar// (..) om jag 

visar eleverna att jag tror på de så kommer de tro på sig själva (..) och ta mer plats" 

 

"Lärare D: Ja..ja är tveksam (..) dem här eleverna är ju redan motiverade (..) dem ska lära sig 

språket och mina förväntningar tror jag inte spelar någon roll faktisk. Eleverna är redan 

motiverade och förväntningar kan sätta käppar i hjulet för de, det blir ännu en stressfaktor som 

påverkar deras lärande (..)" 

 

"Lärare B: Nja.. jag vet inte (..) alltså jag försöker att inte ge eleverna förväntningar då mina 

förväntningar kan ge eleven falska förhoppningar (..) och deras drömmar kan krossas om mina 

förväntningar inte stämmer// jag undviker det faktiskt." 
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Analys av data/empiri 

I denna del kommer jag att utgå från resultatet och analysera det resultat jag har fått. Jag 

har valt att presentera citat från  informanterna och utifrån dessa citat ställa de i relation till 

teoretisk perspektiv och tidigare forskning. 

Vad är motivation 

Under intervjuerna framkom enligt lärarnas uppfattningar att motivation är en faktor som påverkar 

människors mål och handlingar.  

 

"Lärare A: Motivation är något som får dig att göra något (..) Alltså, ja,  motivation är det som 

driver dig fram" 

  

"Lärare B: Hm.. (..)Motivation är nog det som får människor att göra vissa saker" 

  

Detta kan ställas i relation till Imsen (2006) som menar att motivation är en faktor som har en 

betydelse för en individs beteende. Det är en faktor som kan förstärka ett beteende hos människor. 

Samtidigt kan motivation ses som en kraft som existerar inom varje individ och som driver 

människor framåt. Det gör så att människor utvecklas och presterar.  Informanterna menade att 

motivation är en inre drivkraft som finns inom oss och som påverkar människors aktivitet. 

 

"Lärare C :Motivation för mig handlar om en kraft inom mig som får mig att göra vissa saker (..) 

Ja (..) jag säger nog att motivation är något som driver mig fram"  

  

"Lärare D :Motivation är en form av mål som man sätter upp, ja (..) antingen för livet eller skolan" 

 

Motivation är enligt informanterna en drivkraft samtidigt som det kan ses som ett mål som man 

försöker uppnå. Men för att uppnå målet är det viktigt att man har motivation. Detta kan i enlighet 

med Davidsson och Flato (2010) ses som en metod som framkallar en aktivitet. Hedin och 

Svensson (2011) menar att motivation är en lust som bidrar till att man vill lära sig. 

Motivationens betydelse 

Vad gäller motivationens betydelse menade samtliga informanter att motivationen hade en 

betydelse för elevernas språkinlärning särskilt för vuxna elever. Det framkom under intervjuerna att 

de vuxna svenska som andraspråkseleverna hade en press på sig från samhället och det var enligt 

informanterna denna press som kunde ha positiva effekter på motivation. För lärare A hade 

motivation en betydelse för elevernas lust att lära sig. Elever som har saknar motivation kommer att 

ha svårigheter med att lära sig språket. 

 

"Lärare A: Ja motivation har en jättestor betydelse (..) det är ju det som gör att eleverna vill lära 

sig och utan motivation går det väldigt segt att lära sig //För de här eleverna är det särskilt viktigt 

att motivationen finns för att gå vidare upp i de andra nivåerna och för att lära sig språket (..) utan 

språket kommer de ingen vart" 

Enligt lärare A uppfattning har motivation en särskilt betydelse för elever som befinner på B nivå. I 

enlighet med Abrahamsson (2009) har motivationen en stor betydelse för andraspråkselever. Han 



 33 

menar i enlighet med Granberg (2001) att motivation är den viktigaste faktorn  för just vuxna 

andraspråkselever. Enligt de båda bidrar motivation till att underlätta andraspråksutvecklingen.  

  

"Lärare B: Ja självklart har motivation en betydelse! Speciellt för vuxna andraspråkstalare och på 

denna låga nivå (..) om de har motivation lär de sig lättare och bättre." Motivation gör det lättare 

att lära sig och ta in kunskap //Jag kan också tycka att med hjälp av motivationen får de även 

bättre studieresultat (..) om man nu bara ska titta på det summativa skrattar*" 

Utifrån detta citat kan man tolka det som att lärare B uppfattning om motivationen har en betydelse 

för hur lätt eleverna kan lära sig språket. Å andra sidan menar även hon att i de lägre nivåerna är det 

viktigare att motivationen finns. Lärare B uppfattning om motivation handlar även om att 

motivation har en betydelse för elevernas yttre motivation och den instrumentella motivationen. 

Den yttre motivationen är den motivation där man strävar efter belöningar i form av betyg 

(Stensmo, 2008). Den instrumentella motivationen handlar om att eleverna ser ett praktiskt värde 

med att lära sig det nya språket (Granberg, 2001). Det kan å andra sidan tolkas som så att eleverna 

enbart besitter en instrumentell motivation då de behöver godkända slutbetyg för att kunna få ett 

arbete. Samtidigt kan detta vara ett mål från elevernas sida. De har ett mål och det är att lära sig 

språket. Detta kan resultera i att eleverna är motiverade men att de har en instrumentell motivation. 

De ser språket som en investering (Abrahamsson, 2009). 

 

"Lärare D:Motivation är viktigt, jätteviktigt tycker jag (..) mh, speciellt för dessa människor då de 

behöver lära sig språket för att, ja, gå vidare ut i samhället //Motivation har en betydelse när det 

gäller elevernas engagemang i skolan (..) den bidrar till att eleverna engagerar sig mer, ja, att de 

vill lär sig mer (..) de får på något sätt ett starkare förtroende för sig själva tack vare motivation (..) 

motivation väcker liksom fram en säkerhet som speglar sig på eleverna, väldigt roligt att se ska jag 

säga dig ler*" 

Enligt lärare D uppfattning har motivationen en betydelse för elevernas inre och integrativa 

motivation. Genom motivation kunde eleverna väcka den inre drivkraften då "de vill lära sig mer". 

Den inre drivkraften  enligt Dahlkwist (2007) är den kraft som bor inom oss och som driver oss 

framåt. Man menar alltså att eleverna inte enbart har en instrumentell motivation de har en 

integrativ motivation då de lär sig för att bli en del av samhället (Abrahamsson, 2009). Samtidigt 

kan även detta ses som ett sätt där eleverna vill utvecklas personligen. De får ett starkare förtroende 

och detta har därmed en betydelse för elevernas utveckling. Vilket kan relateras till Lightbown och 

Spada (20103). I enlighet med författarna har eleverna en integrativ motivation där de vill utvecklas 

personligen. Och därmed har motivationen en betydelse för elevernas syfte att lära sig (Lightbown 

& Spada, 2013). 

 

I intervju med lärare C kom det fram att motivationen hade en betydelse för elevernas inlärning. 

Enligt honom har motivationen en betydelse för vilken typ av inlärning eleverna väljer att använda.

  

" Lärare C: Ja det är självklart Är det något som påverkar vår vilja att lära oss så är det motivation 

(..) Så ja den är ju  jätteviktig" // Elever som är motiverade, de lär sig på ett mer djupare sätt än 

elever som saknar motivation , de lär sig ytligt (..) ja för att få ett betyg och sedan drar de (..) De 

elever som alltså, ja är motiverade, de (..) de liksom (..) ja, hur ska jag förklara (..) de använder 

kunskaperna mer utanför klassrummet (..) ja, de använder kunskaperna mer ler*" 
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Motivationen har därmed inte enbart en betydelse för elevernas studieresultat eller 

kunskapsinhämtning då man utifrån intervjuerna menade att motivationen har en betydelse för 

elevernas inlärning. För lärare C bidrog motivationen till att eleverna lärde sig på ett djupgående 

sätt. De lär sig då för att de vill och detta har positiva effekter på deras motivation. Detta är enligt 

Hedin och Svensson (2011) en form av inre kunskap. Eleverna känner en lust och ser 

kunskapsutvecklingen som givande. Å andra sidan kan även detta ses som både en integrativ och 

instrumentell motivation. Den är integrativ på så sätt att eleverna lär sig på ett mer djupgående sätt. 

Men samtidigt kan även detta djupgående sätt handla om precision. Att eleverna inte vill missa 

några detaljer och på så sätt blir det en instrumentell motivation (Hedin & Svensson, 2011). 

Arbetssätt 

Delaktiga elever 

Utifrån intervjuerna fanns det enligt lärarnas uppfattningar olika arbetssätt som de använde för att 

motivera eleverna.  Det första arbetssättet lärarna nämnde var elevernas delaktighet.  

"Lärare B:// jag frågar mina elever vad dem vill lära sig och sedan efter det så försöker jag 

anpassar lektionen efter deras kommentarer (..) dem blir mer motiverade på något sätt när de ser 

att jag utgår från det de har sagt // Men jag måste ändå styra eleverna (..) eleverna har krav på sig 

att uppnå vissa mål (..) det är ändå jag som ska leda eleverna till målen (..) det blir ju ändå jag som 

ändå bestämmer i slutändan(..) " 

Utifrån lärare B uppfattning var det viktigt att fråga sig vad eleverna ville lära sig och att utifrån 

elevernas kommentarer försöka anpassa lektionen. Hon menade att hon kunde se att eleverna blev 

mer motiverade att lära sig då man utgick från deras kommentarer. Det intressanta är dock att hon 

försökte anpassa lektionen och att hon menade att det i slutändan var hon som styrde eleverna i 

undervisningen. Man betonade att läraren hade mål att utgå ifrån som hon inte kunde borste från.  

 

Detta kan uppfattas som ett sätt för läraren att göra eleverna delaktiga då man frågar eleverna vad 

de vill. Men å andra sidan försöker man ställa elevernas synpunkter i relation till målen. Ett sådant 

arbetsätt där läraren arbetar utifrån elevernas behov och intresse bidrar till att man har möjlighet att 

anpassa undervisningen efter individen. Detta kan ställas i relation till läroplanen för SFI 

(Skolverket, 2012) som menar att läraren har i uppgift att utgå från elevens behov. Samtidigt kan 

även detta ställas i relation till läroplanen för de frivilliga skolreformerna (Skolverket, 1994) som 

menar att skolan har i uppgift att anpassa undervisningen utifrån elevens behov och förutsättningar. 

Å andra sidan menar Hedin och Svensson (20011) att delaktiga elever har en positiv effekt på 

elevens inre motivation. Eleverna kommer känna att deras egna  behov blir synliga och 

uppmärksammas. Det är den faktorn som bidrar till att elevernas motivation ökar (Hedin & 

Svensson, 2011). 

 

Att göra eleverna vara delaktiga bidrar till att läraren kan bestämma inlärningspotentialen utifrån 

eleverna egna förmåga Dysthe (2005). Detta kan enligt författaren motivera eleverna. Eleverna 

kommer att känna sig sedda och uppskattade. Enligt Dysthe (2003) kommer det att ge eleverna 

motivation. Å andra sidan kan lärare B uppfattning  ställas i relation till  Maslows sista trappsteg i 

behovstrappan (Imsen, 2006). Detta steg handlar om att individen har ett behov att förverkliga sig 

själv. Människan har ett behov av att använda de förmågor man besitter besitter (Maslow i Imsen, 

2006). Genom att försöka arbeta med elevernas kommentarer kan läraren bemöta elevernas behov 

av att förverkliga sig själv genom att man låter eleverna använda sina förmågor. 
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Lärare som arbetade med att låta eleverna vara delaktiga i undervisningen får ett lättare grepp om 

var eleven befinner sig i den egna kunskapsnivån. Å andra sidan menar Ellmin (2011) att de elever 

som är med och påverkar i det egna lärandet, är de elever som blir mest framgångsrika och som lär 

sig bäst. 

 

Enligt lärare C uppfattning handlade elevernas delaktighet om att dels få med deras behov i 

undervisningen men samtidigt var deras delaktighet ett sätt för läraren att stärka deras självkänsla. 

Han menade att det viktigt att eleverna har en självkänsla då det är en viktig faktor för elevernas 

motivation. Eleverna kommer känna sig sedda, uppskattade och trygga. Detta kunde enligt lärare C 

uppfattning resulterat i att eleverna kunde bidra till att förbättra undervisningen. De bidrog till något 

positivt, inte enbart för de själva men även för klassen.  

 

"Lärare C:För att motivera eleverna arbetar jag med att fråga eleverna om vad de vill lära sig och 

sedan försöker jag arbeta utifrån deras behov men jag måste alltid ha målen i bakhuvudet"// När 

eleverna får vara med och bestämma så visar jag att det de säger är viktigt (..) jag visar att deras 

åsikter och behov betyder något. Det här stärker deras självkänsla och gör så att eleverna kan ta 

större plats i det egna lärandet. det är viktigt (...) för de går ju i skolan för att lära sig (..)" 

Enligt lärare C uppfattning bemöter han elevernas behov om att bli sedda. Att arbeta på detta sätt 

kan bidra till att skapa en säkerhet hos eleverna i klassrummet enligt lärarnas uppfattning. I enlighet 

med Maslows fjärde steg på behovstrappan behovet av erkännande och respekt är människa i behov 

av att ha en positiv självuppfattning där man vill representera något positivt (Maslow i Imsen, 

2006). Å andra sidan kan eleverna enligt lärare C uppfattning komma att se sig själva som 

uppskattade.  

 

Det kan även ses som att lärare C uppfattning om att beaktade elevernas behov och deras intresse, 

kunde förstärka elevernas självbild. En positiv självbild hos eleverna bidrar till att motivation 

skapas hos eleverna enligt Ahl (2004) Det är detta som skapar den inre motivationen hos eleven. 

Eleven kommer att känna att ens behov är relevanta och utifrån detta bidrar läraren till att en "jag - 

kan" känsla hos eleven växer. Denna känsla är viktigt för den inre motivationen hos eleven menar 

Ahl (2004).  

 

Elevernas delaktighet handlar inte enbart om att få med eleverna i undervisningen och att få 

eleverna att känna sig sedda. Informanterna menade att, genom att eleverna är delaktiga låter man 

eleverna sätta upp mål som de anser är relevant. Samtidigt ger elevernas deltagande en kontroll 

över det egna lärandet och den egna situationen. Detta bidrog till att eleverna fick en mer 

djupgående inlärning och en bättre förståelse för det egna lärandet. Vilket har en betydelse för 

elevernas motivation.   

  

"Lärare A: "Jag arbetar väldigt mycket med att låta mina elever vara med och bestämma över vad 

dem ska lära sig (..) jag har sett att de blir mer engagerade i undervisningen när de får vara med 

och bestämma // De får liksom arbeta med sina mål och kursmålen. Bollen är liksom i deras 

händer inte mina. Jag har sett att de elever som är med och får bestämma (..) iallafall i min 

klass(..) de lär sig på ett mer  långsiktigt sätt (..) kunskapen fastnar mer i deras huvud (..) // Men å 

andra sidan kan man inte låta eleverna bestämma hur mycket som helst (..) eleverna har mål att 

följa och att uppnå" 

För lärare A handlar elevers delaktighet om att man arbetar med elevernas mål och att det ger enligt 

henne eleverna mer motivation. Samtidigt kan man utifrån hennes uppfattning tolka det som så att 

eleverna får en djupare inlärning. Det kan tolkas som att lärare A uppfattar arbetet med elevernas 

delaktighet som ett sätt att främja elevernas integrativa och instrumentella nivå samt den yttre och 

inre motivation. Genom att arbeta med elevernas mål kan hon främja elevernas inre motivation som 

bidrar till att man får en mer djupinlärning samtidigt som detta kan stärka elevernas integrativa 
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motivation. Vilket kan relateras till Lightbown och Spadas (2013) definition av integrativ 

motivation. Denna typ av motivation bidrar till att man vill utveckla sig personligen (Lightbown & 

Spada, 2013). Men detta kan även ställas i relation till det Hedin och Svensson (2011) menar. Enligt 

förföttarna kommer eleverna få en mer djupinriktad inlärning om de får vara med och bestämma 

över undervisningen ( Hedin & Svensson , 2011).  Samtidigt kan även detta ställas i relation till det 

Stensmo (2008) menar. Enligt författaren kommer de elever som är delaktiga i undervisningen att 

känna ett ansvar över att nå målen. Detta resulterar i att eleverna kommer anstränga sig mer för att 

nå målen. Detta har visat sig resultera i att eleverna blir medvetna över det egna lärandet (Stensmo, 

2008).  

 

Å andra sidan kan detta ses som ett arbetssätt där elevernas delaktighet ger eleverna känslan av 

kontroll över de egna behoven och målen. De studerande behöver ha en känslan av kontroll över 

den egna situationen för att de ska vilja anstränga sig (Hedin & Svensson, 2011). Känslan av 

kontroll är enligt Ahl (2004) en viktig faktor för att elevernas inre motivation ska stärkas.  

 

För lärare D var det viktigt att låta eleverna få vara med och bestämma då det gav eleverna 

motivation. Men det intressanta med lärare D uppfattning var att han nämnde, att eleverna inte 

skulle få ta en så stor plats då det enligt hans uppfattningar kan resultera i att lektionen inte blir bra.  

 

"Lärare D:Jag arbetar först med att låta eleverna påverka och bestämma (..) mm, jag tror att om vi 

inte låter eleverna vara med och bestämma så(..) så kommer eleverna bli omotiverade och det ser 

vi ju nu i skolan(..)// De elever som är med o påverkar, ja, de eleverna blir motiverade (..) hur ska 

jag säga det (..) inifrån. Det kommer inifrån (..) De vill verkligen.// Men å andra sidan kan man 

inte låta eleverna bestämma allt för mycket (..) jag har försökt utforma lektioner från bara 

elevernas behov (..) de lektionerna blev, ja, det blev intressanta lektioner ler* (..) men de blev för 

röriga (..) läraren måste faktiskt bestämma över lektionen (..) men ja, eleverna ska ändå vara 

delaktiga" 

Denna uppfattning kan tolkas som att lärare D arbetar med i likhet med alla andra lärare att göra 

eleverna delaktiga. Dock kan denna uppfattning ses som att han enbart beaktar elevernas åsikter. 

Och att enbart beakta elevernas åsikter kan ha negativa effekter på elevernas motivation. Enligt 

(2008) är det ett måste att eleverna är delaktiga i den egna undervisningen, då det är deras 

undervisningen som är deras framtid. Han menar att de elever som medverkar och är delaktiga i 

undervisningen blir mer medvetna över det egna lärandet. Denna medvetenhet har enligt författaren 

visat sig höja elevernas inre motivation (Stensmo, 2008).  

 

Lärare D uppfattning kan tolkas som att lärare att läraren arbetar med att bemöta elevernas behov 

och därmed göra eleverna sedda. Genom att fråga eleverna vad de vill lära sig påvisar läraren att 

han ser eleverna och deras behov (Imsen,2006). Å andra sidan kan denna uppfattning ställas i 

relation till det Sjögren (1997) menar. Enligt Sjögren är det viktigt  att lärare arbetar med elevers 

idéer då det skapar ett mer aktiverande klassrum och mer intressantare uppgifter. Detta har enlig 

Sjögren en positiv effekt på elevernas motivation.  

 

Samtidigt nämner lärare D att det är viktigt att läraren bestämmer över lektionen och detta kan ses 

som att läraren måste kontrollera lektionen. Att läraren är den som bestämmer kan tolkas utifrån 

Maslows andra steg på trappan. Imsen (2006) menar att det är viktigt att det finns en stabilitet i 

människans tillvaro då detta bidrar till att det finns regler och normer som måste följas. Saknas 

detta kan eleverna känna sig oroliga och detta kan ha negativa konsekvenser för en individs 

förhållningssätt i livet (Imsen, 2006). Genom att läraren bestämmer över lektionen bidrar läraren till 

att skapa en säkerhet och en stabilitet för eleverna. För vuxna och andraspråkselever som oftast är 

flyktingar bidrar stabilitet till att trygghet skapas. För dessa elever är det särkilt viktigt att det finns 

en stabilitet i och med att deras liv har förändrats och särskilt viktigt är det för deras motivation. 

Stabilitet och trygghet kan bevara deras motivation.  
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Målet med undervisningen 

För att eleverna ska bli motiverade och för att eleverna ska kunna utvecklas är det viktigt att 

lärarens mål med undervisningen överensstämmer med elevens mål. Både skolan och eleven ska 

vara överens om vad det är för mål som ska nås (Jenner, 2004). Motivationen kan inte stimuleras 

om eleverna och läraren inte har likartade mål (Jenner, 2004). Det intressanta var att det under 

intervjuerna enbart var två av fyra informanterna som lyfte fram att elevens mål med lektionen var 

viktig att beakta. Lärarna menade att, genom att låta eleverna vara delaktiga kunde läraren 

tillsammans med eleven sätta upp mål som eleven kan uppnå.  

 

"Lärare C: Hm (..) ja alltså jag frågar alltid mina elever vad dem vill få ut av SFI (..) när dem är 

medvetna tar jag fram målen från kursplanen och tillsammans går vi igenom vad de måste lära sig 

och hur de ska lära sig"// Det är svårt (..) eleverna förlitar sig väldigt mycket på lärarna på SFI (..) 

När man frågar de hur de vill lära sig slutar det ändå med att (..) att jag utgår från kursmålen till 

slut."  

Lärare C uppfattning handlar om att det är viktigt att man frågade eleverna vad de hade för mål med 

undervisningen, men samtidigt menade läraren att man ändå i slutändan utgick från målen. Genom 

att arbeta på detta arbetssätt kan läraren utforma relevanta mål som är inom elevens nivå. Enligt 

Jenner (2004) ska man som lärare dels i förstahand beakta vad eleverna har för mål men å andra 

sidan sätta upp konkreta och relevanta mål som eleven verkligen kan uppnå. Läraren kan med hjälp 

av kursmålen och elevernas mål sätta upp konkreta och relevanta mål för eleven. På så sätt får 

läraren med elevernas behov samtidigt som han kan göra sitt jobb som lärare.  Jenner menar att om 

läraren sätter upp mål som ligger bortifrån elevens mål kommer detta inte att ha hämmande effekt 

på eleven däremot kan detta skapa ett ointresse för uppgiften hos eleven (ibid, 2004). Det är därför 

viktigt att läraren arbetar med elevernas mål och ger de konkreta och korta målen som bidrar till att 

eleven kan se den egna framgången. Det är synen på den egna framgången som motiverar eleverna 

(Jenner, 2004).  

  

"Lärare A: Det är viktigt att fråga eleverna vad deras syfte med språkinlärningen är, vad de har för 

mål och sådana saker (..) Efter att jag har pratat med mina elever om vad dem vill lära sig då tar 

jag alltid fram målen och berättar vad mina elever ska kunna, ja enligt samhället då (..) sedan går 

vi igenom på vilket sätt dem ska klara alla dessa krav //det är jobbigt men rolig! ler*"// Vi jämför 

alltså deras mål med kursplanen (..)på det här sättet engagerar de sig mer i undervisningen (..)// 

Det är synd att göra så, (..) alltså att utgå från kursmålen (..) men sen samtidigt är målen riktlinjer 

(..) men det är synd, för i slutändan bortser man från elevernas mål och väljer att fokusera på 

målen //Men ja (..) oftast har de likadana mål som kursmålen, så stor fara är det egentligen inte(..)" 

 

Lärare A uppfattningar om arbetssätt handlar om att fråga efter elevernas mål med undervisningen. 

Sedan ställer hon elevens mål i relation till kursmålen. Denna uppfattning  kan ställas i enlighet 

med Maslows behovstrappa (Imsen, 2006). Denna uppfattning om detta arbetssätt där läraren 

bemöter elevens mål kan ge eleverna en känsla av trygghet. Enligt Imsen (2006) handlar detta steg 

om att individen vill känna sig trygg och skyddad. Eleverna kommer känna sig trygga och fria från 

ångest då läraren arbetar med enkla och konkreta mål. Samt mål som de behöver uppnå.  

 

Å andra sidan kan detta ställas relation till det Giota (2002) nämner. Enligt henne bör läraren ta 

hänsyn till elevernas erfarenheter.  Man bör hitta en balans mellan elevernas syfte med 

undervisningen och de lärandemål. Om läraren enbart vill upprätthålla målen kommer detta att ha 

negativa effekter på elevernas (Giota, 2002). Genom att beakta elevernas mål vilket lärarna gör, 

skapar lärarna en balans och detta har positiva effekter på motivationen (Giota, 2002) 
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Materialets betydelse 

Enligt informanternas uppfattning var det även viktigt att de i sitt arbete använde sig av material 

som eleverna hade användning av. Alla fyra informanter betona att det var viktigt för just vuxna 

svenska som andraspråkselever att materialet i skolan gav de nyttiga kunskaper. Lärarna menade 

om eleverna såg att materialet kom från verkligheten blev de mer motiverade till att använda 

materialet.  

  

"Lärare C Materialet på SFI är jättedåliga, vi har böcker från 1900 talet som vissa använder (..) 

dessa böcker har ingen relevans för studierna alls. //Alltså för mig är det viktigare att jag hittar 

material som eleverna känner att dem kan använda när dem kommer hem (..) och  inte bara lära 

sig för att dem måste (..) // om eleverna ser materialet som (..) tja, värdefullt, vill de lära sig mer 

(..)" 

Lärare C uppfattar material i form av skolböcker, saknar en relevans för de studerande och det de 

studerande ska lära sig. Hans uppfattning är att, genom att ge eleverna material som har relevans för 

eleverna kan lärarna se att elevernas integrativa motivation förstärktes. Hans uppfattning kan ställas 

i relation till att materialet kan bidra till att eleverna ser andraspråksinlärningen som en investering 

till att bli socialt accepterad (Granberg, 2001). Detta kan ställas i relation till Martin Hugo (2010). 

Enligt Hugo handlar elevernas brist på motivation att de inte lär sig meningsfulla saker i skolan 

(Skolverket, 2010). Om skolan lär ut saker som elever inte har en koppling till kommer detta att 

givetvis ha hämmande effekter för elevens motivation (Hugo i Skolverket, 2010).  

 

Sirota (2006) menar även hon att anledningen till varför skolorna inte fungerar för elever handlar 

helt enkelt om att skolan inte har någon anknytning till elevernas värld utanför skolan. Hon menar 

att elever som känner att undervisningen inte har någon relevans kommer ha hämmande effekter på 

elevens motivation (Sirota, 2006). 

 

"Lärare A: Det blir lätt att man glömmer bort materialet för att man fokuserar mer på att få göra 

eleverna delaktiga(..) det är viktigt att jag ger mina elever material som är användbara utanför 

skolan som exempelvis när dem ska handla eller något (..)" 

Lärare A uppfattar även hon material som viktigt och hennes uppfattning handlar om att ge de 

studerande material som elever kan se ett praktiskt värde i. Detta kan ställas i relation till Hedin & 

Svensson (2011) som lyfter fram att det är av stor betydelse att de studerande ser ett värde med 

materialet då detta har enligt författarna visat sig stimulera fram motivation. Hedin &Svensson 

menar att elever som ser ett praktiskt värde i det de läser och det material de använder kommer se 

undervisningen som en investering (Hedin & Svensson, 2011). Davidsson & Flato menar även de 

att det är viktigt att arbeta med material som eleverna ser ett värde med medför att deras motivation 

höjs. Davidsson och Flato (2010) menar att undervisning som har en koppling till elevernas vardag 

är avgörande för elevernas motivation. 

 

"Lärare D:"Men materialet har störst betydelse. Jag försöker arbeta med material som har en 

anknytning till deras verklighet (..) jag undviker att ta första bästa men ibland måste man. //De ser 

liksom att -  aha, det här kan jag använda utanför skolan (..) det finns ett sådan där fint begrepp (..) 

vad heter det nu igen (..).. ah just det! Bringing the outside in (..) så var det! Det är viktigt att man 

tar in den riktiga världen in till skolan, materialet alltså inte hela världen, skrattar*" 

Lärare D uppfattar att det är viktigt att man använder sig av material som kommer utifrån den 

verkliga världen. Genom att läraren skapar material från verkligheten kan läraren på så sätt sätta 

upp riktlinjer och mål som är relevanta för eleven. Enligt Maslows behovstrappa kan detta vara ett 

sätt för läraren att skapa en stabilitet genom att sätta upp mål och riktlinjer (Maslow i Imsen, 2006). 

Å andra sidan kan detta arbetssätt ses som att läraren kopplar verkligheten ihop med elevernas liv. 
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Detta är enligt Davidsson och Flato (2010) viktigt då det ger eleverna motivation. Denna 

uppfattning kan tolkas som så att materialet som använd i skolan och som har en 

verklighetsförankring kan bidra till att elevernas inre motivation höjs. Eleverna kommer att se ett 

syfte med de lär sig och utvecklas vilket enligt Dahlkwist (2007) är den inre motivationen.  

 

Lärare B: // Materialet på SFI kan diskuteras, det är så pinsamt att säga att det är så dåligt (..) 

speciellt med tanken på hur långt vi har kommit i forskningen (..) Men, iallafall (..) // materialet är 

viktigast i elevernas motivation, särskilt för svenska som andraspråkselever// Det är viktigt att 

eleverna känner att materialet är värdefullt (..) att de kan använda det och att de kan lära sig något 

av det, såklart ler*." 

Lärare B menar utifrån hennes uppfattning att material har en betydelse för elevens andraspråk, då 

det kan leda till att eleverna ser ett värde med undervisningen. Detta kan ställas i relation till det 

Stensmo (2008) nämner. Han menar att arbeta med att låta eleverna se ett praktiskt värde med 

undervisningen kommer resultera i att eleverna bli mer motiverade (Stensmo, 2008). Å andra sidan 

menar Hedin & Svensson att detta kan resultera i att elevernas studieresultat förbättras (Hedin och 

Svensson, 2011) . Denna uppfattning kan dock ses som ett arbetssätt där läraren motiverar den yttre 

och den instrumentella motivationen. Den yttre motivationen stimuleras genom att studieresultatet 

blir bättra vilket kan relateras till Hedin och Svensson (2011). Men samtidigt stimuleras den 

instrumentella motivationen då eleverna kommer se materialet som en praktisk orsak till att lära sig 

språket (Granberg, 2011). 

 

Att använda sig av material som har en verklighetsanknytning kommer enligt Jenner (2004) bidra 

till att eleverna lär sig för livet och inte för stunden. Samtidigt kan detta leda till att eleverna ser 

materialet som en investering som de kommer att använda i framtiden vilket enligt Abrahamsson 

(2009) relateras till den instrumentella motivationen där man ser språket som en investering. Å 

andra sidan kan man tolka det som så att elevernas inre motivationen stimuleras då det enligt 

lärarnas uppfattning kan resultera i att eleverna kommer se materialet som relevant, vilket är ett 

tecken på inre motivation enligt Hedin och Svensson (2011). 

Miljön i klassrummet 

För lärarna var det viktigt att det fanns en positiv läromiljö. Lärarna menade även att en positiv 

klassrumsmiljö var även en miljö där eleverna vågade göra fel. Genom att deras elever gjorde fel 

resulterade det i att eleverna blev mer motiverade.  

 

"Lärare A: Jag arbetar med att skapa en trygg miljö  i klassrummet (..) mm, ja det är ju viktigt att 

miljön i klassrummet ger eleverna känslan av trygghet // De elever som är trygga i klassrummet 

lär sig mer och vågar göra fel utan att dem är rädda för att bli utskrattade // det är ju viktigt för 

deras motivation"   

Lärare A uppfattade att det är viktigt att skapa ett klassrum där eleverna känner sig trygga och där 

eleverna vågar göra fel. Detta kan kopplas till Maslows behovstrappa. Att skapa ett klassrum där 

eleverna känner sig trygga och fria från ångest är ett av människans grundläggande behov. 

Människan enligt Maslow är i behov att vara fri från ångest och därmed kräver människan att det 

finns en trygg och stabil tillvaro (Imsen, 2006). Läraren kan utifrån denna uppfattning,  på detta sätt 

skapa ett klassrum där man får göra fel och på så sätt bemöta elevens behov om att vara trygg i sig 

själv. Särskilt viktigt är det att det finns en trygg miljö i de låga klasserna då dessa elever behöver 

mer trygghet än de självständiga eleverna inom C och D nivå. 

 

Utifrån  Hedin och Svensson (2011) är det av stor vikt att det existerar en miljö i klassrummet där 

man ser misslyckanden och svårigheter som en väg till framgång. Genom att skapa ett klassrum där 

eleverna är trygga i att göra fel kan läraren bidra till att stimulera elevernas motivation. Detta kan 

bidra till att elevernas press över att prestera bra kommer att släppa. De menar även att eleverna 
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kommer att se misslyckandet som något positivt (ibid, 2011). Författarna menar att eleverna 

kommer inse att man lär sig genom att misslyckas. Detta har enligt författarna effekter på elevernas 

motivation både den inre motivationen men även den yttre (Hedin & Svensson, 2011). 

 

"Lärare D: Jaa, klimatet i klassrummet är viktigt, därför arbetar jag mycket med att skapa en bra 

miljö i klassrummet (..) ja eh det är ju viktigt att eleverna vågar komma till tal och vågar göra fel 

utan att alla andra i klassen ska (..) eh (..) börja skratta (..) det här har vi haft problem med och 

jobbat mycket med"// Elever som känner sig säkra i klassrummet kommer våga ta för sig mer (..) 

det har jag sett i alla min år som lärare (..) det där med miljön i klassrummet är väldigt viktigt" 

En bra klassrumsmiljö handlar inte enbart om att skapa en miljö där eleverna känner sig trygga. En 

bra klassrumsmiljö är en enligt lärare D uppfattning, är en miljö där eleverna vågar ta plats i 

lektionen. Dysthe (2003) menar att en klassrumsmiljö där eleverna vågar ta plats och som är trygga 

bidrar till att positiva inlärningsmiljöer skapas. Hon menar att positiva inlärningsmiljöer har en 

positivt effekt på elevernas motivation (Dysthe, 2003). Ett sådan arbetssätt där man arbetar med att 

få eleverna trygga och att våga göra fel kan leda till att elevernas inre motivation höjs. Efter 

motgångar kommer framgång och detta kan bidra till att elevernas "jag-kan" känsla höjs. Enligt Ahl 

(2004) är det just denna typ av känsla som bidrar till att den inre motivationen förstärks, då den 

kommer inifrån. 

 

"Lärare B: Det blir lätt att man glömmer bort hur viktigt det är att miljön i klassen är positiv, att 

alla respekterar varandra och så (..) därför jobbar jag mycket med att prata med mina elever och 

där dem får vågar säga och skriva fel"//"Miljön i klassrummet är avgörande för  elevernas 

motivation tycker jag (..) det handlar om att skapa en trygghet (..) där eleverna är trygga med mig 

och med alla andra (..) tryggheten är viktig för motivationen // När eleverna är trygga med mig 

och klassen kommer de våga ta för sig mer och våga ställa frågor göra fel (..) det är ju viktigt för 

motivationen" 

Att skapa en miljö där eleven känner sig trygg och stabil med att göra fel kan relateras till Maslows 

behovstrappa. Läraren B uppfattning kan uppfattas som att en positiv arbetsmiljö kan förstärka 

elevens behov av trygghet (Maslow i Imsen, 2006). När eleverna känner sig trygga i klassrummet 

kommer eleverna i sin tur att känna sig trygg med sig själv och större plats i undervisningen. På så 

sätt ser eleven att dess chans till att lyckas är möjlig. I enlighet med det Jenner (2004) nämner är det 

viktigt att eleverna ser på sina möjligheter att lyckas. Det här skapar enligt författaren motivation. 

Om eleven bedömer att sannolikheten för att misslyckas är större kan eleven motsätta sig 

utbildningen. Därmed är det viktigt att skapa en miljö där eleverna är positiva till att misslyckas 

(Jenner, 2004). Stensmo (2008) menar däremot i enlighet med Hedin och Svensson (2011) att 

läraren kan utifrån detta skapa ett klassrum där eleverna känner sig trygga i att göra fel och göra 

risker. Genom att man skapar en miljö där eleverna känner sig trygga och säkra skapar man 

förutsättningar för att elevers motivation höjs (2008:126).  
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Lärarens arbetsmetoder 

I resultatdelen presenterade jag lärarnas uppfattning om vilka arbetsmetoder de använde. 

Enligt informanterna kunde dessa metoder motivera eleverna. Dessa tre metoder som 

framkom var förenkling av material, elevens aktuella nivå, samt skapa intresse för materialet. 

Jag kommer att presentera de olika metoderna i respektive kategori. 

Förenkling av material 

I intervjuerna var det tre av fyra informanter som enligt deras uppfattning arbetade med att 

förenklade materialet. Förenklingar av materialet kunde enligt informanterna stimulera elevernas 

motivation, då det bidrog till eleverna fick en bättre förståelse av uppgiften.  

 

"Lärare A:Jag använder mig av uppgifter som jag har gjort lite sådär lätta (..)"//Ja jag gör menar 

såklart att jag gör språket lättare och texten lättare"//" ja har sett att (..) iallafall mina elever (..) de 

förstår mer (..) de blir mer motiverade till att fortsätta lära sig när jag använder mig av sådana här 

uppgifter(..) men man får inte glömma att utgå från deras nivå" 

Lärare A menade enligt hennes uppfattning att uppgifter som är förenklade kan bidra till att 

eleverna får en bättre förståelse och blev mer motiverade. Särskilt viktigt var det att använda sig av 

denna arbetsmetod i den lägre nivån. Det kan tolkas som att det förenklade materialet ger eleverna 

en möjlighet till att förstå uppgiften. Denna arbetsmetod kan ses som en form av stöttning som 

läraren enligt uppfattningen använder sig av. Enligt Woods, Bruner och Ross (1976)  handlar denna 

form av stöttning om att läraren ska förenkla uppgiften. Men uppgiften ska förenklas till den nivå 

där individen har möjlighet att se sin egna framgång och lösning av problemet (Woods, Bruner, 

Ross, 1976). Genom att förenkla uppgifterna kan detta bidra till att eleverna får se den egna 

framgången som de får genom att förstå uppgiften. Enligt Hedin och Svensson (2011) kommer 

elevens motivation att höjas när eleverna ser den egna framgången. Genom att se den egna 

framgången kommer detta resultera i att eleverna blir medvetna över de egna kompetenserna 

individen besitter. Detta har enligt författarna en stor betydelse för elevens motivation (Hedin & 

Svensson, 2011).  

 

"Lärare B: Den metod som tar mest plats hos mig är just förenklingen av materialet och uppgifter 

(..)Dessa elever har svårigheter med språket och det hade varit moraliskt fel för mig om  jag 

skapade uppgifter som var för svåra för dessa elever //Jag brukar börja med att förenkla uppgifter 

och tillsammans med eleven gå igenom uppgiften (..) sedan får eleven göra uppgiften helt själv 

medan jag tittar på (..) när de ser att de kan så blir de glada och utvecklas och jag kan tycka att 

deras motivation höjs (..) "  

Lärare B uppfattning om förenkling handlar om att förenkla språket. Enlig hennes uppfattning har 

detta en betydelse för elevernas förståelse och motivation. För henne var det viktigt att hon arbetade 

med förenklade uppgifter på en låg nivå. Enligt hennes uppfattning kan man tolka som så att elever 

som får svårare uppgifter och material kan komma att känna sig osäkra och okunniga. Samtidigt 

kan hennes uppfattning av förenkling ställas i relation till termen stöttning där hon utgör ett stöd för 

att sedan försvinna ur bilden. Gibbons (2013) nämner att stöttning är det tillfälliga stöd en lärare ger 

eleven för att sedan låta eleven göra samma uppgift utan stöttning. Att förenkla en uppgift kan vara 

ett sätt att utgöra ett stöd för eleven just på grund av att språket inte är tillräckligt stort för att kunna 

klara av avancerade uppgifter (Gibbons, 2013).  
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"Lärare D: En metod som jag använder, är att jag förenklar materialet (..) det är viktigt att förenkla 

materialet (..) man måste förenkla mycket på SFI (..) språket och texten // De förenklade 

uppgifterna ger eleverna en chans till att förstå mer och större chans att klara av uppgiften"  

Lärare D uppfattar arbetsmetoden, förenklade material, om att förenkla språket då det ger dessa 

svenska som andraspråkselever en chans till att få en bättre förståelse för uppgiften. Genom denna 

uppfattning kan man tolka det som så att han genom denna arbetsmetod möter elevernas behov av 

att känna sig trygg och fri från ångest. Detta kan ses som ett sätt där läraren arbetar för att skydda 

eleverna mot ångest över att inte klara av uppgifter. Det här arbetssättet skulle tänkas tolkas som ett 

sätt där läraren möter elevens behov av att känna sig trygg. Enligt Maslows behovstrappa (Imsen, 

2006) är människan i behov av att vara fri från ångest. Genom detta arbetssätt skapar läraren en 

trygghet för eleven och undviker att utsätta eleven för avancerade uppgifter. Detta kan ha 

hämmande effekter på elevernas motivation. Eleverna kan i hopp om att bli av med ångesten inför 

svåra uppgifter sluta komma till lektionerna. Detta kan enligt Imsen (2006) han negativa effekter på 

elevernas läroprocess. 

Elevens aktuella nivå 

En intressant skillnad i deras uppfattning var att det var två informanter som menade att 

förenklingen av material och uppgifter kunde ha en hämmande effekt på elevernas motivation.. De 

två informanterna menade enligt deras uppfattning att en metod som var viktigt att använda i deras 

arbete, för att motivera eleverna, var att använde sig av uppgifter som utgick från den nivå eleven 

befann sig på. 

  

Lärare D: Uppgifterna ska utgå från individens nivå (..) de blir motiverade när de ser att materialet 

är på deras nivå (..) det här är inte ett dagis utan språkutbildning för vuxna(..) uppgifter som utgår 

från elevernas aktuella nivå kan ge eleverna en utveckling av språket// Gör man uppgifter som 

ligger inom individens nivå kommer man skapa ett intresse hos eleverna (..) det är det här som gör 

att eleverna blir motiverade" 

Denna uppfattning kan relateras till den fjärde typen av stöttning som Woods, Bruner och Ross 

(1976) förespråkar om. Genom att göra uppgifter anpassade utifrån eleven nivå kan läraren på så 

sätt markera de uppgifter som är relevanta (ibid, 1976). Å andra sidan kan detta även ses som den 

tredje formen av stöttning som nämns enligt Woods, Bruner och Ross (1976). Enligt lärare C 

uppfattning kan man se detta som en form av stöttning där läraren ger eleverna material som är 

inom problemets fält. Läraren stöttar eleven genom att hålla eleven inom ramen för "problemet" 

(Woods, Bruner & Ross, 1976). Vilket han gör genom att ge eleverna uppgifter som utgår från 

elevens nivå. Detta kan även ställas i relation till det Boström och Sventesson  (2007) menar. Enligt 

författarna är det viktigt att man ställer elevens lärande i fokus då detta kommer resultera i att 

elevernas motivation höjs (Boström & Svantesson, 2007). 

 

Samtidigt kan detta vara ett bra sätt att arbeta på då eleven kommer se uppgiften som relevant och 

detta är en viktigt för att eleven ska bli motiverad. Elever som ser ett praktiskt värde med det de 

läser blir mer motiverade enligt Hedin och Svensson (2011). Men för att kunna utgå från elevens är 

det viktigt att eleverna är delaktiga i undervisningen. I enlighet med Dysthe (2005) kan läraren med 

hjälp av eleverna bestämma inlärningsnivån i klassrummet. På så sätt kan läraren arbeta utifrån 

elevernas egna förmågor och ge eleverna relevanta mål som är möjliga att uppnå. Det är den typen 

av uppgifter som ger eleverna motivation (Dysthe. 2005). 

 

"Lärare C: Jag har sett att många av mina kollegor jobbar med att göra uppgifter lätta och alltså 

jag tror inte på det där (..) gör man uppgifterna lätta så kommer eleven inte att utvecklas och stå 

kvar på samma plats (..) och känna att uppgiften är tråkig // lite utmaning får det vara //Jag arbetar 

med uppgifter som ligger inom individens nivå (..) är de på en B nivå, så gör jag uppgifter som är 
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anpassade för denna nivå (..) Jag menar (..) om man gör uppgifter som är inom individens nivå så 

kommer även intresset för uppgiften att finnas också" 

Lärare C uppfattning handlar om att det viktigt att man utgick från elevernas egna kunskapsnivå 

och arbetade med att utveckla den. Han menar att för B elever är det viktigt att man utgår från deras 

kunskapsnivå då detta kommer skapa ett intresse hos eleverna. Genom att arbeta på detta sätt kan 

läraren bemöta elevernas behov av att känna sig uppskattade. Enligt Imsen (2006) är människan i 

behov av att känna sig uppskattad och respekterad av andra (2006). På detta vis kan läraren enligt 

uppfattningen få eleverna att känna sig uppskattade i och med att man utgår från deras aktuella 

kunskapsnivå. Å andra sidan kan denna utsaga ses som stöttning där man har utgått från eleverna. 

Läraren kan på detta sätt frigöra sig från att vara den förebild eleverna är beroende av (Wooder, 

Bruner och Ross 1976).  Men man kan även tolka uppfattningen som att läraren respekterar 

eleverna likväl då han gör uppgifter anpassade utifrån en vuxen. Han bemöter de som vuxna 

människor och arbetar utifrån det. Men samtidigt kan även detta ses som en form av stöttning där 

läraren genom denna arbetsmetod håller kvar eleverna inom fältet, alltså inom den nivå de kan klara 

av (Woods, Bruner och Ross, 1976). 

Skapa intresse för materialet 

Två informanter uppfattade att intresset för det material de ger ut eleverna var viktig att beakta i 

deras arbete med att motivera elever. Enligt informanterna var  det var viktigt att man som lärare 

skapade ett intresse för material. Informanten uppfattade att när ett intresse för uppgiften/materialet 

existerar bidrar detta till att eleverna får en klar bild av uppgiften och hur den specifika uppgiften 

kan användas. Detta hade enligt informanten en påverkan på elevernas motivation. 

 

"Läraren D:  En metod jag använder flitigt är att jag försöker skapa ett intresse för uppgiften (..) 

eller ja, materialet jag använder (..) jag berättar hur eleverna kan använda till exempel nya ord ute 

i vardagen" // när eleverna får en klar bild av att det här är relevant (..) och att de här är uppgifter 

kan jag använda, ja då (..) då skapas det ett intresse (..) och jag har sett, nej jag menar jag ser att 

eleverna blir mer motiverade"// det blir liksom att dem tänker - om läraren tycker detta är bra så är 

det bra om du förstår vad jag menar"  

Det ovannämnda kan uppfattas som ett exempel på stöttning som läraren kan använda sig av. Enligt 

Woods, Bruner och Ross (1976) handlar stöttning om att skapa intresse för uppgiften, vilket är den 

typen av stöttning som författarna nämner (Woods, Bruner och Ross, 1976). Genom att skapa ett 

intresse för uppgiften markerar även läraren det som är relevant för eleven. Läraren kan på så sätt 

även visa att uppgiften är användbar utanför klassrummet. Enligt Davidsson och Flato (2010), 

Hedin och Svensson (2011) och Giota (2002) är det viktigt att eleverna ser ett värde med uppgiften. 

Läraren kan utifrån hans uppfattning dels stötta eleven samt ge eleverna verklighetsförankrad 

material.   

 

"Lärare C: Det är viktigt att man använder sig av material och uppgifter som intresserar eleverna 

(..) det är den metoden jag använder flitigt (..) jag frågar eleverna vad de har för intressen och så 

plockar jag fram material (..) på det här  sättet får jag med eleverna och deras intresse// Jag har sett 

att det här gör mycket för deras motivation (..) de blir mer motiverade och vill mer med sådana här 

uppgifter" 

Läraren C uppfattning kan ställas i relation det Jenner (2004) menar. Enligt honom är 

intresseskapande uppgifter, uppgifter som elever har användning för hela livet. Eleverna vill inte 
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bara lär sig för stunden utan för hela livet (Jenner, 2004). Davidsson och Flato (2010) menar att 

intresset för uppgiften är viktig om man vill arbeta med att motivera sina elever. Uppgifter som 

skapar intresse och där man betonar uppgiftens relevans för verkligheten resulterar i att eleverna 

kommer att se uppgiften som dyrbar. Vilket man kan utläsa hos lärare C. 

Lärarens relationer 

En god relation hade en positiv verkan på elevernas motivation enligt informanterna uppfattningar. 

Tre av de fyra informanterna var eniga om att relationen hade en stor betydelse för elevens 

motivation. Informanterna uppfattade att en relation med eleverna kunde komma att påverka 

elevernas deltagande i undervisningen men även deras form av inlärning. De uppfattade även 

relationen som en viktig beståndsdel i deras arbete med motivation då de uppfattade att en relation 

kan bidra till att de kunde se eleverna och deras behov. 

 

"Lärare B:Relationen har en stor betydelse för elevens motivation (..) speciellt för B nivå elever. 

De behöver mig för att bli motivera (..) med hjälp av relationen kan vi kommunicera// har jag och 

eleverna en relation där eleverna känner sig sedda och  trygga med mig (..) det här kan  komma att 

påverka deras aktivitet i klassrummen (..) jag har sett att (..) att de elever jag har en god relation 

med (..) där vi pratar och så ja alltså de här eleverna (..) de är mer delaktiga och tar för sig mer" // 

Det är väldigt viktigt för deras motivation" 

Lärare B  uppfattade att en god relation viktigt för att eleverna skulle bli sedda. Hon uppfattade att 

när eleverna känner sig sedda kunde detta bidra till att eleverna kände sig trygga och sedda av 

läraren och vågade ta för sig. Jenner (2004) menar att en sådan här relation där läraren ser eleven 

som en person och inte som ett objekt skapar förutsättningar för elevens inre motivation (Jenner, 

2004). Enligt Giota (2002) är det väsentligt att läraren har en relation till eleverna. Hon menar att 

god relation påverkar elevens självbild. Därför är det enligt henne viktigt att man har en relation där 

man ser eleverna som egna personer då en relation påverkar elevernas självbild. Enligt Giota (2002) 

påverkar elevernas självbild elevernas motivation. Om eleverna får ett gott bemötande kommer 

detta enligt henne att ge positiva studieresultat. Därmed menar Giota att en god relation påverkar 

elevens yttre motivation men även möjligtvis även den instrumentella motivation. Jenner (2004) 

menar däremot att en god relation påverkar elevernas inre och den integrativa motivationen genom 

att eleverna känner sig sedda och bekräftade. 

 

"Lärare A:  Det är ju extremt viktigt med en bra relation (..) har jag och mina elever en bra relation 

där vi pratar och kan dela med oss av kunskaper (..) ja då kan jag (..) ta med elevernas tidigare 

erfarenheter och anpassa undervisningen efter det(..) förstår du vad jag menar? (..) alltså en god 

relation gör att jag kan se elevens behov och det är viktigt för denna nivå, för då kan jag utgå från 

det de redan kan (..) om jag uttrycker mig så skrattar* // relationen är en viktig del i elevens 

motivation //Har jag och mina elever en god relation så kommer dem känna sig trygga o sedda (..) 

och det är ju viktig för deras motivation" 

Enligt lärare A uppfattning är det viktigt att man har en god relation för att kunna se till elevernas 

behov. Då en relation enligt henne skapar en trygghet hos eleverna. Hon enligt sin uppfattning se 

eleverna och deras behov, och därmed individualisera undervisningen. Lärare A uppfattning kan 

ställas i relation till Ahlstand (2008) som menar att en bra lärare en engagerad lärare som arbetar för 

en miljö där eleverna vill lära sig. Hon menar att genom denna relation kan läraren se till elevernas 
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behov och mål (ibid, 2008). Den goda relationen handlar om att man ser individen som en egen 

person. Detta resulterar i att läraren kan skapa en trygg miljö där elevernas lärande gynnas 

(Ahlstrand 2008). Å andra sidan kan denna uppfattning ställas i relation till Maslows tredje steg på 

behovstrappan. Genom att skapa en relation med eleverna bidrar läraren till att skapa en trygghet 

och social acceptans hos eleverna. Eleverna kommer känna att de tillhör någonstans genom en god 

relation. Människan är i behov av att känna en social acceptans då människan är en social varelse 

(Maslow i Imsen, 2006). 

 

"Lärare C: "Självklart har relationen en påverkan på elevens motivation (..) en bra relation med 

eleverna ger mig som lärare material till att arbeta utifrån deras behov då jag vet vad dem vill // 

relationen är viktig då den ger dessa elever en form av trygghet som dem kanske saknar utanför 

skolan och det är viktigt för motivationen" 

Enligt lärare C uppfattning handlar relationen om att skapa ett band där man ser eleverna och ger de 

trygghet. Hans uppfattning kan tolkas som att relationen är viktig i hans arbeta dels för att den ger 

eleverna en trygghet men å andra sidan kan läraren arbeta utifrån elevernas behov. Vilket även kan 

relateras till föregående lärare. Lärare C uppfattning kan relateras till det Löwenborg och Gíslason 

(2005) definition av relationer. Författarna menar att detta är en typ av jag - du relationen, där 

läraren ser och lyssnar på eleven (ibid, 2005). Vilken man kan se utifrån lärare C uppfattning. 

Enligt författarna bidrar en sådan relation till att eleverna utvecklas utifrån de egna förutsättningar, 

vilket har positiva effekter på elevernas motivation (Löwenborg & Gíslanson, 2003:53). Boström 

och Svantesson (2007) menar att vägen till motivation är grundad i våra emotionella upplevelser 

enligt författarna. Om eleven upplever att läraren ser eleven som en person med egna mål och 

behov kommer detta att resultera i att eleven blir mer motiverad (Boström & Svantesson, 2007). 

Detta kan utläsas i lärare C uppfattning då han arbetar utifrån elevernas behov.  

 

Det intressanta var att en av informanterna var osäker på relationens betydelse. Lärare D uppfattade 

relationen som ett onödigt moment och som inte var avgörande för elevernas motivation.  

 

"Lärare D: Jag vet inte.. Jag vet inte riktigt om relationen har en så stor påverkan som många säger 

att den har. Alltså.. den är säkert viktig men ja.. jag vet inte. Jag tror att eleverna redan är 

motiverade och att de inte bryr sig om vad dem har för relation till läraren(..)  dem fokuserar på att 

lära sig språket mer än vad dem har för relation till läraren (..) De här eleverna behöver inte en 

relation till mig, de är här för att lära sig språket"//Min relation tror jag inte påverkar deras 

motivation, det kanske påverkar deras närvaro i klassen men inte motivationen" 

Lärare D uppfattade att relationen inte hade en påverkan elevernas motivation Han uppfattade även 

att relationen inte hade någon betydelse för elevernas behov då han menade att en relation enbart 

kunde påverka elevernas delaktighet i klassrummet. Detta är intresse att beakta för i tidigare stycke 

nämnde lärare D att delaktigheten är viktigt för att eleverna ska bli motiverade, och en relation till 

läraren påverkar elevernas deltagande. Om läraren saknar en relation till eleverna kan det bidra till 

att eleverna väljer att dra sig undan, och avvika från lektionen (Imsen, 2006). Genom att inte ha en 

relation till sina elever kan läraren komma att ha svårigheter med att tillgodose elevernas behov och 

mål. Å andra sidan kan avsaknaden av relationen till eleverna resultera i att eleverna in väljer att 

delta i undervisningen. Detta är enligt Imsen (2006) en viktig del i Maslows behovstrappa. En 

relation ger eleverna en trygg och en känsla att eleverna är fria från ångest (2006). Saknas 

relationen bidrar läraren till att skapa just ångest inför lektionen.  
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Avsaknaden av en god relation medför att man ser eleverna som en klump och inte som individer. 

Bridget Cooper (2011) menar att om läraren saknar en relation till eleverna kan få hämmande 

effekter på elevens motivation. Hon menar att det bidrar till att lärare och elever får ett distanserat  

förhållande. Och det har negativa effekter på elevens inre och yttre motivation. (Cooper, 2011).  Å 

andra sidan kan denna form av relation medföra att läraren ser eleven som ett objekt som är i behov 

av förändring. Enligt Löwenborg och Gíslason (2003) kan en sådan här relation, du - jag relation 

leda till att man inte ser eleven som individen med egna mål och förutsättningar. Inom denna typ av 

relation ser man eleven som ett objekt. Enligt författarna har detta hämmande effekter på 

undervisningen (Löwenborg & Gíslason, 2003). Däremot kan en sådan relation vara positiv på så 

sätt att eleverna fokuserar mer på den yttre och instrumentella motivationen för att få ett godkänt 

betyg. 

Lärarens förväntningar 

Under intervjun var det två av informanterna som enligt deras uppfattning ansåg att deras 

förväntningar hade en stor påverkan på elevens motivation och elevernas deltagande. Dessa två 

informanter menade att deras förväntningar resulterade i att elevernas självbild förstärktes. Lärarna 

menade att deras förväntningar på eleverna kunde stimulera fram bättre studieresultat, delaktighet 

och motivation hos eleverna.  

 

"Lärare A: Ja min förväntningar påverkar eleven, absolut! (..)speciellt på elever som är på en så 

låg nivå som B elever. För de är det viktigt att de ser att jag tror på de (..) och att de eeh, kan bara 

de vill // förväntningar påverkar elevens motivation och delaktighet i klassen så de är självklart 

viktiga ler*" 

Lärare A uppfattade att hennes positiva förväntningar förmedlade en tilltro till eleverna. Vilket kan 

kopplas till Kimber (2009) som menar att förväntningar kan ses som en arbetsmetod lärarna kan 

använda för att stärka elevens självkänsla och elevens motivation. Positiva förväntningar förmedlar 

en känsla av tilltro till eleverna. Eleverna kommer att tro på sig själva. Dessa elever utvecklar även 

känslan av att jag - kan med hjälp av lärarens förväntningar (Kimber, 2009). Denna jag - kan känsla 

är enligt Ahl (2004) viktig för att elevens inre motivation ska förstärkas. Eftersom lärare A 

uppfattning är att hon arbetar med förväntningar kan detta uppfattas som att hon arbetar, med hjälp 

av förväntningar, med att stimulera elevens inre motivation. Detta kommer i sin tur enligt Dysthe 

(2005) att resultera i att man förstärker elevernas självkänsla och detta bidrar till eleverna vågar ta 

större plats i undervisningen. Detta kommer även resultera i att eleverna blir mer delaktiga i 

undervisningen och enligt Dysthe (2005) är detta en faktor som motiverar eleverna. Kimber (2009) 

menar även att positiva förväntningar leder till att elevernas studieresultat förbättras. Därmed 

påverkas eleverna yttre motivation av lärarens förväntningar (Kimber, 2009). 

 

Även Jenner (2004) menar att positiva förväntningar bör tillämpas i undervisningen då 

förväntningarna skapar och bevarar elevens motivation (Jenner, 2004). Löthagen, Lundemark och 

Modigh (2008) menar att positiva förväntningar är viktiga att beakta särskilt i arbetet med 

andraspråkselever. Enligt författarna kan förväntningarna från lärarens håll stimulera fram 

motivation hos eleverna (Löthagen & red, 2008) 
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"Lärare C: "Ja det är självklart (..) Vi har med vuxna andraspråkselever  att göra som kommer hit i 

hopp om att börja om på nytt och om jag då har negativa förväntningar så kommer eleverna att se 

sig själva som hopplösa (..) iallafall deras bild av sig själva (..) så ja den påverkar// (..) om jag 

visar eleverna att jag tror på de så kommer de tro på sig själva (..) och ta mer plats" 

Lärare C uppfattar att förväntningar är viktigt då de påverkar elevernas självkänsla. Han uppfattar 

förväntningar som en faktor som påverkar elevens inre motivation i enlighet med föregående lärare. 

Lärarens förväntningar kan på detta sätt bidra till att elevernas inre motivation förstärks. Denna 

självkänsla har en betydelse för elevernas inre motivation (Ahl, 2004). Å andra sidan kan lärare D 

uppfattningar om förväntningar ställas i enlighet med Dörnyeí (2013) som menar att lärarens 

förväntningar har en avgörande effekt på elevens motvation. Enligt författarna kommer eleverna att 

engagera sig mer i undervisningen om eleverna upplever positiva förväntningar från lärarens håll. 

Han menar vidare att en lärare som tror på sina elever och som har förväntningar på sina elever 

bidrar till att öka elevernas motivation men även studieresultat då dessa två faktorer är 

sammankopplade (Dörnyeí, 2013). 

 

Eftersom läraren är den kontakt dessa vuxna deltagare har mest kontakt med är det av stor vikt att 

läraren förmedlar positiva förväntningar menar Kullberg (2004). Eleverna kommer med hjälp av 

positiva förväntningar från lärarna att lära sig på ett lusfyllt sätt (Kullberg, 2004). Lärare C 

uppfattning kan även ställas i relation till Maslows behovstrappa (Imsen, 2006) där läraren genom 

sitt positiva förväntningar kan stärka elevens självbild. Eleven kommer att känna sig uppskattad och 

sedd och detta har i tidigare avsnitt belyst som en viktig faktor för motivation (Imsen, 2006). 

 

"Lärare D: Ja..ja är tveksam (..) dem här eleverna är ju redan motiverade (..) dem ska lära sig 

språket och mina förväntningar tror jag inte spelar någon roll faktisk. Eleverna är redan 

motiverade och förväntningar kan sätta käppar i hjulet för de, det blir ännu en stressfaktor som 

påverkar deras lärande (..)" 

 

Lärare D uppfattade förväntningar som ännu en faktor som fick eleverna att bli stressade och som 

kunde få elevernas motivation att svalna. Enligt honom kunde hans förväntningar bidra till att 

eleverna kände krav på sig och var tvungna till att leva upp till hans förväntningar. Och när de inte 

kan leva upp till dessa förväntningar kan eleverna få en sämre självbild och detta kommer att 

påverka deras motivation och vilja till att lära sig. 

 

"Lärare B: Nja.. jag vet inte (..) alltså jag försöker att inte ge eleverna förväntningar då mina 

förväntningar kan ge eleven falska förhoppningar (..) och deras drömmar kan krossas om mina 

förväntningar inte stämmer// jag undviker det faktiskt." 

Lärare B uppfattade däremot att  eleverna inte behövde ha förväntningar från läraren då dessa 

elever enligt läraren redan var motiverade. Förväntningarna kunde enligt henne ge eleverna falska 

förhoppningar om att eleverna verkligen kan när de egentligen inte kan. Det intressanta är att  det 

har visat sig att förväntningar påverkar elevernas motivation, men å andra sidan kan de 

förväntningar inte garantera att eleverna blir motiverade. Jenner (2004) menar att en lärares 

förväntningar inte automatisk leder till motivation hos eleverna. Men Jenner menar att utan positiva 

förväntningar blir det oftast dåliga resultat. Även Giota (2002) menar att det inte är självklart att en 

lärares förväntningar kan leda till motivation eller positiva resultat.  Hon menar att för att skapa 
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motivation bland eleverna är det viktigt att läraren resonerar kring den egna lärarrollen. Det är 

genom det resonemanget som läraren kan utveckla och skapa ett motivationshöjande klassrum 

(Giota, 2002). Även Skolverket (2006) menar att lärarens synsätt på den egna didaktiska 

kompetensen påverkar miljön i klassrummet. Det kan vara så att lärarna medveten inte väljer att ha 

förväntningar på eleverna då de möjligtvis menar att de är vuxna elever och att de klarar sig utan. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Syftet med min studie var att ta reda på hur lärarna på SFI kan arbeta för att motivera sina elever. 

Den metoden jag valde är inspirerad av hermeneutiken som forskningsansats. Jag använde mig av 

intervju som metod då jag var intresserad av lärarna egna uppfattningar och upplevelser kring 

motivation. Därmed passar hermeneutiken då den är anpassad för att tolka och förstå uppfattningar 

av fenomen i skolans värd (Westlund, 2009). Denna typ av metod har bidragit till att jag har kunnat 

få svar på mina forskningsfrågor. Det hade varit intressant att se hur informanternas uppfattningar 

speglar sig i verkligheten och då hade en observation varit att föredra. Men eftersom uppsatsen 

skrevs på så kort tid kunde jag inte ha de två metoderna. Därför valde jag att förhålla mig till 

intervju som metod.  

 

Läraren är den person en elev möter mest med tanken på hur ofta elever är i skolan, oavsett 

skolform,  är det av stor vikt att läraren arbetar för att ha kvar och motivera eleverna. Att inte arbeta 

för att motivera sina elever resulterar i att skolresultaten sjunker samtidigt lär sig eleverna på ett 

ytligt sätt utan motivation. Imsen (2006) menar att motivation har en betydelse då den driver fram 

elevernas lärande och påverkar deras inlärning (Imsen, 2006).  

 

Av resultatet kan man utläsa utifrån lärarnas uppfattningar att det finns arbetssätt och arbetsmetoder 

som kan motivera eleverna. Den slutsats man kan se, är att ett vanligt förekommande arbetssätt som 

man kan använda för att motivera elever enligt lärarnas uppfattning, är att göra eleverna delaktiga. 

Genom att göra eleverna delaktiga i undervisningen får man enligt lärarnas uppfattning en 

möjlighet att utgå från elevernas behov och elevernas tidigare kunskaper vilket har stor betydelse 

för en undervisning anpassad för individen. Dysthe (2005) menar att denna form av delaktighet 

resulterar i att läraren kan sätta upp relevanta mål utifrån elevernas egna inlärningspotential.  Detta 

är självklart viktigt för B- nivå elever att beakta i den framtida professionen då undervisningen ska 

anpassas utifrån individens nivå vilket även står i de olika kursplaner. En annan slutsats man kan se 

utifrån resultatet och analysen är att genom denna typ av arbetssätt stimulerades den inre och den 

integrativa motivationen men även yttre och instrumentell motivation. Enligt Lightbown & Spada 

(2013) kan läraren genom deltagande enbart motivera elevens yttre motivation. Den yttre 

motivationen i form av eleverna klarar av uppgifter och mål (Stensmo, 2008) men även den inre då 

eleverna genom delaktighet ser undervisningen som givande (Hedin & Svensson, 2011).  

 

Vidare kan man dra slutsatsen att även om man arbetar med att utgå från elevernas behov var det 

även viktigt att utgå från elevernas syfte med undervisningen. Men det intressanta var att lärarna 

menade enligt deras uppfattning att man valde att beakta elevernas mål, då eleverna förlitade sig på 

SFI lärarna. Slutsatsen man kan dra är att det var viktigt för lärarna att få reda på elevernas mål för 

att skapa en balans i undervisningen. Att skapa denna balans är en viktig punkt som alla lärare bör 

arbeta för. Det är målen man arbetar utifrån men målen saknar relevans om eleverna inte ser något 

värde i det. Att skapa en balans är viktigt för motivationen och kan förstärkas genom enligt Jenner 

(2004).  
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En annan slutsats som man kan utläsa är att det enligt lärarnas uppfattning är viktigt att beakta 

elevernas mål, särskilt B- nivå elever. Ett sådant arbetssätt skapar en balans mellan skolans mål och 

elevernas. Detta är enligt Giota (2002) viktigt för elevernas motivation.  

 

En annan slutsats och mönster som man kan utläsa utifrån lärarnas uppfattning är att materialet har 

en stor betydelse för elevernas motivation. För elever som befinner sig på B nivå har materialet en 

stor betydelse då dessa elever inte kan lära sig vad som helst med tanken på hur långt ner de ligger 

enligt den gemensamma referensramen för språk (2009). Materialet hade en påverkar på elevens 

integrativa motivation. Dels för att de genom materialet såg undervisningen som givande (Hedin & 

Svensson, 2011) men även då den bidrar till att eleven utvecklas personligen (Lightbown & Spada, 

2013). Som framtida lärare är det viktigt att man använder sig av relevant material oavsett 

skolform. Enligt Hugo (Skolverket, 2010) är det viktigt att materialet man använder sig av har en 

relevans för elevernas liv utanför skolan. Jenner (2004) menar att elever lär sig för framtiden och 

inte enbart för skolan och därmed är det viktigt att skolan använder sig av material som eleverna har 

användning för i framtiden. Sirota (2006) menar att det är viktigt att man som lärare använder sig 

av material som är förknippade med elevernas verklighet. Om man inte använder sig av material 

som har relevans för eleverna kommer detta att resultera i att eleverna blir omotiverade men det 

kommer även ha hämmande effekter på deras studieresultat (Sirota, 2006).  Viktigt att poängtera är 

att om eleverna inte ser materialet som relevant kommer deras motivation att minska. Davidsson & 

Flato (2010) menar även de att materialet har en stor betydelse för elevens motivation, och som 

lärare är det viktigt att man arbetar med material som har en förankring till elevernas värld. På så 

sätt kan eleverna enligt författarna tillämpa sig de kunskaper de lär sig i skolan, detta är viktigt för 

elevernas motivation (Davidsson & Flato, 2010). 

 

Vad gäller miljön i klassrummet kan man dra slutsatsen om att alla de fyra informanterna 

uppfattade miljön som viktigt. Miljön hade enligt lärarnas uppfattning en stor betydelse då den  

bidrog till att eleverna vågade ta steget mot utveckling.  Av resultatet kan man utläsa att det var 

viktigt för lärarna att det fanns en trygg miljö i klassrummet. Då en trygg miljö bidrog till att 

eleverna kunde känna sig trygga i klassen och våga göra fel utan att få ångest enligt lärarnas 

uppfattning. Särskilt viktigt är det att det finns en trygg miljö i de lägre nivåerna då de behöver 

tryggheten mer än de självständiga andraspråksinlärarna som befinner sig på de högre nivåerna. 

Detta är viktigt för motivationen men även elevens deltagande i undervisningen. En bra miljö i 

klassrummet kan bidra till att eleverna är villiga att engagera sig i undervisningen samtidigt som det 

kan resultera i att eleverna ser sina chanser till att lyckas som stora (Jenner, 2004).  

 

Av lärarnas uppfattning kan man utläsa att det inte enbart fanns arbetssätt som de använde för att 

motivera eleverna då det även framkom arbetsmetoder. Det intressanta var att det framkom tre typer 

av stöttning som enligt lärarnas uppfattning tog mest plats i SFI undervisningen. Den första 

slutsatsen man kan dra är att det var viktigt för lärarna att förenklade materialet. Denna typ av 

arbetsmetod kunde enligt lärarna ge eleverna en möjlighet till att få en bättre förståelse för 

uppgiften.  Å andra sidan var det viktigt att man använde sig av denna metod i de lägre nivåerna. 

Samtidigt menade lärarna utifrån deras uppfattning att förenklade uppgifter bidrog till att jag- kan 

känslan förstärks. Det är denna känsla som enligt Ahl (2004) är viktigt för elevens inre motivation. 

Å andra sidan kan man enligt lärarnas uppfattning se att det var viktigt att man utgick från uppgifter 

som var inom individens nivå. Sådana uppgifter gav enligt lärarnas uppfattningar, lärarna en chans 

till att skapa material utifrån individens tidigare kunskaper och behov. En annan slutsats man kan 
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dra är att för B elever var det viktigt att man utgick från deras nivå. Enligt Dysthe (2005) är viktigt 

att utgå från elevens kunskapsnivå. Hon menar att uppgifter som utgår från elevens aktuella nivå 

bidrar till att eleven får relevanta mål att uppnå. Det är dessa uppgifter som skapar motivation hos 

eleverna (Dysthe, 2005). En annan slutsats är att  uppgifter som är inom elevens nivå , bidrar till att 

de utvecklas personligen, vilket är viktigt för deras integrativa motivation, samtidigt ger dessa 

uppgifter eleverna ett praktiskt värde å därmed förstärks den instrumentella motivationen 

(Granberg, 2001).  En slutgiltig slutsats är att det även var viktigt att använda sig av material som 

skapade intresse för eleverna, enligt två av lärarnas utsagor. Det intressanta var dock att det var 

lärarna som skapade intresset för uppgiften. Inte eleverna självmant. Informanterna menade att 

material som eleverna såg som intressanta kunde bidra till att eleverna ser ett värde med materialet 

vilket enligt Davidsson och Flato (2010) är viktigt för motivationen.   

 

Enligt lärarnas uppfattning kring relationer och lärarens förväntningar visade resultatet olika.  Vissa 

av informanterna menade att relationen hade en betydelse för elevens trygghet och den inre 

motivationen i form av bekräftelse, vilket även Jenner (2004) nämner. En slutsats man kan dra är att 

enligt de tre informanterna uppfattning var en relation är avgörande för elevens lust att lära sig och 

för B nivå elever, vilket kan ställas i relation till Boström och Svantesson (2007). Däremot var det 

en informant som menade att  en relation inte en bidragsfaktor som gör eleverna motiverade utan 

påverkar elevernas deltagande i klassrummet.  Men utan en relation till eleverna kan man inte se till 

deras individuella behov och erfarenheter vilket enligt Dysthe (2005) är nödvändigt. Cooper (2011) 

menar att en relation där man inte ser eleverna som en egen individ har negativa effekter på deras 

motivation. En avståndstagande relation påverkar även elevens deltagande i undervisningen 

(Cooper, 2011). En sådan avståndstagande relation bidrar till att man inte sätter individens behov i 

centrum (Giota, 2002). Att inte ha en relation till eleverna har även negativa effekter på elevens 

vilja att lära sig då man inte bekräftar eleven som en person. Det har även en påverkan på elevens 

egna självuppfattning och känslan av att tillhöra en grupp (Maslow i Imsen, 2006).  

 

Vad gäller förväntningar kan man dra slutsatsen om att det fanns delade kommentarer. En slutsats 

som man kan dra är att förväntningar har en viktig del för elevernas motivation enligt lärarnas 

uppfattningar särskilt på de lägre nivåerna.. Genom förväntningar kan läraren visa eleverna att de 

kan och att de tror på eleverna vilket enligt Kimber har positiva effekter på elevens motivation 

(Kimber, 2009). Å andra sidan bidrar förväntningar till att elever får en lust till att vilja lära sig. 

Samtidigt kan man dra slutsatsen att förväntningar på eleverna elevens inre motivation (Ahl, 2004). 

Att inte ha förväntningar på eleverna kan resultera i att eleverna tar en avståndstagande relation och 

att de kan  ta sig an en avståndstagande delaktighet i undervisningen. Detta är problematiskt då SFI 

undervisningen är deras nyckel ut till samhället.  

Vidare forskning 

Många frågor har kommit upp under studiens gång. Dels hade det varit intressant att se hur lärarnas 

arbete ter sig i verkligheten. Blir eleverna verkligen motiverade? Hur vet man att en eleven blir 

motiverade? Samtidigt hade det varit intressant att undersöka elevernas uppfattning av fenomenet. 

Men å andra sidan kan en vidare forskning vara för någon att utveckla motivation hos vuxna elever 

i andraspråksinlärning. Då SFI är en omdiskuterad skolform och deras språkinlärning är ett allt 

viktigare problem och en prioritering. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Brev till lärarna 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Melisa Mehonjic och jag skriver min C uppsats vid Stockholms Universitet. Jag läser 

SFI lärarprogrammet vid Stockholms Universitet och därmed kommer min uppsats att handla om 

motivation hos SFI elever. Jag skriver om hur lärare kan arbeta för att stimulera sina elever och vill 

därmed intervjuer er.  Syftet med min uppsats är att ta reda på hur man kan arbeta på SFI för att 

motivera eleverna, 

 

Intervjun kommer att bli inspelade med bandspelare och jag vill informera er om att deltagandet är 

frivilligt. Era namn och personliga uppgifter kommer jag inte att ta med i min studie. Ni kommer att 

vara så helt anonyma. Era utsagor kommer endast att användas för studiens syfte. Jag kommer inte 

att sprida era utsagor vidare utan allt stannar mellan oss. Som jag tidigare nämnde är deltagandet 

frivilligt. Ni kan när som helst välja att avbryta intervjun. Väljer ni att avbryta intervjun vill jag 

påpeka att ni inte ska tro att detta kommer att ha negativa konsekvenser. Vidare vill jag nämna att 

jag har tystnadsplikt. Det material jag får in kommer enbart jag att se och enbart jag att använda 

mig av. Ni behöver inte oroa er över att jag kommer visa era utsagor för obehöriga. Slutligen vill 

jag även en gång påpeka att deltagandet är frivilligt och att materialet är enbart till för studiens 

syfte.  

 

Genom att ni skriver under godkänner ni att ni vill bli intervjuade av mig    

 

Förteckning: ___________________________ 

 

Datum: _______________________________ 

 

Namnförtydligande _____________________ 
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Bilaga 2  - intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

 

Vad heter du? 

 

Hur gammal är du? 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Varför blev du lärare/SFI- lärare? 

 

Vad är motivation dig?  

 

Anser du att motivation har en betydelse för elevens vilja att lära sig? 

 

Hur arbetar du för att motivera eleverna? 

 

Använder du dig av några särskilda metoder för att motivera dina elever? 

 

Hur upplever du att din relation till eleverna påverkar elevens motivation? 

 

Upplever du att dina förväntningar på eleven påverkar elevens motivation? 

 

Slutligen, har du något att tillägga? 

 

Följdfrågor: 

 

Kan du utveckla ditt svar? 

 

Hur menar du? 
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