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Sammanfattning: 
Motivation inom språkinlärning spelar en viktig roll för att elever ska våga kommunicera på ett 

främmande språk. Denna litteraturstudie undersöker vad tidigare forskning säger om vad som 

påverkar elevers motivation till att vilja prata engelska i klassrummet samt vad läraren kan göra 

för att motivera elever till att tala på målspråket. I skolan finns det elever som gillar att tala och 

kommunicera på engelska men det finns även elever som väljer att vara tysta och inte visa sina 

kunskaper.  

 

Rapporten är framtagen genom en systematisk litteraturstudie. Arbetets gång har varit att söka 

i olika databaser efter vetenskapliga artiklar som varit relevanta för denna studie. Med 

utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella perspektiv och MacIntyres teori om Willingness to 

communicate (WTC) diskuteras olika faktorer som är avgörande för att elever ska vilja 

kommunicera på engelska. Studierna som analyserats visar att elevens motivation tillsammans 

med elevens självförtroende är två viktiga aspekter för att lyckas med språkinlärning. Det är 

därför viktigt med professionella lärare som i sin pedagogiska roll kan skapa en varierande 

undervisning som motiverar samtliga elever till att lära sig språk. Då det finns förhållandevis 

lite forskning i Sverige inom detta område önskas vidare forskning av elevers motivation till att 

kommunicera på engelska. 
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1. Inledning 
Som lärare är det viktigt att ha både ämneskunskap och didaktisk kunskap för att på bästa 

sätt kunna motivera elever till att vilja lära sig engelska. Speciellt viktigt är det för lärare 

verksamma inom årskurs 4-6 eftersom motivationen för språkinlärning anses vara som högst 

när barnen är i sjuårsåldern och avtar delvis vid elva till tolv års ålder (Lundberg, 2010, s. 

28). Detta innebär vidare att lärare som undervisar i engelska bör ha som målsättning att 

fånga elevernas intresse och motivera dem till fortsatta språkstudier. Eftersom språket anses 

vara människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 2011, s. 

30), är det viktigt att elever känner motivation vid språkinlärning (Lundberg, 2010, s. 28; 

Svartvik, 2001, s. 14).  

Utöver detta är det flera faktorer som avgör för att eleven ska få en så god och trygg 

undervisningsmiljö som möjligt och enligt Estling Vannestål (2010, s. 95) kan en kompetent 

lärare med passion och ett stort engagemang i sin undervisning få elever att vilja lära sig 

vilket ämne som helst. Med hänsyn till detta är det även viktigt att det blir ett positivt möte 

när elever möter det engelska språket i skolan (Lundberg, 2010, s. 26; Pinter, 2006, s. 24). 

Då elever lär sig genom att lyssna på läraren, är en nyckelfaktor i språkundervisningen att 

läraren använder det engelska språket som en naturlig del i sin undervisning (Pinter 2006, s. 

39; Lundberg, 2010, s. 23).  

Elevers lust att lära och deras intresse för språket lyfts fram både i tidigare forskning och i 

Skolverkets texter. Enligt skolans värdegrund ska utbildningen främja alla elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära (Skolverket, 2011, s. 7). Kommentarmaterialet till 

engelska visar att den nya kursplanen fokuserar på att ta vara på språket i omvärlden genom 

till exempel olika medier. Detta grundar sig på tidigare forskning och Skolverkets 

undersökningar där det framgår att motivation och lärande ökar när undervisningen består av 

intresseväckande och levande språk i en varierad undervisningsmiljö (Skolverket, 2012, s. 

6). Med andra ord är det ytterligare en faktor där lärarens kunskaper spelar en viktig roll. Ett 

av huvudsyftena med undervisningen i engelska är att eleverna ska utveckla tilltro till sin 

förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Detta grundar sig i 

vetskap om att ett gott självförtroende är grundläggande till att elever vågar kommunicera i 

olika situationer och sammanhang (Skolverket, 2012, s. 8).  

 

Min erfarenhet från skolan och språkundervisningen idag är positiv, men skiljer sig från 

ovannämnda rekommendationer hur man bör undervisa i språk. Min uppfattning är att lärare 

pratar övervägande svenska på engelskalektioner vilket gör att eleverna inte får det språkliga 

inflöde som många författare anser vara en viktig del vid språkinlärning. Med detta i åtanke 

vill jag undersöka hur undervisningen i engelska påverkar elevens möjlighet och attityd till 

inlärning samt elevens vilja till att kommunicera i klassrummet. Detta har inspirerat mig till 

studiens forskningsfrågor som beskrivs i nästa punkt. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 
Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vad tidigare forskning kommit fram till om hur 

man som lärare kan motivera elever i årskurs 4-6 att kommunicera på engelska. I studien 

undersöks även vilka faktorer som gör eleven motiverad till att lära sig engelska.  

 

Jag utgår från följande forskningsfrågor: 

 

 Vad påverkar elevens motivation till att tala på engelska i klassrummet?  
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 Hur kan läraren undervisa för att elever ska våga prata på engelska i 

klassrummet? 

 

 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en del av syftet från kursplanen i engelska, läroplanen samt tidigare 

forskning om skolans och lärarens betydelse för elevens språkinlärning och vilja till att 

kommunicera på engelska. I detta sammanhang innebär motivation att individen känner lust 

att kommunicera. 

 

2.1. Styrdokument 
I kursplanen för ämnet engelska (Skolverket, 2011, s. 34) beskrivs en del av syftet enligt 

följande:  

 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. 

Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med 

andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den 

kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att 

stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. 

 

Med andra ord är det återigen viktigt att nämna att skolan behöver professionella lärare som 

i sin ledarroll känner säkerhet och entusiasm för sitt ämne och kan motivera elever till att 

känna lust att lära.  

 

I skolans Värdegrund och Uppdrag nämns det att det är läraren tillsammans med rektor, som 

i den dagliga verksamheten ansvarar för att skolan har god kvalitet och utvecklas mot 

nationella mål. Vidare innebär det att verksamheten kontinuerligt prövas, resultat följs upp 

och utvärderas samt att skolan arbetar med nya metoder och arbetssätt. För att detta ska 

fungera krävs det även ett gott arbetsklimat mellan lärare och elever, samt ett bra samarbete 

med hemmen och samhället (Skolverket, 2011, s. 11). Följden av en organisation som 

fungerar på liknande sätt gör att man tillsammans kan skapa en god undervisningsmiljö vilket 

leder till motiverande lärare och elever. 

 

2.2. Vad innebär kommunikation på engelska? 
I Skolverkets rapport (Skolverket, 2010), Undervisning på engelska, utvärdering av en 

försöksverksamhet i grundskolan, är det övergripande syftet att ge en aktuell bild av 

engelskspråkig undervisning i den svenska grundskolan mellan år 2008-2009 (Skolverket, 

2010, s. 4). Verksamhet som ingår i studien får bedriva högst hälften av sin undervisning på 

engelska (Skolverket, 2010, s.12). Enligt studien upplever lärarna målspråket (engelska) som 

begränsande, vilket leder till att lärarna ofta kommunicerar på svenska i sin undervisning. 

Lärarens bristande kunskap i språket blir ett hinder för både lärare och elever i 1SPRINT-

undervisningen enligt undersökningen (Skolverket, 2010, s. 18). Studien består av en 

enkätundersökning och intervjuer och många av de intervjuade eleverna tycker att engelska 

är roligt och är motiverade till att lära sig mer.  

                                                 
1 SPRINT: När man bedriver språk- och innehållsintegrerad inlärning i något ämne. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/engelska#allsidig_kommunikativ_förmåga
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/engelska#kunna_använda_olika_strategier
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Flera författare poängterar att det är viktigt med ordförståelse, ordinlärning och ordens 

användning för att kunna använda våra språkkunskaper (Bergström, 2001, s. 57; Svartvik, 

2001, s. 13; Lundberg, 2010, s. 25). Den kommunikativa förmågan innebär således höga krav 

på både lärare och elever (Svartvik, 2001, s. 13). Även Pinter (2006, s. 60) och Dörnyei 

(2003, s. 26) påpekar att läraren bör ha höga förväntningar på elever vilket i sin tur skapar 

motivation hos eleven. Utöver elevens motivation spelar även lärarens motiverande 

förhållningssätt en avgörande roll för elevens inlärning (Dörnyei, 2003, s. 26).  Förutom detta 

är det viktigt att skapa en lugn och trygg lärmiljö där eleven känner trygghet och tillit till sin 

kommunikativa förmåga (Pinter, 2006, s. 60). 

Vidare skriver Bergström om den personlighetsutvecklande delen som framgår i läroplaner 

och kursplaner och som innebär att öka medvetenheten om sin egen berättarprofil. I texten 

nämner författaren följande punkter som är önskemål om förändring i språkundervisning från 

elever i årskurs 4-9 (Bergström, 2001, s. 58): 

o Att våga prata 

o Att våga göra misstag 

o Att våga använda det man kan 

o Att lära sig enkelt och smart 

o Att kunna använda de uttryck och ord man lär sig 

o Att koncentrera sig 

o Att komma ihåg nya glosor 

o Att använda de nya orden vid rätt tillfälle 

En strategi som leder till positiv språkinlärning är när eleven vågar gissa och vara modig i 

språkliga sammanhang och när läraren avdramatiserar språkfel och istället fokuserar på ”jag 

kan” (Lundberg, 2010, s. 26).  

Utöver detta är det även viktigt att läraren kommunicerar på engelska i undervisningen så att 

eleverna blir vana vid språket (Pinter, 2006, s. 62; Lundberg, 2010, s. 27). De två främsta 

aspekterna vid undervisning i de yngre åldrarna är att lyssna och tala (Pinter, 2006 s. 62). En 

lärare bör även skapa meningsfulla aktiviteter som anpassas till varje individs förkunskap, 

intresse och åldersgrupp för att motivera eleven till att lära sig engelska (Pinter, 2006, s. 63). 

Variation i engelskundervisningen är också en viktig utgångspunkt enligt Estling Vannestål 

och Lundberg (2010, s. 12 ).  

 

Precis som Pinter (2006) anser Lundberg (2010, s. 24) att läraren bör utmana eleven på en 

högre kunskapsnivå och genom att använda sig av bland annat förförståelse, redan kända ord, 

bilder och kroppsspråk får elever gissa helheten i det språkliga budskapet. När elever tolkar 

sammanhang genom sin engelska utvecklas deras kompetens att använda språket som 

tankeredskap vilket de kommer ha stor nytta av i framtida studier (Lundberg, 2010 s. 25). 

Ibland vill även lärare variera sin undervisning genom att komplettera med eget material i 

form av exempelvis pratkort, film eller egna berättelser. Vid dessa tillfällen är det dessutom 

viktigt att inkludera eleverna vid valet av nytt material eller nya arbetssätt (Pinter, 2006, s. 

128). 

 

 

3. Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska bakgrund som denna studie vilar på. Först beskrivs 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv med fokus på utveckling och lärande i en process 
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genom sociala sammanhang. Därefter förklaras MacIntyres teori, Willingness to 

communicate, om en individs vilja till att kommunicera på andra språk utöver sitt modersmål. 

 

3.1. Det sociokulturella perspektivet 
Enligt Vygotskij (1978, s. 84) är lärandet en ständigt pågående process som startar redan vid 

födseln. Han betonar också att individens lärande stärks genom social interaktion med andra. 

I lärandet som sker före skolstart påverkas barnet av sin omgivning, exempelvis föräldrar och 

äldre syskon. Genom att lyssna på sin omgivning och imitera lär sig barnet många nya 

färdigheter. Vygotskij var intresserad av individens potentiella lärande och studerade barn 

som unika individer i lärprocessen (Vygotskij, 1978, s. 84).  

 

När en elev erbjuds systematiskt stöd förklarar Säljö (2010, s. 192) arbetssättet med det 

engelska begreppet scaffolding som påminner om Vygotskijs tankar. Scaffolding innebär att 

lärare ger elever mycket stöd i början av inlärningsprocessen vilket avtar efter hand som 

eleven blir mer självgående. Vygotskij skriver om ett sätt att se på inlärning som han kallar 

för The Zone of Proximal Development (ZPD) vilket utgör nivåskillnaden mellan en individs 

förmåga att utföra en uppgift med vägledning av en mer kompetent person eller att utföra 

uppgiften självständigt (Vygotskij, 1978, s. 86). Vidare har Vygotskij en 

socialkonstruktivistisk syn på kunskap, där lärare ses som en del av mänsklig samvaro och 

där skolans funktion är att göra människor delaktiga i samhällets kollektiv (Säljö, 2010, s. 

195).  

 

3.2. Elevers vilja att kommunicera (WTC) 
MacIntyre (2007, s. 568) använder begreppet Willingness to communicate (WTC) som 

handlar om fri vilja att kommunicera på andra språk utöver sitt modersmål. Han illustrerar 

sin teori med en pyramid (Figur 1) bestående av sex olika nivåer som tillsammans påverkar 

lärandeprocessen. I grunden består processen av den närmaste omgivningen (Eng. intergroup 

climate) och elevens personlighet. Längst upp i pyramiden innebär hur personen 

kommunicerar (Eng. use) och MacIntyre menar att för att nå språklig kompetens krävs det 

att man går igenom samtliga nivåer i pyramiden vid språkinlärning (MacIntyre, 2007, s. 564). 

Om en elev exempelvis inte vill lära sig språk behöver läraren försöka hitta strategier för att 

fånga elevens intresse och komma vidare till nivå 5 som handlar om de kognitiva delarna 

(Eng. Affective-Cognitive Context).   

Vad är det då som gör att vissa elever väljer att kommunicera och andra väljer att vara tysta? 

Här förklarar MacIntyre att motivationen tillsammans med individens självförtroende är 

viktiga faktorer som påverkar elevens vilja (nivå 4) till att kommunicera (MacIntyre, 2007, 

s. 568). Ett gott självförtroende innebär således en vilja till att tala och ett lågt självförtroende 

gör att individen ofta undviker att tala (MacIntyre, 2007, s. 567). Även språkängslan (Eng. 

language anxiety) kopplad till en specifik situation (nivå 3) kan påverka negativt om den 

ökar, vilket gör att en elev väljer att vara tyst vid det specifika tillfället (MacIntyre, 2007, s. 

565). Detta gör det även komplicerat för elever vid språkinlärning när de vid olika tillfällen 

ställs inför valet att våga tala (nivå 2). När individen når nivå 1 innebär det att eleven har ett 

gott självförtroende och litar på sin språkliga kompetens och väljer att kommunicera 

(MacIntyre, 2007, s. 568). 
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Figur 1: MacIntyres (2007, s. 568) modell av Willingness to Communicate. 
 

 

4. Metod 
I detta avsnitt presenteras val av metod och etiska aspekter samt tillvägagångssätt vid urval, 

sökprocess, tolkning och analys av litteratur. Studien grundar sig på vetenskapliga artiklar 

och rapporter.  

 

4.1. Studiens design 
Detta arbete är en systematisk litteraturstudie vars syfte är att systematiskt söka, kritiskt 

granska och sammanställa tidigare forskningslitteratur inom ett valt ämne (Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström, 2013, s. 31). Fokus är på tidigare forskning inom elevers vilja och 

attityd till att kommunicera på engelska, främst inom årskurs 4-6, och studien kan leda vidare 

dels till ökad kunskap som gynnar undervisning och utbildning och dels till nya 

forskningsstudier inom ämnet.  Arbetsprocessen innebar att först välja ett ämnesområde med 

tillhörande problemformulering. Därefter formulerades en plan för litteraturstudien, sökord 

och sökstrategi bestämdes samt val av litteratur som skulle inkluderas i studien.  

 

Den valda litteraturen har kvalitetsgranskats och slutligen genomfördes en analys av 

resultatet som sammanställts och diskuterats. Då det i en systematisk litteraturstudie anses 

vara viktigt att analysera varje artikels resultat och dess bevisvärde (Eriksson Barajas m.fl.  

2013, s. 31) valde jag detta arbetssätt i min arbetsprocess.   

 

 



 

6 

 

4.2. Etiska aspekter 
Det allra första steget innan litteraturstudien påbörjas är att överväga olika etiska 

ställningstaganden. Detta innebär bland annat att frågor ställs till litteraturen istället för till 

personer med ett objektivt förhållningssätt (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 70). I denna 

litteraturstudie följs Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Etiska 

överväganden vid denna litteraturstudie har varit att välja tidigare vetenskapliga studier som 

innehåller noggranna etiska överväganden och redovisa dessa. Det innebär även att deltagare 

är med på frivillig basis och att de är införstådda med syftet av studien samt information om 

deltagarnas anonymitet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

4.3. Urval 
Urvalet av litteratur som ingår i denna studie är tidskriftsartiklar och avhandlingar som 

övervägande har blivit ”peer reviewed” och är publicerade mellan år 2000-2016. Detta anses 

vara relevant då det är vetenskapliga artiklar och betydelsefullt innehåll för denna studie. Vid 

några tillfällen har jag begränsat sökningen till en kortare tidsperiod för publicering. Detta på 

grund av att jag genom tidigare studentlitteratur fick vetskap om artiklar som kunde vara 

aktuella även i denna studie. För att begränsa antalet träffar och hitta liknande artiklar sökte 

jag på kortare tidsperiod och liknande sökord. För att avgöra vilka artiklar som skulle 

inkluderas skedde ett urval av litteraturen. Ett kriterium för inkludering i studien är bland 

annat att studierna helst skulle beröra elever i åldrar från 10-13, vilket motsvarar de svenska 

årskurserna 4-6. Om det exempelvis i en studie handlar om motivation för att tala engelska 

som L2 men berör elever i ett annat land än Sverige lästes artikeln vidare för att se om 

innehållet ändå anses vara relevant för denna studie.  

Alla artiklar, förutom Gun Lundbergs (2007) licentiatavhandling Teachers in action är 

granskade av oberoende experter och markerade med så kallad peer perview, för att 

säkerställa dess reliabilitet. Jag valde även att inkludera Lundbergs licentiatavhandling då 

den anses vara trovärdig och relevant för denna studie. 

 

4.4. Databaser 
Sökningar utfördes dels i sökmotorn Summon via Högskolan Dalarnas bibliotek samt olika 

databaser. Databaserna för denna studie var följande: ERIC (Education Resources 

Information Centre), DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), LLBA (Linguistics and 

Language Behavior Abstracts) och MLA (Akademisk litteratur inom litteraturvetenskap och 

språkvetenskap). Sökningar genomfördes för att identifiera, välja och värdera litteratur som 

ansågs vara lämplig för studien. Dessa val av databaser gjordes på rekommendation av 

bibliotekspersonal och handledare vid Högskolan Dalarna. Löpande dokumentation av 

litteratursökningen skedde systematiskt för att visa tillvägagångssätt vid insamling av data. 

Därefter bestod arbetet i att kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja vilken litteratur som 

skulle ingå i studien. Litteratursökning utfördes både manuellt och genom databaser. 

Sökningsprocessen och resultatet av denna presenteras i Bilaga 1. 

 

4.5. Sökord och sökstrategi 
Sökstrategin under arbetsprocessen var att bestämma nyckelord och ämnesord att söka på i 

olika databaser vilket rekommenderas av Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 46). Valda sökord 

utifrån studiens forskningsfrågor var följande: Communication, kommunikation på engelska, 
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English as a second language, Students willingness to communicate, Students Willingness to 

talk English L2, EFL, ESL och motivation.  

Några av sökorden har kommit till under arbetets gång och på rekommendation av 

handledare. Jag har även använt mig av tidigare vetenskapliga artiklars referensförteckning 

och därför har även sökning utfört på Zoltan Dörnyei och Gun Lundberg då dessa författares 

verk ansågs passa kriterierna för denna studie.  En del av sökorden har i vissa fall inom 

databasen Eric utgått från en ämnesordlista (thesaurus) för att få mera förslag via 

underkategorier och förslag på nya sökord, en sökstrategi som också rekommenderas av 

(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 80). I databasen Eric fungerar det bäst med engelska ord 

vilket har gjort att det övervägande är engelska sökord som gett underlag till denna studie (se 

Bilaga 1). 

 

4.6. Innehållsanalys och kvalitetsgranskning 
Litteratur som är valda att ingå i studien har kvalitetsgranskats utifrån en mall enligt Tabell 

1, nedan.2 Mallens utformning grundar sig på Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 175-192) 

förslag på diverse checklistor samt inspiration från tidigare students arbete. Mallen har 

använts för att säkerställa artiklarnas kvalitet och trovärdighet och resultat redovisas i tabell 

3. Varje svar av Ja ger ett poäng och i denna studie inkluderas artiklar med ett minimum av 

7 poäng. Detta för att säkerställa att studien omfattas av hög trovärdighet.  
 

 

 

Tabell 1. Mall för kvalitetsgranskning 

 Fråga Ja Nej 

1 Är syftet tydligt formulerat?   

2 Är frågeställningarna tydliga?   

3 Finns det en röd tråd i studien?   

4 Framgår det när och var studien är genomförd?   

5 Är urvalsgruppen lämplig?   

6 Beskrivs etiska aspekter?   

7 Framgår metoden i studien?   

8 Är resultatet trovärdigt?   

9 Finns det en resultatdiskussion?   

10 Diskuteras studiens brister och dess validitet och reliabilitet?   

   Totalt antal JA   

  

 

En viktig del i arbetet med kvalitetsgranskningen har varit att notera vad som anses vara 

relevant i diverse källor och som är av intresse för denna litteraturstudie. Valet av relevans 

kopplas till denna studies forskningsfrågor som är vad som ökar elevens motivation till att 

tala engelska i klassrummet samt hur läraren kan forma sin undervisning för att motivera 

eleven till att kommunicera på engelska. Slutligen analyserades varje artikels resultat och 

dess bevisvärde. Presentation av analyserade källors innehåll redovisas i Tabell 2 och resultat 

från kvalitetsgranskning redovisas i Tabell 3. 

                                                 
2 Mall för kvalitetsgranskning.  

Denna tabell är inspirerad från diverse checklistor från Eriksson Barajas samt från tidigare studentarbete, 

Therese Stefansdotter, VT2015, Muntlig kommunikation i engelskundervisningen – en litteraturstudie. 
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Tabell 2. Presentation av analyserade källors innehåll. 

Författare Titel År Dokumenttyp  

Metod 

Innehåll  

Sharon 

Ahlquist 

Storyline approach: 

promoting learning 

through cooperation in 

the second language 

classroom 

2015 Artikel  

Studie av svenska 

elever 11-13 år. 

Observation i fem 

veckor, dagbok, 

enkäter, intervjuer med 

elev/lärare, texter, 

video (s.47). 

Författaren undersöker hur 

storyline som metod 

påverkar elevens motivation 

till språkinlärning. Genom 

en fiktiv miljö får eleverna 

tillgång till ett varierande 

arbetssätt. 

 

Zoltan 

Dörnyei 

Attitudes, Orientations, 

and Motivations in 

Language Learning: 

Advances in Theory, 

Research, and 

Applications 

2003 Artikel 

Forskningsöversikt 

som sammanfattar 

tidigare forskning och 

visar här de viktigaste 

delarna. Mitt fokus är 

på WTC (s.12), 

meningsfulla aktiviteter 

(s.14) samt Lärarens 

motivation (s.26). 

Artikelns syfte är att ge 

insyn av forskning inom 

attityd & motivation vid 

inlärning av L2  

Lärare vill veta HUR man 

motiverar istället för VAD 

som motiverar eleverna (s. 

23). 

 

Kata Csizér 

och Zoltan 

Dörnyei  

The internal structure of 

language learning 

motivation and its 

relationship with 

language choice and 

learning effort.   

2005 Artikel  

som sammanfattar 

studier vid två olika 

tillfällen i Ungern. 

Använder bland annat 

frågeformulär med 

svarsalternativ. 

Undersökning av 13-14 

åringar (8593 st.). Visar att 

en av de viktigaste 

faktorerna är hur man 

identifiera sig med 

målspråket (Integrativeness, 

s. 19).  

Modellen visar på viktiga 

aspekter inom L2 

motivationens komplexitet 

(s. 30).  

 

Gun Lundberg Teachers in action 2007 Licentiat-avhandling. 

Aktionsforskning 

 

Ge lärare mer 

kompetens. P.g.a. att 

engelska ej obligatorisk 

i lärarutbildningen 

sedan år 1987 (s. 14). 

Med en kompetens-

utvecklingskurs ihop med 

aktionsforskning, fokusera 

på engelska i tidiga åldrar 

och skapa förutsättningar för 

utveckling av undervisning i 

eng. (s.71). 

 

Peter D. 

MacIntyre 

Willingness to 

Communicate in the 

Second Language: 

Understanding the 

Decision to Speak as a 

Volitional Process 

2007 Artikel. 

Litteraturöversikt av 

tidigare forskning inom 

språkängslan och 

motivation till att lära 

sig ett nytt språk 

(s.564). 

Undersöker språkängslan 

och motivationens betydelse 

för språk-inlärning (s. 573). 

 

 

5. Resultat 
I detta avsnitt presenterar studiens resultat utifrån studiens två forskningsfrågor som är vad 

som motiverar eleven till att tala engelska och vad läraren kan göra för att skapa en god 

undervisningsmiljö.  
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5.1. Resultat från kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskning av de valda källorna redovisas nedan i Tabell 3. För att inkluderas i 

denna litteraturstudie krävs ett minimum av minst 7 poäng, där varje Ja ger 1 poäng. Vid 

analys bestämdes att detta ska vara minsta antal poäng för att studien ska hålla en god kvalitet, 

vilket även nämns i Eriksson Barajas m.fl. (2013).  

 

 
Tabell 3. Resultat kvalitetsgranskning 

 Artikel Ahlquist  

2015 

Dörnyei 

2003 

Dörnyei 

Csizér 

Lundberg 

2007 

MacIntyre 

2007 

 Fråga Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

1 Är syftet tydligt formulerat? X  X  X  X  X  

2 Är frågeställningarna tydliga? X   X  X X  X  

3 Finns det en röd tråd i studien? X  X  X  X  X  

4 Framgår det när och var studien är 

genomförd? 

X  X  X  X   X 

5 Är urvalsgruppen lämplig? X  X  X  X  X  

6 Beskrivs etiska aspekter? X   X  X X   X  

7 Framgår metoden i studien? X  X  X  X  X  

8 Är resultatet trovärdigt? X  X  X  X  X  

9 Finns det en resultatdiskussion? X   X X  X   X 

10 Diskuteras studiens brister och dess validitet 

och reliabilitet? 

 X X  X  X  X  

   Totalt antal JA 9  7  8  10  8  

 

 

 

5.2. Resultat som påverkar elevens motivation 

Ahlquist studie visar att eleverna främst uppskattar att arbeta i små grupper, de kommunicerar 

på engelska och utövar meningsfulla aktiviteter där alla kan delta och har sin egen roll 

(Ahlquist, 2015, s. 51). Studien är genomförd under en femveckors-period i en svensk skola 

och eleverna som observerats är 11-13 år. Genom att skapa en fiktiv miljö i klassrummet 

undersöker författaren hur metoden storyline påverkar elevernas motivation till 

språkinlärning. Ahlquist menar att yngre barn har generellt en positiv inställning till att lära 

sig engelska. De lär sig genom ett holistiskt sätt varpå författaren menar att arbetet med 

storyline skapar goda förutsättningar för språkinlärning då det dessutom visat sig att de flesta 

som deltagit i undersökningen upplever storyline som en rolig undervisningsmetod (Ahlquist, 

2015, s. 42).  
 

Eleverna i studien svarar att de ser fram emot lektionerna och menar att det alltid händer nya 

saker. Studien visar även att genom ett varierande arbetssätt stärks deras självkänsla och 

motiverar dem till att lära sig mer. Vidare generar det i att eleverna dessutom vågar och vill 

kommunicera i klassrummet (Ahlquist, 2015, s. 51). Detta stämmer även med övriga resultat 

där det framgår att lärare som använder en varierande undervisning oftast lyckas inspirera 

elever till att vilja lära sig språk (Lundberg, 2007, s. 124; Dörnyei, 2003, s. 14). 

 

Utifrån klassrumsobservationer, intervjuer med lärare, textanalyser och övriga data framkom 

det i Ahlquist studie att en förbättring av språkutvecklingen kunde märkas vid flera områden. 

Bland annat visade det sig att elever kände sig mer säkra på att tala och därmed kände mer 

vilja till att kommunicera (Ahlquist, 2015, s. 49).  
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Det framgår även tydligt i MacIntyres forskningsöversikt att både språkängslan och 

motivation inom språkinlärning spelar en viktig roll när det handlar om att våga uttrycka sig 

på ett främmande språk (MacIntyre, 2007, s. 573). Kanske den viktigaste faktorn som 

framkommer i studien är vad som hindrar en individ från att tala när tillfälle ges (MacIntyre, 

2007, s. 573). De faktorer som håller en person tillbaka är främst språkängslan och 

motivationen, men även tidsaspekten är en viktig del. Han menar med andra ord att en person 

väljer att tala när den känner sig redo och tror på sig själv (MacIntyre, 2007, s. 573). Vad 

gäller motivationen så anser även Dörnyei (2003, s. 26) att läraren bör ha höga förväntningar 

på eleverna vilket i sin tur skapar motivation hos eleverna. Dörnyei hävdar dessutom att viljan 

att kommunicera och individens språkliga kompetens är två skilda saker (Dörnyei, 2003, s. 

12). Han menar att en del duktiga elever trots sin språkliga kompetens väljer att inte tala, 

jämfört med andra elever som trots sämre kunskaper söker sig till nya sammanhang för att 

kommunicera på engelska. Detta har att göra med elevens självförtroende som även det spelar 

en viktig roll i sammanhanget (Dörnyei, 2003, s. 12).  

 

Dörnyei och Csizérs undersökningar omfattar elever som var 13-14 år bosatta i Ungern. 

Första studien genomfördes år 1993 och omfattades av 4 765 elever, andra studien omfattade 

3 828 elever och utfördes år 1999 (Dörnyei & Csizér, 2005, s. 20). Eleverna fick fylla i 

frågeformulär med angivna svarsalternativ.  En av de viktigaste faktorerna som upptäcktes 

var att det är hur man identifierar sig själv till målspråket (Eng. integrativeness) tillsammans 

med övriga faktorer som motiverar till språkinlärning (Dörnyei & Csizér, 2005, s. 30). 

Författarna förtydligar sin tolkning av begreppet Integrativeness med ”the Ideal L2Self”, 

vilket här tolkas som hur man identifierar sig själv i förhållande till målspråket. 

 

5.3. Resultat som påverkar en god undervisning 
Lundbergs studie pågick under fem terminer där aktionsforskning kombineras med kurser i 

kompetensutveckling för lärare (Lundberg, 2007, s. 16). Den tydligaste delen i studiens 

resultat är att både lärare, föräldrar och elever visat intresse av en tidig språkstart. Det visar 

sig vara gynnsamt att starta med språk i ett tidigt skede eftersom de yngre barnen visat stort 

intresse, nyfikenhet och lust till att lära sig engelska redan i förskoleklass (Lundberg, 2007, 

s. 151). Det framkom även hos Lundberg (2007) att en del lärare som undervisar i engelska 

saknar utbildning för språkundervisning. Trots att lärarens ämneskunskap är viktig för barns 

språkutveckling påpekar Lundberg att det sedan 90-talet då skolan kommunaliserades, inte 

skett tillräckligt med kompetensutveckling för lärare mot yngre åldrar (Lundberg, 2007, s. 

42). Vidare visar det sig att mer än 75 % av skolorna som ingår i studien påbörjas 

undervisningen i engelska i årskurs tre (Lundberg, 2007, s. 82). Några skolor startar redan i 

årskurs ett och de flesta av dessa skolor har ofta önskemål om att ta in engelskan redan i 

förskoleklass (Lundberg, 2007, s. 82).   

 

Lundbergs studie visar att det redan då skett en del förändringar som riktar sig mot en mer 

kommunikativ språkmiljö redan i förskoleklass. Pedagoger är medvetna om fördelarna med 

att introducera språket tidigt, vilket har resulterat i att många pedagoger börjat använda 

engelskan mer naturligt i sin undervisning. Lärare vill introducera språkundervisning innan 

barnen kommer in i en ålder där de känner sig blyga och osäkra på sin språkliga kompetens 

(Lundberg, 2007, s. 151).  Undersökningen visar också att elever i årskurs tre och uppåt har 

en tendens att visa osäkerhet på sin kommunikativa förmåga på målspråket. Många av 

eleverna som går i årskurs 4 och uppåt upplever engelska som tråkig. Detta förklaras i 

undersökningen med att många elever känner en osäkerhet att tala inför andra och tycker det 

är pinsamt och är oroliga för att uttrycka sig fel (Lundberg, 2007, s. 153).  
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6. Diskussion  
I detta avsnitt kommer resultatet i studien att diskuteras utifrån bakgrund och teori. Även val 

av metod, studiens trovärdighet och begränsningar diskuteras samt förslag på fortsatta 

studier. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur man som lärare kan motivera 

elever i årskurs 4-6 att kommunicera på engelska samt vilka faktorer som gör eleven 

motiverad till att lära sig engelska. 

 

Studiens forskningsfrågor har varit:  

 Vad påverkar elevens motivation till att tala på engelska i klassrummet?  
 

 Hur kan läraren undervisa för att elever ska våga prata på engelska i 

klassrummet? 

 

 

6.1. Vad påverkar elevens motivation? 
Utbildningen ska främja en livslång lust att lära vilket innebär att det är viktigt med lärare 

som i sin profession känner trygghet i sin roll och kan skapa en god klassrumsmiljö 

(Skolverket, 2011, s. 7). Trots att lärarens ämneskunskap är en framgångsfaktor för barns 

språkutveckling (Lundberg, 2010, s. 31) påpekar Lundberg att det genomförts få insatser 

inom kompetensutveckling i engelska, för lärare mot yngre åldrar (Lundberg, 2007, s. 42). 

Inom språkforskning anses läraren ha huvudrollen så med andra ord är läraren en viktig 

framgångsfaktor för elevens språkutveckling (Lundberg, 2007, s. 31; Pinter, 2006, s. 41). 

Undersökningen av Lundberg visar också att en engagerad lärare kan skapa en positiv 

klassrumsmiljö som gynnar lärandet inom alla åldrar (Lundberg, 2007, s. 31). Dock, enligt 

en undersökning utförd 2006 av Statistiska Centralbyrån, att av de lärare som undervisar i 

engelska språket för årskurs 7- 9 har endast hälften behörighet att undervisa i ämnet 

(Lundberg, 2007, s. 36).  

 

Arbetsmetoden storyline tilltalar mig som arbetssätt. Ahlquist (2015) anser att genom att 

använda sig av storyline i sin språkundervisning leder detta till att eleverna upplever lärandet 

som roligt samtidigt som de kommunicerar på engelska. Som tidigare nämnts visar det sig 

att arbetsmetoden med storyline förstärker elevens självkänsla vilket även gör att eleverna 

gärna talar på engelska för att klara av att lösa uppgifterna tillsammans. Genom att skapa en 

meningsfull aktivitet genom storyline upplevs lärandet som positivt och avdramatiserat 

(Ahlquist, 2015, s. 49). Då skolan dessutom ska sträva efter att ha en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (Skolverket, 2011, s. 10) känns arbetet 

med storyline som en bra variation i undervisningen. Precis som litteraturen nämner, 

upplever många elever att det är lättare att uttrycka sig på målspråket då de får arbeta i mindre 

grupper istället för att tala inför en hel klass (Ahlquist, 2015, s. 48; Pinter, 2006, s. 39). 

  

När det kommer till språklig kompetens och elevens vilja att tala är MacIntyres pyramid (se 

Figur 1) tillsammans med Vygotskijs teori en bra utgångspunkt för att förklara vad som krävs 

av både lärare och elever under lärandeprocessen. I Vygotskijs teori där lärandet anses ske 

tillsammans med andra och där eleven kontinuerligt får det stöd som krävs för att klara en 

uppgift stärker det elevens motivation och med det även elevens självkänsla. Genom att 

samtliga nivåer i MacIntyres pyramid ingår i lärandeprocessen kommer eleven så småningom 

att nå språklig kompetens. En förutsättning är att lägga en god grund för elevens 

självförtroende både individuellt och inom gruppen.  
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Vidare anser MacIntyre (2007, s. 572) i sin studie att en viktig faktor för att våga uttrycka sig 

på ett främmande språk påverkas av motivationen tillsammans med individens 

självförtroende. Han menar att elever ibland väljer att kommunicera medan andra väljer att 

vara tysta. Att vilja och våga är viktiga drivkrafter för språkutvecklingen även enligt 

Lundberg (2010, s. 21) som anser att elever med svagt språkligt självförtroende ofta väljer 

att vara tysta i klassrumsaktiviteter eftersom de inte vågar prata med sina kamrater. Detta 

innebär att det är extra viktigt med en lärare som lyckas skapa en trygg klassrumsmiljö där 

elever vågar prata engelska i klassrummet (Lundberg, 2010, s. 21; Pinter, 2006, s. 60).  

 

6.2. Hur kan läraren undervisa för att motivera elever? 
Läraren bör ha höga förväntningar på elever vilket i sin tur skapar motivation hos eleven 

(Pinter, 2006, s. 60; Dörnyei, 2003, s. 26). Utöver elevens motivation spelar även lärarens 

motiverande förhållningssätt en avgörande roll för elevens inlärning (Dörnyei, 2003, s. 26).  

Flera författare nämner vikten av uppgifter på en utmanande nivå för att eleven ska uppleva 

språkinlärningen som meningsfull och motiverande (Dörnyei, 2003, s. 14; Lundberg, 2010, 

s. 24; Pinter, 2006, s. 60). Vad gäller den kommunikativa förmågan ställs det höga krav både 

på eleven och på läraren även enligt Svartvik (2001, s. 13). Han anser att en person med god 

kommunikativ kompetens inte behöver kunna uttrycka sig flytande på målspråket men 

nämner vissa situationer som bör kunna hanteras. Några exempel som nämns är bland annat 

att skriva ett brev, insändare eller uppsats eller att småprata på rasten (Svartvik, 2001, s. 13). 

 

Som tidigare nämnt behöver läraren först och främst känna trygghet i sin roll som ledare 

(Dörnyei, 2003, s. 26). Genom sin entusiasm och didaktiska kunskap kan läraren först då 

skapa en bra lärmiljö där eleverna blir motiverade till att lära sig. En utmaning i läraryrket är 

ändå att fånga samtliga elevers uppmärksamhet och intresse, speciellt då det i en klass kan 

skilja mycket på elevernas kunskapsnivå. Med kännedom om Vygotskijs (1978) och 

MacIntyres (2007) teorier om individers lärandeprocesser har lärare goda förutsättningar att 

skapa en bra lärmiljö om läraren själv är trygg i sin ledarroll och sin språkliga kompetens.  

 

Skolverkets rapport (2010) visar att det har hög status hos både elever och föräldrar att 

behärska det engelska språket och de ser det som en god investering för framtiden 

(Skolverket, 2010, s. 7). Studien visar även att eleverna tycker om engelska och det är framför 

allt den muntliga kommunikationen i engelska som eleverna vill utveckla. I en av intervjuerna 

i rapporten framkommer följande svar hos en elev (Skolverket, 2010, s. 31):  

 
Jag kan lära mig att skriva engelska, utan problem, på datorn. Men sen när jag ska prata så är 

jag jätteosäker och det är ju därför jag väljer engelskprofil, för att kunna prata sen när jag ska 

... (Elev åk 7–9) 

 

Även andra författare påpekar vikten av ordförståelse, ordinlärning och ordens användning 

som viktiga faktorer för att elever ska kunna visa sina språkkunskaper (Bergström, 2001, s. 

57; Svartvik, 2001, s. 13; Lundberg, 2010, s. 25). Vidare framgår det i Skolverkets rapport 

att lärare som känner sig osäkra på målspråket ofta kommunicerar på svenska i klassrummet. 

Lärarens bristande kunskaper blir därför till en nackdel för både lärare och elever. Det 

intressanta är att flera av författarna nämner vikten av att läraren kommunicerar på engelska 

för att eleven ska bli van med språket (Pinter, 2006, s. 62; Lundberg, 2010, s. 27) samtidigt 

som lärare inte får den kompetensutbildning de behöver för att lyckas i sin roll som 

språklärare (Lundberg, 2007, s. 42).  
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Som tidigare nämnts framhålls det att lärare som använder strategier genom att avdramatisera 

språkfel och fokusera på vad man kan istället för det man inte kan, skapar en gynnsam 

klassrumsmiljö (Lundberg, 2010, s. 26). Många elever blir glada när de får höra att de kan 

vilket även leder till elever som känner motivation till att lära sig nya saker.  

 

Den främsta anledningen till engelskundervisning är att eleven ska känna tilltro till sin egen 

förmåga att använda sig av det engelska språket vid olika sammanhang. Det är därför viktigt 

att eleven har gott självförtroende för att våga kommunicera vid olika tillfällen, vilket även 

nämns i Kommentarmaterial till kursplanen i engelska (Skolverket, 2012, s. 8). Detta innebär 

även att det är viktigt att elever lär sig tolka sammanhang genom sin engelska för att utveckla 

sin kompetens att använda språket som tankeredskap (Lundberg, 2010, s. 25). Vidare kan 

läraren genom att utmana eleverna och låta nivån på undervisningen ligga högre än elevernas 

förmåga, alltså i deras proximala utvecklingszon, skapa intresse och självständiga elever som 

litar på sin språkkompetens (Lundberg, 2010, s. 24; Vygotskij, 1978, s.86). 

 

6.3. Begränsningar i studien 
Denna litteraturstudie har genomförts på ett systematiskt tillvägagångssätt gällande urval, 

analys och resultatbeskrivning. Det finns trots detta en del begränsningar som kan ha påverkat 

studiens resultat. Några exempel på begränsningar är valet av olika sökord eller sökprocessen 

i andra databaser, vilket kunde ha gett studien andra resultat än vad som framkommer i denna 

studie. Kvalitetsgranskningen är utförd av en person med engelska som andraspråk vilket gör 

att texter kan tolkas olika beroende på översättarens kompetens i engelska språket. Då studien 

dessutom är utförd under en kort tidsperiod med relativt få artiklar som grund kan studiens 

trovärdighet ifrågasättas. Å andra sidan har artiklar som är med i studien valts ut med 

noggrann analys och kvalitetsgranskning vilket styrker studiens trovärdighet.  

 

 

7. Slutsats 
Samtliga texter som undersökts i denna litteraturstudie har förespråkat motivation som en 

viktig komponent för viljan till att tala engelska. Det som påverkar elevers motivation visar 

sig vara ett varierande arbetssätt, en trygg inlärningsmiljö och även att kommunikationen förs 

på målspråket. Genom att elever finner undervisningen meningsfull och rolig påverkar det 

även deras självkänsla som i sin tur leder till att elever vill lära sig mer. Att använda 

målspråket och skapa meningsfulla och utmanande aktiviteter har även visat sig vara viktiga 

faktorer för att lärare ska kunna inspirera sina elever till att våga tala på engelska i 

klassrummet. Genom en undervisning som utgår från elevens intresse och förförståelse kan 

elevers vilja att prata på engelska i klassrummet ökas. Här är det även viktigt att ha förståelse 

för att elever lär sig som unika individer. Med tanke på Bergströms (2001) lista över elevers 

önskemål om förändring i sin språkundervisning (se avsnitt 2.2.) kan arbetsmetoden med 

storyline ha en gynnsam effekt för att uppnå denna förändring. 

 

Med hänsyn till både lärarens och elevens förkunskaper gäller det att skapa en klassrumsmiljö 

där eleven känner trygghet och vågar uttala sig på målspråket. Det är därför viktigt med 

professionella lärare som har kompetens för att klara av skolans komplexa uppdrag och 

tillgodose samtliga elevers förutsättningar och behov vid språkinlärning. (Ahlquist, 2015, s. 

51; Lundberg, 2007, s. 122; Lundberg, 2010, s. 21, 23; Pinter, 2006, s. 60). 
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7.1. Framtida studier 
Då det verkar finnas relativt lite forskning i Sverige inom elevers vilja till att kommunicera 

på engelska, skulle det vara intressant att göra mer forskning inom området i de svenska 

skolorna. Framtida studier kan ge oss mer kunskap om hur svenska elever och lärare upplever 

språkundervisningen främst i skolåren 4-6. Då det även visat sig vara viktigt att starta med 

språkinlärning redan i yngre åldrar kan även framtida studier inom F-klass till årskurs 3 vara 

av intresse. Det skulle därför vara intressant att genomföra en empirisk studie i svenska skolor 

vilket skulle ge oss information om hur dagens elever upplever språkinlärning. Genom att 

använda både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod kan man få reda på värdefull 

information. Framtida studier kan exempelvis bestå av en kombination av observationer i 

klassrum, intervjuer med lärare och elever samt enkätundersökning till elever och lärare för 

att fånga deras synpunkter och attityder på dagens språkundervisning. 
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Bilaga 1 
Litteratursökning och urvalsprocess i databas 

 
Databas 
 

Sökord 
 

Begränsning 

/Årtal 

Antal 

träffar  
 

Antal 

lästa 

rubriker 

Antal lästa 

samman-

fattningar 

Resultat om 

med i studien 

Google 

Scholar 

Students 

Willingness to 

communicate  

2000-2016 88 600   Utfall ej 

hanterbart 

Google 

Scholar 

Students 

Willingness to 

communicate in 

English 

2000-2016 19 300   Utfall ej 

hanterbart 

ERIC Students 

Willingness to talk 

English 

2000-2016 

Peer reviewed  

 

12  12 2 Nej  

Ej fokus på 

kommunikation 

 

ERIC  Students 

Willingness to talk 

English L2 

2000-2016 

Peer reviewed 

1 1 1 Nej  

fel målgrupp 

ERIC  

Thesaurus 

Motivation in 

talking English as a 

foreign language 

2000-2016  

Motivation: 

motivation 

techniques: 

Learning, self & 

students 

motivation + 

English class  

Educ report & 

peer reviewed 

8 8 8 Nej  

Syfte var att 

identifiera high 

school lärares 

undervisning  

ERIC  Motivation talking 

English as a foreign 

language 

2005-2016 

Peer reviewed 

 

8 8 2 Nej,  

fel åldersgrupp 

ERIC  

Thesaurus 

English material in 

the classroom 

2000-2016 

DE "Language 

Enrichment" 

OR DE 

"Enrichment" 

OR DE 

"Linguistic 

Input" OR DE 

"Second 

Language 

Instruction" OR 

DE "Second 

Language 

Learning" 

Peer-reviewed 

Educational 

reports 

 

48 

 

25 

 

 

4 

 

Nej  

Ej relevant 

Eric Motivation for 

students 

2000-2016 

Eric Documents 

 + Peer 

reviewed 

109 25 0 Nej inriktning 

andra ämnen 

Eric Motivation for 

students 

Elementary 

education 

2000-2016 

28 20 2 Nej, inriktning 

matematik 
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Databas 
 

Sökord 
 

Begränsning 

/Årtal 

Antal 

träffar  
 

Antal 

lästa 

rubriker 

Antal lästa 

samman-

fattningar 

Resultat om 

med i studien 

Eric Motivating English 

learners 

2000-2016  

peer reviewed 

263 25 3 Nej 

fel inriktning  

LLBA Students attitude to 

talk English 

2000-2016  

peer reviewed 

146 20 2 Nej, fel 

målgrupp 

LLBA Communication in 

English 

2000-2016 

peer reviewed 

22726 20 3 Nej, ej fokus på 

tala eng 

Eric WTC English as a 

second language 

2000-2016  

peer reviewed 

44 10 0 Nej fel ämne 

ERIC Material use in 

English classroom 

L2 

2000-2016  

peer reviewed 

44 20 0 Nej, fel ämne 

ERIC Material use in 

English classroom 

L2 and WTC 

2000-2016  

peer reviewed 

1  1 1 Nej  mot higher 

education 

LLBA What motivates 

students to learn 

English 

Peer-reviewed 

2000-2016 

7 7 1 Nej, higher 

education  

MLA English motivation 

to talk and ELT 

2000-2016  

peer reviewed 

8 8 1 Nej 

Summon English as a 

foreign language 

Peer-reviewed, 

branschtidnings-

artikel + år 

2000-2016 

239 30 2 Ej relevant 

L1 

LLBA English as a 

Second Language 

Teaching  

2005-2016 

Peer reviewed 

7053 20 4 Ej relevant  

LLBA EFL 2000-2016 

Peer reviewed 

2625 20 2 Nej, ej 

kommunikation 

Summon A Dynamic System 

Approach to 

Willingness to 

Communicate 

 1 1 1 Nej  

19-21 åringar  

Eng som L1 

Summon motivational 

strategies in the 

language classroom 

2007-2007   0 Fel målgrupp 

Summon How teacher 

motivate pupils 

2000-2016 

Peer reviewed 

152  15 0 Fel målgrupp 

Summon Willingness to 

communicate 

2005-2016 

Peer reviewed 

134000 10 3 1 JA, övriga ej 

relevanta 

Eric Storyline approach 2013-2016 

Peer review 

33 10 3 1 JA, övriga ej 

relevanta 

Eric "speaking english 

grade 4-6" or EFL 

or ESL 

2005- 2016 

Peer reviewed 

Eric Documents 

53 25 5 Nej, ej relevant 

Eric Communication in 

English 

2000-2016 

Peer reviewed 

39856 20 0 Nej, ej relevant 

Eric 

 

“Communication in 

English” 

2000-2016 

Peer reviewed 

44 20 2 Nej, ej relevant 

ERIC 

 

Dörnyei 2005-2016 

Peer reviewed 

11 11 5 1 JA, övriga ej 

relevanta 

ERIC Zoltan Dörnyei 2000-2016 

Peer reviewed 

16 16 6 1 JA, övriga ej 

relevanta 

  Totalt med i studien 4 
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Bilaga 2 
Litteratursökning och urvalsprocess manuell sökning 

 
Bok, Artikel Författare  och titel på artikel Exkluderad / 

orsak 

Inkluderad 

Engelska för yngre 

åldrar Vannestål, M. 

& Lundberg, G 

(2012) 

Lundberg, G. (2007). Teachers in 

action: att förändra och utveckla 

undervisning och lärande i engelska i 

de tidigare skolåren. Umeå 

universitet, Institutionen för 

språkstudier. 

 Sökt i Diva  

Ja 

Tidigare 

examensarbete av 

Therese Stefansdotter 

VT 2015 

MacIntyre, P. Clément, R.,  Dörnyei, 

Z. Noels, K. Conceptualizing 

Willingness to Communicate in a L2: 

A Situational 

Model of L2 Confidence and 

Affiliation 

Från år 1998.  Nej  

 Totalt med i studien 1 
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Bilaga 3 
Presentation av utvalda artiklar med slutsats 

 

 
Ahlquist, S. (2015) The Storyline approach: promoting learning through cooperation in the second 

language classroom, Education 3-13, 43:1, 40-54, DOI:10.1080/03004279.2015.961692 

Syfte Deltagare Resultat Slutsats 

Författaren 

undersöker hur 

storyline som 

metod påverkar 

elevens motivation 

till språkinlärning. 

Svenska elever 11-13 år. Genom en fiktiv miljö där 

elever arbetar i små grupper och 

kommunicerar på engelska 

stärker det elevens 

självförtroende. 

Den bästa effekten av att arbeta 

med Storyline är samarbetet i små 

grupper och meningsfulla 

aktiviteter där alla kan delta och 

har sin egen roll. Detta stärker 

elevens självkänsla och motiverar 

dem till att lära sig mer och att 

kommunicera i klassrummet 

(s.51). 

 

 

 
Dörnyei, Z. (2003), Attitudes, Orientations, and Motivations in Language Learning: Advances in 

Theory, Research, and Applications, Language Learning, 53, 1, s.3-32. 

Syfte Deltagare Resultat Slutsats 

Artikelns syften:  

att ge en insyn av forskning 

inom motivation vid 

inlärning av L2 eller som 

främmande språk.   

Överblick av tidigare 

studier, deltagare 

framgår ej.  

Fokuserar på helheten, 

och anser att mycket 

intressant sker inom 

forskning inom 

motivation av L2. 

(s.26). 

Förhoppningsvis kommer denna 

artikel att inspirera till fortsatta 

studier inom ämnet. Författarna 

hoppas även se att den 

lingvistiska och psykologiska 

forskningen kan samarbeta 

närmare i framtiden (s.27). 

 

 

 
Dörnyei, Z., Csizér K. (2005), The internal structure of language learning motivation and its 

relationship with language choice and learning effort.  The Modern Language Journal, Vol. 89, No. 1 

(Spring, 2005), s. 19-36. 

Syfte Deltagare Resultat Slutsats 

Artikeln sammanfattar 

tidigare studier och lyfter 

upp 7 komponenter: 

Integrativiness 

Instrumentality 

Vitality of the L2 

community 

Attitudes to L2 speakers 

Cultural interest 

Linguistic self-confidence 

Milieu 

13-14 åringar i Ungern. 

Mätningar utförd år 

1993 och 1999. 

Artikeln visar på några 

viktiga aspekter inom 

L2 motivationens 

komplexitet (s.30). 

En av de viktigaste faktorerna för 

motivation inom språkinlärning 

visar sig vara integrativeness 

(s.19).  

(Intergrativeness tolkas här som 

hur man identifierar sig med sitt 

målspråk.) 
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Lundberg, G. (2007). Teachers in action: att förändra och utveckla undervisning och lärande i 

engelska i de tidigare skolåren. Umeå universitet. Institutionen för språkstudier. 

 Syfte Deltagare Resultat Slutsats 

Aktionsforskning. Att 

undersöka undervisningen i 

engelska och se hur den 

kan utvecklas. Ge lärare 

mer kompetens då engelska 

ej obligatorisk i 

lärarutbildningen sedan år 

1987 (s.14). 

146 kursdeltagare. 

(123 aktionsprojekt) 

Lärare får mer 

kompetens inom ämnet. 

Det märks en tydlig 

förändring mot en mer 

kommunikativ 

språkmiljö i 

förskoleklass och de 

tidiga skolåren. 

Den mest framträdande delen i 

resultatet är tidig språkstart. 

Intresset har varit stort hos både 

lärare, elever och föräldrar, för 

introducerandet av engelska från 

tidig ålder (s.151). 

 

 

 
Macintyre, P.D. (2007). Willingness to Communicate in the Second Language: Understanding the 

Decision to Speak as a Volitional Process. The Modern Language Journal, Vol. 91 (4), s. 564-576.  

Syfte Deltagare Resultat Slutsats 

Att undersöka vad det är 

som gör att ”motvilliga 

talare” väljer att tala på L2 

genom att använda WTC 

och andra väljer att vara 

tysta? 

Litteraturstudie som 

hänvisar till tidigare 

studier med bland annat 

high school studenter 

(s.570) och universitets-

studenter.  

Visar på vilken 

komplexitet som ingår i 

teorin WTC.  

 

 

Både språkängslan och 

motivation inom språkinlärning 

spelar en viktig roll. Kanske den 

viktigaste faktorn för L2 inlärare 

är att avgöra om man ska tala 

eller välja att vara tyst när 

tillfälle ges till kommunikation 

(s.573). 

 

 


