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Sammandrag 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad motivation är samt att undersöka vilka 

motivationsfaktorer som bidrar till att eleverna på sfi lär sig svenska. Studiens 

utgångspunkt är de faktorer som har betydelse för påverkan av 

motivationsprocessen: sociala faktorer som exempelvis förväntningar och 

individuella faktorer som exempelvis värderingar, samt de mål som motivationen är 

riktad mot. Eftersom motivationen har en stor betydelse för inlärningen av ett 

andraspråk är ämnet intressant ur ett lärarperspektiv. För att uppfylla syftet med 

undersökningen har jag gjort en kvalitativ studie där metoden är samtalsintervju. 

Materialet i studien är intervjuer med sex kursdeltagare i en stad i Mellansverige. 

Respondenterna har alla flera olika motiv för att studera men utifrån intervjuerna så 

är den kognitiva motivationsteorin, som innebär förväntningar om framtiden, den 

som passar bäst in på begreppet motivation. Studien visar också att glädjen av att 

studera svenska är en motivationsfaktor samt att de flesta också är motiverade över 

att få jobba ihop med klasskamraterna. Resultatet visar att det är viktigt för läraren 

att planera lektionerna så att möjlighet ges för eleverna att få jobba i grupp 

eftersom eleverna finner glädje och motivation i detta samt att det även finns stöd i 

forskningen för att detta arbetssätt ger inlärningsfördelar. 

Nyckelord: Motivation, motivationsfaktorer, sfi och andraspråksinlärning 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Abstract 

The purpose of this work is to investigate what motivation is, and to examine the 

motivational factors that contribute to students at SFI learn Swedish. The study's 

starting point are the factors that have a bearing on the influence of motivation 

process: social factors, such as expectations and individual factors such as values, 

as well as the objectives motivation is pointed at. Since motivation has a significant 

impact on the learning of a second language is the topic interesting from a teaching 

perspective. To fulfill the purpose of the investigation I have made a qualitative study 

where the method is call interview. The material in this study are interviews with six 

students in a city in central Sweden. The respondents all have several different 

designs for the study but based on the interviews, it is the cognitive motivation 

theory, which involves expectations about the future, the one that best fits the 

concept of motivation. The study also shows that the joy of studying Swedish is a 

motivation factor and that most also are motivated to be working with classmates. 

The result shows that it is important for the teacher to plan lessons so that 

opportunity is given for students to work in groups because students find joy and 

motivation in this and that there is also support in the research for this approach 

provides learning advantages.  

Keywords: Motivation, motivators, SFI and second language learning 
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1. Inledning 

I dag är Sverige ett invandrarland som människor kommer till, både av frivilliga skäl 

och därför att man känt sig tvingad att lämna sitt hemland. Att komma till ett nytt 

land med ett nytt språk och en ny kultur ställer stora krav på den som invandrar. 

Hyltenstam & Lindberg (2004:11) skriver att:  

                                         ”Av varierade individuella skäl, eller av mer strukturella 
                                          orsaker som krig, politisk oro och ekonomisk obalans 
                                          befinner sig alltfler människor i nya språkliga och kul- 
                                          turella omgivningar. Att tillägna sig det nya landets språk 
                                          och kultur blir nästan alltid helt nödvändigt.” 
 

Eleverna på sfi (svenska för invandrare) skall under sin studietid få kunskaper i det 

nya språket som syftar till ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv 

(Utbildning i svenska för invandrare Kursplan och kommentarer 2012:7). 

Enligt min erfarenhet krävs att eleven måste ha en vilja, en drivkraft att lägga ner tid 

och energi på det arbete som krävs för att tillgodogöra sig kursinnehållet. Man kan 

höra att eleverna måste vara motiverade, de skall ha motivation för att studera. 

Enligt mig är en av lärarenens uppgifter att få eleverna motiverade för sina studier.  

Sfi är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska 

som modersmål. För att få studera på sfi måste man vara bosatt i landet, från och 

med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. Man ska heller inte ha 

de kunskaper som utbildningen syftar till. För ungdomar i åldern 16 – 19 år kan sfi 

kombineras eller ersättas av studier på gymnasieskolan. Kurserna kan kombineras 

med förvärvsarbete. Kommunerna har ansvaret för att den som har rätt till 

utbildningen också får den (Skolverket.se). På sfi ges kurserna A – D, där D i den 

gemensamma europeiska referensramen motsvarar B1/B1+ (Utbildning i svenska 

för invandrare 2012:9).  

Jag har i mitt arbete som lärare på sfi sett både elever som lyckats väl med sina 

studier och de som stannat på en nivå där det är svårt att föra ett samtal med en 

annan person på svenska. Skollagen säger bland annat om utbildningen inom 
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skolväsendet att: ”Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång 

lust att lära”( Läroplan för vuxenutbildningen 2012:5). 

I min uppsats ska jag genom intervjuer med andraspråksinlärare på sfi undersöka 

vilka de motivationsfaktorer som de anser på olika sätt påverkar studierna under 

tiden på sfi samt genom deras svar undersöka vad motivation är. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är dels att undersöka vad motivation är och dels att 

undersöka vilka motivationsfaktorer som bidrar till att elever på sfi lär sig svenska. 

 

1.2 Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: 

 Vad är motivation? 

 Vilka faktorer bidrar till att motivera elever på sfi till att lära sig det svenska 

språket? 
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2. Begreppsbestämningar 

2.1 Begreppsbestämning motivation 

Efter att ha granskat olika forskares förklaringar och syn på begreppet motivation så 

inser jag att det är svårdefinierat. Ett sätt att definiera motivation utgår ifrån 

aspekter som har med ett mål att göra: 

Helle Hedegaard Hein tar i sin bok upp en ganska vanlig definition på vad motivation 

är: ”Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett 

visst beteende gentemot ett givet mål” (Hedegard Hein 2009:13). 

Hugh Wagner skriver: ”Allt beteende anses vara motiverat, förutom de enklaste 

reflexerna. Motivation styr beteendet och har vanligvis två sidor: den stimulerar 

beteendet och leder det mot ett mål” (Wagner 1999:7). 

Håkan Jenner finner att begreppet motivation består av tre samverkande faktorer. 

Det första är en inre faktor, en drivkraft, som sätter igång beteendet. Den andra 

faktorn är en målsträvan hos individen, det kan vara både inre och yttre mål. Den 

tredje faktorn är en växelverkan mellan drivkraft och mål som bestäms av 

personens självförtroende (Jenner 2004:41-42). 

Jag vill även här ta upp Nationalencyklopedins förklaring. Den beskriver motivation 

som en ”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål” (www.ne.se/motivation). 

Ett annat sätt att definiera motivation utgår från aspekter som har med beteendet 

att göra: 

Charles Cofer hänvisar bl.a. till Robert Bolles, som framhåller att: ”… motivation inte 

är något påtagligt observerbart faktum i beteendet eller någon direkt aspekt av 

upplevelsen. Det är en term för förhållande och förlopp som vi kan sägas ha 

uppfunnit, därför att uppfinningen tycks ge en smula ordning och begriplighet av de 

olika fenomen som präglar beteende och upplevelse” (Cofer 1972:9). 

http://www.ne.se/motivation


  

4 

 

Mikael Lundgren och Kent Lundholm definierar motivation som ”… de inre 

processer som aktiverar, guidar och bibehåller beteenden” (Lundgren & Lökholm 

2006:45). Men deras utgångspunkt är att motivation handlar om att förändra ett 

beteendemönster till ett annat (Lundgren & Lökholm 2006:45). 

Edward Murray skriver att olika teoretiker har olika uppfattningar om begreppet 

motivation, men ”Inte desto mindre är man allmänt överens om att ett motiv är en 

inre faktor som aktiverar, styr och integrerar en människas beteende, eller också 

förmodas den helt enkelt existera som en förklaring till hennes beteende” (Murray 

1964:18). 

Ett tredje sätt att definiera motivation är att utgå från infallsvinkeln ansträngning 

och ”skäl till att göra något”.  

Forskaren Niclas Abrahamsson skriver att som begrepp är attityder och motivation 

svårdefinierade och i Gardners och Lamberts tidiga arbeten, som Abrahamsson 

refererar till, gjordes ingen skillnad mellan attityd och motivation. Numera beskriver 

Gardner motivation som viljan att lära sig målspråket och hur mycket ansträngning 

som läggs ner (Abrahamsson 2009:206-207). 

Helene Ahl tar i sin bok upp ett antal beskrivningar av ordet motiv som finns i 

ordböckerna. Hon kommer fram till att det verkar betyda ”skäl till att göra något”. 

Efter att ha undersökt även orden motivation och motivationsfaktor så säger hon 

att de tre sammantaget skall förstås som ”det som får människan att göra något” 

(Ahl 2004:19-20).  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att gemensamt för de flesta förklaringarna 

är att begreppet ”mål” och ”beteende” återfinns. Några förklaringar talar också om 

något ”inre” som påverkar såsom ”inre faktor” och ”inre processer”. Ytterligare 

andra förklaringar visar på variation vilket jag kan se talar för att begreppet är 

svårdefinierat så som jag säger i min inledande text. 
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2.2 Begreppsbestämning språk 

Förstaspråk är det språk som en individ lär sig först. Individen kan ha kommit i 

kontakt med språket genom föräldrar eller andra vårdnadshavare. 

Andraspråk är det språk, vilket som helst, som lärs in efter det att förstaspråket lärts 

in eller har börjat läras in. Termerna förstaspråk och andraspråk har inte något med 

behärskningsgraden att göra eller i vilken ordning talaren identifierar sig med sina 

språk. 

Modersmål brukar i språkvetenskapliga sammanhang jämställas med förstaspråk. 

Målspråk är det språk som är föremål för inlärningen. Brukar i 

inlärningssammanhang också benämnas andraspråk (Abrahamsson 2009:13-14). 
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3. Forskningsöversikt 

I min forskningsöversikt har jag lyft fram olika perspektiv på vad motivation kan vara 

utifrån mina forskningsfrågor. Indelningen har skett utifrån ett kultur- eller 

naturperspektiv och ett grupp- eller individperspektiv. 

 

3.1 Motivationsteorier 

I min granskning av motivationsfaktorer har jag för att ge den struktur skapat 

nedanstående fyrfältstabell, där jag presenterar olika synsätt på motivation. 

Tabell 3.1 Olika synsätt på motivation redovisade i kap. 3.1 

 Kultur Natur 

Grupp Sökande efter lycka.   

Bäst ekonomiskt utbyte. 

Prestation.    

Öka antalet individer. 

Livs och dödsdrift. 

Tillgodose grundläggande behov. 

Individ Vill styra sitt öde. 

Människan kan läras till ett beteende. 

Tankar om framtiden. 

Söka meningen med livet. 

Prestera utifrån egna förväntningar. 

Tålamod. 
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3.1.1 Motivation ur ett evolutionärt perspektiv 

Tabell: Natur – Grupp, Individ 

I vardagsspråkliga sammanhang kan man höra paralleller dras mellan människa och 

djur när det gäller beteende eller motivation. Exempelvis kan en person beskrivas 

”äta som en gris” eller så kan en person som är ohederlig utmålas som en ”råtta”. I 

ett biologiskt perspektiv handlar det om andra typer av jämförelser, bl.a. genetiska. 

Människan och de övriga djurens arvsanlag förs vidare till nästa generation via våra 

gener som är sammansatta av DNA-molekyler. Mer än 98 % av vårt DNA har vi 

gemensamt med schimpansen. Det som kännetecknar Homo Sapiens är framförallt 

en större hjärna. De fysiologiskt sett äldre delarna av hjärnan har betydelse för 

kroppsfunktioner och motivation. Enligt sociobiologin som tillämpar darwinistiska 

principer på reproduktivt beteende, så kan allt djurbeteende ses på så sätt att målet 

är att öka andelen individer i nästa generation (Wagner 1999:12-16). 

Vid Stanforduniversitetet utfördes 1972 en studie som kallades The Marshmallow 

Test. Fyraåriga barn erbjöds att äta upp en marshmallow som lades framför dem på 

en tallrik, men om de kunde vänta en kvart utan att äta upp den, så skulle de få två 

marshmallows. Forskarna analyserade tiden barnen kunde vänta och detta resultat 

jämfördes med barnens senare framgångar i skolan där det visade sig att de som 

hade haft tålamod att vänta klarade sig bättre i skolan. En senare uppföljning visade 

också att de heller inte i samma utsträckning led av fetma och hade problem med 

droger, som de barn som inte hade haft tålamod att vänta. Forskarna kunde även se 

skillnader i hjärnaktivitet i prefontala cortex, arbetsminnet, mellan gruppen som åt 

sin marshmallow och de som inte gjorde det. Det verkade vara så att de barn som 

hade tålamod lyckades fokusera på händelser längre fram i tiden 

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Marshmallowexperimentet). 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Marshmallowexperimentet
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3.1.2 Historisk tillbakablick på motivationsteorier 

Tabell: Kultur – Grupp, Individ 

Ahl (2004:26) skriver: ”Bentham (1789/1948) ansåg, som den grekiske filosofen 

Epikuros, att allt mänskligt handlande motiveras av enbart två principer: att undvika 

smärta och att söka största möjliga lycka eller lust. ”Människor handlar alltid i 

egenintresse, menade den engelske filosofen Hobbe. Därför kommer de att förgöra 

varandra, så därför måste en suverän stat ha makten och skapa ordning (Ahl 

2004:26). 

Psykologi och motivationsteorier är besläktade. Hedegard Hein (2012:22) skriver 

att: ”Motivationsteorin härstammar primärt från psykologin, vilket gör att det finns 

många överlappningar mellan psykologins och motivationsteorins utveckling.” 

Det finns olika motivationsteorier och de har en historia bakåt. Jenner (2004:38) 

menar att nästan alla teorier om motivation kan härledas till principen om 

hedonism. Den säger att människan gör allt för att uppnå lycka och välbefinnande 

och att hon på alla sätt försöker att undvika smärta. Dessa tankar hade redan de 

gamla grekerna och kom att användas som förklaring bland 1700- och 1800-talens 

filosofer.  

Murray (1967:13) menar att psykologerna var missnöjda med de hedonistiska 

teorierna och avvisade dem eftersom de ansåg att man inte kunde veta något om 

en annan människas inre njutningsupplevelser. Dessutom så kritiserade de tankarna 

om att människan alltid söker njutning. Hur kan det då vara så att vissa människor 

begår självmord och att vissa människor väljer att leva i avhållsamhet? 

Enligt Hedegard Hein har hedonismens tankar i senare tid fått en renässans. På 

1960-talet växte den humanistiska psykologin fram. Denna menar att människan är 

en varelse som inte bara är medveten om sig själv utan även vill styra sitt öde. 

Grundsynen är optimistisk. Människan är i grunden frisk, men om människan 

hindras att nå sina mål och utveckla sig själv så blir detta en grogrund för sjukdomar 

av psykisk art. Överfört till ett arbete skulle detta leda till bristande 

arbetsmotivation (Hedegard Hein 2012:33-35). 
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3.1.3 Människan som Ekonomiskt rationell 

Tabell: Kultur – Grupp 

Ahl skriver att den nationalekonomiska teorin om motivation är en av 

samhällsvetenskapens tidigaste teorier. Den säger att människan handlar i 

egenintresse och rationellt. Det bästa alternativet är det som ger bäst ekonomiskt 

utbyte. Att ge någon mer pengar eller annat av värde än vad personen kan få någon 

annanstans blir då det som motiverar personen. Kritiken har riktat in sig på det 

faktum att för att kunna fatta ett rationellt beslut måste man ha fullständig 

information och det är sällan man har. Dessutom så är människors berättelser om 

varför de gjort sina rationella val ofta efterkonstruerade. Normer, värderingar och 

ens identitet styr handlingarna. Människan vill med efterkonstruktioner ställa sina 

handlingar i ett gott ljus (Ahl 2004:24-25). 

 

3.1.4 Människan som Fysisk 

Tabell: Natur – Grupp 

Tidigt i psykologins historia var uppfattningen att människors liksom djurens 

motivation bestämdes av instinkter. Instinkterna var nedärvda och skulle reagera på 

ett visst sätt i en viss situation. Psykologen William McDougall räknade dessa till 

arton. Ungefär vid samma tid kom den store instinktteoretikern  Sigmund Freud 

fram till att människans motivation kan inordnas i två energikällar, livsdriften och 

dödsdriften. Dessa är undermedvetna och styr alla handlingar, även sådana som till 

synes är omedvetna, exempelvis felsägningar (Wagner 1999:10). 

Instinktteoretikerna listade de instinkter som skulle förklara allt beteende. Till slut 

var listan uppe i över 6000 instinkter. Bara längden gjorde det svårt att komma med 

en hållbar förklaring till motivation. Dessutom började forskare ifrågasätta att allt 

beteende är driftstyrt (Jenner 2004:39). Idag har instinktteorin till viss del 

återkommit. Forskare har fokuserat det instinktiva beteendet till särskilt de lägre 

organismerna. Man har flyttat teorierna från skrivbordet till laboratorieexperiment 

där man bl.a. upptäckt präglingsfenomenet. Ett exempel är ankungar som inom ett 
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par dagar fäster sig och följer vilket som helst av ett antal stimulusobjekt (Murray 

1967:16-17). 

 

3.1.5 Människan som Läraktig 

Tabell: Kultur – Individ 

Behaviorismen som kom fram på 1910-talet menade att beteenden skulle kunna 

förklaras genom direkta observationer som kunde mätas objektivt istället för genom 

hypotetiska teorier. Allt beteende var resultatet av en respons på en stimulus. Detta 

var det intressanta och var föremål för vetenskapliga studier. Vad som hände inne i 

människan, ”black box”, var ointressant. Det utfördes många experiment enligt 

dessa tankar och det mest kända gjordes av Pavlov när han utförde sitt experiment 

med hundar. Pavlov noterade att hundar avsöndrade magsaft när de fick mat. 

Genom att ringa i en klocka samtidigt som de fick maten kunde han efter en tid 

endast ringa i klockan för att hundarna skulle börja utsöndra saliv. En viss stimulus 

gav en viss respons. Här följer att människor, genom att belönas upprepade gånger, 

kommer att upprepa detta beteende eftersom det leder till något positivt. Omvänt 

kan man lära människor att inte utföra ett beteende genom bestraffning. Detta är 

ett centralt element inom behaviorismen och har utvecklats inom delar av 

motivationsteorin. Motivation i detta perspektiv är alltså något som relateras till ett 

inlärt beteende. Det är något som styrs utifrån. Idag använder sig många företag av 

dessa principer för förändringar (Hedegard Hein 2012:22-28). 

 

3.1.6 Människan som Kunskapande 

Tabell: Kultur – Individ 

Den kognitiva motivationsteorin sade att de viktigaste faktorerna när det gällde det 

mänskliga beteendet är de tankar individen har om framtida händelser. Forskaren 

Kurt Lewin, som forskade under 1950- och 1960-talet lade fram en hypotes som 

säger: ”Målets värde är lika med uppnåendets värde gånger uppnåendets 
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sannolikhet minus misslyckandets värde gånger misslyckandets sannolikhet” (Jenner 

2004:40). I kretsen av Lewin fanns forskaren Fritz Heider som lade grunden till 

attributionsforskningen som under 1960- och 70-talen uppmärksammades allt mer. 

En individs handling beror på faktorer inom individen (interna) eller faktorer utanför 

individen (externa). Människor söker förklaringar till sitt och andras beteenden. 

Bedömningen av förhållandet mellan interna och externa faktorer är avgörande för 

hur mycket ansvar personen känner. För att förstå motiven till handlingarna måste 

man försöka förstå den ”sunt-förnuft-psykologi” som finns i människors tänkande 

(Jenner 2004:51). 

En välkänd teori är Mcgregors teori X och teori Y som handlar om chefers syn på 

medarbetare i företag. Åsikten som chefen har om människor påverkar hans 

strategi och det påverkar de underordnades beteende vilket i sin tur bekräftar för 

chefen att han hade rätt. Teori X säger att människan av naturen är lat och undviker 

arbete och ansvar. Med detta följer ett aktoritärt ledarskap. Enligt McGregor skall 

man ha teori Y om människor: Människan tycker om arbete, är kreativ och söker 

ansvar. Genom att nyttja teori X tar inte företaget tillvara medarbetarnas 

kreativitet. Människor kan inte motiveras – de motiverar sig själva. Med dessa 

tankar ville McGregor få cheferna att ifrågasätta sina antaganden och inse att de i 

förlängningen påverkar medarbetarnas motivation (Ahl 2004:39-40). 

Drivkraftteorin lades fram i början av 1940-talet av Clark Hull. Han förklarade 

styrkan hos en persons beteende med en ekvation: Ansträngning = Drivkraften x 

Vanan. Drivkraften berodde på graden av försakelse och vanan beror på tidigare 

erfarenheter. Senare lades en variabel till som väger in förväntan (Jenner 2004:39).   

 

3.1.7 Människan som Behovsstyrd 

Tabell: Kultur – Grupp, Individ och Natur – Grupp 

En av de mest citerade motivationsteorierna är Maslows behovshierarkimodell. Han 

hävdade att det som drev människor var att förverkliga sig själva. Maslow menade 
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att människor har grundläggande behov och att dessa är hierarkiskt ordnade (Ahl 

2004:36). Maslows behovspyramid är indelad i fem steg: 

1. Fysiologiska behov: Dessa är de mest dominerande av behoven. Exempel är 

sömn, vila, hunger, värme och sexualitet. Om alla behov är otillfredsställda är dessa 

starkast och de övriga kommer att hamna i bakgrunden. Om en person är hungrig så 

tror personen att den kommer att vara lycklig resten av livet bara den får mat. Men 

när detta behov är tillfredsställt så kommer ett annat behov fram.                                                                                

2. Trygghetsbehov: Detta behov omfattar skydd, stabilitet, struktur, frihet från 

ångest och kaos och lag och ordning. Detta behov är oftast uppfyllt för de flesta 

människor eftersom samhället står för att uppfylla det behovet.                                                                                       

3. Behov av gemenskap: När de två tidigare beskrivna behoven är tillgodosedda 

kommer behovet av kärlek och gemenskap att växa fram. Människan längtar efter 

att få tillhöra en grupp för att få och ge ömhet.                                                                                                              

4. Behov av uppskattning: Människor har behov av en hög värdering av sig själva 

och att respekteras av andra. Det gäller både inre behov som exempelvis 

kompetens och självsäkerhet, och även yttre behov som exempelvis beröm och 

uppmärksamhet. Den bästa självaktningen får man genom förtjänad respekt.                                                                              

5. Behov av självförverkligande: Detta behov skiljer sig från de fyra första genom att 

de bottnar i bristtillstånd som människan kommer att försöka fylla. Detta, det femte 

behovet, kommer att framkalla en oro när de första fyra behoven är tillfredsställda. 

Detta behov handlar om att vara i harmoni med sig själv och göra det man är bäst 

på (Hedegard Hein 2012:69-74). 

Enligt Ahl (2004:36-37) lade Maslow senare till ytterligare två behov i sin 

behovspyramid. Dessa ligger efter behovet av uppskattning:                                                                                        

Det kognitiva behovet: Behov av att systematisera och finna samband.                                   

Det estetiska behovet: Maslow säger inte mycket om detta behov mer än att vissa 

människor tycks behöva skönhet för att må bra. 

Prestationsmotivation som teori studerades under 1950- till 70 talen av David 

McClelland. Teorin sade att prestation var ett viktigt mänskligt motiv. En individ 

upplever en konflikt mellan att anta en utmaning eller att undvika en utmaning. En 
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bedömning görs mellan sannolikheten att misslyckas och att lyckas. 

Prestationsmotivation kan ur biologisk synvinkel vara ett sätt att uppnå status och 

makt. Jämför ”hackordningen” hos andra arter (Wagner 1999:136). 

Viktor E. Frankl var en centralgestalt inom existenspsykologin. Hans huvudtanke var 

att människan söker en mening med sitt liv. Människans viktigaste drivkraft och 

motivation är sökandet efter livets mening. Denna insikt skapar en mental hälsa – 

har du ett varför att leva för kan du uthärda ett hur. Sökandet efter mening och 

upplevelsen av brist på mening i arbetslivet påverkar arbetarens motivation 

(Hedegard Hein 2012:37-39). 

 

3.1.8 Människan som Social 

Tabell: Kultur – Individ 

Informationspsykologin kom på 1950-talet och bröt med behaviorismen. Man 

började titta på individen istället för att försöka hitta universella lagar för mänskligt 

beteende. Den s.k. ”black box” blev nu intressant. Psykologen Albert Bandura lade 

genom sin forskning till ett nytt begrepp, nämligen att människan kan bedöma sin 

självförmåga. Detta är enlig Bandura den faktor som har störst betydelse för 

motivationen. Människor presterar utifrån de förväntningar de har på sig själva 

(Hedegard Hein 2012:29-32). 

 

3.2 Motivation och lärande  

3.2.1 Historik 

Till inlärningspsykologin hör operant betingning. Lundgren & Lökholm (2006:27-28) 

skriver att Burrhus Frederic Skinner utvecklade operant betingning från Edward Lee 

Thorndikes experiment från början av 1900-talet. Experimenten visade att om 

beteenden har positiva konsekvenser så ökar sannolikheten för upprepning och på 

motsvarande sätt så minskar sannolikheten för upprepning vid negativa 
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konsekvenser. Ahl (2004:53) skriver att: ”… fram till 1960 dominerade en 

behavioristisk syn på lärandet. Man skulle studera barns beteende och belöna det 

som var bra för att på så sätt förstärka det.” De kognitiva teorierna tog sen över och 

man undersökte nu hur föreställningen om verkligheten påverkade motivation och 

lärande. Den kognitiva teorin menar att en person som är motiverad är en person 

som har ett resultatinriktat beteende. Tankar finns nu att människor vill göra något 

av glädje och för den tillfredsställelse det skänker. Man talar om en inre motivation 

för lärande. Dwecks teorier om hur jaget påverkar pedagogiken är aktuell. En stor 

roll inom lärandeteori spelar målteorin dvs. forskarna är intresserade av att få veta 

hur elevens mål påverkar lärandet (Ahl 2004:53-54). Enligt Maslows 

motivationsteori så har människan vissa grundläggande behov. Ahl (2004:36) skriver 

att: ”Mat måste man ha och är man hungrig, så tänker man bara på att skaffa mat.” 

Man agerar med rationella handlingar mot ett mål. Är vi mätta så finns inte motivet 

längre. Men beteenden motiveras inte enbart av behov, utan också av saker som 

händer i vår omgivning. Lärandet är ett exempel. Maslow menar att det inte bara är 

ett behov att lära sig något som är motivet utan att det är ett inre behov att 

utvecklas som människa som styr vårt lärande (Ahl 2004:37-38). 

 

3.2.2 Individuellt arbete eller grupparbete 

Enligt författaren William Glasser så kan bristande motivation i klassrummet 

förklaras av att eleverna inte får sina basala behov tillgodosedda. Han menar att 

dagens skola jobbar efter stimulus-respons teorin som har som grund att det vi 

människor gör motiveras av saker eller människor utanför oss. Men det enda som 

alla levande varelser gör är att tillfredsställa sina egna grundbehov som definierades 

av Maslow. Om vi vill att eleverna skall prestera bättre så måste vi skapa skolor där 

eleverna ser och uppfattar att det lönar sig att arbeta hårdare. De elever som i 

dagens skola inte arbetar har insett att det arbete de lägger ner inte ger dem så stor 

tillfredsställelse att det är värt att fortsätta jobba. Och då hamnar man i en ond 

cirkel, precis som den överviktige som för varje år blir några kilo tyngre. Glasser 

menar att vi inte kan tvinga någon att arbeta om inte han/hon uppfattar att arbetet 
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är tillfredsställande (Glasser 1986:10-18). Han framhåller ett arbetssätt i vilket 

eleverna jobbar i små inlärningsgrupper för att öka motivationen. Följande är 

skälen: 

 1. Eleverna får en känsla av samhörighet genom att de arbetar tillsammans. 

 2. De elever som inte tidigare arbetat känner nu att de får makt och vill då 

anstränga sig mer. 

 3. De starkare tillfredsställer ett behov av att hjälpa de svagare eftersom de vill ha 

den makt en högpresterande grupp njuter. 

 4. De svagare eleverna finner det tillfredsställande att bidra. När de arbetade själva 

fick de ingen respons. 

 5. Alla får makt och frihet eftersom de inte är beroende av läraren. 

 6. Grupperna ger en struktur som hjälper eleverna att tränga under skolans 

ytlighet. 

7. Läraren ändrar grupperna så att alla får tillhöra en högpresterande grupp. Detta 

skapar motivation för alla (Glasser 1986:72-73).                                                                    

 

3.2.3 Framgång och misslyckande 

Attributionsforskningen söker ge förklaringar till framgång och misslyckanden i 

prestationssamanhang och resultaten kan användas vid lärande. Ferdinand Hoppe 

började studera problemet på 1920-talet. Jenner (2004:53) skriver att: ”… den 

sammantagna effekten av de förväntningar, mål och anspråk som en person har på 

sin kommande prestation, dvs. vad personen uppfattar som ”möjligt” – kallade 

Hoppe för anspråksnivå.” Detta kan förklaras på följande sätt: 

 Om individen skall uppleva framgång eller inte beror på om en anspråksnivå 

nåtts eller inte. Nivån är en ”skyddsmekanism” som gör det möjligt för 

individen att själv ”lägga ribban” för att undvika misstag. 
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 Alltför lätta eller svåra uppgifter kommer inte att ha någon effekt på hur 

individen upplever framgång eller misslyckande. Anspråksnivån ligger olika 

högt hos olika personer och har ett samband med personens 

självförtroende. 

 Om en person får en uppgift sätter den inte automatiskt upp en 

anspråksnivå, den sätts först när man gör uppgiften till sin egen. Först då 

kopplas självkänslan på och man kan uppleva framgång eller misslyckande.  

Hoppes resultat fick stor betydelse för motivationsforskningen i USA. Detta speciellt 

på områden som skolan, idrotten och affärslivet. För skolans del var intresset stort 

för den motivationshöjande effekten av realistiska anspråk (Jenner 2004:53-54). 

David Mclelland tänkte sig att det fanns tre sorters behov: prestationsbehov, 

anknytningsbehov och maktbehov. Hans forskning visade att personer med ett stort 

prestationsbehov presterade bättre än andra. Det var dock prestationen i sig som 

var den viktiga, inte belöningen. Beröm fungerade bara om den var kopplad till 

prestationen. Dessa personer valde uppgifter som utmanade deras förmåga – 

varken för lätta eller för svåra (Ahl 2004:41). 

Covington m.fl. har i rollspel undersökt hur lärare ser på elevers ansträngning. De 

fann att ansträngning ofta ses som ett karaktärsdrag av lärare (”lat” resp. ”flitig”). I 

den aktuella studien fick 364 psykologistuderande var försökspersoner. Den visade 

att de ”lata” fick mer kritik och mindre beröm än de ”flitiga”. Lärarna var mer 

uppmärksamma på de ”flitiga” och de fick också mindre klander om de 

misslyckades. Om en ”lat” elev gjorde en mycket bra insats så fick han/hon inte 

något extra beröm. En liten eller ingen ansträngning kan ju som tidigare sagts vara 

en försvarsmekanism och läraren måste då ge eleven trygghet för att ”våga vilja” 

(Jenner 2004:57). 

Weiner visar i sin forskning att framgångsrika personer med starkt självförtroende 

vill förklara sin framgång med begåvning och flit och sina misslyckanden med en 

brist på ansträngning, men misslyckanden kan åtgärdas eftersom de anser sig ha 

ödet i egna händer. De som har ett svagt självförtroende förklarar också sina 
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misslyckanden med interna faktorer såsom bristande förmåga men sina framgångar 

förklarar de med yttre faktorer som exempelvis tur; de befinner sig i ödets händer. 

Hur resultatet än blir efter en ansträngning så tror de med starkt självförtroende på 

sig själva och de med svagt självförtroende tror inte på sig själva (Jenner 2004:58). 

Lundgren & Lökholm (2006:33) skriver att om man ska förklara ett misslyckat prov 

med interna och externa faktorer kan förklaringsstilen handla om huruvida eleven 

anser sig själv ansvarig för resultatet eller att det är läraren som är ansvarig för 

resultatet. Om eleverna tillskriver sig interna faktorer för ett misslyckande så 

tenderar de att få dåligt självförtroende (Lundgren & Lökholm 2006:33).  

Att misslyckas tär på självförtroendet för eleven och detta bör undvikas. Lewin skrev 

ner sina tankar i en uppsatt från 1931. Jenner (2004:60):  

                                   ”Barnets frihet att ställa upp egna mål efter sina behov 
       är inte ett pedagogiskt hinder. Det är ett villkor för utveckling. 
       Det är samtidigt nödvändigt att ett barn som har valt ett 
       mål inte besparas svårigheterna att nå det. Å andra sidan 
       får inte svårigheterna bli så stora att barnet avstår från 
       egna mål eller flyr från en obehaglig verklighet till något 
       verklighetsfrämmande.” 

 

Idag tycks forskning bekräfta i allt väsentligt det som Lewin kom fram till. Om de 

svagpresterande eleverna får sätta sina egna mål kan de nå tillfredsställande 

framgångar. Tre praktiska råd följer av attributionsforskningen:  

För det första vet man att elevens attributionsmönster är viktigt att förstå. Den 

kunskapen ger en bättre förståelse för elevens beteende. För det andra måste 

realistiska mål sättas upp. Detta skall pedagogen göra tillsammans med eleven. 

Målen skall vara meningsfulla och möjliga för eleven att uppnå. För det tredje skall 

pedagogen vara på det klara med sina egna attributionsmönster. Hur ser jag på 

elevens ansträngningar? Vem brukar jag skylla misslyckanden på? Stödjer jag någon 

”omotiverad” som visar motivation? (Jenner 2004:62-64). 

Forskarna Noel, Clement och Pellertier skapade begreppet ´intrinsic motivation´. 

Med detta menas att inläraren har en positiv attityd till lärandeprocessen och 

inlärningssituationen. Elevens uppfattning av lärarens respons och lärarens kontroll 
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är här avgörande: en alltför stark lärarkontroll hämmar den verkliga motivationen 

och får eleverna att tappa lusten för lärande (Nelson Wareborn 2004:12). 

 

3.2.4 Pygmalioneffekten 

I USA publicerades 1968 boken Pygmalion in the Classrom, av Robert Rosenthal och 

Leonore Jacobson. Boken fick stor uppmärksamhet därför att den tycktes ge svaret 

på frågan varför en del elever klarade sig så bra i skolan medan andra ständigt 

misslyckades. Enligt författarna berodde detta på lärarnas förväntningar. Positiva 

förväntningar kan höja elevernas resultat och till och med deras intelligensnivå. De 

hade i en egen undersökning visat att ett påhittat test för mätning av ”dold 

kapacitet” på vissa elever kunde visa att de var ”kommande stjärnor”. Testet var ett 

vanligt intelligenstest och eleverna var slumpvis utvalda. Ett nytt test efter ett 

halvår visade att elevernas betyg hade höjts (Jenner 2004:20). 

Begreppet pygmalioneffekten härstammar från en grekisk myt som kom att 

användas i dramat ”Pygmalion” av G. B. Shaw. I dramat förvandlas en enkel flicka 

från gatan till en ”dam i salongerna” genom professor Higgins starka tro på att detta 

var möjligt. Pedagoger har troligtvis sina egna förhoppningar och förväntningar på 

sina elever precis som människor i allmänhet bildar sig intryck av andra människor. 

Skillnaden ligger i konsekvenserna det kan få för eleverna (Jenner 2004:65-70). 

 

3.3 Andraspråksinlärning  

Ur vetenskaplig synpunkt så är andraspråksinlärning ett relativt ungt forskningsfält. 

Den anses inte ha startat som fristående vetenskaplig disciplin förrän på slutet av 

1960-talet. För cirka 100 år sedan började det vetenskapliga intresset för 

andraspråksinlärning ta fart. Behaviorismen var den inlärningsteori som 

dominerade från 1920-talet till 1960-talet. Teorin sa att språkinlärning sker genom 

etablerandet av vanor. Förstaspråket påverkade inlärningen av andraspråket genom 
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överföring av språkliga fel från modersmålet. Genom att jämföra modersmål och 

målspråk ansåg man sig kunna förutsäga hur språkundervisningen skulle utformas.  

Under 1960-talet övergavs det behavioristiska tankesättet till förmån för mera 

kognitivt baserade inlärningsteorier. Fokus flyttades nu från inlärarens resultat till 

inläraren själv och det som sker vid tillägnandet av ett språk. En av de mest 

uppmärksammade kognitiva teorierna, processbarhetsteorin, står Manfred 

Pienemann för. I korthet innebär den att inlärningen av ett nytt språk sker i olika 

utvecklingsstadier och för att kunna ta in kunskap i ett stadie så måste de tidigare 

först ha lärts in (Abrahamsson 2009:20-21). 

Man brukar skilja mellan naturlig inlärning och undervisningsinlärning när man 

studerar andraspråksinlärning. Och forskningen visar att mycket tyder på att den 

bästa inlärningssituationen föreligger när man tar in det nya språket både genom 

undervisningsinlärning och genom naturlig inlärning (Otterup 2005:22). 

 

3.3.1 Sociala faktorer och individuella skillnader i andraspråksinlärning 

Alla normalt utvecklade barn utvecklar sitt förstaspråk inom ett par år. Detta sker 

oavsett sociala skillnader eller individuella förutsättningar. Däremot skiljer sig vuxna 

andraspråksinlärare sig beträffande inlärningshastighet och slutlig nivå. Vissa gör 

stora framsteg i en språkmässigt torftig miljö medan andra vistas i en till synes 

kommunikationsbefrämjande miljö utan att någon påtaglig språklig progression 

sker. Ett stort inflöde av inlärarspråket är alltså ingen garanti för en framgångsrik 

inlärning.  Orsakerna till de stora variationerna mellan de vuxna 

andraspråksinlärarna finns i ett flertal faktorer på både samhällsnivå, gruppnivå och 

individnivå (Abrahamsson 2009:197). 

Exempel på sociolingvistiska faktorer som påverkar andraspråksinlärningen är social 

klass och etnisk och språklig identitet.  Med social klass eller socio-ekonomisk status 

menas exempelvis yrke, utbildning och inkomst. Övre medel- och överklassens barn 

tenderar att klara skolans teoretiska ämnen bättre än arbetar- och lägre medelklass 

barn. Och språkämnen är en del av skolans ämnen. Traditioner och attityder från de 
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olika samhällsklasserna tar eleverna med sig till skolan och i de flesta samhällen är 

utbildningen inte utformade utifrån de lägre samhällsklassernas tolkning av världen. 

Den etniska identiteten kan påverka språkinlärningen på så sätt att de grupper som 

har ett långt kulturellt avstånd har i studier visat att de klarat 

andraspråksinlärningen sämre än de grupper som låg målspråket närmare kulturellt. 

Språklig identitet kan påverka andraspråksinlärningen genom sin attityd till 

målspråket och dess talare. Utsikterna för andraspråksinlärning är god om eleven 

har en positiv inställning till målspråksgruppen. Men utsikterna är sämre om eleven 

har en negativ inställning till målspråksgruppen (Abrahamsson 2009:198-199). 

Exempel på personliga faktorer är personlighetstyp, intelligens och ålder. Typerna 

av personligheter som diskuteras är utåtriktad/inåtvänd personlighetstyp. 

Hypoteserna vid forskning har varit att den utåtriktade hade mer vänner och 

bekanta och att detta skulle ha en positiv effekt på andraspråkinlärningen vad 

gällande kommunikativ färdighet. Den inåtvända personlighetstypen beskrivs såsom 

blyg och tillbakadragen och detta skulle ha en positiv effekt på skriftbaserade 

färdigheter. Forskningsresultaten har varit osäkra; den första hypotesen har fått ett 

visst stöd men den andra knappt något. Intelligens har visat sig ha ett visst samband 

med goda resultat i vissa delar av språktest. Ett antagande är att intelligens kan ha 

en viss effekt i klassrumsmiljö där undervisningen fokuserar på akademiska sidor av 

språket, medan effekterna synes vara små i en naturlig inlärningsmiljö där 

inlärningen främst sker genom interaktion och inflöde. Slutligen så har ålderns 

inverkan på andraspråksinlärningen alltid varit omstridd. En diskussion har förts om 

människan har en kritisk period för språkinlärning. Barnets hjärna skulle fram till 12 

– 13- årsåldern vara speciellt anpassad för språkinlärning. Studier visar på att de 

som påbörjar inlärningen i 3 – 5 års ålder kommer i vuxenålder att uppnå en 

språklig nivå som är mycket svår att skilja från den nivå en infödd talar på. De som 

påbörjar andraspråksinlärningen i tonåren eller i vuxen ålder kommer att tillägna sig 

ett språk som sannolikt karaktäriseras av en viss brytning och en mängd 

målspråksavvikelser, detta trots samma antal inlärningsår (Abrahamsson 2009:198-

226). 
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För att ta in kunskap behöver vi redskap och då använder vi språket men också 

andra hjälpmedel som exempelvis dator, böcker och miniräknare. Språkets roll är 

mer specifik för kunskaps- och tankeutvecklingen eftersom individer ingår i olika 

sociala sammanhang så utvecklas också olika språkliga repertoarer. Därigenom har 

individer olika språkförmågor med sig till skolan (Skolverket  2011:28). Likartade 

språkvanors koppling till social bakgrund ges i Hägerfelths avhandling. I detta 

forskningsprojekt deltog gymnasieelever, både de med svenska som modersmål och 

de som var flerspråkiga. Eleverna fick i uppgift att skriva ner hur de använde språket 

utanför skolan. Det utkristalliserade sig två grupper: en grupp talade oftare med 

vuxna och de kunde då tala om exempelvis existentiella frågor eller fortsatta studier 

medan den andra gruppen oftare talade med sina kompisar och då de talade med 

föräldrarna var det om praktiska saker. Vid grupparbeten uppvisades också olika 

språkmönster. Den första gruppen hade högutbildade föräldrar medan föräldrarna i 

den andra gruppen hade kort utbilning. Eleverna i den första gruppen nådde högre 

framgång i studierna än vad eleverna i den andra gruppen lyckades uppnå 

(Skolverket  2011:122-123). 

 

3.3.2 Integrativ motivation 

Gardner och Lambert skapade ett begrepp som de kallade integrativ motivation. De 

hade tittat på tidigare forskning av hur förstaspråket tillägnades som sade att 

barnet identifierade sig med medlemmarna i sin familj och senare med människor i 

sin omgivning. De utvecklade den tidigare forskningen och namngav den integrativ 

motivation. Den betyder att språkläraren vill identifiera sig med målspråkskulturen 

och målspråkstalaren (Larsen & Freeman 1991:173). 
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3.3.3 Instrumentell motivation 

Gardner och Lambert skapade även begreppet instrumentell motivation. Här är det 

inte språket i sig inläraren eftersträvar utan den är bara ett medel för att nå andra 

mål som till exempel pengar, jobb eller status. Gardner & Lambert menade att den 

integrativa motivationen är bättre på sikt för tillägnandet av ett andraspråk (Larsen 

& Freeman 1991:173). 
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4. Metod  

Jag har i mitt arbete valt att använda en kvalitativ studie. Denna metod brukar 

användas då en social verklighet som föränderlig skall betonas, till motsats från en 

kvantitativ undersökning som vill ge en bild av verkligheten som statisk och utanför 

aktören (Otterup 2005:121). 

Som forskningsmetod använder jag mig av intervjuer. Kvale (1997:13) definierar den 

kvalitativa forskningsintervjun som ”… en intervju vars syfte är att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 

fenomenens mening.” 

I texter ges de intervjuade ibland benämningen informant och ibland ges de 

benämningen respondent. Eisaiasson m.fl (2012:227-228) menar att de intervjuade 

vid en informantundersökning används som vittnen som genom sin information 

skall beskriva hur verkligheten är beskaffad i något avseende. För att få en bild av 

verkligheten läggs ett pussel och detta gör att frågorna inte behöver vara lika för 

alla informanterna. De intervjuade vid en respondentundersökning skall ge uttryck 

för sina egna högst personliga tankar och åsikter. Här skall alla respondenterna få 

samma frågor. För forskaren är sedan uppgiften att finna mönster i svaren och 

försöka förklara de uppkomna mönstren. I denna undersökning eftersträvar jag att 

få information om deltagarnas egna, personliga motivationsfaktorer så därför väljer 

jag att i fortsättningen benämna de intervjuade för respondenter. 

En ytterligare anledning till att jag valt intervjuer till min datainsamling är att jag 

anser att jag genom ett samtal ansikte mot ansikte kan vara mer säker på att 

respondenten verkligen förstår vad jag frågar efter och att jag får möjlighet att 

verkligen förstå vad respondenten menar. Kvale (1997:100) skriver: 

                                         ”… intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera 
                                          människors syn på meningen hos sina levda liv, 
                                          beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och 

             klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin 
             livsvärld.” 
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Genom att ha informanten framför mig har jag som intervjuare en möjlighet att 

genom ytterligare frågor och kommentarer kontrollera att frågan blivit rätt 

uppfattad och genom detta kunna få svar som är i linje med det jag frågar efter. 

”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 

erfarenhet och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld” (Kvale 

1997:70). 

Enligt Denscombe finns det åtta fördelar med intervjuer:  

 Informationens djup. I en intervju kan man utforska och följa upp frågor. Om 

forskaren söker detaljerade data är det lämpligt med intervjuer. 

 Insikter. Genom de djupgående informationer som fås genom intervjun får 

forskaren värdefulla insikter. 

 Utrustning. Forskaren behöver ingen stor och dyrbar utrustning för att 

genomföra intervjun. 

 Informanternas prioriteringar. För att få data som baseras på 

informanternas prioriteringar, idéer och åsikter är intervjun en bra metod. 

Här har informanterna möjlighet att utveckla sina tankar.  

 Flexibilitet. Inriktningen av undersökningen kan göras under själva intervjun. 

Detta gör att inriktningen kan ändras under arbetets gång. Flexibiliteten är 

alltså stor med intervjuer som metod. 

 Hög svarsfrekvens. Eftersom intervjun ofta är bokad i förväg blir 

svarsfrekvensen hög. 

 Validitet. Relevans och riktighet av data kan kontrolleras när intervjuaren 

har direktkontakt med respondenten under intervjun. 

 Terapeutisk. För informanten kan det vara positivt att bli intervjuad. Det blir 

ett personligt inslag till skillnad mot exempelvis ett frågeformulär. Ofta 

tycker människor det är positivt att få prata om sina idéer med en person 
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som inte är kritisk utan bara lyssnar och för anteckningar (Denscombe 

2009:267-268). 

 Denscombe skriver om intervjun som metod att ”… så utnyttjas deras potential 

som datainsamlingsmetod bättre när de används för att utforska mer komplexa och 

subtila fenomen” (Denscombe 2009:232). 

Den intervjuform som används i undersökningen kallas för semistrukturerad 

intervju. Bryman (2008:206) menar att intervjuaren i en semistrukturerad intervju 

har ett frågeschema bestående av ett antal frågor att hålla sig till. 

Uppföljningsfrågor förekommer när det uppfattas som önskvärt. Intervjuaren har 

frihet att variera frågornas ordningsföljd. De är inte heller så strukturerade som vid 

strukturerade intervjuer. ”… intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på 

sitt eget sätt” (Bryman 2008:415). Den här intervjuformen anser jag ger en stor 

flexibilitet och ger mig som intervjuare möjlighet att dröja och ställa frågor som 

utvecklar svaren vid något jag anser vara intressant. 

Intervjufrågorna är strukturerade efter tre teman i en intervjuguide (bilaga 1). 

Frågorna är skrivna så att de skall vara lätta att förstå eftersom det svenska språket 

inte behärskas till fullo hos respondenterna. För att undvika missförstånd kommer 

varje fråga att noga förklaras och kontrollfrågor kommer att ställas till 

respondenterna så att risken för missförstånd i möjligaste mån skall undvikas. 

Intervjuerna med respondenterna kommer att ske enskilt, något som också bör 

bidra till att vi kan hålla större fokus och störningsfaktorerna minskas. 

Teman som jag valt för min intervju är individuella faktorer, sociala faktorer och inre 

och yttre motivationsmål. De är valda därför att de tillsammans skall ge mig en bild 

av vad motivation är samt vilka motivationsfaktorer som påverkar respondenterna i 

sin språkinlärning. Frågorna skall vara så öppna som möjligt, dvs. det skall inte 

finnas något svar som kan stämplas som ”rätt” eller ”fel”. Denscombe (2009:221) 

skriver att: ”Fördelen med öppna frågor är att den information som samlas in med 

stor sannolikhet kommer att återspegla hela rikedomen och komplexiteten i 

respondentens synpunkter.”  
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4.1 Urval  

Jag har valt att intervju sex elever från kurs D på sfi. Det finns en tydlig progression 

från kurs A till kurs D. Kurserna är relaterade till den gemensamma europeiska 

referensramen för språk; lärande, undervisning och bedömning. Valet föll på kurs D 

därför att jag dels har undervisat i kurs D och därigenom känner till elevernas 

skolvardag samt att dessa har gått längst på sfi och har därmed längst erfarenhet av 

lärprocessen. En annan anledning är också att dessa elever behärskar språket bäst 

på sfi och detta gör troligen att jag kan få ut mer av intervjuerna än om jag valt 

elever från någon av de andra kurserna. Antalet i en intervjustudie brukar variera 

kring 15 plus minus 10 (Kvale 1997:98). Intervjuundersökningar har fått kritik för att 

man anser att det inte går att generalisera resultaten från dem eftersom 

personerna som intervjuas är så få. Men psykologins historia visar att man ska 

koncentrera sig på ett fåtal fallstudier om man som forskare vill nå generell kunskap 

(Kvale 1997:98). 

Eisaiasson m.fl. (2012:158) nämner att det länge har varit en konflikt mellan 

kvalitativa forskare och kvantitativa forskare. Konflikten har gällt om möjligheterna 

att kunna generalisera resultaten från ett litet antal studier. Eisaiasson m.fl. 

(2012:159) skriver att:  

                                         ”Strategiskt utvalda fall är visserligen inte representativa 
                                          för populationen som helhet i alla dess detaljer, men  
                                          genom att analytiskt generalisera resultaten till en teori 
                                          lyfter man fram allmängiltiga aspekter som kan förväntas  
                                          säga något väsentligt om också närliggande fall i populationen.” 
 

Mot bakgrund av ovanstående så tror jag att sex respondenter kan vara ett lämpligt 

antal för min studie. Jag undervisar inte mina respondenter eftersom det skulle 

kunna ha påverkat svaren på frågorna. Det kan inte uteslutas att de i en sådan 

situation känt sig i någon form av beroendeställning och detta gjort att svaren har 

vinklats för att få någon eventuell fördel vid en senare provbedömning eller 

liknande. Efter det att jag berättat om min undersökning i en klass med elever på D-

nivå så fick de elever som var intresserade anmäla sitt intresse. Sex elever anmälde 

sitt intresse för en intervju. Mitt urval består alltså av de elever som för tillfället 
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fanns tillgängliga. Ett sådant urval kallas för bekvämlighetsurval (Bryman 2008:195). 

Jag gick enskilt igenom villkoren för intervjun så att de skulle kunna besluta sig för 

om de skulle fortsätta eller välja att inte bli intervjuade. Tillsammans med eleverna 

kom jag överens om tid och plats för intervjuerna på skolan. För att få kvalité på så 

sätt att de intervjuade skulle känna sig bekväma så diskuterade jag med 

respondenterna var intervjun skulle hållas. Valet föll på ett grupprum som var ostört 

och där respondenten och jag satt mitt emot varandra vid ett bord. Intervjuerna 

utgick från intervjuguiden men det fanns frihet att gå tillbaks och komplettera 

tidigare frågor under intervjuns gång. 

Respondenterna i min studie kommer från en mellansvensk stad och de är mellan 

28 och 41 år gamla. Fem av respondenterna är män och en är kvinna. Intervjuerna 

är mellan 30 och 45 minuter långa och spelades in varefter de transkriberades. 

 

4.2 Metodkritik 

För att en intervju skall bli bra och materialet skall bli trovärdigt så ställer det krav 

på intervjuaren: Han/hon skall vara kunnig på det område vilket intervjun gäller, 

vara duktig i konsten att tala, ha språkkänsla och kunna förstå vad respondenten 

uttrycker på sitt speciella sätt. Dessutom bör intervjuaren kunna bistå respondenten 

och ha känsla för bra historier (Kvale 1997:136). 

Jag vill samtidigt ta upp de nackdelar som Denscombe nämner i min metodkritik. 

Denscombe (2009:268-269): 

 Tidskrävande. Analys av frågeformulär, som är förkodade, är inte så 

”baktung” som analys av data från intervjuer. 

 Dataanalys. Data från intervjuer är ofta icke-standardiserade svar. 

 Tillförlitlighet. Data är unika på grund av kontextens och intervjuarens 

inverkan. Det är svårt att uppnå objektivitet. Inte gynnsamt för 

tillförlitligheten. 
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 Intervjueffekten. Handling och uttryck stämmer inte alltid överrens. Man kan 

inte automatiskt förmoda att respondenterna talar sanning. De kan vara 

påverkade av intervjuarens närvaro och hans person. Respondenterna kan 

känna statusskillnader kopplade till bl.a. kön och ålder.  

 Hämningar. Intervjun kan för vissa respondenter kännas konstlad och 

skrämmande. Även bandspelare eller videokamera kan hämma 

respondenten. 

 Kränkning av privatlivet. Intervjuer kan vara trevliga men det har också sina 

risker med ett personligt samtal (Denscombe 2009:268-269). 

Eisaiasson m.fl. (2012:235) skriver att intervjuaren kan ibland även genom sitt 

kroppspråk styra intervjun. Han säger att: ”Omedveten påverkan och styrning 

från intervjuarens sida kan handla om sådant som uttal, mimik och gester när 

frågorna läsas upp…” Eisaiasson m.fl. (2012:235). Såsom medtodkritik skall 

också nämnas begränsningen vid antalet respondenter i en undersökning. Kvale 

(1997:100) skriver: ”Om en undersökning vill söka förutsäga beteendet hos 

större grupper, till exempel valbeteende, krävs större urval än vad som går att 

täcka med tidsödande kvalitativa intervjuer…”. 

 

4.3 Trovärdighet 

I min undersökning vill jag med hjälp av intervjuer upptäcka företeelser och förstå 

innebörder för att kunna dra slutsatser. Jag måste få mina resultat så trovärdiga 

som möjligt. Kvale (1997:64) skriver: ”Det har ofta hävdats att den kvalitativa 

forskningsintervjun saknar objektivitet, särskilt beroende på det mänskliga samspel 

som är en väsentlig del av intervjusituationen.” Kvale (1997:65-66):  

                                         ”Även om det inte går att upprepa en enskild intervju,  
                                          kan olika intervjuare, om de följer liknande procedurer 

             enligt en gemensam intervjuguide, få fram ganska lik- 
             artade intervjuer från sina intervjupersoner.” 
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Enligt Denscombe finns det åtgårder att vidta för forskaren för att läsaren skall 

övertygas om den rimliga sannolikheten i det insamlade datamaterialet. En av dessa 

åtgärder kallas för respondentvalidering. Med respondentvalidering menas att 

intervjuaren kan gå tillbaks till respondenten och kontrollera validiteten. Detta gör 

det möjligt för forskaren att få bekräftat uppgifter som han tolkat i sitt 

intervjumaterial av dem han studerat (Denscombe 2009:380). Jag har i min 

undersökning inte haft någon anledning att göra det, men jag har haft den 

möjligheten eftersom respondenterna går i klasser på skolan jag undervisar i. Detta 

gör att slutsatserna har en god grund.  

 

4.4 Etiska aspekter 

I min forskning ger jag mina respondenter ett individskydd. Jag har följt de fyra 

grundläggande reglerna som är utformade av vetenskapsrådet och som ställs på en 

forskare. Huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet betyder att 

respondenten skall informeras av forskaren om dess roll i projektet samt att de 

ställer upp frivilligt och kan när som helst avbryta sitt deltagande. Enligt 

samtyckeskravet skall forskaren få sitt samtycke av respondenten. Den som deltar 

skall också få bestämma på vilka villkor han/hon deltar och om en respondent 

önskar bli struken ur forskningsmaterialet bör detta ske om det är möjligt. 

Konfidentialitetskravet betyder att respondenterna skall få största möjliga 

konfidentialitet och att intervjumaterialet bör förvaras så att ingen obehörig kan få 

tillgång till det. Respondenterna skall i materialet inte beskrivas så att någon 

utomstående kan identifiera dem. Angående etiskt känsliga frågor har forskaren 

tystnadsplikt. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att uppgifter om 

respondenten inte får användas för kommersiellt bruk eller för andra icke – 

vetenskapliga syften. De insamlade uppgifterna får inte användas till beslut som 

påverkar respondenten utan dennes medgivande (Vetenskapsrådet 2009:7-14).  
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I min undersökning har alla respondenter ett fingerat namn. De fick själva möjlighet 

att välja ett sådant namn. Ingen utnyttjade dock detta. Jag har innan intervjun 

muntligen informerat respondenterna om undersökningens syfte. De har i samband 

med informationen fått möjlighet att ställa frågor om de ansett något vara oklart. 

Den färdiga undersökningen har respondenterna fått möjlighet att ta del av.  
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5. Resultat 

5.1 Presentation av respondenterna 

Adaht är född i Bosnien 1982. Modersmålet är bosniska. Han kom ensam till Sverige 

2009. Idag är han sambo utan barn. I Bosnien gick hand grundskola och gymnasiet, 

sammanlagt 12 år i skola. Hans föräldrar är akademiker och har lång skolgång. 

Gesin är född i Armenien 1978. Hans modersmål är armeniska. Till Sverige kom han 

tillsammans med hustru och två barn 2011. I hemlandet gick han tioårig grundskola. 

Föräldrarna har båda kort skolgång. 

Kab är född 1981 i Kurdistan och pratar kurdiska och arabiska. Han kom till Sverige 

2010 med sin fru och son. Han har gått 12 år i skola i Kurdistan. Hans far har gått 12 

år i skola och hans mamma har en sexårig utbildning.  

Messina är född i Afghanistan 1973 och kom till Sverige 2010 med sin man och fem 

barn. Hennes modersmål är uzbekiska och hon behärskar även dari. Hon har gått 

fem år i skola i Afghanistan. Fadern har kort skolgång och modern ingen alls. 

Mulan kommer från Somalia och är född 1986. Han kom till Sverige ensam 2013. 

Modersmålet är somaliska. Han har gått 8 år i skola i Somalia och pappan har 

tolvårig skolgång medan mamman har en sexårig skolgång. 

Retti är född i Tunisien 1981. Han kom till Sverige med fru och ett barn 2010. 

Modersmålet är arabiska och han har gått nio år i skola i Tunisien. Pappans skolgång 

är treårig och moderns tvåårig. 

 

5.2 Redovisning av resultat 

Jag har skapat fyra analyskategorier för att sortera empirin. Analyskategorierna 

utgår från de teorier som jag tidigare tagit upp.  
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1. Yttre behov – Inre behov (Jenner) 

De yttre motiven som enligt Jenner påverkar individens handlingar kan exempelvis 

vara pengar, jobb, betyg, andras uppfattningar, stöd, krav, uppmuntran och 

resurser från omgivningen (Jenner 2004:42). 

De inre motiven kan enligt Jenner vara exempelvis tankar, självbild, stolthet eller 

känslor av själförverkligande eller känslor av att inte klara av uppgifter (Jenner 

2004:42). 

Tabell 5.1 Yttre och inre motiv 

Yttre motiv Inre motiv 

Yttre stöd Yttre hinder Inre stöd Inre hinder 

Lärare Ekonomi Glädje Klarar inte av 

Familj Prat  Hemlängtan 

Jobb Våld  Tidigare 

skolgång 

 

Yttre motiv 

Alla respondenterna läser svenska för att kunna få ett jobb. De närmaste runt 

omkring dem vill att de skall läsa svenska och en respondent, Retti, känner att hans 

fru förväntar sig att han skall studera svenska. Lärarna motiverar genom att prata 

långsamt och har bra exempel som alla förstår. Messina och Mulan tycker att 

ekonomin är en hindrande faktor. Retti tycker att det är bra att sfi är gratis. Det som 

stör mest är andras prat. Gesim uppger att han blir störd hemma av sina småbarn. 

På skolan uppger både Retti, Gesim och Mulan att de blir störda av andras prat i 

klassrummet. Messina tycker att en bra lärare skall vara snäll och rolig för då lär 

man sig bättre. 
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Inre motiv 

Tre respondenter uttrycker glädje över att kunna läsa svenska på sfi. Adaht menar 

att han blir glad när han kan prata svenska och säger att: ”Jag läser för att få ett 

bättre liv i framtiden.” Att få läsa svenska betyder mycket för en del och de ger 

reflektioner till hemlandet och föräldrarna. Gesim säger: ”Mamma och pappa var 

glada att jag skulle börja sfi, det känns bra.” Messina uttrycker att: ”Många flickor 

gick inte i skolan i Afghanistan, därför är jag stolt att gå i skolan.” Messina vill också 

vara delaktig i samhället: ”Jag tror inte att det är bra att få pengar, jag vill tjäna 

pengar själv.” I klassrummet kan läraren påverka motivationen: Retti tycker det är 

roligt när läraren berättar och när film visas och Gesim säger: ”Om jag får prov så 

läser jag mer för jag vill bli bra”. 

Adaht och Kab tror att ett hinder för att lära sig svenska är det att många elever 

längtar hem till sina släktingar i hemlandet. Gesim säger att ”de som inte kämpar 

blir inte bra de kanske har många släktingar från sitt land här.” Mulan tycker att en 

del bara kastar väskan när de kommer hem och bara pratar sitt eget språk med 

kompisarna. Mulan tror inte alla kan bli lika bra för att hjärnorna ser olika ut hos 

olika människor. 

En elev har dåliga erfarenheter med sig från hemlandet. Gesim förklarar att: 

”Lärarna slog mig ibland när jag var liten.” 

Endast Messina uttrycker känslor av otillräcklighet: ”Jag kan inte klara av 

universitetet, jag är för gammal.” 

 

2. Instrumentell motivation – Integrativ motivation (Gardner & Lambert) 

Med instrumentell motivation menade Gardner & Lambert att språket endast är en 

väg mot något annat mål som till exempel karriär eller ett betyg (Larsen & Freeman 

1991:173). 
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Integrativ motivation är ett begrepp som betyder att språkinläraren vill identifiera 

sig med målspråkskulturen och målspråkstalaren. Samhörighet och vänner blir då 

viktiga (Larsen & Freeman 1991:173). 

Tabell 5.2 Instrumentell och integrativ motivation 

     Instrumentell motivation Integrativ motivation 

Jobb  Kompisar 

Universitet  Glädje  

Hjälpa son  Trygghet  

Bli en viktig person   

 

 Instrumentell motivation 

Alla respondenterna säger att de läser svenska för att kunna få ett jobb. Retti säger: 

”Jobb kommer inte måste studera svenska först.” Gesim tänker på sin son: ”Om jag 

pratar kan jag få jobb, min son blir vuxen och jag måste hjälpa han.” Och Kab läser 

svenska för att kunna komma in på universitetet och slutligen bli tandläkare. Status 

är ett mål för Kab: ”Livet blir bra och man blir en viktig person om man kan språket 

och studera.” Adaht förklarar att: ”Jag skall få ett bättre liv om jag kan prata 

svenska.” 

 

Integrativ motivation 

Gesim säger: ” Jag har en granne, en svensk kvinna som jag pratar med och en 

invandrare som bott 20 år i Sverige och vi pratar svenska med varandra och det är 

roligt.” Retti och Adaht uttrycker att de vill lära sig svenska för att få kompisar och 

Kab säger att han tittar på svenska tv-kanaler för att det är roligt. Att kunna prata 

svenska med sina barn som är duktiga i svenska är viktigt tycker Messina. Mulan 

tycker det är viktigt att kunna prata på jobbet: ”Jag vill prata med mina 
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arbetskamrater när jag är på praktik. Mitt mål är att lära mig svenska så jag kan 

prata med dem jag jobbar med. Det är roligt att kunna prata.” Kab säger: ”Svenskar 

är jättesnälla, dom blir glada när man pratar med dom.” 

 

3. Materiella behov – Sociala behov (Maslow) 

Med materiella behov menade Maslow de behov som måste tillfredsställas först i 

behovspyramiden. Det var fysiologiska behov som exempelvis mat och kläder (Ahl 

(2004:37). 

Maslow säger att när de materiella behoven är mättade så har människan sociala 

behov. Dessa kan exempelvis vara trygghet, uppskattning av sig själv och från andra, 

kärlek och en känsla av tillhörighet (Ahl 2004:36-37). 

Tabell 5.3 Materiella och sociala behov 

                                          
Materiella behov Sociala behov 

Jobb  Kompisar 

Klara sig själv  Viktig person  

  Glädje  

  Känna mig duktig 

 

Materiella behov 

Alla respondenterna säger att de läser för att få ett jobb. Gesim säger: ” Jag läser för 

att få ett jobb, om jag pratar bra kan jag få ett jobb.” Messina uttrycker det så att: 

”Jag lever i Sverige och jag måste klara mig själv.”  
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Sociala behov 

Två respondenter uppger att de tycker att kompisar är viktiga. Adaht säger: ”I mitt 

hemland var skolan rolig för jag hade många kompisar. Jag tänker att allt blir bättre 

när jag får kamrater. Jag blir glad när jag kan prata svenska.” Retti tycker att det är 

roligt att jobba i grupp och träffa personer. Och Kab anser att livet blir bra och att 

man blir en viktig person om man studerar. Skolan är en plats där man kan uppleva 

trygghet anser Mulan: ”Viktigt att läraren hälsar och att man känner att läraren är 

en toppenperson. Jag pratar mycket med mig själv för jag vill känna mig duktig i 

skolan. Jag känner mig trygg med en bok i skolan för då vet man vad man gör och 

kan hålla ordning.” 

 

4. Målrationalitet – Ömsesidighet 

Maslow säger att individen kommer att jobba målinriktat för att tillfredsställa sina 

behov. Är man exempelvis hungrig så tänker man bara på att skaffa mat på det för 

mig bästa sättet (Ahl 2004:37). Detta betyder då också att jag är motiverad att lära 

mig svenska på det för mig bästa sättet. 

Med ömsesidighet vill Maslow förklara att beteenden inte bara motiveras av behov 

utan även av omgivningen som är viktig. Inlärning exempelvis kommer från ett 

motiv inifrån, det är ett inre behov av att utvecklas som människa (Ahl 2004:38). 

Tabell 5.4 Målinriktat och ömsesidighet 

Målinriktat Ömsesidighet 

Tyst plats att studera Läsa med barn 

Studera hemma  Roligt studera med kompisar 

Bra att skriva  Svenskar blir glada när man       

pratar med dem 

Prov är bra   



  

37 

 

Målinriktat 

Kab säger att han går till biblioteket och studerar för det är tyst där. Han tycker även 

om prov för då läser han mer. Retti säger: ”Roliga lärare är bra då går tiden snabbt 

och när jag tränar barn i fotboll måste jag prata svenska och då lär jag mig.” Rettis 

fru hjälper till: ”Om jag ser på TV från mitt hemland så byter min fru kanal till den 

svenska. Det är bra för då lär jag mig.” Gesim anser att man måste läsa hemma en 

halvtimme eller en timme varje dag för att lära sig svenska. Adaht uttrycker att han 

skulle vilja känna fler svenskar för att kunna lära sig mer svenska. Mulan säger: ”Det 

är bra att skriva för då fastnar det i hjärnan. Jag pratar med kompisar för att bli 

bättre på svenska.”  

 

Ömsesidighet 

Messina uppger att hon läser enkla böcker tillsammans med sina barn och hon 

säger att svenskar blir glada när hon pratar med dem. Fyra respondenter framhåller 

att det är viktigt med kompisar. Messina säger: ”Roligt att jobba i grupp och träffa 

personer.” Kab anser att: ”Det är roligt med kompisar i skolan, man blir inte så 

trött.” Mulan tycker som Kab att kompisar är roliga och att man inte blir så trött. 

Dessutom tycker hon att en bra lektion är en lektion när läraren är glad. Gesim 

säger: ”Man kan lära sig från kompisar när man jobbar i grupp. Det är roligt att ha 

kompisar att prata med på lektionerna och under rasterna.” 
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6. Analys och diskussion 

6.1 Teoretisk utgångspunkt för resultat och analys 

Jenner (2004:42 ff) skriver att motivationsprocessen påverkas av olika faktorer. De 

faktorer som framstår som centrala för min studie är: 

 Motivationen är riktad mot ett mål. Det kan vara ett inre mål som 

exempelvis glädje, stolthet eller en känsla av självförverkligande eller det 

kan vara ett yttre mål som pengar, status eller andras uppskattning. 

 Sociala faktorer som relationer, roller, andras förväntningar eller 

organisationsförhållanden. 

 Individuella faktorer som exempelvis personlighetsdrag, värderingar och 

tidigare upplevelser. 

 

6.2 Motivation 

En av frågeställningarna är att försöka ta reda på vad motivation är. Detta har jag 

gjort genom att intervjua mina respondenter och läst litteratur skriven av forskare. 

Det framgår tydligt av litteraturen att forskarna konstaterar att begreppet är 

mångtydigt och att varje forskare har presenterat sin egen definition av begreppet. 

Ett flertal forskare anser att det är något inom individen som styr en handling 

(Hedegard Hein 2009:13). Drivkrafterna som skapar motivation kan vara både 

instinkter samt yttre och inre faktorer. Behaviorismen förklarade att motivation var 

inlärda beteenden och att dessa var styrda av respons på olika stimuli (Hedegard 

Hein 2009:22-28).  På detta följer att människor skulle upprepa ett beteende vid ett 

visst stimuli. Samtalen med respondenterna visar att det inte är så enkelt utan att 

beteendena ändras och formas av samtiden och de villkor som råder. Exempelvis så 

säger en respondent att han, när han gick i skola i hemlandet, läste läxorna för att 

han visste att han skulle bli slagen om han inte gjorde läxorna, för det var så skolan 

fungerade i hemlandet. Här läser han läxorna trots att han vet att han inte blir 
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slagen om han låter bli att läsa dem. Jag anser att enligt behaviorismens teorier så 

skulle respondenten inte göra läxorna eftersom det inte finns något hot.  

 Maslow sade att människan var behovsstyrd och att behoven är hierarkiskt 

ordnade. De fysiska behoven skulle tillfredsställas före de övriga. Motivationen är 

då något som ger människan kraft att nå dessa mål. Och det stämmer i samtalen, 

anser jag, där alla respondenterna i slutändan vill ha ett jobb för att kunna försörja 

sig. Alla är motiverade att studera svenska för att nå målet. 

Många olika förklaringar till motivation ges och det är lätt att ta till sig den enkla 

beskrivningen som Ahl gör: ”skäl till att göra något” (Ahl 2004:19). Men jag anser att 

det är en något förenklad förklaring till begreppet motivation. Det är en process 

som sätter igång individerna mot ett mål. Det framgår i samtalen med 

respondenterna, även om de inte alltid är riktigt säkra på vad målet är. Det verkar 

vara både yttre och inre faktorer, glädje och tvång som hjälper/tvingar dem framåt i 

sina studier. Ahl säger också att motivation, motiv och motivationsfaktor 

sammantaget skall förstås som ”det som får människor att göra något” (Ahl 

2004:20). Jag anser att det är lätt att få intrycket att det är olika mätbara faktorer 

som styr människans beteenden och som man skulle kunna skaffa eller ge till andra. 

 Jenner menar att begreppet motivation är en samverkan av tre faktorer: något som 

sätter igång beteendet, en målsträvan som kan vara yttre eller inre och en kraft som 

bestäms av personens självförtroende (Jenner 2004:41-42). Detta ser jag är i linje 

med mina samtal med respondenterna. En respondent uttrycker: ”Jag kan inte klara 

av universitetet, jag är för gammal.” Och en respondent tror inte att alla kan bli lika 

bra för att hjärnorna ser olika ut hos olika människor. Denna självbild påverkar 

förstås motivationen, kraften, mot målet. Självförtroende finns hos alla jag samtalat 

med men jag har uppfattat att den är olika stark. Här anser jag att 

marshmallowexperimentet är en intressant reflektion. Den visade att barn som 

hade tålamod klarade sig bättre längre fram i livet, både vad gällande skolframgång 

och vad gällande utvecklande av fetma och intag av droger 

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Marshmallowexperimentet). Kan det vara så att vi är 

genetiskt styrda? Experimentet handlade om belöning/framgång längre fram. Detta 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Marshmallowexperimentet
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är ju något som jag anser motivation handlar om; uthållighet.  Jag konstaterade i 

begreppsbestämningen att bl.a. begreppet ”mål” är något som är gemensamt för de 

flesta förklaringar till ordet motivation. En del kanske på det sättet har lättare att 

motivera sig för att göra saker de inte finner så stimulerande. 

 Jag anser att det är svårt att finna någon heltäckande, riktigt bra definition av vad 

motivation är men jag anser att av de olika teorier som jag tagit upp så är den 

kognitiva motivationsteorin, som säger att de viktigaste styrfaktorerna i mänskligt 

beteende är tankarna och förväntningarna om framtiden, den definition som är 

mest i linje med mitt resultat. Hos alla respondenterna kan man finna tankar om 

framtiden och vad kunskaper i det nya språket skall innebära för livsvillkoren. En 

respondent uttrycker: ”Jag skall få ett bättre liv om jag kan prata svenska.” 

6.3 Motivationsfaktorer 

Den andra av de två frågeställningarna var att försöka ta reda på vilka faktorer som 

bidrar till att motivera elever på sfi att lära sig det svenska språket. Jag har 

undersökt om de motivationsteorier som forskningen presenterar motsvaras i 

intervjumaterialet och vad man kan dra för slutsatser av det.  

De flesta teorier om motivation kan härledas till strävan efter uppnående av lycka 

och välbefinnande (Jenner 2004:38). Jag anser att man kan säga att det stämmer i 

stort när man studerar respondenternas svar. Tre respondenter svarar att de blir 

glada när de pratar svenska. En respondent förklarar: ”Svenskar är jättesnälla, de 

blir glada när man pratar med dem.” En respondent uttryckte glädje på följande 

sätt: ”Många flickor gick inte i skola i Afghanistan, därför är jag stolt att gå i 

skolan.” Av intervjusvaren så ser jag att i stort sett alla är glada för att de läser 

svenska och att det motiverar dem till att läsa vidare. Denna glädje är som jag ser 

det, omedelbar och inte med tanke på någon framtida vinst med språkkunskaperna.  

Denna motivation att läsa ”bara för att det är roligt” är viktig och kanske den 

starkaste motivationsfaktorn och får direkt stöd i skolans styrdokument som säger 

om utbildningen att: ”Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära”( Läroplan för vuxenutbildningen 2012:5). Resultaten styrker, 
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anser jag, Maslows teori om lärandet som säger att det är ett inre behov att 

utvecklas som människa som styr vårt lärande. 

Den nationalekonomiska teorin om motivation säger att människan handlar 

rationellt och i egenintresse. Undersökningen visar att alla utbildar sig för att få ett 

jobb och därmed kunna leva i Sverige. En respondent uttrycker klart att hon inte vill 

bli beroende av ekonomiskt stöd, hon säger: ”Jag tror inte att det är bra att få 

pengar, jag vill tjäna pengar själv.” Det finns alltså en stark motivationsfaktor att 

jobba och klara sin egen försörjning. Två respondenter säger att de läser för att få 

ett bättre liv i framtiden. Bara en respondent uttrycker direkt att han läser svenska 

för att det skall gynna någon annan: ”Om jag pratar kan jag få jobb, min son blir 

vuxen och jag måste hjälpa han. Jag tänker på barnen för att peppa mig.” Här är 

motivationsfaktorn barnet välgång. Intervjusvaren visar, anser jag, att 

respondenterna handlar i egenintresse och rationellt på så sätt att de alla har ett 

mål för sina studier. Att leva på bidrag skulle kunna vara ett rationellt alternativ 

istället för att utbilda sig och söka ett jobb men det är inte någon motivationsfaktor 

för de intervjuade. 

Den humanistiska teorin säger att människan är optimistisk och vill styra sitt öde 

och den kognitiva motivationsteorin säger att tankarna om framtida händelser är 

viktiga för beteendet. Undersökningen visar att respondenterna tror att studierna 

av svenska språket skall förändra deras liv till det bättre. En respondent säger: ” 

Livet blir bra och man blir en viktig person om man kan språket och studera.” Endast 

en respondent uttrycker tvivel på sig själv: ”Jag kan inte klara av universitetet, jag 

är för gammal.” Två respondenter uttryckte tvivel om att alla verkligen jobbade 

med sin språkinlärning. En sade: ”De som inte kämpar blir inte bra, de kanske har 

många släktingar från sitt land, så därför de inte kämpar.”  Tron att språket skall ge 

jobb och därmed ett bättre liv är stark hos de intervjuade. Detta är självklart en 

viktig motivationsfaktor för respondenterna. I och med att det finns möjlighet att 

under olika former jobba under utbildningen och de dessutom ser att detta är en 

praktisk möjlighet genom att klasskompisar kommer och går i klasserna så anser jag 

att detta sätt att utbilda sig kan vara bra för motivationen att studera. 
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Hindrande motivationsfaktorer kan bland annat vara tidigare skolgång. Fem av 

respondenterna uppger att de trivdes i skolan som barn i sina hemländer. Den sjätte 

eleven säger: ”Lärarna slog mig ibland när jag var liten.” Jag ser det som intressant 

att den ende respondenten som inte tyckte om skolan i sitt hemland är den ende 

respondenten som inte uppfattar sfi som något positivt: ”Det är svårt att motivera 

sig, det är tråkigt att gå till skolan. Jag kommer till skolan och lär mig ingenting.” Att 

respondenten inte uppfattar skolan som något positivt skulle kunna ha att göra med 

de tidigare upplevelserna som nu ligger till grund för förväntningar och antaganden 

om dagens skolgång.  

 

Svensk skola skiljer sig mycket från vad respondenterna är vana vid. Exempel på hur 

tidigare minnen och upplevelser kan ge en positiv motivationsfaktor är följande 

kommentar från en respondent: ”Många flickor gick inte i skolan i Afghanistan, 

därför är jag stolt över att gå i skolan.” Att så många är positiva till skolan anser jag 

delvis hänga ihop med den positiva synen på lärare som framgår av studien. De som 

kommenterar lärarna gör det i positiva ordalag: ”Lärarna i Europa är snälla och 

försöker att hjälpa dig men i andra länder dom slå eller skrika, dom tror att vara 

snäll är inte bra.”  

I undersökningen framkommer också exempel hur läraren skall bedriva 

undervisningen. En respondent tycker att läraren skall ha lättförstådda exempel och 

prata långsamt. Dessutom tycker två respondenter att det är viktigt att läraren är 

glad: ”En bra lektion är när läraren är glad.” Noterbart är att fyra respondenter 

tyckte att det var för mycket prat från eleverna under lektionen och att det störde. 

Att det skall diskuteras och inte vara helt tyst utan gärna låta lite som en ”bikupa” 

under en lektion är något som jag har med mig från min lärarutbildning. Den delade 

synen på ljudnivån i klassrummet är, anser jag, resultatet av kulturkrocken mellan 

skilda undervisningssystem. För att få till en klassrumssituation som alla känner sig 

tillfreds i och därmed höja motivationen bör samtal äga rum mellan lärare och 

studerande om just detta. Lärarna bör lyssna till önskemålen och förklara tanken 
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med den svenska pedagogiken. Det är lättare att acceptera ett arbetssätt om man 

förstår varför det används. 

Enligt Maslows motivationsteori så kommer behovet av gemenskap efter de 

fysiologiska behoven och trygghetsbehovet (Ahl 2004:36). Även William Glasser 

poängterar att gemenskap är ett basalt behov och att jobba gemensamt i grupp 

ökar motivationen (Glasser 1986:72-73). Undersökningen stöder dessa tankar. Alla 

respondenterna utom en tycker det är positivt att jobba tillsammans och därmed 

prata med varandra. En respondent säger: ”Jag lär mig svenska när jag diskuterar 

med andra.” Detta resultat visar på att ett arbetssätt där de studerande jobbar i 

grupp oftast skapar glädje och motivation för inlärningen av arbetsuppgiften. 

Gruppen klarar mer än den enskilde, och denna vetskap är något som jag anser i 

större utsträckning borde göra avtryck i klassrumsarbetet. Undersökningen visar 

samtidigt att en del av respondenterna blir störda av att andra elever pratar på 

lektionerna. Detta måste läraren på ett bra sätt väga av i sin lektionsplanering så att 

hänsyn tas till alla elever och det bästa möjliga studieklimatet uppnås.  Jag anser att 

grupptillhörigheten som uppkommer i en klass som vistas tillsammans under en 

längre tid är mycket betydelsefull genom att tryggheten och gemenskapen som den 

skapar i och utanför klassrummet är en viktig motivationsfaktor för att tillägna sig 

det nya språket.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

 

Individuella faktorer 

1. Vad tycker du om din tidigare skolgång i hemlandet? 

2. Om du kände du dig duktig i skolan i ditt hemland, när var det? 

3. Har du lätt att disciplinera dig för att göra saker? 

4. Hur lär du dig bäst i klassrummet? 

5. Föredrar du individuellt arbete eller grupparbete? 

6. Hur är en lärare som får dig att må bra och vilja jobba i klassrummet? 

7. När har du svårt att koncentrera dig när du skall jobba med svenskan? 

8. Om du studerar svenska utanför skoltid, hur och vad gör du då? 

9. Vad är bra, mindre bra med SFI-utbildningen? 

10. Hur gör du själv för att ”peppa” dig att studera? 

11. Hur duktig tror du att du kommer att bli på att prata svenska? Kan alla bli 

lika bra? 

 

Sociala faktorer 

1. Är det någon i din omgivning som ”peppar” dig att studera? 

2. Känner du att någon i din närhet förväntar sig att du ska studera? 
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3. Är det något som lägger hinder för dig att studera: ekonomi, avstånd till 

skola, får inte ro att läsa hemma, jobbar så mycket att ej tid och energi finns 

till studier, sjukdom mm? 

4. Försöker du, och i så fall på vilket sätt, tar du kontakt med svenskspråkiga 

utanför skoltid? 

5. Vad tycker du om schemat? Passar schemat dina tider? 

6. Vad tycker du om material (böcker mm) som används på sfi? 

7. Är det bra att blanda praktik på jobb med studier som nu sker på sfi? 

 

Inre och yttre motivationsmål 

1. Vilka mål har du med dina studier – yttre och inre? 

2. Vad vill du använda dina språkkunskaper till? 

3. Hur långt har du tänkt dig att studera – D-kurs, högstadiet, gymnasiet eller 

universitetet? 

4. Vad skulle kunna få dig att studera ytterligare? 

5. Sammanfattningsvis: Har du något tips till den som börjar studera på sfi för 

att han/hon skall kunna lära sig det svenska språket på bästa sätt? 

 

 


