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Förord  

Att få alla mellanstadieelever att samtala på engelska i klassrummet kan vara en omöjlig 

ekvation. Som lärare försöker man, med hjälp av alla möjliga medel, få eleverna att samtala på 

engelska med både lärare och klasskamrater. Att hitta en lösning på nämnd ekvation är 

intressant då vi har fått möta på en del svårigheter kring det muntliga inom engelska ute i 

verksamheten. Vår nyfikenhet kring muntlig kommunikation på engelska kom redan andra året 

på högskolan när vi läste Engelska-kursen. Nu på vårt fjärde år på högskolan är vi fortfarande 

nyfikna på vad som får elever att samtala på engelska, vilket har fört oss fram till denna 

kunskapsöversikt. Med gemensamma tankar och erfarenheter kring ämne och problemområde 

var det ett okomplicerat samarbete i vår arbetsgång. Förarbetet gjorde vi tillsammans för att 

kunna stå på en gemensam grund inför skrivandet. Läsning av artiklar delades upp mellan oss 

för att kunna bearbeta artiklarnas innehåll på en djupare nivå så att vi sedan kunde ha givande 

diskussioner sinsemellan. Tack vare vår djupare kunskap kring artiklarna blev analysarbetet 

och skrivandet en lärorik arbetsgång där vi kompletterade varandra som skiftande skribenter 

och redigerare.  

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare, Björn Sjödén och Patrik Lilja, som har stöttat 

oss i vår arbetsgång. Med tydliga kommentarer som handledning och information kring den 

psykiska processen som kan ske i en skrivande arbetsgång, har vi kunnat slutföra denna 

kunskapsöversikt med självförtroende och stolthet.  

2019-01-18 

Anna Hedin & Linda Svegard 
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1. Bakgrund 

Nedan argumenterar vi kring vår förförståelse utifrån egna erfarenheter och tidigare forskning. 

Sedan kopplas muntlig kommunikation till styrdokument, både tidigare och nuvarande. 

Centrala begrepp definieras innan problemområde, syfte och frågeställning presenteras.  

 

1.1 Förförståelse  

Under åren som lärarstudenter har vi observerat verksamheten och upptäckt att elever i de yngre 

åldrarna gärna talar engelska men ju högre upp i åldrarna de når ju mer sällan visar de sina 

muntliga kunskaper. Cameron (2001) menar att när barn i yngre åldrar lär sig ett nytt språk tar 

de till sig språket muntligt till en början. Lärandet påbörjas när eleverna får en möjlighet att 

lyssna och härma det nya språket och upplevs då oftast som något nytt och spännande. Våra 

erfarenheter säger att elever tenderar att avstå muntlig kommunikation på engelska inför 

klasskamrater mer och mer desto äldre de blir. Även lärare från vår praktikskola bekräftar att 

elever i högre åldrar samtalar mer motvilligt i klassrummet. Elever kan tycka att det är 

obehagligt att samtala inför klassen då risken finns att man säger fel (Lundberg, 2010). Vi 

upplever även att vissa elever har en tendens att välja bort samtal på engelska i klassrummet, 

men har inga problem att samtala på engelska online i datorspel som till exempel Fortnite och 

World of worldcraft. Lundberg förklarar att lärandet som sker på fritiden via bland annat 

datorspel bör utnyttjas i skolan men inte bedömas som en ersättning till engelskundervisning. 

En förklaring till att elever väljer att avstå samtal på engelska i klassrummet kan vara att de 

känner att engelskundervisningen ställer högre krav på den muntliga kommunikationen 

gentemot den som sker vid datorspel (Harmer, 2015). Att många elever spelar onlinespel med 

andra på fritiden är något vi kan utgå från då det är ett vanligt samtalsämne på rasterna i skolan. 

Även sociala medier är heta samtalsämnen bland elever.  

 

De senaste åren har resultaten i de nationella proven, från vår praktikskola, visat att den 

muntliga förmågan är försämrad hos eleverna i årskurs 6. Resultat på vad de nationella proven 

har visat de senaste åren inom engelska i hela Sverige på riksnivå (Sveriges officiella statistik, 

2015, 2016, 2017,2018), redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1 

Genomsnittliga betygspoäng nationella prov, Engelska delprov A-C 

Läsår 

Genomsnittliga 

betygspoäng i delprov A 

- Tala 

Genomsnittliga 

betygspoäng Delprov B 

- Läsa 

Genomsnittliga 

betygspoäng Delprov C 

- Skriva 

2014/ 

2015 
14,8 14,5 14,3 
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Tabell 1 

Genomsnittliga betygspoäng nationella prov, Engelska delprov A-C 

Läsår 

Genomsnittliga 

betygspoäng i delprov A 

- Tala 

Genomsnittliga 

betygspoäng Delprov B  

- Läsa 

Genomsnittliga 

betygspoäng Delprov C 

- Skriva 

2015/ 

2016 
13,8 14,7 14,7 

2016/ 

2017 
14,0 14,5 14,6 

2017/ 

2018 
13,8 14,5 14,7 

 

Detta redovisar att eleverna i genomsnitt visade större kunskap inom den muntliga förmågan 

läsår 2014/2015 än vad de visade 2015/2016 - 2017/2018. Detta visar att eleverna har visat 

mindre kunskaper inom den muntliga förmågan i engelska de senaste åren. Vad resultatet beror 

på är svårt att bevisa utan att undersöka närmare, men möjlig förklaring är att elever 

övergripande väljer att tala mindre i klassrummet vilket i sin tur leder till att deras muntliga 

förmåga inom engelska minskar.  

 

Alla engelsklärare har rimligen målsättningen att samtalen på engelsklektionerna ska ske på 

engelska men att det ändå inte alltid blir så (Börjesson, 2012). Börjesson nämner att en av 

orsakerna till det kan vara att elever finner det onaturligt att samtala med klasskamrater på annat 

språk än sitt modersmål. En annat mål engelsklärare bör sträva efter enligt Lundberg (2007) är 

att man använder ett avslappnat och naturligt språk när man samtalar på engelska med klassen. 

När elever blir vana vid att läraren skiftar mellan svenska och engelska blir de bekväma med 

att få översättningar vilket kan leda till att lärandet avtar (Curtain & Dahlberg, 2004). Gibbons 

(2013) menar att interaktionen i klassrummet är en framgångsrik metod till 

andraspråksinlärning. Gibbons förespråkar metoder där eleverna bjuds in till samtal och ges då 

möjlighet att producera ett eget språk med ett begripligt flöde, som det annars inte ges möjlighet 

till i ett klassrum där läraren enbart ställer frågor som eleverna ska svara snabbt och kortfattat 

på.  

 

När det kommer till fortsatt lärande belyser Nation (2008) för det första att många lärare inte 

tycker att samtal bör uppmuntras förrän elever har fått tillräckliga möjligheter att lyssna på 

språket och fått ett ordförråd att utgå ifrån. När eleverna sedan känner sig redo att börja samtala 

kan de utgå från ett fungerande ordförråd och producera fungerande samtal. För det andra är 

det inte ovanligt att elever har ett ordförråd som räcker för att läsa eller lyssna men inte 

tillräckligt för att kunna producera engelska. Nation diskuterar även att elever talar generellt 

mer engelska i lågstadiet, genom att öva in fraser och meningar. Att engelskundervisningen 

börjar från tidig ålder har sina fördelar när det bland annat kommer till elevers drivkraft och 

språkliga självförtroende enligt Lundberg (2007). Hon menar att engelskundervisning i tidig 



4 

ålder ska prägla elevers självförtroende som de sedan ska kunna nyttja vidare genom skolåren, 

då de elever som inte har något språkligt självförtroende kan vägra samtal på engelska i 

klassrummet.  

 

1.2 Styrdokument  

Det centrala innehållet (Skolverket, 2017) innefattar flera muntliga delar, men vi fokuserar på 

kommunikationens innehåll i denna kunskapsöversikt. När elever studerar engelska i 

mellanstadiet ska de få ta del av ämnesområden som är välbekanta för dem. De ska få möjlighet 

att samtala om bland annat vardagliga situationer och intressen med hjälp av egna åsikter, 

känslor och erfarenheter. Elever ska även möta på uppgifter innehållande vardagsliv, 

levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används. 

Skillnaden på kommunikationens innehåll från lågstadiet är bland annat att kommunicera 

utifrån egna åsikter, känslor och erfarenheter. Vi läste även igenom två av de tidigare 

styrdokumenten för att få en övergripande blick på hur ämnet engelska har förändrats med tiden. 

I Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) nämns inte engelska som ett enskilt begrepp utan hamnar 

under begreppet främmande språk. Alla elever skulle få kunskaper om minst ett främmande 

språk och utformas i ett samspel med andra människor. I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 

1994) finns det ett tydligt mål med att eleverna ska lära sig att kommunicera i tal och skrift på 

engelska. Lpo94 förespråkar att det internationella perspektivet är viktigt att förmedla till 

eleverna för att förbereda ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.  

 

Då samhällsutvecklingen hela tiden rör sig mot ett mer globaliserat samhälle är det av stor vikt 

att elever blir framgångsrika i det engelska språket för att Sverige ska fortsätta att finnas med i 

de internationella sammanhangen (Skolverket, 2011). Detta ligger som grund till varför 

engelskundervisningen finns med i läroplanen redan från de tidigare årskurserna i skolan. För 

att elever ska få ett ökat självförtroende i att samtala på ett annat språk än sitt modersmål börjar 

de med att lära sig kortare fraser och enkla samtal i årskurserna 1–3 till att föra längre dialoger 

och berättelser i årskurserna 4–6. Undervisningsinnehållet ska utgå från ämnen som är 

välbekanta för eleverna och viktigt är också att de möter språket genom olika medier eftersom 

variation leder till ökad omfattning av lärande.  

 

1.3 Centrala begrepp   

I vår kunskapsöversikt är begrepp som motivation, muntlig kommunikation och andraspråk 

centrala. Motivation kan definieras på flera olika sätt då det kan innehålla flera olika aspekter. 

I den här studien definieras motivation som en inre drivkraft till handlande. Skolverket (2009) 

uttrycker motivation som en personlig faktor som hänger samman med ens egna personlighet. 

Skolverket skriver att det är motivationen som gör att användaren väljer att agera, det vill säga 

att eleven väljer att samtala. Att tala, samtala och prata är några av de begrepp som muntlig 

kommunikation kan beteckna. Muntlig kommunikation används i denna kunskapsöversikt som 

ett paraplybegrepp för att få med de olika delarna inom tal. Muntlig kommunikation är när minst 

två personer samtalar och växlar mellan att tala och lyssna (Skolverket, 2009). Det sista centrala 
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begreppet är andraspråk vilket i vår kunskapsöversikt definieras framförallt som engelska. 

Andraspråk är det största språket du studerar efter modersmålet. Muntligt språk är ett viktigt 

redskap för oss människor när det kommer till att kommunicera och andraspråket engelska är 

betydande i dagens internationella samhälle (Skolverket, 2017). 

 

1.4 Problemområde  

Anledning till val av kunskapsöversikt, gällande elevers kommunikation på engelska, är att det 

förekommer en minskning av samtal i engelskundervisningen. Nationella prov visar att den 

muntliga förmågan i engelska har minskat de senaste åren (Sveriges officiella statistik, 2015, 

2016, 2017,2018). Vissa elever föredrar samtal via datorspel och sociala medier då 

engelskundervisningen upplevs ställa högre krav på språkanvändningen (Harmer, 2015). 

Samhällsutvecklingen kräver att elever är kunniga i det engelska språket då de ska kunna delta 

i internationella sammanhang (Skolverket, 2017). Då problemområdet finns synliggörs ett 

behov av denna kunskapsöversikt för att kunna underlätta planering som kan bidra till ökade 

samtal på engelska hos eleverna i klassrummet. För att åstadkomma samtal på engelska i 

klassrummet är det en fördel att man som lärare har kunskaper om vad som motiverar elever 

till att samtala på engelska. 

 

1.5 Syfte och frågeställning  

Utifrån det som framställts i bakgrunden vill vi med denna kunskapsöversikt beskriva vad 

forskning säger om vad som får elever att utveckla sin muntliga kommunikation i engelska 

utifrån kommunikationens innehåll. Syftet leder till följande frågeställning: 

 

• Vad motiverar elever till att samtala på engelska i klassrummet?  
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2. Metod  

I följande metodavsnitt presenteras arbetsgången med vårt källmaterial. Först en förklaring på 

hur insamlandet av källor har genomförts med hjälp av systematiska- och manuella sökningar. 

Därefter redovisas hur arbetet kring bearbetning av källorna har sett ut. Syftet bakom vår 

kartläggning (tabell 4) presenteras samt utdrag ur den. Bearbetning har lett till exkludering av 

källor. Efter bearbetning kommer analys av källor och våra fyra kategorier som används i nästa 

avsnitt, resultat.  

  

2.1 Insamlandet av källor  

En kunskapsöversikt fodrar att man som författare samlar in relevanta källor som kan svara på 

syfte och frågeställning. Införskaffandet av källor har under arbetets gång formats på ett par 

olika sätt, beroende på hur utfallet har blivit. Arbetet med att samla in källor började med att 

arbeta fram en tydlig koppling mellan frågeställning och sökord genom att plocka fram viktiga 

begrepp från vår frågeställning. Därefter adderades synonymer och engelska termer till dessa 

begrepp så att söksträngar kunde fastställas. För att kunna beskriva vad forskningen säger om 

vad som får elever att utveckla sin muntliga kommunikation i engelska utifrån 

kommunikationens innehåll och besvara vår frågeställning gällande elevers motivation, valdes 

följande viktiga begrepp: Motivation, second language och speaking. Dessa begrepp prövades 

att vrida och vändas på samt att lägga till och ta bort begrepp i söksträngen med hjälp av boolesk 

logik. Begreppet second language valde vi istället för alternativet english då motivationen till 

att lära sig ett andraspråk bör vara densamma oavsett språk.  

 

Arbetet med att hitta källor till vår kunskapsöversikt började i databasen ERIC. Vår första 

sökning som gav relevanta träffar men med för stort omfång, var när följande söksträng 

användes: Motivation AND (“Second language” OR L2) AND Speaking. Begreppet L2 är en 

förkortning på second language och betyder andraspråk på svenska. Vi valde att fortsätta med 

följande söksträng men försökte tratta ner sökträffar med hjälp av ytterligare sökord. Eftersom 

vår kunskapsöversikt framförallt ska beröra grundskolan förlängdes vår söksträng med 

begreppen primary school och elementary school. Vi delade upp söksträngen på olika rader och 

filtrerade sökningen ytterligare med att begränsa publikationsdatum till tidigast 2008, se tabell 

2. Vår nya söksträng gav oss 14 träffar på ERIC och blev därmed en del av vårt första urval. 
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Tabell 2 

Söksträng ERIC 

Rad 1: Motivation 

Rad 2: (“Second language” OR L2) 

Rad 3: Speaking 

Rad 4: “Primary school” OR “elementary school” 

Avgränsningar: Peer Reviewed, Academic journals och tidigast från år 2008 

 

Samma söksträng prövades i SwePub men där gav den oss noll träffar. Till skillnad från ERIC 

var vi här tvungna att bredda söksträngen genom att ta bort sökord. Genom att ta bort primary 

school och elementary school från söksträngen, se tabell 3, blev det istället åtta stycken träffar. 

Efter att ha granskat de åtta träffarna upptäcktes en dubblett bland källorna, vilket resulterade i 

att vårt första urval utökades med sju källor från SwePub.  

 

Tabell 3 

Söksträng SwePub 

Rad 1: motivation ("second language" OR L2) speaking 

Avgränsningar: Refereegranskat 

 

Vårt första urval utökades med källor från manuella sökningar som skett genom tips från 

kunniga inom fältet, sökningar på svenska i SwePub samt sökningar efter specifika forskare. 

En engelsk universitetsadjunkt som är kunnig inom fältet tipsade oss om en specifik journal. 

Denna journal hade ett par intressanta källor som valdes att ta med i urvalet. Några andra källor 

som finns med i vårt första urval kom från en sökning i SwePub med följande söksträng på 

svenska: Motivation engelska. Under arbetets gång med manuella sökningar upptäcktes en 

forskare vid namn Zoltán Dörnyei som refererades i flera källor. Dörnyei har skapat ett L2 

motivational self system, vilket används som en undersökningsmodell för att ta reda på elevers 

individuella självbilder och motivation. På Dörnyeis hemsida 

(https://www.zoltandornyei.co.uk/) kan man kan ta del av hans gedigna arbete kring motivation 

inom andraspråk vilket resulterade i ett ytterligare utökande av vårt första urval. 
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2.2 Bearbetning av källor  

Efter att ha fått ihop ett första urval på 26 källor var det dags att bearbeta dem. Bearbetningen 

syftade till att få fram de källor som berör vårt syfte och kan besvara vår frågeställning. Vi läste 

igenom alla våra källor och skapade en kartläggning där vi antecknade ner författare, info, syfte, 

resultat, resultataspekter samt om den var användbar eller icke användbar i vår 

kunskapsöversikt. Kartläggningen har utförts på samtliga källor vilket underlättade 

analysarbetet betydligt. I tabell 4 redovisas två exempel från vår kartläggning.   

 

Tabell 4  

Exempel från kartläggningen 

Författare Info Syfte Resultat Resultataspekt 
Användbar/ Icke 

användbar 

Sevy-

Biloon, J. 

(2017).  

Inte 

dataspel – 

utan 

brädspel, 

muntliga 

spel och 

charader. 

Studenter 

som läser 

till lärare. 

Motiveras 

eleverna till att 

tala engelska om 

de spelar spel på 

lektionerna. 

Spel 

motiverade 

eleverna. 

Studenter 

glömde även 

bort att de 

pratade 

engelska. När 

de skulle tala 

inför klassen i 

övrigt blev det 

svårare. 

Att spela spel 

ger motivation 

som leder till 

kunskap. 

Denna artikel är 

användbar. Den 

påvisar att när 

man tar bort 

fokuset från 

själva lärandet 

av engelska 

motiveras 

eleverna mer. 

Lärandet 

kommer då av 

sig själv. 

Henry, A. 

(2011). 

Intervjuer 

med 4 

elever från 

2an i 

gymnasiet.  

Undersöka 

medvetenheten 

angående 

kopplingar 

mellan L2 och 

L3. 

Resultat visar 

att L2 kan ha 

en negativ 

påverkan på L3 

motivation. 

L2- self kan ha 

inverkan på L3 

motivation. 

Icke användbar 

då den fokuserar 

på 

L3. 

 

Vi valde att arbeta med följande kartläggning som ett komplement till vår artikelöversikt (bilaga 

A) och i förberedande syfte för analysarbete och resultat. För att underlätta bearbetningen av 

vårt första urval utgick vi från inklusionskriterier och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna 

innefattar de punkter källorna ska uppnå för att tillgodoräknas som relevanta källor i vår 

kunskapsöversikt. Exklusionskriterierna är riktlinjer till de källor som ska väljas bort.  
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Inklusionskriterier: 

• Refereegranskad vetenskaplig litteratur i form av artiklar, antologier, 

doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser. 

• Publicerad 2008–2018 (senaste 10 åren) 

• Elever och studenter, grundskola till universitet. 

• Studier som berör delvis eller enbart motivation i andraspråk i resultatet. 

• Studier på effektiva metoder för inlärning av andraspråk. 

 

Exklusionskriterier: 

• Källor som berör inlärningen av ett tredje språk. 

• Källor som i sitt resultat ej berör vår frågeställning. 

  

Efter att ha noga bearbetat vårt första urval utefter inklusionskriterierna och 

exklusionskriterierna blev det exkludering av källor vilket resulterade i ett andra urval på 16 

källor. Vårt andra urval stämmer överens med inklusionskriterierna och kan därmed hjälpa oss 

att besvara vår frågeställning.  

 

2.3 Exkludering av källor 

Varje exkludering av källa har vi starka argument för och skriver mer om härnäst. Ett av 

exkluderingskriterierna var de källor med ett resultat som ej berör vår frågeställning. En studie 

(Rivera & Waxman, 2011) syftar till att undersöka skillnaden mellan de villiga och motsträviga 

eleverna och hur de kan undervisas i matematik. De undersökte även hur man förändrar miljön 

i matematikundervisningen. Denna studie nämner motivation, men inte inom samtal på 

andraspråk och blir därmed exkluderad då den inte kan hjälpa oss att besvara vår frågeställning. 

Ytterligare en källa som i sitt resultat ej berör vår frågeställning är Sundqvist och Olin-Scheller 

(2015) som har genomfört en undersökning om hur lärare bygger broar mellan den engelska 

som eleverna tar del av i skolan och den engelska de kommer över på fritiden. Studiens resultat 

berör mestadels hur lärarna via kollegialt lärande kan förändra sin engelskundervisning, vilket 

kategoriseras som icke relevant till vår kunskapsöversikt. Det finns några källor till som är 

exkluderade på grund av att de inte matchar vår frågeställning, bland annat Villacañas de Castro 

(2015) som har genomfört en aktionsforskning om hur lärarutbildningen i Spanien bör förändras 

och hur en bra förändring av detta bör ske. En annan träff var Mady (2014) som har utfört en 

studie i Kanada om huruvida bakgrunden hos eleverna påverkar hur lätt eller svårt det är att ta 

del av Kanadas ena officiella språk, franska. Ytterligare en källa var Mihaljevic-Djigunovic 

(2014) som undersökt om ålder vid start av inlärning av ett andraspråk har någon betydelse för 

hur fortsatt inlärning sker. Henry (2017a) har genomfört en studie som visar resultat på att lärare 

har svårigheter att se all språkinlärning som en helhet, vilket inte heller kan svara på vår 

frågeställning. Hwang, Huang, Shadiev, Wu och Chen (2014) har undersökt om aktiviteter på 

en mobilenhet är ett effektivt sätt att lära sig ett andraspråk. Resultatet de kommer fram till 

besvarar inte vår frågeställning och är därmed också exkluderad.  

 

Ett annat exkluderingskriterie var de källor där resultatet berör inlärningen av ett tredje språk. 

Detta är något som Henry (2011; 2014) har genomfört studier på men som inte finns med i vårt 
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andra urval av källor, då de inte kan besvara vår frågeställning angående vad som motiverar 

elever till att samtala på ett andraspråk. Avslutningsvis exkluderade vi en studie som inte har 

gått att få tag på som full text (Sungjin et al., 2011). Följande studie kunde vi utefter abstract se 

likheter med en annan källa, som vi har med i vårt andra urval. Detta ledde till att Sungjin et al. 

exkluderades och täcktes upp av ett liknande resultat från en annan källa. 

2.4 Analys av källor  

När vi hade en klar bild av vårt andra urval blev nästa steg att analysera källornas resultat. Med 

hjälp av kartläggningen delades de 16 källorna upp i fyra olika kategorier: Spel motiverar, yttre 

motivationsfaktorer i skolan, tekniska hjälpmedel i klassrummet och elevers självbild påverkar 

motivationen. De källor som är inkluderade i vårt resultat har fyra olika samband mellan 

varandra och bildar våra kategorier. Dessa kategorier kommer vi använda som rubriker i 

resultatavsnittet för att tydligt strukturera den röda tråden till vår frågeställning.  
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3. Resultat  

I vårt resultatavsnitt presenteras det resultat som analyserats fram i våra källor. Vi nämner flera 

olika källor under varje rubrik för att kunna styrka kategorin. En del källor refereras under fler 

rubriker då de belyser olika aspekter i sitt resultat. Varje kategori svarar på vår frågeställning: 

Vad motiverar elever till att samtala på engelska i klassrummet?  

 

Kategori 1: Spel motiverar 

I den här kategorin redovisas olika resultat på vad spel gör för motivationen i engelska. Spel i 

denna kunskapsöversikt är bland annat brädspel, charader och datorspel. 

 

Kategori 2: Yttre motivationsfaktorer i skolan  

Kategorin yttre motivationsfaktorer i skolan redovisar om lärare och undervisning har en 

koppling till motivation. Motiveras elever av extra poäng eller betyg? Motiveras elever av en 

god relation till sin lärare? Detta är exempel på frågor som besvaras i denna kategori. 

 

Kategori 3: Tekniska hjälpmedel i klassrummet 

Vilka tekniska hjälpmedel kan man använda för att motivera eleverna till att samtala på 

engelska? Detta är en fråga som berörs i denna kategori.  

 

Kategori 4: Elevers självbild påverkar motivationen 

Sambandet mellan elevers självbild och motivation är en aspekt som skildras i denna kategori. 

Självbild i den här kategorin definieras som en individuell uppfattning som eleverna har om sig 

själva som språkanvändare i andraspråk.  
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3.1 Spel motiverar  

Sundqvist och Sylvén (2014) har genomfört en undersökning på 76 elever i åldrarna 10–11 år i 

den svenska skolan som visar resultat på att elever lär sig engelska när de spelar datorspel 

utanför skolan. I denna studie har eleverna delats in i tre olika grupper, de som inte spelar dator 

alls, de som spelar mindre än fyra timmar per vecka och de som spelar mer än fyra timmar per 

vecka. Resultatet av denna studie visar att elever som spelar dator mer än fyra timmar per vecka 

har en starkare självkänsla inom det engelska språket, än de elever som spelar mindre än fyra 

timmar per vecka. Även när det gäller rädslan för att göra misstag i den muntliga 

kommunikationen är eleverna som spelar mer mindre rädda för att säga fel när de pratar 

engelska, än de elever som spelar färre än fyra timmar i veckan. 80 procent, av de 76 elever 

som deltog, anser att engelska är intressant och samtliga elever av de som spelar mer än fyra 

timmar per vecka tyckte detsamma. Vidare har Sundqvist (2015) utfört en intervju med en 14 

årig pojke och hans inlärningsprocess i engelska som har skett genom att spela datorspel i 

hemmet. Pojken började spela datorspel när han var sju år och det utmanade honom till att lära 

sig engelska. Detta ledde till att när han senare, i tredje klass, skulle börja få ta del av 

engelskundervisning i skolan upplevdes det som för enkelt och tråkigt. Sundqvist och Sylvén 

(2014) kom fram till sitt resultat genom en enkätundersökning medan Sundqvist (2015) gjorde 

en intervju. Trots att studierna hade olika undersökningsmetoder blev resultatet liknande, 

datorspel på fritiden motiverar elever till att lära sig engelska.  

 

Chung och Huang (2010) har genomfört en studie på 300 elever i årskurs fem och sex, uppdelat 

på både landsbygden och tätorten i Taiwan. Studien undersökte hur eleverna uppfattar 

inlärningen av engelska och vad de tycker om hur engelska lärs ut i skolan. Många av eleverna 

i studien nämner att de blir motiverade av att lära sig engelska då de vill kunna samtala på en 

internationell basis, både med besökare i landet och inför framtiden. Studien visar även att 

eleverna motiveras på lektioner där de får spela spel. På dessa lektioner var eleverna mer aktiva 

och villiga till att lära sig engelska då de blev exalterade över att samla poäng för vinst. Förutom 

att spel motiverar uttrycker eleverna att de motiveras ytterligare när föräldrar och lärare ger dem 

uppmuntrande kommentarer under lärandets gång. Likt Chung och Huang har Sevy-Biloon 

(2017) studerat 30 universitetsstudenter och undersökt hur deras inlärningsprocess påverkats av 

olika sorters spel och aktiviteter i klassrummet. I resultatet beskrivs brädspel, muntliga spel och 

charader som motiverande för studenterna. Vid valet av spel till undervisningen belyser Sevy-

Biloon att det är viktigt att spelen uppfyller de behov som studenterna har i sin 

andraspråksinlärning. Denna studie visar att användning av spel i undervisning kan vara en bra 

metod, då spel är motiverande och roligt att utföra samtidigt som det är utmanande. Det visade 

sig även i studien att eleverna påverkades mindre negativt av att tala inför varandra i smågrupper 

än när de talar inför helklass, då fokus i aktiviteterna hamnade på själva aktiviteten och inte på 

att de talade ett andraspråk. Både Chung och Huangs (2010) och Sevy-Biloon (2017) kommer 

fram till att spel motiverar, även om deras urval skiljer sig åt. En annan likhet mellan studierna 

är upptäckten av att en motiverande faktor vid spel är insamlandet av poäng och att försöka 

vinna.  
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3.2 Yttre motivationsfaktorer i skolan  

Ett par forskare belyser lärarens inverkan på att öka motivationen hos elever (Henry & Thorsen, 

2018; Illés & Akcan, 2017). Henry och Thorsen (2018) har genomfört en mindre 

observationsstudie, där de undersöker om elever motiveras av en god relation till sin 

andraspråkslärare. Deras resultat visar att en god relation till läraren kan motivera eleverna till 

ett fortsatt lärande inom engelska. I resultatet fick de även fram, av klassrumsobservationer hos 

två klasser, att uppgifter förankrade med personliga anknytningar motiverar eleverna. Om man 

tittar på Illés och Akcans (2017) resultat som är att elever engagerar sig i klassrumsdiskussioner 

när de får möjlighet till en humoristisk språkanvändning, visar också att läraren har en viktig 

roll i motivationen hos eleverna i skolan. Illés och Akcans fallstudie, utförd i Turkiet och 

Ungern, syftade till att ta reda på om spontan interaktion på främmande språk kan aktivera 

elever i deras egna lärande. Detta kommer de fram till kan ske via spontana och humoristiska 

klassrumsdiskussioner. Dessa humoristiska inslag i undervisningen skapar engagemang och 

motivation hos eleverna. Båda studierna berör lärarens del i elevers motivation till fortsatt 

lärande inom andraspråk och exemplifierar sådana situationer. Skillnaden dem emellan är att 

Henry och Thorsen (2018) även fått fram ett resultat på uppgifter till undervisningstillfällen 

som motiverar, vilket inte Illés och Akcan (2017) har. Trots olika syfte och frågeställningar i 

dessa två studier visar de liknande resultat på hur stor påverkan läraren har på elevernas 

motivation. Chung och Huang (2010), som vi nämnt tidigare, styrker även denna kategori med 

sitt resultat gällande lärares påverkan på elevers motivation genom att ge uppmuntrande 

kommentarer.   

 

För att få fram en motiverande undervisning av kompetenta lärare krävs det att bristen på 

fortbildning, kunskap och resurser minskar. Detta redovisar Copland, Garton och Burns (2014) 

i sin stora studie där de bland annat har utfört en enkätundersökning på 4459 lärare från 142 

länder. Enkätundersökningens resultat framhäver en stor utmaning som lärarna anser är att 

motivera elever till att samtala på engelska i klassrummet. Många lärare önskar en trygg miljö 

i klassrummet under engelskundervisningen, men anser det svåruppnått då eleverna är 

omotiverade och motvilliga till att samtala inför sina klasskamrater. De har även i sin stora 

studie utfört en mindre studie där de har intervjuat och observerat fem lärare från fem olika 

länder, som också svarat på enkäten. De fem lärarna från de fem olika länderna, Colombia, 

Italien, Sydkorea, Tanzania och Förenade Arabemiraten, illustrerar mer lokala utmaningar som 

klasstorlek, lärarens kunskap och elevers motivation. I Colombia observerades en engelsklärare 

som förklarar tidsbristen som ett dilemma då han anser att elever behöver mer tid, gärna en 

engelsklektion varje dag, för att lära sig ett andraspråk. I Italien förespråkar den observerade 

läraren att den största utmaningen med att få elever att lära sig engelska är framförallt att 

motivera dem till att våga samtala i klassrummet. På en afterschool i Sydkorea, som är en 

frivillig skola där elever får fortsatt undervisning efter daglig skoltid, arbetar en lärare som 

fokuserar på utmaningen att motivera och intressera eleverna i engelskundervisningen. En av 

de större utmaningarna i engelskundervisningen i Tanzania är klasstorleken, enligt både data 

från enkätundersökningen och läraren som har blivit observerad. Förenade Arabemiraten har 

liknande utmaningar som tidigare länder men läraren som medverkat i undersökningen 

förtydligar bristen på motivation hos eleverna i engelskundervisningen. Det finns en tydlig röd 
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tråd mellan de fem olika länderna, både från enkätundersökningen och observationer, vilket är 

utmaningen i att motivera elever till att samtala i klassrummet. 

 

Lou (2014) har studerat andraspråksundervisningen och elevernas motivation när de får besök 

av en hjälplärare. Hjälplärare är en lärare som har engelska som modersmål och metoden är 

vanligt förekommande i Taiwan för att skapa nyfikenhet och motivation hos eleverna för 

andraspråket. Det Lou kom fram till var att till en början tyckte eleverna att besöket var 

spännande och det motiverade dem till att samtala på lektionerna, men när spänningen lagt sig 

avtog deras motivation. Frågan om ifall strävan efter extra poäng och betyg skapar motivation 

var något Henry (2017b) undersökte. Henry valde att intervjua sex svenska gymnasieelever för 

att ta reda på deras motivation och skäl till att vilja fortsätta studera franska i gymnasiet. Den 

svenska regeringen har infört att elever som fortsätter att studera ett valbart språk belönas med 

extra poäng som i sin tur kan höja deras betygsgenomsnitt avsevärt. Tre av eleverna blev inte 

speciellt motiverade av de extra poängen då de hade en mer personlig motivation, till exempel 

att de gillar att åka till Paris och kunna språket. De andra tre eleverna studerade franska enbart 

för de extra poängen och för att kunna höja sitt betygsgenomsnitt. Likt Henry och Thorsens 

studie (2018), som vi nämnt tidigare, lyfter de fram elevernas personliga engagemang och hur 

det kan omvandlas till motivation. Elever motiveras av det personliga både i uppgifter och som 

helhet (Henry & Thorsen, 2018; Henry, 2017b).  

 

3.3 Tekniska hjälpmedel i klassrummet 

Videosamtal är en metod som kan öka motivationen och inlärningen av språk hos elever i 

klassrummet (Phillips, 2010). Phillips studie handlar om tre klasser i England som har använt 

sig av denna typ av aktivitet för att få en ökad inlärning av franska som andraspråk. Det visade 

sig i studien att det var ett bra sätt att öka motivationen för vissa elever, och att det som var 

mest signifikant var att de annars tystlåtna eleverna kom mer till tals i denna aktivitet. Denna 

undersökning är utförd i tre olika årskurser, två, tre och sex, där de genomförde videosamtal 

med en klass i Frankrike. Videosamtalen skedde två gånger i veckan under 18 månader under 

lärarstyrda förhållanden. I Phillips studie upptäckte man att det fanns vissa svårigheter, för 

bland annat eleverna i årskurs sex, med att tala inför klasskamrater då de kände sig implicit 

pressade av varandra att uttala meningarna korrekt.  

 

Studien som Sundh och Denksteionova (2018) har genomfört visar hur användandet av sociala 

medier kan användas som en plattform till inlärning och utveckling av ett andraspråk, samt 

vilken inverkan det har i klassrummet. Videosamtal har skett mellan 138 universitetsstudenter, 

från både Sverige och Tjeckien, där de har samtalat med varandra på sitt gemensamma 

andraspråk engelska. De har utöver videosamtalen haft konversationer på sociala medier, som 

till exempel Messenger, för att utveckla vidare kommunikation. Denna typ av kommunikation 

har använts för att studenterna är vana vid att använda dessa medier. Detta ledde till att eleverna 

fick utveckla sin engelska förmåga i en mer verklig miljö vilket motiverade de flesta av dem 

till att lära sig mer engelska.  
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Wang, Young och Jang (2013) har fokuserat på om användandet av en robot-figur i 

klassrummet har en positiv effekt på elevers språkutveckling. Denna robot-figur är formad likt 

en seriefigur och har funktionen att kunna tala med eleverna. Studien är genomförd med en 

kontrollgrupp och en experimentgrupp för att kunna se skillnaden i dess påverkan. Resultatet 

av denna studie är att både lärare och elever var överens om att denna typ av robot-figur 

påverkar eleverna på ett utvecklande och effektivt sätt i sitt andraspråk. Elevernas intresse och 

attityd till att lära sig engelska samt klassrumsandan påverkas likaså på ett positivt sätt. Wang 

och Huang (2017) har genomfört en liknande studie med en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp, för att ta reda på om användandet av ett specifikt program på en läsplatta 

underlättar utvecklingen av ordförrådet hos eleverna. Detta program är byggt på ett sätt där det 

delar upp engelska ord i stavelser för att sedan visa vad de enskilda stavelserna betyder. Detta 

stöttas upp med ljudning och bilder för att eleverna ska få en djupare förståelse för varje enskilt 

ord. Resultatet av studien slår fast att experimentgruppen visade sig ha en signifikant förbättrad 

effektivitet på inlärningen, gentemot kontrollgruppen i denna studie. Det visade sig även att 

experimentgruppen hade en mer positiv inställning till arbetsmetoden och till 

andraspråksinlärning jämfört med kontrollgruppen. Att ha en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp för att ta reda på effekten av ett tekniskt hjälpmedel, är ett vetenskapligt 

arbetssätt som både Wang, Young och Jang (2013) och Wang och Huang (2017) har gjort. 

Resultaten av dessa studier visar båda ett betydande resultat, vilket är att nämnda tekniska 

hjälpmedel är bra för utvecklingen av andraspråksinlärningen i klassrummet.  

 

3.4 Elevers självbild påverkar motivationen  

Dörnyei och Chan (2013) har genomfört en studie tillsammans för att undersöka eventuell 

koppling mellan elevers motivation och framtida bild av sig själv som andraspråksanvändare. 

Studien utgick från en del av L2 motivational self system, som i sin helhet består av tre 

grundläggande delar, när det gäller var motivationen kommer ifrån i ett andraspråk.  

 

• Ideal L2 self, som kan översättas till idealisk självbild eller framtida självbild. Till 

exempel om du ser dig själv arbeta internationellt i framtiden, finner du motivation i 

den idealiska/framtida självbilden.  

• L2 learning experience, som kan översättas till positiv erfarenhet av 

andraspråksinlärning. Till exempel om du kan se dina egna framgångar inom språket 

eller att du uppskattar inlärningen, då motiveras du av dina positiva erfarenheter av 

andraspråksundervisningen.  

• Ought-to L2 self, som kan översättas till krav-självbild. Till exempel om du har krav på 

dig från omgivningen att lära dig ett andraspråk, då motiveras du i din krav-självbild.  

 

Syftet med Dörnyei och Chans studie (2013) är att undersöka om elevers intensitet på 

motivation i ett andraspråk stämmer överens med deras förmåga att skapa visuella bilder i 

huvudet, det vill säga framtida självbild. Undersökningen utfördes på 172 elever i Hong 

Kong. Dörnyei och Chan kommer fram till flera resultat om elevers självbilder och hur det 

påverkar motivationen. De kunde redovisa att det finns ett starkt samband mellan elevers 
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framtida självbild och avsedda insatser i andraspråk samt deras betyg. Dörnyei och Chan 

kommer även fram till att elever som har en enkelhet i att skapa visuella bilder oftast har en 

tydlig framtida självbild. Resultatet visar att när elever visualiserar användandet av 

andraspråket i framtiden motiveras de av den bild som skapas i huvudet.  

 

Henry och Cliffordson (2017) har utfört en enkätundersökning med gymnasieelever i Sverige 

där de har undersökt effekten av olika fenomens inverkan på motivation i 

engelskundervisning. Henry och Cliffordson har använt sig av Dörnyeis L2 motivational self 

system. Ett av fenomenen berör elevers olika identiteter och deras inverkan på skillnaden 

mellan nuvarande självbilden och framtida självbilden. För att kunna svara på om elevers 

framtida självbild påverkar motivationen i engelskundervisningen har Henry och Cliffordson 

jämfört följande fenomen och dess resultat med fem andra liknande studier, bland annat 

Dörnyei och Chans (2013) studie som vi nämnt tidigare. I jämförelse med de andra studiernas 

resultat visar det att sambandet mellan framtida självbilden och ansträngningen i skolan finns, 

men är lägre i Sverige än de andra länderna där de refererade studierna har utförts. Henrys 

(2017b) tidigare nämnda studie, där han intervjuade sex gymnasieelever, visar även den att 

elevers framtida självbild motiverar till ett fortsatt lärande. Ett annat fenomen Henry och 

Cliffordson (2017) undersökte, med hjälp av enbart deras egna enkätdata, var om elevers 

medvetenhet om egen kunskapsnivå inom engelska hade ett samband med vad de presterar på 

lektionerna. Med hjälp av olika tabeller kom de fram till ett positivt samband mellan elevers 

medvetenhet och vad de presterar både i skolan och i hemmet. Dörnyei och Chan (2013) 

stärker också det positiva sambandet mellan elevers medvetenhet och prestation i skolan. 

Deras resultat visar att elevers visuella självbild hör samman med deras prestation i 

andraspråksundervisning.  

 

Henry och Cliffordson (2013) har även genomfört en studie på 271 högstadieelever, för att 

undersöka vilka könsrelaterade skillnader det finns med framtida självbilden. Undersökningens 

resultat visar att båda könen ser behov av att kunna engelska i framtiden, vilket leder till att det 

är få eller inga skillnader alls mellan pojkar och flickors andraspråksmotivation utifrån deras 

framtida självbild. Likt tidigare studier som undersökt elevers motivation utifrån olika 

självbilder visar även Henry och Cliffordson att skillnaden i motivationen ofta beror på olika 

framtida självbilder.  
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3.5 Sammanfattning av resultat 

Vad motivera elever till att samtala på engelska i klassrummet?  

Spel motiverar  

Undersökningen som Sundqvist (2015) har utfört visar att datorspel motiverar elever till att lära 

sig engelska. Datorspel är inte enbart motiverande utan ger även tydliga effekter på elevernas 

egna syn kring sin förmåga att samtala på engelska i klassrummet och dessutom mod för att 

samtala inför klasskamrater utan rädsla för eventuella felsägningar (Sundqvist och Sylvén 

2014). Även studierna Chung och Huang (2010) och Sevy-Biloon (2017) betonar den 

motiverande effekten av spel, fast utifrån en annan vinkel då det istället handlar om bland annat 

charader och brädspel. Dessa två studier visar även ett liknande resultat på att insamlandet av 

poäng och vinst motiverar vid spel. Sevy-Biloon poängterar att när eleverna spelar spel flyttas 

fokuset från att samtala på ett andraspråk till aktiviteten istället. Att elever motiveras till att 

samtala på engelska med hjälp av olika slags spel går att summera utefter källornas resultat. 

 

Yttre motivationsfaktorer i skolan  

Det finns ett par olika yttre motivationsfaktorer i skolan. Relation till lärare och interaktioner i 

klassrummet är en viktig del för motivationen (Henry & Thorsen, 2018; Illés & Akcan, 2017). 

Om man bjuder in en engelsktalande hjälplärare till flera lektioner är eleverna motiverade till 

en början men när spänningen lagt sig avtar den (Lou 2014).  Motivation är olika från person 

till person, vissa motiveras av betyg och andra på grund av personliga skäl (Henry, 2017b). 

Många lärare påpekar svårigheten med att få elever motiverade till att samtala på engelska i 

klassrummet, och för att uppnå bästa möjliga andraspråksundervisning krävs det förbättrade 

förutsättningar med bland annat fortbildning, kunskap och resurser (Copland, Garton och 

Burns, 2014).  

 

Tekniska hjälpmedel i klassrummet  

Studierna kring tekniska hjälpmedel ger olika resultat beroende på hur de har genomförts samt 

skillnaden på vilket hjälpmedel som används för att kommunicera på ett andraspråk. Phillips 

(2010) påpekar att videosamtal kan vara en bra metod för att öka motivationen hos elever vid 

inlärningen av ett andraspråk. Även Sundh och Denksteionovas (2018) resultat visar att samtal 

med andra studenter, som har samma andraspråk, i videosamtal är motiverande. Som ett 

komplement till videosamtalen kan även kommunikation via sociala medier användas som en 

motiverande metod enligt Sundh och Denksteionovas. Resultaten av Wang, Young och Jangs 

(2013) och Wang och Huangs (2017) studier visar båda att deras tekniska hjälpmedel är bra för 

utvecklingen av andraspråksinlärningen i klassrummet och ökar motivationen för att samtala 

på ett andraspråk. 

 

Elevers självbild påverkar motivationen 

Med hänsyn till elevers självbild som andraspråksanvändare visar studier att motivationen till 

att samtala på ett andraspråk kommer från bland annat framtida självbild och positiv erfarenhet 

av inlärning (Dörnyei & Chan, 2013; Henry & Cliffordson, 2013; Henry & Cliffordson, 2017; 

Henry, 2017b). Delar av Dörnyeis L2 motivational self system har använts i dessa studier för 

att undersöka samband mellan elevers självbild och olika fenomen. Ett samband som Dörnyei 
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och Chan (2013) upptäckte var att elever med förmågan att skapa visuella bilder hade en tydlig 

framtida självbild. Denna visuella bild framhävs som en motiverande faktor till att använda och 

lära sig ett andraspråk. Det finns även ett samband mellan elever som har en medvetenhet om 

sin egna kunskapsnivå och vad de presterar i skolan då elever som ser sig själva som duktiga 

på engelska är mer motiverade till att bland annat samtala på engelska (Dörnyei & Chan, 2013; 

Henry & Cliffordson, 2017). Henry och Cliffordson (2013) har i sitt resultat konstaterat att det 

finns få eller inga skillnader alls mellan pojkar och flickors motivation i andraspråk utifrån 

deras framtida självbild. 

 

  



19 

4. Diskussion  

I sista avsnittet, diskussion, har vi utifrån ett kritiskt förhållningssätt reflekterat över vår 

kunskapsöversikt och dess olika delar. Under metoddiskussion diskuteras metoderna i källorna 

och vårt utförda arbete med bearbetning och analys. Under resultatdiskussion analyseras vårt 

resultat uppdelat utifrån de fyra kategorierna. Vi diskuterar även resultatets koppling till 

bakgrund, syfte och frågeställning. Avslutningsvis redovisas en slutsats med implikationer och 

förslag på vidare forskning.   

 

4.1 Metoddiskussion  

Våra källor kommer till stor del från den söksträng som skapades och användes på både ERIC 

och SwePub. Dessa källor innehåller flera artiklar som är skrivna av samma författare, där även 

några refererar till varandras studier. En artikel (Sundqvist och Sylvén, 2014) var en sökträff 

både i SwePub och ERIC, vilket tolkades som att träffarna på båda databaserna kompletterade 

varandra. Ett val vi gjorde i vår söksträng var att utesluta ordet “English” då det är motivationen 

i att samtala på ett andraspråk som är den avgörande delen i vår kunskapsöversikt, inte att 

samtalet måste ske på just engelska. Vi har valt att specificera vår frågeställning i att samtala 

på engelska, då det är Sveriges vanligaste andraspråk i grundskolan. Vi har den uppfattningen 

att motivationen i att samtala på ett andraspråk bör likna varandra oavsett vilket språk det gäller. 

Vi valde också att använda oss av “speaking” i vår söksträng istället för “oral”, som kunde varit 

ett alternativ. Detta för att fokusera på samtal och inte bara det muntliga talet som då kan 

innefatta högläsning och monologer från textbook. En svag punkt i vår söksträng upptäcktes i 

bearbetning när det upptäcktes källor som är studier på ett tredje språk, trots att vår söksträng 

innehåller sökorden “Second language” och “L2”. Dessa studier nämnde elevernas erfarenhet 

från andraspråk och hur de använde den erfarenheten i ett tredje språk (L3) och kom därför med 

som träffar i vår söksträng. För att undvika dessa källor hade man kunnat förnya ena raden på 

vår söksträng till: “second language” OR L2 NOT L3. Denna förnyelse av söksträng hade 

inneburit att två av våra exkluderade källor hade försvunnit men även en av våra källor som är 

med i vårt resultat. Trots denna svaga punkt i vår söksträng tycker vi att rätt källor har kommit 

fram för vår kunskapsöversikt. Från ett första urval på 26 källor till ett andra urval på 16 har vi 

forskning som kan besvara vår frågeställning. Vi är dock medvetna om att det kan finnas fler 

källor med ett resultat på ytterligare motiverande faktorer som också skulle kunna besvara vår 

frågeställning. Beroende på hur sökord formuleras och i vilken databas man söker kan träffarna 

bli olika och därmed visa annorlunda resultat. 

 

I de källor som använts till vår kunskapsöversikt ingår det varierande metodologi då forskarna 

har insamlat sina datamaterial på både kvantitativa och kvalitativa grunder, beroende på vilka 

typer av frågeställningar de vill besvara. De kvalitativa undersökningarna resulterar mer i vad 

deltagarna tycker medan de kvantitativa ger ett mer generaliserbart resultat, då de oftast också 

innefattar fler deltagare. Vi har både en källa som innehåller kvalitativt resultat från endast en 

elev (Sundqvist, 2015), men också en källa som innehåller kvantitativt resultat från 4459 olika 

lärare världen över (Copland, Garton & Burns, 2014). Den studie som Sundqvist (2015) har 
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utfört är väl genomförd och användbar, trots att den är svår att generalisera då den bara 

innehåller en elevs erfarenhet av andraspråksinlärning. Sundqvists studie används under 

kategorin “Spel motiverar” tillsammans med andra studier som generaliserar liknande resultat 

(Chung och Huang, 2010; Sundqvist & Sylvén, 2014; Sevy-Biloon, 2017). 

 

Gällande Sundqvist (2015) finns det en fundering kring om det finns en dold avsikt till 

genomförandet av hennes fallstudie. Detta är svårt att svara på, men en fundering har varit 

varför endast en pojke intervjuats i undersökningen. Kan det vara så att resultatet annars skulle 

ha blivit annorlunda och motsägande, om det var fler deltagare i undersökningen? Ett svar på 

denna fråga går inte att få förrän en sådan studie med fler deltagare utförts. Tillika funderar vi 

på Robot-figuren i klassrummet som Wang, Young och Jang (2013) har genomfört en 

experimentell studie kring. Robot-figuren är skapad av två olika labb och har som syfte att 

användas vid undervisningstillfällen. Enligt Wang, Young och Jang har denna robot-figur stor 

effekt på elevernas motivation i att samtala i klassrummet. Om man utgår från deras resultat 

kan man undra om studien är finansierad av de två laboratorierna och om någon av Wang, 

Young och Jang har varit med i skapandet av robot-figuren. En intressant aspekt på denna studie 

är att den är utförd på samma skola, vilket gör att eleverna kan prata med varandra före och 

efter skolan samt på eventuella raster. Det påverkar möjligen kontrollgruppens resultat i en 

motverkande motivation och om så är fallet blir inte resultatet lika pålitligt som om forskningen 

varit utförd på olika skolor. En annan intressant aspekt är att elever som får möjligheten att 

deltaga i en undersökning känner sig oftast utvalda och motiverade till att göra sitt yttersta, 

vilket i sin tur kan synas i resultatet.   

 

I vårt arbete med insamlandet av källor upplevdes inga problem med att få tag på både nationell 

och internationell forskning. Alastair Henry och Pia Sundqvist är två nationella forskare som 

har genomfört flera studier kring andraspråk i Sverige och som använts i vårt resultat (Henry 

2017b; Henry & Cliffordson, 2013; 2017; Henry & Thorsen, 2018; Sundqvist, 2015; Sundqvist 

& Sylvén, 2014). Internationell forskning var inte heller något problem att få tag på, då en del 

av studierna är utförda i Asien. Efter att ha läst igenom första urvalet upptäckte vi att Zoltan 

Dörnyei ofta refererades i artiklar skrivna av andra forskare. Trots detta var det ingen artikel 

med honom som författare i våra systematiska sökningar. Efter att ha utfört en manuell sökning 

hittades en artikel med Dörnyei som författare (Dörnyei & Chan, 2013). Zoltan Dörnyei har 

utvecklat nämnda L2 motivational self system, vilket andra forskare gärna använder sig av i 

sina undersökningar (Dörnyei & Chan, 2013; Henry & Cliffordson, 2013; Sundqvist, 2015; 

Henry & Cliffordson, 2017; & Henry 2017b). Det betyder att även om Dörnyei är författare i 

endast en av våra källor, refereras han i andra internationella och nationella källor där studier 

utförts på elevers motivation.  

 

När vi utifrån vår kartläggning (tabell 4) skapade våra resultatkategorier uppstod vissa 

svårigheter med arbetet kring en av dem. En kategori som omarbetades var “tekniska 

hjälpmedel” då den från början var uppdelad i två kategorier. Vi valde slutligen att 

sammanställa dem till en kategori då källorna berörde liknande problemområde och syfte 

(Phillips, 2010; Sundh & Denksteionova, 2018; Wang, Young & Jang, 2013; Wang & Huang, 

2017). Vårt resultat och de källor som använts stärker varandra inom varje enskild kategori och 
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skillnaderna ligger mellan de olika kategorierna vi kartlagt. Under insamlandet framkom ett 

flertal källor som gav likvärdiga resultat och gav vår kunskapsöversikt reliabilitet. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Spel motiverar  

Vårt resultat visar att olika sorters spel motiverar elever till att samtala på engelska i 

klassrummet (Sundqvist, 2015; Sundqvist & Sylvén, 2014; Chung & Huang, 2010; Sevy-

Biloon, 2017), vilket kan kopplas till vår frågeställning. Det är inte enbart datorspel som är en 

motiverande faktor i andraspråk utan även brädspel och charader motiverar till samtal. 

Spelandet gör så att fokuset flyttas från själva samtalet på sitt andraspråk till att spela spel. Vårt 

resultat liknar våra argument i bakgrund, det vill säga att datorspel motiverar elever till att 

samtala och utveckla sin engelska. Vissa elever upplever att det är högre krav på användningen 

av andraspråk i engelskundervisningen gentemot den engelska de använder på fritiden via bland 

annat datorspel (Harmer, 2015). För att minska på dessa krav kan spel i undervisningen vara en 

metod. Chung och Huang (2010) samt Sevy-Biloon (2017) skriver att elever motiveras till 

samtal av att spela spel, då syftet med samtalet blir att samla poäng och vinna. Lundberg (2010) 

anser att man som lärare bör utnyttja de metoder som motiverar elever till samtal på fritiden 

som ett komplement till sin engelskundervisning. Lundbergs argument liknar det som står i 

läroplanen (Skolverket, 2017). Där står det att bland annat elevers vardagliga situationer, 

intresse och erfarenheter ska användas i engelskundervisningen.  

 

Det vi inte hade förutsett när vi påbörjade vår kunskapsöversikt var att det skulle komma fram 

ett resultat gällande brädspel och lekar som motiverande faktorer till att samtala på ett 

andraspråk. Vi kan nu utefter vårt resultat se vinningen i att utnyttja alla sorters spel i 

klassrummet för att öka samtal på engelska. Att få elever att samtala på engelska i mindre 

grupper när de spelar spel i undervisningen, kan vara en svårighet då de kan välja modersmålet 

framför engelskan. Elever kan uppleva det onaturligt att samtala på engelska när de har 

möjligheten att använda modersmålet istället (Börjesson, 2012). 

 

4.2.2 Yttre motivationsfaktorer i skolan  

I kategorin yttre motivationsfaktorer i skolan visar vårt resultat att lärare har en viktig inverkan 

på elevers motivation i att samtala på engelska (Henry & Thorsen, 2018; Illés & Akcan, 2017; 

Lou, 2014). Genom att skapa en bra relation till elever och använda humor i klassrummet kan 

de bli motiverade till att samtala på engelska (Henry & Thorsen, 2018; Illés & Akcan, 2017). 

När man som lärare undervisar i engelska bör man samtala på engelska och använda ett sådant 

naturligt språk som möjligt (Lundberg, 2007), då elever annars kan bli bekväma med att alltid 

få en översättning när det upplevs för svårt (Curtain & Dahlberg, 2004). Som lärare ska man 

även undvika ett klassrum där man enbart ställer frågor som eleverna ska svara snabbt och 

kortfattat på, då detta utesluter elevernas möjlighet att producera ett eget språk med ett 

begripligt flöde (Gibbons 2013). Gibbons menar att detta inte öppnar upp för interaktion i 

klassrummet, vilket Henry och Thorsen (2018) samt Illés och Akcan (2017) anser är en 
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avgörande faktor för att motivera elever till samtal. Att elever inte vågar eller vill samtala i 

klassrummet på ett andraspråk är ett internationellt problem. Copland, Garton och Burns (2014) 

har framhävt detta i sin undersökning där det framgår att det är ett problem i flera länder att få 

elever att samtala på ett andraspråk i klassrummet. Att svenska elever har visat mindre 

kunskaper inom den muntliga förmågan i engelska de senaste åren, är något vi illustrerar i 

bakgrundsavsnittet med hjälp av resultaten från de nationella proven (Sveriges officiella 

statistik, 2015, 2016, 2017, 2018). Vår tolkning av dessa resultat är att de lägre kunskaperna i 

muntlig förmåga beror på en mindre användning av engelska i klassrummet, vilket kan styrkas 

av Copland, Garton och Burns (2014) resultat gällande uteblivna samtal på andraspråk i 

klassrummet.  

 

Vårt argument i bakgrund om att elever väljer att avstå engelska i klassrummet har bekräftats 

av vårt resultat. Våra erfarenheter, från bland annat praktik, bekräftar samma problem vilket är 

en av grunderna till vårt problemområde. Efter att ha fått fram ett resultat gällande yttre 

motivationsfaktorer kan vi se att relationen mellan elev och lärare är en del av vad som får 

elever att utveckla sin muntliga kommunikation i engelska.  

 

4.2.3 Tekniska hjälpmedel i klassrummet  

Tekniska hjälpmedel som videosamtal, kommunikation via sociala medier, robot-figur och 

program i läsplatta utvecklar elevers muntliga kommunikation (Phillips, 2010; Sundh & 

Denksteionovas, 2018; Wang, Young & Jang, 2013; Wang & Huang, 2017). Dessa tekniska 

hjälpmedel är ett svar på vår frågeställning gällande vad som motiverar elever till att samtala 

på engelska i klassrummet. När elever samtalar med jämngamla elever i ett annat land via 

videosamtal, motiveras de till att samtala på sitt gemensamma andraspråk då eleverna upplever 

sig ha samma utgångspunkt (Sundh & Denksteionovas, 2018). Att elever väljer att avstå från 

samtal på engelska i klassrummet, särskilt i de högre åldrarna, är något vi belyser i vår 

bakgrund. Lundberg (2010) menar att utebliven kommunikation beror på obehag för att säga 

fel inför klasskamrater. Phillips (2010) upptäckte i sin studie att trots användning av 

videosamtal så var det en del elever i årskurs sex som ändå inte var bekväma med att tala inför 

klasskamrater då de kände sig pressade av varandra att uttala meningarna korrekt. Frånsett 

denna upptäckt visar vårt resultat övervägande att videosamtal motiverar elever till att samtala 

på engelska i klassrummet. I dagens samhälle har förutsättningarna för att genomföra 

videosamtal ökat, vilket leder till att elever kan ges möjlighet till att få föra samtal i autentiska 

situationer (Estling Vannestål, 2010). Att använda tekniska hjälpmedel som till exempel 

videosamtal uppfyller en av läroplanens centrala innehåll i engelska (Skolverket, 2017). Elever 

ska enligt läroplanen möta uppgifter som innehåller sociala relationer i olika sammanhang. Det 

är viktigt att elever möter språket genom olika medier eftersom variation leder till ökad 

omfattning av lärande (Skolverket, 2011). 

  

Innan vi hade fått fram ett resultat visste vi inte att en robot-figur skulle motivera elever till att 

samtala på engelska. Att en robot-figur är ett tekniskt hjälpmedel är inte något som står med i 

bakgrund utan kom till vår kännedom senare i kunskapsöversikten. För oss var tekniska 
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hjälpmedel till exempel dator och läsplatta, men idag vet vi att det finns fler tekniska hjälpmedel 

som kan motivera elever till att samtala på engelska.  

 

4.2.4 Elevers självbild påverkar motivationen 

Elever med en framtida självbild som engelsk språkanvändare är motiverade till att samtala på 

engelska i klassrummet (Dörnyei & Chan, 2013; Henry & Cliffordson, 2013; Henry & 

Cliffordson, 2017; Henry, 2017b). Detta resultat går att knyta an till vår frågeställning som ett 

exempel på vad som motiverar elever till att samtala på engelska i klassrummet. En positiv 

erfarenhet av inlärning är också en motiverande faktor till att samtala på engelska. Vårt resultat 

visar även ett samband mellan elevers medvetenhet kring deras kunskap och visad prestation i 

skolan (Dörnyei & Chan, 2013; Henry & Cliffordson, 2017). Detta samband är intressant att 

styrka med vårt resultat som visades i kategorin, spel motiverar. Där fick vi fram resultatet att 

de elever som spelar mycket datorspel blir medvetna om att de är bra på det engelska språket 

vilket resulterar i att de presterar bättre i skolan (Sundqvist & Sylvén, 2014). Vi tycker att en 

intressant aspekt kring detta samband är att det ibland är svårt att skilja på vad som kommer 

först, motivationen eller kunskapen.  

 

I vår bakgrund nämns ingenting om elevers självbild och dess koppling till motivation. Innan 

vi började med vår kunskapsöversikt var vi inte medvetna om att elevers framtida självbild som 

engelsktalande hade en viktig inverkan på inlärningen och motivationen. Denna lärdom har 

påverkat vår förståelse kring elevers motivation. I vår bakgrund nämns Börjesson (2012) och 

hennes tankar kring eventuella orsaker till utebliven muntlig kommunikation på engelska. Det 

vi inte reflekterade över när vi läste Börjesson var att hon också skriver om elevers självbild 

och hur den påverkar motivationen, fast med andra ord. Hon menar att en av de karaktäriserade 

förmågorna som motiverar, är att elever är medvetna om varför de vill lära sig språket. Detta 

kan vi nu se och även se likheten med Dörnyeis L2 motivational self system. Elever som är 

medvetna om sin självbild och sina kunskaper är motiverade till att utveckla sin muntliga 

kommunikation i engelska.  
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4.3 Slutsats och implikation 

Vårt syfte med denna kunskapsöversikt är att beskriva vad forskning säger om vad som får 

elever att utveckla sin muntliga kommunikation i engelska utifrån kommunikationens innehåll. 

Det är svårt att redovisa ett generaliserbart resultat till vårt syfte utifrån enbart 16 källor, men i 

vår kunskapsöversikt har vi fått fram att forskningen säger att spel, yttre motivationsfaktorer, 

tekniska hjälpmedel och elevers självbild får elever att utveckla sin muntliga kommunikation i 

engelska. Utifrån vårt resultat kan man dra slutsatsen att spel, yttre motivationsfaktorer och 

tekniska hjälpmedel är motiverande metoder i klassrummet, då fokuset hamnar på aktiviteten 

eller interaktionen istället för att samtala på ett andraspråk. När fokuset flyttas använder 

eleverna engelska utan att tänka på det och språket blir ett implicit verktyg. Att spel, yttre 

motivationsfaktorer och tekniska hjälpmedel kan utveckla elevers muntliga kommunikation i 

engelska hade vi till viss del kunskap om innan vi påbörjade denna kunskapsöversikt. Det vi 

inte visste om var de bakomliggande orsakerna till att metoderna utvecklade den muntliga 

kommunikationen i engelska, vilket vi idag vet beror på att fokuset flyttas. En annan slutsats 

från vårt resultat är att elevers självbild påverkar motivationen då individuell erfarenhet eller 

målsättning påverkar deras utveckling av det engelska språket. Elevers självbild och dess 

påverkan på motivation och inlärning är en ny kunskap som har förändrat vår förståelse kring 

elevers motivation.  

 

Utifrån vår kunskapsöversikt hade man kunnat forska vidare inom ämnet, samtal på engelska, 

utifrån nya synvinklar. Exempelvis hade man kunnat forska vidare i ytterligare metoder lärare 

kan använda sig av för att motivera elever till samtal på engelska i klassrummet. Ett annat 

exempel på vidare forskning är att ta reda på bakomliggande orsaker till varför elever väljer att 

avstå samtal på engelska i klassrummet. Vi har efter vår kunskapsöversikt fått upp ögonen för 

elevers självbild, vilket också är ett exempel på vidare forskning. 

  

Som engelsklärare är det en klar fördel att vara medveten om att det finns flera olika faktorer 

som motiverar elever till att samtala på engelska i klassrummet. Till exempel är spel och 

videosamtal metoder som kan användas i klassrummet för att få elever att samtala på engelska. 

Ett annat exempel på motiverande faktorer är relationen mellan lärare och elev såväl som 

lärarens interaktioner med humoristiska inslag. Den didaktiska implikationen av vår 

kunskapsöversikt är att man som lärare bör vara öppen för dessa fyra svar på vad som motiverar 

elever till att samtala på engelska. Det borde vara ett krav på att lärare ska använda teknik i 

engelskundervisningen när den hjälper till att få elever motiverade till att samtala. Videosamtal, 

spel och andra aktiviteter bör ingå i lektionsplaneringen på ett självklart sätt och därigenom 

hjälpa eleverna till att inte fokusera på att de talar engelska, utan att det kan ske på ett naturligt 

och avslappnat sätt. Det hade i framtiden varit intressant att undersöka vilka fördelar det finns 

med att utföra videosamtal med en klass från ett annat land under en längre period. Det hade 

även varit intressant att nyttja kunskapen om att spel motiverar i klassrummet för att upptäcka 

eventuell utveckling av samtal på engelska. Vår kunskapsöversikt öppnar upp många nya dörrar 

för vidare arbete med att motivera elever till att samtala på engelska. 
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1.  
Chung, I-F & 
Huang Y-C 
(2010)  

Vad eleverna tycker om hur inlärning skall ske i engelska. Elevers 
attityd kring att lära sig engelska och hur de gillar att lära sig det. 

   X X X     300    5-6 

2.  

Copland. F & 
Garton. S & 
Burns. A 
(2014) 

Att identifiera lärares utmaningar att lära ut engelska till unga elever.    X X  X X    

4459 
(5) 
(5) 

   

3.  
Dörnyei. Z.  
(2013) 

Hur elevers självbild motiverar till att lära in två andraspråk, i detta 
fallet engelska och Mandarin. Undersöka påståendet om att 
motivationens intensitet beror på elevers förmåga att skapa mentala 
bilder.  

   X   X    172    8 

4.  
Henry. A 
(2011) Undersöka medvetenheten angående kopplingar mellan L2 och L3.     X   X   4    7–9 

5.  
Henry. A 
(2014) 

3 olika syften. Att undersöka effekten om L2 språk motiverar till 
L3 språk, hur eleverna hanterar dessa effekter samt hur lärarna 
ansvarar för kopplingen mellan L2 och L3 

    X      21    8 

6.  
Henry. A 
(2017a) 

Att undersöka lärares syn på språkinlärningen och effekten av att 
lära sig flera språk samtidigt. 

         X      

7.  
Henry. A 
(2017b) 

Undersöka effekten av initiativet på elevernas skäl att vilja fortsätta 
med franska och deras motivation under skolåret. 

    X   X   6    G 
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8.  
Henry. A & 
Cliffordson. 
C (2013) 

Att undersöka vilka könsrelaterade skillnader det finns med 
framtida självbilden som kan betraktas som en självständig tolkning 
av ett fenomen.  

   X       271    9 

9.  
Henry. A & 
Cliffordson. 
C (2017) 

Undersöka om engelskan utanför skolan har påverkan på 
skolengelskan.  

   X       116    G1 

10.  
Henry. A & 
Thorsen. C 
(2018) 

Motiveras eleverna av en god relation till sina L2 lärare?      X  X X    
1/ 
112 

  6–9 

11.  

Hwang, W-
Y., Huang, Y-
M., Shadiev, 
R., Wu, S-Y., 
& Chen, S-L. 
(2014). 

Mobila enheters effekt, på att lyssna och att tala engelska som 
andraspråk för elever.  

       X    X      33    5 

12.  
Illes. É & 
Ackan. S 
(2017) 

Undersöka hur spontan interaktion på främmande språk kan få 
studenterna aktiva både i deras verklighet och språkliga resurser för 
att skapa deras egna meningar i L2.  

    X  X X   36 LS   
10–
17 
år 

13.  
Luo. W-H. 
(2014) 

Undersöker om programmet med en engelsktalande lärare (NEST) 
ökar elevers motivation.  

   X X  X X   249    5–6 

14.  
Mady. C 
(2014) 

Jämföra hur elever i årskurs sex lär sig franska som andra officiella 
språk, beroende på hur många språk de kan sedan tidigare.  

   X  X     165    6 

15.  
Mihaljević, 
Djigunović, J. 
(2014). 

Ålderseffekten på när elever börjar lära sig engelska.      X     6    
1&
4 

16.  
Phillips. M. 
(2010) 

Undersöka om en videokonferens med målspråkets invånare ökar 
elevers begåvning i franska.  

       X   
15, 
23, 
29 

   
2, 3, 
& 6 

17.  
Rivera, H. H 
& Waxman. 
H. C (2011) 

Skillnaden mellan “sträviga och motsträviga elever” (resilient). De 
elever som lär sig engelska, deras attityd kring språket jämtemot 
klassrumsmiljön i matematik. 

    X      118    4-5 

18.  
Sevy-Biloon. 
J. (2017) 

Motiveras elever till att tala engelska om de spelar spel på 
lektionerna.  

   X  X  X   30    
UN
I 
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19.  
Sundh. S & 
Denksteionov
a. M (2018) 

Undersöka svenska och tjeckiska elevers uppfattning och 
erfarenheter av interkulturell kommunikation. 

   X   X X   138    
UN
I 

20.  
Sundqvist. P 
(2015) 

En pojkes inlärningsprocess i engelska genom dataspel hemma. 
Motivationen att fortsätta.     X      1    8 

21.  

Sundqvist. P 
& Olin-
Scheller.C 
(2015) 

Att undersöka hur lärare försöker överbrygga det glapp som finns 
mellan skolengelska och engelska utanför skolan. 

   X        14   7–9 

22.  
Sundqvist. P. 
& Sylven. L. 
K. (2014) 

Hur elever använder engelska utanför skolan och deras uppfattning 
kring sin förmåga att tala engelska.  

   X       76    4 

23.  

Sungjin. L., 
Hyungjong. 
N., 
Jonghoon. L., 
Kyusong. L., 
Geunbae. L. 
G., Seongdae. 
S. & 
Munsang. K.  
(2011) 

Att undersöka effekten av robot-assistent vid inlärningen av ett 
andraspråk. Har ej fått tag på denna, trots försök.  

G Å R  E J  A T T  F Å  
tag  
 

I 

24.  
Villacanas de 
Castro. L. S. 
(2015) 

Undersöka hur lärarstudenter lärs ut i att undervisa i engelska.        X      X 
UN
I 

25.  
Wang. W-Y. 
Huang. Y-M 
(2017) 

Stavelseuppdelningens effekter och dess påverkan vid inlärning.   X         63    4 

26.  

Wang. Y-H., 
Young. S. S-
C., & Jang J-
S., R. (2013) 

Kontrollera effekten av att använda sig av en elektronisk 
samtalspartner i klassrummet för att utveckla engelska 
konversationer.  

 X     X    63    5 
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