
Linda Hedberg och Gun Karlsson, sfi-lärare 

på Vuxenutbildningen Sundsvall, har ett 

uppdrag som består av att undervisa i sfi och 

yrkessvenska på respektive yrkesutbildning. 

Fördelen med detta uppdrag är möjligheten 

att integrera yrkesspråket i sfi-undervis-

ningen vilket ökar motivationen hos eleverna. 

Dessutom ger det oss lärare en vidare bild 

av elevernas språkutveckling, berättar Gun. 

Sfi-lärarna är även på plats där yrkesämnena 

undervisas. Att vara på plats i rätt kontext 

är långt mycket mer språkutvecklande än 

att vara i ett teoriklassrum. Ofta arbetar 

sfi- och yrkeslärarna tillsammans. 

Alla delar behöver vara med

Den svåra balansgången är att kunna under-

visa på ett sätt så att eleverna har möjlighet 

att bli godkända i gymnasiala kurser. Yrkes-

lärarna sätter betyg och bedömer i de kurser 

som ingår i utbildningarna. Språknivån och 

den begränsade tiden är en stor utmaning.

– Vi behöver hitta en lagom nivå och alla 

delar behöver finnas med. Eleverna behöver 

den grundläggande kunskapen och vissa 

delar av materialet behöver de sätta sig in i. 

– Samtidigt som eleverna behöver den  ...

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi ➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

Sfi-utbildningar blir allt oftare kombinationsutbildningar med sfi och sva mot olika yrken. I Sundsvall ges 

för närvarande tre paket yrkesutbildningar. I år består komboutbildningarna av inriktningarna bygg, anlägg-

ningsförare samt restaurang och livsmedel. En framgångsfaktor för konceptet är samarbetet mellan lärare i 

sfi/yrkessvenska och yrkeslärare. 

Samarbete och samplanering lösningen i komboutbildningar:

Text: Annsofie Engborg. 

Motivation är ett centralt begrepp i sam-

band med utbildning och undervisning, 

eftersom det gynnar inlärningen. När elev-

erna är okoncentrerade och inte uppvisar 

progression kan det ibland tros bero på 

bristande motivation.

Då motivation kommer från latinets 

»movere« (sv. »att röra sig«) kan 

motivation beskrivas som »det som 

får individen att röra sig«. Vad är det 

som gör oss motiverade och hur 

kan vi bidra till att höja elevernas 

motivation?

Att studera i vuxen ålder medför 

en rad olika praktiska och eko-

nomiska utmaningar. Även hälsa, 

boende- och familjesituationen 

påverkar studierna. För vuxna kan 

även självförtroendet påverka moti-

vationen. Trygghet, tilltro till den ...

 

Motivation»Vi måste göra 
det tillsammans«

text: Annsofie Engborg
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Vi har alla haft dem i vårt klassrum – de storögda, entusiastiska och välvilliga, men också de andra som 

mest har något dimmigt och frånvarande i blicken. Som har sitt engagemang, sina tankar och sin längtan 

någon annanstans.

För den som inte har bytt land och kultur och språk i vuxen ålder har svårt att föreställa sig 

hur det är. Vad det skulle betyda för identiteten och för ens framgång i språkutvecklingen 

och sociala framtid i det nya landet ...

En riktigt givande undervisning – vad är det?
Chefredaktören Annsofie Engborg

Sfi-elever svarar på 
frågor om motivation

Är kvinnor mer motiverade?

Text: Annsofie Engborg

Text: Annsofie Engborg.

Studie: Lärares strategier 
för att motivera sfi-elever
Hur sfi-lärare arbetar för att motivera sina 

elever i heterogena grupper är i fokus i 

denna studie från Högskolan Väst (2020). 

Med så kallade semistrukturerade inter-

vjuer – en metod där intervjun snarare är ett 

samtal än uppbyggd utifrån strikt fråga-svar 

– berättar lärarna fritt om sina erfarenheter 

och upplevelser från undervisningen.

Motivation inom andraspråksforskning 

refereras till Dörnyei (2009) som beskriver 

motivation som en pågående process. Inom 

integrativ motivation ses hur individen vill 

bli en del av samhället. I en tidig studie 

såg Dörnyei (2001) att en av de viktigaste 

nycklarna för att skapa motivation var lära-

rens bemötande. I den studien ingick 200 

lärare. Dörnyei menar även att lärare har 

stort ansvar för demotivation, alltså det att 

sänka elevernas motivation för lärande.

I tidigare forskning ser vi vikten av inlä-

rarens vilja att kunna lära sig och uttrycka 

sig på det nya språket och se språket som 

något viktigt för framtiden. Här nämns även 

lärares förmåga att se och förstå olika ... 

I en mindre studie framkommer att kvin-

norna gör läxorna oftare än män. Betyder 

det att kvinnor är mer motiverade att lära 

sig svenska?

I en mindre studie visade det sig att 

kvinnor oftare än män gör sina läxor 

och att kvinnor oftare än män avser 

stanna i Sverige. Utifrån dessa enkät-

svar kan en möjlig slutsats vara att 

kvinnor är mer motiverade än män att 

studera och lära sig språket. Studien 

visade även att läxläsningen ökade 

elevens grad av nöjdhet med sin egen 

insats. Enligt Jenner (2004) är en viktig 

motivationsfaktor värdet av individens 

insats, att göra något som man själv 

har nytta av, även stolthet och självför-

verkligande är en viktig faktor.

Jenner, J. (2004). Motivation och motiverings-
arbete i skola och behandling. Liber, Stockholm

Enligt Skollagen (2010:800) ska utbildningen främja alla elevers lust att lära. Lärarens uppdrag är därmed att 

motivera lärandet hos sina elever. Hur gör lärare det? Det beskriver Sarah Boij och Mina Aharbil Persson i sin 

studie.

1/2
Hälften av sfi-eleverna har svårt att 

förstå lärarna.

2/3
Knappt två tredjedelar (64 %) har 

koncentrationssvårigheter. 

2/3
Två tredjedelar (68 %) har svårt att 

hinna med i undervisningstakten.

Ericsson-Sjöö. T. (2012). Utmaningar och bemötande i 
flyktingmottagande. Malmö: Malmö högskola 

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi
Foto: Mats Högberg.
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Andraspråksforskningens begrepp: investering och  
föreställd gemenskap

DELA MED DIG

Sfi-lärartidningen efterlyser goda 

exempel från din sfi-undervisning.

Skriv till: annsofie@textpalatset.se

Att motivera individer som har en 

annan bakgrund än svenska är vik-

tigt. Det är en del av mitt arbete 

med utrikesfödda, särskild de som 

står långt ifrån arbetsmarknaden.

Att väcka motivation kräver 

mycket tålamod och uthållighet 

både hos den som lär sig och hos 

den som ska förmedla kunskapen. 

Nästan alla lärare, pedagoger och 

coacher jobbar med motivation. 

Men frågan är vad som är den 

mest relevanta och betydelsefulla 

motivationsfaktorn som kan leda till 

beteendeförändring hos individer, i 

synnerhet hos utrikesfödda?

Motivationen springer ur indivi-

dens förutsättningar, möjligheter 

och resurser. Man kan exempelvis 

motivera individer som har svårig-

heter att ägna tid åt språkstudier 

med att tänka att de kan använda ...

Motivation  
utifrån  
individens 
perspektiv

Krönikör:  
Ali Alabdallah

Hög motivation inte 
tillräckligt för lärande

Investering är ett begrepp hos Bonny 

Norton. Detta vida begrepp bär ett socio-

logiskt perspektiv, till skillnad från motiva-
tion som är psykologiskt. Individen söker 

meningsfulla samband mellan engage-

manget i att lära sig ett språk och den egna 

förändrade identitet. Det räcker inte med 

motivation, att individen är motiverad, menar 

Norton & Toohey (2011). Om individen har 

en negativ syn från samhället sker bara en 

blygsam investering. Exempel på det kan 

vara att individer inte törs eller vill prata på 

det nya språket för att undvika språkkritik 

eller för att uttrycka sig på ett sätt som leder 

till missförstånd eller förnedring. Denna 

grund, ojämlik maktfördelning av språk, kan 

leda till att andraspråksinläraren tystnar. När 

andraspråksinläraren värderar sig själv lägre 

än målspråkstalare tenderar andraspråksta-

laren också att tystna.

Ett annat begrepp är »föreställd gemen-

skap«. När vi känner gemenskap med var-

andra – även med personer som vi inte har 

träffat – stärks vår känsla av tillhörighet. 

Det stärker samtidigt vår bild av oss själva i 

framtiden. Kopplingen mellan nutid, samhäl-

let och min föreställda identitet i framtiden 

sammansmälter och kan leda till en välvillig-

het i att investera och utveckla mitt lärande. 

I andraspråksinlärning används begreppet investering för elevernas vilja att engagera sig – en satsning från 

individens sida med omgivningen. Identiteten förändras med tiden och därmed är investeringen också en 

investering i inlärarens identitet. 

Vi utökar redaktionen! 
Sfi-lärartidningen söker 

frilansskribent
annsofie@textpalatset.se

Text: Annsofie Engborg. Foto: Kyle Glenn
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Text: Andreas Kjörling, författare & sociolog.

Fem steg till ökad motivation
Genom att låta undervisningen utgå från eleven snarare än att stöpa eleven in i undervisning skapas en 

inre motivation. Ett femstegsprogram utarbetat av norska forskare ger värdefulla verktyg för att inte bara 

anpassa lärandet efter kunskap, utan även efter intresse, värderingar och självkänsla.

Forskare i vårt grannland Norge har utveck-

lat en metod i fem steg för ökad motiva-

tion i vuxnas lärande. Metoden är grundad 

i Självbestämmandeteorin, utvecklad av 

Richard Ryan och Edward Deci. För ett ökat 

självbestämmande och en inre motivation 

krävs upplevelsen av autonomi, kompetens 

och samband.

Genom att använda metoden underlät-

tar läraren för eleverna att ta kontroll över 

det egna lärandet och den egna språkliga 

utvecklingen. Metoden låter eleverna själva 

välja sina mål utifrån egna värderingar och 

ambitioner, något som bidrar till ökad känsla 

av både kompetens, autonomi; två parame-

trar som enligt självbestämmandeteorin är 

viktiga för den inre motivationen. Eleverna 

uppmuntras även att diskutera möjliga pro-

blem och lösningar med sina studiekamrater, 

vilket bidrar till en ökad känsla av samhörig-

het och relevans, alltså den tredje och sista 

parametern som främjar självbestämmandet.

Vuxenutbildning i både Sverige och Norge 

har kritiserats för att ha varar grundad i en 

normativ uppfattning om hur en god skandi-

navisk medborgare bör vara, och därför tjäna 

till att forma eleverna (inte minst de nyan-

lända) till goda skattebetalande arbetare. 

Trots en ambition att stärka eleverna, tycks 

det värnandet av individens egna intressen 

ha misslyckats, till förmån för ett intresse av 

att kuva individen till en god medborgare.

Mot bakgrund av ovan, har forskningen 

också påvisat att det bland individer med 

lägre utbildningsnivå är extra viktigt att därför 

ta på ett flerspråkigt sätt ta hänsyn till elev-

ens kognitiva, sociala och ...

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi
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Ett läromedel  
som väcker läslust 
För elever på studieväg 2
Gilla svenska för sfi kurs B-D utgår ifrån kursplanen och bygger på genrepedagogik med
konkreta mål och synliga strategier. Serien innehåller teman som är relevanta för vuxna 
elever som ska etablera sig i Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden och koder, 
aktuella händelser och ett funktionellt språk. Texterna väcker känslor, tankar och lusten att 
diskutera. Serien är uppbyggd med progression inom respektive kapitel. Och varje kapitel 
är fristående för att det ska vara flexibelt för elev och lärare vid kontinuerligt intag. 
Äntligen är D-boken här och serien komplett!

Gilla svenska Digital är ett heldigitalt och 
heltäckande läromedel som med sin special-
utvecklade och inkluderande funktionalitet 
skapar en skräddarsydd upplevelse för eleven. 
Testa gratis på nok.se

Läs mer på nok.se/gillasvenska

http://nok.se/gillasvenska
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Forskarna Richard Ryan och Edward Deci 

som för drygt två decennier la grunden till sin 

motivationsteori; self determination theory, 

som kan översättas till självbestämmande-

teori. Teorin gör gällande att en människas 

motivation är grundad i de tre parametrarna 

autonomi, kompetens och koherens. Indivi-

den ska alltså känna sig självständig, känna 

att hon eller han förstår och behärskar situ-

ationen och sist men inte minst att det finns 

en känsla av samband. 

Ju mer de tre delarna stimuleras desto 

mer ökar självbestämmandet och desto 

mer förändras motivationen från att vara 

yttre motivation till att bli inre motivation och 

internaliseras. Den minsta graden av moti-

vationen kallas amotivaton (α är en grekisk

negation) och är närmast synonymt med 

ovilja. Det är här individen upplever minst 

självbestämmande. Den högsta graden av 

motivation är den som är internaliserad. Här 

upplever individen högst grad av självbe-

stämmande. Internalisering är den psyko-

logiska processen av socialisering, vilket 

innebär att uppfattningar, värderingar och

handlingsmönster anammas och görs till 

individens egna. Processen beror av den 

sociala interaktion som beskrivits ovan under 

rubriken kommunikation. I sin allra enklaste 

form kan det beskrivas som spannet mellan 

piska och morot. Längst till vänster i matrisen 

nedan är den yttre motivationen (piskan) 

som starkast, ju längre högre ut i matrisen 

desto mindre gör sig piskan påmind och 

moroten blir allt tydligare. Längst till höger 

finns inte längre riktigt någon morot, efter-

som beteendet nu är internaliserat och ses 

av individen som en självklarhet.

Ett annat sätt att förstå skiftet från yttre till 

inre motivation kan illustreras genom de sex 

punkterna nedan:

• Det här gör jag för att jag måste (indi-

viden saknar intention, kontroll och vär-

dering av handling).

• Det här gör jag för att jag får skäll annars 

(medgörlighet beror av yttre belöningar 

och straff). 

• Det här gör jag annars skäms jag ...

Text: Andreas Kjörling. Foto: Nathan Dumlau

Inre och yttre motivation
Vad är det som gör att vi människor känner oss motiverade, att vi verkligen vill göra en del saker, medan 

annat inte alls lockar. Självbestämmandeteorin utvecklades av forskarna Richard Ryan och Edward Deci för 

drygt tjugo år sedan, här förklaras skillnaden mellan yttre och inre motivation.

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Om vi utgår från att eleverna gör sitt bästa 

och att alla lärare tillsammans tar ansvar för 

eleverna så kan saker och ting förändras. 

Många studerande på sfi har svåra erfaren-

heter bakom sig. Goda sociala relationer 

skapar motivation och stärker elevens själv-

känsla och självförtroende samtidigt som 

förtroendet ökar när du som lärare visar 

att du tror på eleverna och finns där även i 

motgångar. Sfi-lärare har dock ofta många 

elever och ingen kan förvänta sig att lärare 

ska hinna ha djupgående samtal med alla 

elever. Men en relation kan ändå vara att 

se eleven genom att vara positiv och ge 

beröm, visa intresse för elevens närvaro 

och framsteg kan räcka långt. 

Det finns två typer av motivation. Yttre 

motivation är något som förstärker ett 

beteende hos eleven eftersom det följs av 

en belöning. Elevens handlande förstärks 

och eleven vill göra mer. Vid inre motivation 

skapas en positiv känsla av det eleven

gör. Detta gör att eleven vill göra mer 

eftersom eleven vill uppleva samma 

känsla igen. Då skapas en känsla 

av meningsfullhet och den inre 

motivationen är en starkare 

drivkraft. När elever saknar 

motivation inför en upp-

gift, försök att sätta dig 

in i elevens situation 

och ge eleven svar på 

följande frågor ...

Inre och yttre motivation
Vuxenutbildningen är skolform som förvisso är frivillig men när eleverna verkar omotiverade bör vi inte 

lägga ansvaret hos eleverna eftersom de antagligen inte kommer att kunna lösa situationen själva. 

Text: Maria Engstam. Foto: Specialpedagogkonsult.

NYHET! Ny upplaga av Språkvägen C. 
Läromedlet är  
förbättrat, förenklat  
och förnyat.
Beställ ett kostnadsfritt  
utvärderingsexemplar 
av elevboken idag!

www.sanomautbildning.se/sfi

När motivationen brister

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi
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Svärdvägen 21
182 33 Danderyd

MOTTAGARE:
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

I NÄSTA NUMMER
I nästa nummer, april 2022, är temat transspråkande. Hur skapar vi en undervisning som

tillåter eleverna att använda sina olika språk som resurs för lärande? Hur kan vi forma en 

strukturerad undervisning där flera språk kan användas? Hur hör språk och identitet ihop?

Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era erfarenheter av att undervisa 

på sfi eller motsvarande utbildning för vuxna. Vi är också nyfikna på dig och din undervisning. 

Får vi komma till dig och skriva om din skola i ett kommande nummer?

Skriv och berätta: 

annsofie@textpalatset.se

https://www.nok.se/jobba
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=

