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Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete var att få en uppfattning om hur språklärare i engelska och svenska ser 
på varierande undervisningsmetoder som ett sätt att skapa motivation bland sina elever. För 
att få reda på detta har vi gjort en enkätundersökning (enkäter med öppna frågor) bland sex 
språklärare på en skola, åk 7–9, i Kalix kommun, som varit yrkesverksamma mellan 8-26 år. 
Vi identifierade tre aspekter av motivation, nämligen behov, intresse och lust att lära. 
Resultatet visar att alla lärarna är överens om att varierande undervisningsmetoder skapar 
motivation och lust att lära. De lärare som varit yrkesverksamma längst har större erfarenhet 
och känner sig därigenom säkrare i sitt arbetssätt. Detta medför att deras elever är ganska 
motiverade medan de lärare som har mindre antal år i yrket prövar olika läromedel för att hitta 
ett passande arbetssätt för alla elever. De eleverna har varierande motivation. Det vi också 
kunde utläsa av vår enkätundersökning var att de elever som läser ytterligare ett språk 
förutom engelska, är mycket motiverade för språkinlärning medan de elever som har engelska 
som språkval är omotiverade för deras studier i språket.   
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INLEDNING 
 
Under lång tid har elever som tappat sin motivation för skolarbetet varit ett stort problem för 
grundskolan. En stor procent av grundskolans elever har dålig motivation vad gäller inlärning 
av kärnämnena och detta är en skrämmande utveckling. Att lära sig något är en aktiv process, 
lärare kan inte få elever att lära sig något om de inte själva försöker. Vill man inte lära sig 
något kommer man inte heller att lära sig det speciellt bra. Det allra viktigaste är att inte 
släppa iväg elever som tröttnat på att lära, varje elev måste få lära utifrån sina egna 
förutsättningar och det ställer enorma krav på oss som lärare. Det finns flera sätt att skapa 
studiemotivation. Kan varierande undervisningsmetoder vara ett svar på det? Genom vårt 
examensarbete vill vi få en uppfattning om hur språklärare i engelska och svenska ser på 
varierande undervisningsmetoder som ett sätt att skapa motivation bland sina elever. 
 
Följande avsnitt innefattar en kortfattad beskrivning av styrdokument, motivationsbegrepp 
och motivationsteorier, samt tre aspekter av motivation, det vill säga behov, intresse och lust 
att lära, och varierande undervisningsmetoder. 
 
BAKGRUND 
 
”Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 
utbildning” (SKOLFS 1994:1, s. 4). Detta citat är hämtat ur 1994 Års läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, för förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) direkt under 
rubriken ”Kunskaper”. För att uppfylla dessa mål måste läraren arbeta efter de kriterier som 
finns beskrivna i styrdokumenten. 
 
Styrdokument 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo) 
 
I Lpo 94 (SKOLFS 1994:1) framgår det klart och tydligt vad som förväntas av oss som lärare 
i dagens skola: 
 
Skolans värdegrund och uppdrag: 
 
”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och 
lust att lära. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 
den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (SKOLFS 
1994:1, s. 9). 
 
Skolans mål och riktlinjer: 
 
”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära skall utgöra en grund för undervisningen” (SKOLFS 1994:1, s. 11). 
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Mål att sträva mot: 
 
”Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
• utvecklar sitt eget sätt att lära 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra 
• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, lär 

sig att kommunicera på främmande språk” (SKOLFS 1994:1, s. 11). 
 
Mål att uppnå i grundskolan: 
 
”Skolan ansvarar för varje elev efter genomgången grundskola 

• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del 
av samhällets kulturutbud 

• kan kommunicera i tal och skrift på engelska” (SKOLFS 1994:1, s. 12). 
 
Läraren skall: 
 

• ”Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
• Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
• Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 
• Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 
• Organisera och genomföra arbetet så att eleven 

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och                       
–  utveckla hela sin förmåga, 

                      –  upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen 
  går framåt, 

                      –  får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling”  
(SKOLFS 1994:1, s. 14-15). 
 
Läroplanen Lpo 94 slår fast att lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Det 
framgår också från Lpo 94 att vi som lärare ska utifrån varje elevs behov och förutsättningar, 
kunna motivera och handleda eleverna så att de på bästa sätt tillgodogör sig kunskaper i 
främmande språk. Dessa områden, det vill säga behov, intresse och lust att lära som kan 
uppfattas som tre aspekter av begreppet motivation, anser vi vara viktiga faktorer för eleven i 
språkinlärningen. 
 
MOTIVATION 
 
Motivationsbegrepp 
 
På Internet (www.ne.se) har vi hittat två definitioner av ordet motivation. Den ena 
definitionen säger att motivation är ”inre behov som ligger bakom visst (potentiellt) 
beteende”. Den andra förklarar att det finns en nyansering för skolsammanhang då motivation 
avser lusten att studera. Motivation är en psykologisk term som sammanfattar de processer 
som styr vårt beteende (www.ne.se). Enligt Stensmo (1997) härstammar ordet motivation från 
latinets movere som betyder att röra sig. Motivation betecknar de processer som sätter 
människan i rörelse; de krafter som ger hennes beteende energi och riktning. Imsen (2000) 

http://www.ne.se
http://www.ne.se
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menar att motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas ihop och ger färg och 
glöd åt våra handlingar. Vidare säger hon att det ligger känslor och förväntningar före en 
aktivitet, de följer med medan vi utför aktiviteten och att de lägger sig som en slöja runt 
minnet av handlingen. Motivation är det centrala när det gäller att förstå mänskligt beteende. 
 
Motivationsteorier 
 
Nationalencyklopedin (www.ne.se) delar upp motivation i inre och yttre motivation. Inre 
motivation har sitt ursprung inom individen medan yttre motivation härrör sig från omvärlden. 
Den inre motivationen innebär att inlärningen sker av eget intresse och upplevs som 
meningsfullt. Den yttre motivationen hålls vid liv därför att den bygger på någon slags 
belöning. 
 
Inre motivation 
 
Synen på studiemotivation inom den pedagogiska forskningen har skiftat starkt i vår tid. 
Imsen (2000) skriver om inre motivation att när ett barn är motiverat utifrån inre krafter, är 
det inre motivation som ligger till grund för detta. Vidare skriver han att aktiviteten, 
inlärningen eller arbetsprocessen hålls levande genom intresse för saken, lärostoffet eller 
handlingen i sig. En elev som är upptagen av att samla något antingen det är frimärken 
servetter, klistermärken, insekter eller stenar gör det därför att det är ”skoj” och därför att det 
upplevs som meningsfullt att hålla på med det. Imsen anser också att ett känslomässigt 
engagemang är förknippat med inre motivation. Eleverna ska tycka att det är spännande, 
utmanande och roligt. Det som pedagoger önskar sig är att få intresserade och engagerade 
elever som vill lära sig utifrån en inre drift. Sjöberg (1997) har liknande tankegångar vad 
gäller inre motivation. Han menar att det vi upplever som meningsfullt, är vår inre motivation. 
Den ger oss kraft och får vår kreativitet att blomma. Han anser också att skillnaden mellan 
intresse och inre motivation är hårfin. Vi utvecklar detta under rubriken ”intresse”. 
 
Yttre motivation 
 
Stensmo (1997) definierar yttre motivation som målen i den omgivande miljön. Imsen 
konstaterar att yttre motivation betyder att aktiviteten eller inlärningen hålls levande därför att 
individen hoppas att få en belöning eller att uppnå ett mål som egentligen är ovidkommande i 
sig. Den yttre motivationen kan vara både morot och piska. Som exempel för yttre motivation 
tar Imsen en elev som pluggar matematikformler enbart för att få bra betyg för att kunna 
studera vidare, eller ett barn som blir lovat choklad om det äter upp sin mat först (Imsen, 
2000). Bergsten (1979) nämner stjärnor, beröm och betyg i skolan som andra exempel på yttre 
motivation. 
 
Tre aspekter av motivation 
 
Imsen (2000) säger att ord och uttryck som har med motivation att göra används i flera 
sammanhang, såsom negativa eller oönskade, positiva, förenade med känslolivet, osäkerhet 
eller grundläggande värdering. Hon nämner vidare att det finns några termer som har något 
gemensamt med motivation (se figur 1). I Figur 1 framgår att behov, intresse och lust 
(markerade med fet stil) är termer som alla tillhör motivation. 
 
 
 

http://www.ne.se
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Belöning Straff  Behov Trygghet Drifter Motiv 

Att lyckas Att 
misslyckas  

Glädje Ångest Förväntningar Feedback 

Uppskattning Utmaning Nyfikenhet Intresse Lust/Vilja Självtillit 

Aspiration Plikt Förlust Attityder Ansvar Självförverkligande

Värderingar Press Osäkerhet Konkurrens   

Figur 1. Några begrepp som har med motivation att göra. 
 
 
I vår uppsats ser vi motivation som ett övergripande begrepp i förhållande till behov, intresse 
och lust att lära. Från Figur 1 och de definitioner av motivation som vi beskrivit ovan, det vill 
säga att motivation är ”inre behov som ligger bakom visst (potentiellt) beteende” och ”lusten 
att studera”, visar det sig att behov och lusten att lära kan betraktas som två aspekter av 
motivation. Från Figur 1 och definitionen av inre motivation, det vill säga att ”inlärningen 
sker av eget intresse och upplevs som meningsfullt”, framgår att intresse är ytterligare en 
aspekt av motivation. Denna aspekt stöds också av Sjöberg (1997) som anser att skillnaden 
mellan intresse och inre motivation är hårfin. Därför har vi valt att belysa tre aspekter, 
nämligen elevers behov, intresse och lust att lära när vi talar om motivation i klassrummet. 
 
Behov 
 
Mats Bramstång, lektor i svenska och psykologi, anser att motivation är en psykisk drivkraft 
bakom behov, drifter, önskningar och beslut (1991). 
 
Hagemann(1990) anser att motivation är drivkraften som får igång arbetslusten. För att 
motivera en människa måste man veta något om dennes motiv till handling. Man måste 
tillfredsställa behoven – men vilka? 
 
Enligt Sjöberg (1997) är motivation ett ord som betecknar psykologiska drivkrafter av 
allehanda slag. Det finns ju vissa drivkrafter som är uppenbart kroppsliga, till exempel hunger 
och törst. När de är starka tenderar de att överskugga andra drivkrafter av mera psykologisk 
karaktär: viljan till makt, sociala relationer, behovet att prestera. 
 
När man talar om behovsteorier som har fått mycket starkt fäste hos pedagoger är ett namn 
som först och främst dyker upp Abraham Maslow. Maslow betraktar fem grundläggande 
behov, sammanhängande med varandra, hos en människa (Imsen, 2000). 
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Så här har beteendeforskaren Maslow illustrerat detta i sin så kallade behovstrappa: 
 
 
    Självförverkligande  

   Uppskattning   

  Gemenskap    

 Trygghet och 
säkerhet 

   

Fysiologiska 
behov 

    

Figur 2. Maslows behovshierarki. 
 
 
Maslows behovstrappa indelades i fem behovskategorier vilkas uppfyllande skulle skapa 
förutsättningen för människans välbefinnande. Maslow ordnar behoven i en hierarki, där 
”primärbehoven kommer först och där de mer socialt orienterade och humanistiska behoven 
är placerade högre ”upp” i hierarkin, därför att de anmäler sig efter det att de mer 
grundläggande behoven är någorlunda tillfredställda” (Imsen, 2000, s. 280).    
 
Även om det är fem trappsteg ses varje steg till trappans helhet. Man försöker först 
tillfredställa behoven enligt trappsteg ett innan man tar nästa kliv. Det första steget är att få de 
fysiologiska behoven tillfredställda, såsom hunger, törst och liknande. Sedan kommer behovet 
av trygghet, skydd, stabilitet och säkerhet. På tredje plats är tillhörighetsbehovet, det vill säga 
ett behov av att tillhöra en grupp, att inte vara ensam och att få känna sig älskad. ”Maslow ger 
ingen annan motivering för detta behov än att människan rätt och slätt är en social varelse” 
(Imsen, 2000, s. 284). Efter att dessa tre behov har blivit tillgodosedda anmäler sig behovet av 
uppskattning och positiv självuppfattning. Enligt Maslow (Imsen, 2000) har detta behov två 
viktiga sidor. Den ena sidan är att få känna att man klarar av något och självständigt kan göra 
en uppgift. Den andra sidan är vad man är i andras ögon. Vi har också behov som är mer 
koncentrerade till det egna jaget eller självförverkligandet; att skapa, prestera, uppleva 
självkänsla och identitet, att ta tillvara och utveckla den egna förmågan. Maslows teori lämpar 
sig för att förstå hur eleverna kan ha olika behov och förutsättningar. ”Lärarens uppgift blir att 
styra så att man arbetar med tanke på att komma behoven tillmötes och inte skapa dem” 
(Imsen, 2000, s. 291). 
 
Woolfolk (1995) talar om psykologen Abraham Maslow som ansåg att människorna har en 
hierarki av behov. Dessa är rangordnade från mindre betydliga till väldigt viktiga behov som 
alla måste uppfyllas. Enligt Maslow finns det fyra behov som måste vara uppfyllda innan en 
människa kan gå vidare och uppfylla de kvarvarande. De behov han pratar om är överlevnad, 
säkerhet, tillhörighet och självkänsla. De resterande behoven är intellektuell framgång, 
estetiska principer och självförverkligande. Dessa behov styr en människas motivation. 
 
Stensmo (1997) nämner att Maslow skiljer mellan bristbehov (deficiency needs) vilkas 
tillfredsställande är nödvändiga för människans överlevnad och välbefinnande och 
utvecklingsbehov (beeing needs) vilkas tillfredsställande utvecklar människans potentiella 
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resurser. Till de förstnämnda hör de fysiologiska behoven och behoven av säkerhet/trygghet 
och kärlek/gemenskap. Till de senare hör behoven av självkänsla och självförverkligande. 
 
Dr William Glasser säger i sin bok Motivation i klassrummet (1996, s. 25) att om det som lärs 
ut inte tillgodoser de behov som en elev för tillfället upplever som mest angelägna, spelar det 
knappast någon roll hur fantastisk läraren är på att undervisa – eleven arbetar inte för att lära 
sig. Motivationsteori förklarar att allt vårt beteende alltid innebär vårt för tillfället bästa försök 
att tillfredsställa minst fem mäktiga krafter, vilka bäst benämns basbehov, eftersom de är 
inbyggda i vår genetiska struktur (Glasser 1996, s 19). De fem krafter Glasser pratar om är: 
 

1. Att överleva och fortplanta sig 
2. Att tillhöra och älska 
3. Att få makt 
4. Att vara fria 
5. Att ha roligt 
 

Glasser menar att om vi får uppgifter i skolan som inte tillgodoser något av dessa behov, så 
kommer vi inte att göra ett bra arbete, eller helt enkelt inte utföra arbetet alls. Omedvetet 
försöker vi att tillfredsställa dessa fem basbehov, även om vi inte är medveten om att dessa 
behov finns. 
 
Enligt Stensmo (1997) kan behov vara åldersspecifika och typiska för olika stadier i elevernas 
utveckling. Typiska för elever i åk 7-9 är behov av identitet, behov att utforska sig själv som 
könsvarelse och behov att finna sig tillrätta i yrkesliv och samhälle. Åldersspecifika behov 
kan vara vägledande för val av innehåll och arbetsuppgifter i skolan. 
 
Intresse 
 
Vi anser att det är viktigt att locka fram den inre motivationen hos eleverna, det vill säga 
intresset, eftersom vi tror att det är det som driver inlärningen framåt. Enligt Norstedts 
svenska ordbok (2003) står ordet intresse för ”spontan och lustbelönad inriktning av 
uppmärksamhet på något ämne”, ”lust att fortlöpande ägna uppmärksamhet åt något”, 
”inneboende förmåga att fånga och hålla kvar uppmärksamhet särskilt om ämne” och ”något 
som man har naturligt lust att syssla med”. Vi tolkar den nu presenterade forskningen så att 
elever som visar intresse har en inre motivation. Att undersöka detta förhållningssätt kan 
alltså vara ett sätt att studera motivation. 
 
Intresse spelar också en viktig roll i inlärningen, det man är intresserad av att lära sig är 
mycket enklare att komma ihåg. Både för att man blir motiverad att engagera sig mer och 
dessutom för att man tar till sig informationen på ett bättre sätt. Om vi börjar intressera oss för 
ett område eller en sak blir det plötsligt enklare att lära sig om det. Det är intressant att få fram 
nya uppgifter och utveckla kunskapen om det vi läser. 
 
Enligt Sjöberg (1997) är intresse ett psykologiskt tillstånd som karaktäriseras av stark 
koncentration och en viss lustupplevelse. 
 
Madsen (1976) anser att intressen bör utnyttjas i undervisningen. De är idealiska drivkrafter 
vid all inlärning och alla former av studier. Intressena ger inre motivation åt inlärningen, 
varigenom denna blir mera genuin, djupare emotionellt engagerad och därigenom mera 
effektiv. En lärare kan därför inte skapa bättre förutsättningar för undervisningen än att skapa 
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ett intresse för sitt ämne. Därigenom har han skapat en stark och stabil drivkraft, som kan 
komma att verka långt efter det att hans egen undervisning avslutats. 
 
Bergsten (1979) skriver om hur svårt det är att intressera människor för något och hur 
problematiskt det är att engagera alla i en stor grupp. För att lyckas väcka intresse och 
engagemang hos alla i en grupp måste stimuleringen vara skiftande och ramarna för att 
utveckla någon form av kompetens måste vara vida. Varje individ måste få stimulans att 
utifrån sina egna förutsättningar hitta sin speciella väg att gå och dessutom få uppleva en egen 
nyfikenhet, som kan göra ett vidare engagemang meningsfullt och utvecklande. Vidare säger 
Bergsten att för att lyckas intressera alla måste man ge varje individ impulser som väcker 
någon form av inre obalans, ger nya sinnesintryck och nya erfarenheter som skapar oreda i 
den här personens tidigare föreställningsvärld. 
 
Bergsten (1979) skriver också att om man genom att erbjuda mångfald, skulle lyckas att göra 
alla elever intresserade av något, måste man hålla i minnet att varje elev har sin speciella 
utgångspunkt och att dennes fortsatta engagemang beror på om de får tillåtelse att arbeta 
vidare utifrån den. 
 
Lust att lära 

I ett pressmeddelande (Internet, Pressmeddelande Sanderoth) framgår det av Ingrid 
Sanderoths avhandlingsarbete i pedagogik, att under 1940-talet betonades lusten till lärande 
som viktig och från 1960-talet och fram till 1990 ersattes begreppet lust med motivation. 

Norstedts svenska ordbok (2003) definierar ordet lust som ”önskan att pröva något som man 
känner skulle skänka glädje eller tillfredställelse”. Kan lärande vara lustfyllt och samtidigt 
utvecklande? Vygotskij skriver att ”lusten är den motor som startar lärandeprocesser och 
sedan håller dessa vid liv” (Kullberg, 2004, s. 30). Han skriver att om inte lusten finns, 
engagerar sig inte de lärande i den utsträckning som de gör vid glädje och lustkänsla. När 
sedan engagemanget finns fungerar detta som egen motivation. Under det 
granskningsuppdrag som Kullberg nämner i sin bok, enades inspektörerna för en definition 
om lusten att lära. Definitionen lyder: ”Den som känner lust för att lära har en inre positiv 
drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka ny 
kunskap, som är betydelsefull både för individens utveckling och för samhällets behov” 
(s.31). 
 
Jämförelse mellan de tre aspekterna; behov, intresse och lust att lära 
 
Vi identifierade tre aspekter av motivation, nämligen behov, intresse och lust att lära. 
Eftersom de tre begreppen kan uppfattas som snarlika så är det rimligt att beskriva de likheter 
och skillnader som finns mellan behov, intresse och lust att lära, för att se om de kan användas 
som tre olika aspekter av motivation. 
 
Likheter 
 
När behoven gäller intellektuell framgång och självförverkligande (Woolfolk, 1995) är 
intresse mycket viktigt för inlärning (Madsen, 1976). Detta är något som förenar behov och 
intresse. När behoven är tillfredsställda skapar detta lust att lära (Glasser, 1996) och på så sätt 
hänger behov och lust att lära ihop. Norstedts svenska ordbok (2003) definierar ordet intresse 
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som lust. Sjöberg (1997) skriver att intresse är en viss lustupplevelse. Genom detta kan vi 
konstatera att intresse och lust att lära är liknande begrepp. 
 
Skillnader 
 
Även fast begreppen behov, intresse och lust att lära är snarlika så kan man upptäcka 
skillnader mellan dessa.  Intresse och lust att lära står för inre motivation medan behov står 
både för inre och yttre motivation. Enligt Norstedts svenska ordbok (2003) en av de 
definitioner för intresse lyder som ”inneboende förmåga att fånga och hålla kvar 
uppmärksamhet särskilt om ämne”, medan lust är definierad som ”önskan att pröva något som 
man känner skulle skänka glädje eller tillfredställelse”. Dessa styrker att intresse och lust att 
lära urskiljer sig från varandra. 
 
Behov, intresse och lust att lära är tre aspekter av motivation 
 
Från 1960-talet och fram till 1990 ersattes begreppet lust att lära med motivation  
( Internet, Pressmeddelande, Sanderoth), men i Lpo 94 används begreppet ”lust att lära”. 
Dessutom definierar Nationalencyklopedin motivation som lust att lära (www.ne.se). Genom 
detta kan vi fastslå att motivation och lust att lära är samma begrepp. Nationalencyklopedin 
(www.ne.se) definierar också motivation som ett inre behov. Stensmo (1997) och Bergsten 
(1979) är överens om att yttre motivation, till exempel betyg eller beröm, är ett behov som 
måste tillfredsställas. Därigenom kan vi konstatera att behov är ett begrepp som hör ihop med 
motivation. Imsen (2000) och Sjöberg (1997) har liknande tankegångar vad gäller inre 
motivation och intresse. Imsen skriver att motivation till inlärning hålls levande genom 
intresse för lärostoffet. Sjöberg anser att elever som har ett intresse för inlärning, drivs av en 
inre motivation. Sjöberg konstaterar också att skillnaden mellan intresse och inre motivation 
är hårfin. Utifrån dessa beskrivna jämförelser kan vi påstå att respektive behov, intresse och 
lust att lära kan betraktas som aspekter till motivation. 
 
Varierande undervisningsmetoder i klassrummet 
 
Glasser (1996) beskriver en teori om mänskligt beteende kallad motivationsteori. 
Motivationsteorin handlar helt och hållet om belöning, om vad vi som människor behöver för 
att bli tillfredsställda. Glasser (1996) anser att om man inte gör något för att omstrukturera 
lektionerna så att de blir mer tillfredsställande, är det lönlöst att tala om för eleverna hur 
värdefull utbildning är och hur väl de behöver den. Han menar att uttråkade elever inte 
arbetar. Vad ska en lärare göra för att hjälpa eleverna att hitta motivation till deras inlärning? 
Är det bra att erbjuda dem varierande arbetssätt? 
 
Det centrala i lärarens arbetsuppgifter är och har alltid varit att eleverna skall tillägna sig 
kunskaper som de inte är motiverade för. Läraren måste då hitta sammanhang för elevernas 
lärande som ger dem lust att lära eller motivation. Det hänger på lärarens förmåga att väcka 
lusten att lära, dvs. den pedagogiska förmågan att göra undervisningen intressant. Detta ställer 
stora krav på lärarna. Enligt Stensmo (1997) måste läraren anpassa undervisningen till 
elevernas behov och förutsättningar (abilities) för att ett gott lärande skall komma till stånd. 
Han betonar att elever med goda förutsättningar och stark prestationsmotivation föredrar att 
arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande, medan elever med mindre goda 
förutsättningar och som är ängsliga och har låg självkänsla föredrar att läraren ger direktiv 
och regelbundet bekräftar elevernas framsteg. Stensmo menar att läraren kan gruppera 
eleverna med utgångspunkt från behov och intresse. I undersökningen av grundskoleelever 

http://www.ne.se
http://www.ne.se
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fann Sjöberg (1997) att den främsta anledningen till intresse i skolan var just 
undervisningsmetoder som innebar att eleven själv fick vara aktiv. Han menar att en 
aktiverande pedagogik har större chans att skapa intresse än en där eleverna är mer eller 
mindre passiva mottagare av information. Vidare skriver Sjöberg att det är svårt för en lärare 
att fånga och behålla elevernas uppmärksamhet under en traditionell lektion. Han fortsätter 
med att förklara samspelet mellan intresse och uppmärksamhet. Brist på intresse i början av 
en lektion menar Sjöberg leder till att eleven inte tillräckligt uppmärksammat framställningen 
(Sjöberg, 1997). 
 
Gardner (1992) skriver att en skicklig lärare är definitionsmässigt en person som kan öppna 
ett stort antal fönster mot samma begrepp. Vidare säger han att en effektiv lärare fungerar som 
en mäklare mellan elever och läroplan, ständigt på jakt efter pedagogiska hjälpmedel – texter, 
filmer, mjukvara – som kan hjälpa till att förmedla det relevanta innehållet på ett så 
engagerande och effektivt sätt som möjligt till elever, som visar ett karaktäristiskt 
inlärningssätt. 
 
Skolverket tolkar begreppet ”fullständigt betyg” som en nära anknytning till begreppet 
”slutbetyg” i skolformsförordningarna (2001). I en rapport ”Utan fullständiga betyg” har 
Skolverket genomfört en studie där de presenterar statistik om antal elever som lämnar 
grundskolan utan fullständiga betyg. Den visar att andelen elever utan fullständigt slutbetyg 
ökar (s. 102). I den här rapporten pekar Skolverket på ett antal processrelaterade faktorer, det 
vill säga sådana som skolans personal själv kan påverka, bland annat tillämpningar av 
arbetssätt anpassade efter elevers förutsättningar och behov. I fallstudiematerialet finns 
beskrivningar av hur så kallade traditionella arbetssätt kan dominera en skola och på ett 
negativt sätt påverka elevers möjligheter att nå målen. Betydelsen av flexibla arbetssätt som 
tar hänsyn till elevers skilda förutsättningar och behov, har visat sig vara en betydelsefull 
faktor när det gäller elevers möjligheter att nå målen och erhålla fullständiga betyg. I vår 
uppsats betraktar vi varierande undervisningsmetoder som ett flexibelt arbetssätt. 
 
SYFTE 
 
Syftet med vårt examensarbete är att beskriva språklärares uppfattningar om hur varierande 
undervisningsmetoder inverkar på elevers motivation.  
 
Arbetet avgränsas vad gäller motivation till de tre faktorerna behov, intresse och lust att lära. 
Vårt syfte är att beskriva uppfattningar som språklärare har. Eftersom begreppet uppfattning 
är tvetydigt vill vi här ta upp några definitioner som klargör detta begrepp. 
 
Uppfattningar 
 
Enligt Norstedts svenska ordbok (2003) definieras begreppet uppfattning som ”ett personligt 
sätt att betrakta och bedöma något”. Lind (2000) citerar i sin doktorsavhandling, ett utdrag ur 
M Uljens bok Fenomenografiforskning om uppfattningar (1998):  
 

 ”Med uppfattningar av något avser man människans grundläggande förståelse av 
något. Med uppfattningar om något avser man att människan gör något till medveten 
reflektion och förenar en värdering till denna tanke” (s. 20). 

 
Från den första definitionen ur Norstedts svenska ordbok framgår att uppfattningar kan vara 
av intellektuell, det vill säga tänkande och analyserande, såväl som åsiktsinriktad art. Att ha 



 14

uppfattningar av något innebär att människan har en naturlig förståelse av något utan att 
använda sig av värderingar och känslor. Att ha uppfattningar om något innebär att människan 
lägger egna värderingar och inställningar om något. I vår uppsats har vi valt att använda oss 
av uttrycket ”uppfattning om” och då betrakta detta begrepp i dess fulla betydelse. 
 
Varierande undervisningsmetoder 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att varierande undervisningsmetoder är läran om ett 
mångsidigt och planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat som används i 
undervisningen. De fyra forskarna Stensmo, Sjöberg, Glasser och Gardner är överens om att 
för att anpassa undervisningen till elevernas behov måste läraren omstrukturera lektionerna så 
att de blir mer tillfredsställande, det vill säga variera undervisningsmetoderna så att eleverna 
får möjlighet att ta till sig undervisningen utifrån deras förutsättningar. 
 
Avgränsningar och preciseringar: 
 
Avgränsning görs till språklärare i engelska som undervisar i åk 7-9.  
Studien av elevernas motivation avgränsas till följande aspekter av motivation: 
 

• Behov 
• Intresse 
• Lust att lära 

 
METOD 
 
Val av undersökningsmetod 
 
När vi påbörjade vår uppsats bestämde vi oss för att göra en pilotstudie av lärare i engelska år 
7-9. Vårt mål var att resultatet av vårt arbete skulle bli en beskrivning av hur en begränsad 
grupp språklärares uppfattningar om hur varierande undervisningsmetoder inverkar på elevers 
motivation ser ut och inte en generell beskrivning av alla språklärares uppfattningar. Enligt 
Hartman (1998) använder man sig av pilotstudier när man inte är intresserad av att få ett 
fullständigt vetenskapligt rättfärdigande, utan mer vill se om en hypotes verkar ha något som 
talar för den. Vi gjorde en kvantitativ halvstrukturerad undersökning med öppna enkätfrågor. 
Med det menas att det inte finns några fasta svarsalternativ (Hartman, 1998). Valet av vår 
enkätform grundade vi på olika ställningstaganden som vi tog innan undersökningen. En av 
orsakerna var att vi ansåg det vara mindre stressande för lärarna att svara på en enkät med 
öppna frågor, än att de skulle bli intervjuade. På så sätt fick de den tid de behövde för att 
besvara frågorna och därigenom blev svaren mer genomtänkta. Nackdelen med vår enkätform 
är att vi inte fick så omfattande svar som vi hade önskat eftersom vi inte kunde ställa 
följdfrågor till lärarna. De enkätfrågor som vi gjorde har en hög grad av standardisering men 
lägre grad av strukturering. Enligt Hartman (1998) betyder det att ett antal frågor skall ställas i 
ordning, men att den intervjuade har möjlighet att formulera sig fritt. Eftersom vårt syfte 
gäller lärares uppfattningar om hur varierande undervisningsmetoder inverkar på elevers 
motivation och vi dessutom i bakgrunden behandlade tre aspekter av motivation, det vill säga 
behov, intresse och lust att lära, så formulerade vi frågor utifrån detta. Konstruktionen på 
enkäten gjordes så att de två första frågorna behandlade vilka ämnen språklärarna undervisar i 
och antal tjänsteår i yrket. De två nästkommande frågorna behandlar elevers motivation (det 
vill säga behov, intresse och lust att lära) till språkinlärning och de tre sista frågorna behandlar 
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lärarnas undervisningsmetoder. Vi delade ut och samlade in enkäterna personligen till sex 
språklärare som undervisar i engelska (se bilaga 1). 
 
Val av undersökningspersoner 
 
Från början tänkte vi dela ut enkäter till alla språklärare på Manhemsskolan i Kalix, men vi 
valde att begränsa oss till lärare i engelska eftersom det är ett kärnämne och därför 
obligatoriskt. Vi visste att alla elever inte är motiverade att läsa engelska men de har inte 
något val eftersom det är ett av tre kärnämnen. Undersökningen genomfördes bland sex 
språklärare i åk 7-9. Vi hade inte några bortfall, alla tillfrågade lärare hade svarat. De lärare 
som svarade på enkäten har fått samma frågor skrivna i samma ordning och utdelade på 
samma dag. De fick en vecka på sig att besvara frågorna men det visade sig att för några av 
lärarna tog det lite längre tid att ge oss svaren på enkäterna.  
 
Bearbetning och analys av resultat 
 
När vi samlade in enkäterna bekantade vi oss med språklärarnas svar och gjorde en tabell med 
avseende på lärarnas tjänsteår respektive ämne (se bilaga 2), eftersom vi hade ställt två 
bakgrundsfrågor om antal år i yrket och vilka ämnen de undervisar i. Genom att använda oss 
av denna tabell fick vi en överskådlig bild av de svar som lärarna gav. För varje fråga försökte 
vi finna likheter och skillnader i svaren med avseende på lärarnas yrkesverksamma år och 
ämne. Efter genomgång av materialet kunde vi konstatera att det finns ett tydligt mönster i de 
svar vi hade fått och detta blev underlag till resultatet. 

 
RESULTAT 
 
Vi har skickat enkätfrågor till sex lärare som alla undervisar i svenska och engelska och har 
varit yrkesverksamma mellan 8-26 år. En av dessa lärare undervisar i språkval engelska och 
tre av lärarna undervisar dessutom i ett tredje ämne (se bilaga 2). Eftersom spridningen på 
lärarnas yrkesverksamma år är ganska stor och några av lärarna dessutom undervisar i ett 
tredje ämne, bestämde vi oss för att analysera deras svar på enkäten med avseende på antal år 
i yrket och deras ämnen. Detta gjorde vi för att se om detta påverkar lärarnas uppfattningar 
om varierande undervisningsmetoder kan skapa motivation hos eleverna. 

 
De lärare som svarat på vår enkät kommer vi i fortsättningen att benämna på följande sätt: 
 
L 1 – yrkesverksam i 26 år (svenska, engelska) 
L 2 – yrkesverksam i 16 år (svenska, engelska, bild) 
L 3 – yrkesverksam i 11 år (svenska, språkval engelska) 
L 4 – yrkesverksam i   9 år (svenska, engelska, tyska) 
L 5 – yrkesverksam i   8 år (svenska, engelska) 
L 6 – yrkesverksam i   8 år (svenska, engelska, so) 
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Analys av enkätsvaren 
 
Fråga 3 
 
Vi började vår analys av svaren på enkäten med frågan om hur lärarna upplever sina elevers 
motivation till språkinlärning utifrån de tre aspekterna behov, intresse och lust att lära. L 1 
och L 2 upplever att eleverna är ganska motiverade. De anser att detta beror på att eleverna 
förstår nyttan av att kunna engelska i olika sammanhang utanför skolan, till exempel om de 
ska resa utomlands. L 5 och L 6 upplever att det är varierande med motivationen bland 
eleverna. De delar upp eleverna i hög- respektive lågpresterande. De högpresterande eleverna 
arbetar målmedvetet och har intresse av att lära sig engelska. De lågpresterande eleverna har 
kanske inte lika bra förkunskaper och har därför inget intresse och lust att lära sig engelska. 
Två lärare har motsatta upplevelser av sina elevers motivation. L 4 som dessutom undervisar i 
tyska, anser att hennes elever är mycket motiverade medan L 3 som har språkval engelska, 
upplever att eleverna i hennes grupp inte är särskilt motiverade. L 4 svarar att hennes elever 
vet hur stor nytta de har av att kunna engelska, men hon beklagar att vi har ett system som 
inte främjar nyttan av att läsa ett annat språk. L 3 har upplevelsen av att eleverna inte finner 
någon mening med att arbeta med olika uppgifter, de är helt enkelt för omotiverade att lära sig 
språk. 
 
Fråga 4 
Vidare fick vi ta del av lärarnas uppfattningar om vilka de viktigaste faktorerna är som 
påverkar en elevs motivation i språkinlärningen, det vill säga behov, intresse och lust att lära. 
Den dominerande uppfattningen hos språklärarna är att eleverna behöver det engelska språket 
även utanför skolan, till exempel inom musik, dataspel, filmer och så vidare. Eleverna får lust 
att förstå vad som sägs i exempelvis filmer och sångtexter och att kunna göra sig muntligt 
förstådd i olika sammanhang spelar också en stor roll. L 4 anser också att det är viktigt att 
eleverna får meningsfulla/lustfyllda arbetsuppgifter så att de därigenom kan få en positiv 
självbild (jag kan…). L 5 anser att en annan viktig faktor är de krav som finns på att få 
godkänt betyg i engelska för att kunna söka vidare till gymnasiet. L 3 påpekar att det har stor 
betydelse hur eleverna lyckades ta sig igenom de svårigheter som uppstod i början av deras 
inlärning av engelska.   
 
Fråga 5 

 
En viktig fråga i vår enkätundersökning handlar om lärarnas arbetssätt i sin undervisning, vi 
ville ta reda på om lärarna använder sig av varierande undervisningsmetoder. L 1 och L 2 
använder sig av traditionell- och individanpassad undervisning. Dessutom varierar L 2 sin 
undervisning genom att tillämpa arbetsuppgifter som är i nivå med elevernas kunskaper. 
Eleverna får arbeta både enskilt och i grupp beroende på uppgiften. L 5 och L 6 använder 
läromedlen som bas och dessutom används annat material som anknyter till läromedlet, till 
exempel video. L 4 som dessutom undervisar i tyska, har ett arbetssätt som skiljer sig från de 
andra lärarnas arbetssätt. Hon använder sig av en elevaktiv arbetsmetod som innebär att 
eleverna ska vara aktiva under lektionen och själva söka information till sitt arbete. Hon 
försöker få eleverna att utveckla sina kunskaper i engelska genom att låta dem använda sig av 
olika sinnen. Dessutom ges de tillfälle att i så hög grad som möjligt, påverka innehållet av 
lektionen. L 3 som har språkval engelska, använder sig av mycket repetition och träning i sin 
undervisning. Eleverna får arbetsuppgifter i nivå med deras kunskaper. 
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Fråga 6 
 

Den mest centrala frågan i vår enkät är om motivation, det vill säga behov, intresse och lust 
att lära, kan skapas genom att variera undervisningsmetoderna. På den frågan var alla 
språklärare helt överens om att variation skapar motivation. L 1, L 2, L 5 och L 6 anser att 
enformighet är lika med lustdämpande. De betonar att alla elever har olika inlärningssätt som 
läraren måste tillgodose för att skapa intresse för språket. En del elever lär bäst vid enskilt 
arbete medan andra lär bäst vid gemensamt arbete, behoven är väldigt individuella. Med 
variation övas olika språkfärdigheter, ju fler färdigheter eleverna behärskar ju större 
språkrepertoar får de. L 4 anser att ombyte förnöjer och eleverna ledsnar inte lika fort när 
undervisningen varieras. Variation i undervisningen kan också skapa problem för läraren. L 3 
säger att det inte alltid är så lätt att veta hur man ska variera sig så att det passar gruppen. 
 
Fråga 7 
 
Sista frågan handlar om vilka för- och nackdelar med varierande undervisningsmetoder, som 
lärarna kunde se utifrån sina erfarenheter. Lärarnas uppfattningar om detta är varierande. L 1 
och L 2 anser att fördelen är att eleverna blir motiverade och det i sin tur skapar motiverade 
lärare. L 5 och L 6 nämner att det är fördelar med varierande undervisningsmetoder men de 
definierar inte vilka de fördelarna är. L 5 anser att nackdelen med varierande 
undervisningsmetoder är av metodisk art, det vill säga vad de ska hitta på för att tillfredsställa 
alla elevers inlärningsstilar. L 1 och L 2 anser att en nackdel med varierande 
undervisningsmetoder är att det skapar mer arbete som lärare. De känner att tiden inte räcker 
till för att hinna med det som måste göras och att dessutom hitta metoder som passar alla 
individer. L 4 anser att om man varierar arbetssättet för mycket blir det bara ytterligare en 
faktor till oro. En annan nackdel som påpekas av L 5 är att vissa elever har behov av att 
tillvaron ska vara strukturerad och inte komma med överraskningar. 
 
Sammanfattning av analysen på enkätsvaren 

 
Sammanfattningsvis kan vi säga att lärarna i stort sett är överens om att varierande 
undervisningsmetoder skapar motivation och lust att lära. Från vårt resultat framgår att L 1 
och L 2 har liknande svar på de flesta frågorna liksom L 5 och L 6. Likheter finns även i 
svaren mellan de övriga två lärarna. Deras elever har som mål att lära sig språket för att få 
nytta av det i det dagliga livet, det vill säga de har yttre motivation. Alla fyra lärare anser att 
deras elever har olika inlärningsstilar och alla använder sig av traditionell undervisning. 
Skillnaden i svaren mellan de fyra lärarna är att de två som varit yrkesverksamma längst (L 1 
och L 2) dessutom använder sig av ett individanpassat arbetssätt och deras elever är ganska 
motiverade. De två andra lärarna (L 5 och L 6) använder olika läromedel i sin undervisning 
och deras elever har varierande motivation. De två återstående lärarnas svar på enkätfrågorna 
urskiljer sig från mängden. Det finns nästan inga likheter i svaren mellan dessa två lärare trots 
att de har arbetat i ungefär samma antal år, det vill säga 11 respektive 9 år. Det beror 
förmodligen på de ämnen de undervisar i. L 4 som har ett tredje ämne (tyska), betraktar 
dennes elever som mycket motiverade. Den läraren använder sig av ett elevaktivt arbetssätt 
och varierar undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Dennes elever har inre 
(positiv självbild, meningsfulla arbetsuppgifter) och yttre (att ha nytta av språket) motivation 
för språkinlärning. L 3 som undervisar i språkval engelska anser dennes elever omotiverade. 
Det viktigaste medlet i dennes arbetssätt är ”repetition, repetition och repetition”. Den läraren 
upplever att tiden inte räcker till för att tillgodose alla elevers behov. Slutligen kan vi säga att 
lärares uppfattningar om varierande undervisningsmetoders inverkan på elevers motivation 
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inte skiljer sig mycket med avseende på antal år i yrket. Från vår analys framgår att lärarna 
som har varit yrkesverksamma länge (26 respektive 16 år) har större erfarenhet och känner sig 
säkrare i sin arbetssätt. Till följd av detta är deras elever ganska motiverade. De lärare som 
har mindre antal år i yrket (8 år) provar olika läromedel för att antagligen hitta ett passande 
arbetssätt för alla elever. Deras elever har varierande motivation. Det finns emellertid en viss 
skillnad mellan lärares svar med avseende på ämnen. De elever som läser ett främmande 
språk till förutom engelska (här tyska) är mycket motiverade för språkinlärning, men de 
elever som har engelska som ett språkval är omotiverade för deras studier i språket.  
 
DISKUSSION 
 
Reliabilitet och Validitet 
 
Vi har använt begreppen reliabilitet och validitet för att beskriva hur bra vår 
enkätundersökning har fungerat. Patel och Davidson (1994) menar att reliabilitet betyder 
pålitlighet och trovärdighet i undersökningsmetoder som används i ett 
forskningssammanhang. För att öka reliabiliteten formulerade vi enkätfrågorna så att dessa 
inte skulle uppfattas tvetydigt. Alla språklärare fick exakt samma frågor, skrivna i samma 
ordning, det vill säga i hög grad standardiserade (Hartman, 1998). Genom att använda en 
halvstrukturerad enkät (en enkät med öppna frågor), hade de intervjuade lärarna möjlighet att 
formulera sig fritt och ”lämna fyllig information” (Patel och Davidson, 1994, s. 80), anser vi 
att vi höjde reliabiliteten i vårt arbete. Det resultat vi erhöll genom vår undersökningsmetod 
kan ha påverkats av olika faktorer. En av dessa faktorer kan vara exempelvis hur motiverade 
uppgiftslämnarna var, hur de upplevde forskningstemat (om det var relevant för dem) och om 
de lämnade uppriktig information (Patel och Davidson, 1994).  

 
”För att bedöma undersökningens värde måste man veta att undersökningen verkligen 
undersöker vad den avsåg att undersöka, det vill säga vi måste veta att vi har god validitet” 
(Patel och Davidson, 1994, s. 85). Vi anser att vi har en god validitet, eftersom vi undersökte 
det vi avsåg att undersöka, nämligen att studera språklärares uppfattningar om hur varierande 
undervisningsmetoder inverkar på elevers motivation. Enkäten är uppdelad så att dennes 
frågor mäter varje faktor. Vi tycker att den undersökningsmetod vi valde har varit fungerande 
och givit oss den information vi behövde för vår studie. Vi anser också att validiteten kunde 
ha varit bättre om vi hade använt oss av muntliga intervjuer och undersökt våra frågor på ett 
djupare sätt. 
 
Resultat diskussion 
 
Vi har genom våra enkätfrågor kunnat få fram språklärares olika uppfattningar om varierande 
undervisningsmetoders inverkan på elevers motivation. Det är dock viktigt att poängtera att 
resultatet inte går att generalisera eftersom resultatet antagligen hade sett annorlunda ut med 
andra och fler respondenter. 
 
Enligt Imsen (1988) och Stensmo (1997) är det viktigt att anpassa undervisningen till 
elevernas behov och förutsättningar. I Lpo 94 kan man läsa att all undervisning i grundskolan 
ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att eleverna ska utveckla lust att 
lära. Detta innebär att undervisningen inte kan vara likformig, det vill säga 
undervisningsmetoderna bör varieras. Samtliga språklärare som deltog i vår studie är eniga 
om att varierande undervisningsmetoder är viktigt för att öka elevernas motivation. 
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Fråga 1 och 2 
 
På den första frågan i vår enkät kom vi fram till att alla tillfrågade språklärare har svenska och 
engelska som sina huvudämnen, men en av dessa har språkval engelska och en annan lärare 
har tyska som ett tredje ämne. På den andra frågan i vår enkät visar det sig att det är ganska 
stor spridning på språklärarnas antal år i yrket. Utifrån svaren på dessa två frågor kunde vi 
konstatera att det finns en viss skillnad i lärarnas uppfattningar om varierande 
undervisningsmetoders inverkan på elevers motivation med avseende på antal år i yrket och 
vilka ämnen de undervisar i. 
 
Fråga 3 
 
När vi frågade språklärarna hur de upplever sina elevers motivation till språkinlärning, det vill 
säga behov, intresse och lust att lära, fick vi fyra olika aspekter av deras syn på sina elevers 
motivation. Glasser (1996) säger i sin bok att om det som lärs ut inte tillgodoser de behov som 
en elev för tillfället upplever som mest angelägna, arbetar eleven inte för att lära sig. Enligt 
Madsen (1976) väcker intresse motivation åt inlärningen. I sin bok citerar Kullberg (2004) 
Vygotskijs ord att lusten är det som startar lärandeprocessen hos människan. Vi kan 
konstatera att dessa tre aspekter av motivation hör ihop när det gäller motivation till 
språkinlärning. Att lärarna upplever sina elevers motivation på olika sätt kan bero på 
elevernas olika behov, intresse och lust till språkinlärning. När det gäller ämnena kan vi se en 
stor skillnad på svaren från den lärare som undervisar i språkval engelska och den lärare som 
har tyska som ett tredje ämne. Detta tror vi beror på att de elever som väljer ett tredje språk att 
läsa är mer motiverade att lära sig ett nytt språk än de elever som läser språkval engelska. En 
annan viktig faktor som kan bidra till elevernas motivation är lärarnas yrkeserfarenhet och 
deras attityd till sitt arbetssätt. Ju längre lärarna arbetat inom yrket desto säkrare är de i sin 
undervisning och därigenom blir alla deras elever ganska motiverade.  
 
Fråga 4 
 
Fjärde frågan handlade om vilka de viktigaste faktorerna är (ur lärarnas synpunkt) som kan 
påverka en elevs motivation till språkinlärning, nämligen behov, intresse och lust att lära. Alla 
språklärare utom L 3 anser att nyttan av språket i vardagen är en av de viktigaste faktorerna 
som påverkar deras elevers motivation. L 5 tror att betyg är en annan viktig faktor till 
motivation. För att motivera en människa måste man enligt Hagemann (1990) veta något om 
dennes motiv till handling och kunna tillfredsställa dess behov. Nyttan av att kunna engelska 
språket är en drivkraft till elevernas motivation för språkinlärning. Detta är en faktor som vi 
anser hör till yttre motivation. En annan faktor är betyg. Både Imsen (2000) och Bergsten 
(1979) nämner betyg i skolan som ett exempel på yttre motivation. L 4 tycker att meningsfulla 
arbetsuppgifter och en positiv självbild är viktiga faktorer som också bidrar till motivation. 
Dessa faktorer tillhör vår inre motivation. Sjöberg (1997) menar att det vi upplever som 
meningsfullt är vår inre motivation. När vi jämför svaren från språklärarna så kan vi se en 
skillnad mellan de lärare som undervisar i engelska och L 3 som undervisar i språkval 
engelska. L 3 anser inte att hennes elever ser någon nytta av att läsa engelska. Vi anser att 
detta kan bero på att de elever som läser engelska som språkval inte har behov, intresse och 
lust att lära sig engelska.  
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Fråga 5 
 
Utifrån de svar som vi fick på fråga 5 kan vi konstatera att fyra av lärarna använder sig av 
traditionell undervisning. L 1 och L 2 använder sig dessutom av individanpassad 
undervisning. L 5 och L 6 kompletterar sin traditionella undervisning med olika läromedel, till 
exempel video. L 4 använder sig av ett elevaktivt arbetssätt, det vill säga att eleverna har 
möjlighet att påverka innehållet i arbetet. Detta är något som vi anser väl överensstämmer 
med varierande undervisningsmetoder. Enligt Sjöberg (1997) är den främsta anledningen till 
intresse i skolan att läraren använder sig av varierande undervisningsmetoder som innebär att 
eleven själv får vara aktiv. L 3 upplever att det bästa för eleverna i språkval engelska är att de 
får sådana uppgifter som ligger i nivå med deras kunskaper och att läraren dessutom har 
ständiga repetitioner av det de lärt sig. Det vi kan se av de svar som vi fått är att det finns 
samband mellan undervisningsmetoder och elevers motivation. Av de sex lärare som svarade 
på vår enkät var det endast L 4 som använder sig av varierande undervisningsmetoder och den 
enda som anser sina elever mycket motiverade. 
 
Fråga 6 
 
Fråga 6 är vår huvudfråga. Här var det intressant för oss att få se vilka uppfattningar de olika 
språklärarna har till denna fråga. Det visade sig att alla sex språklärare håller med om att 
motivation kan skapas genom att variera undervisningsmetoderna. Detta är något som olika 
forskare, till exempel Bergsten (1979) har lyft som en viktig insikt för att påverka motivation i 
positiv riktning. Han menar att om man ska lyckas väcka intresse och engagemang hos alla i 
en grupp måste stimuleringen vara skiftande. En av orsakerna till varför man bör variera 
undervisningsmetoderna, är enligt språklärarna att alla elever har olika inlärningsstilar. 
Genom att ha variation i undervisningen underlättar läraren för eleven att tillgodogöra sig 
information som är nödvändig för inlärningen. I verkligheten är det tyvärr inte alltid så lätt att 
förverkliga de intentioner man kan ha som lärare. L 3 anser att det ibland är svårt att hitta 
arbetssätt som passar alla i gruppen. Om detta är en generell uppfattning eller om det beror på 
ämnet som den här läraren undervisar i, har vi inte fått någon uppfattning om. 
 
Fråga 7 
 
Den sjunde och sista frågan i vår enkät behandlar de fördelar och nackdelar som finns med att 
variera undervisningsmetoderna. Alla sex språklärare håller med om att det mest är fördelar 
med ett varierat undervisningssätt. Av deras svar kan vi se att ett sådant arbetssätt kan skapa 
ömsesidig motivation mellan lärare och elev. Däremot tycker de att det är viktigt att läraren 
varierar undervisningen på sådant sätt att det passar elevernas förutsättningar och behov. 
Detta är helt i linje med Stensmos (1997) uppfattning att läraren måste anpassa 
undervisningen till elevernas behov och förutsättningar. Tre av lärarna anser att de nackdelar 
som finns med att variera undervisningen är att det inte finns tillräckligt med tid för att hitta 
metoder som passar de olika individerna.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tradition och beprövade arbetssätt dominerar 
undervisningens upplägg hos de språklärare som svarat på våra enkätfrågor. Vår studie visar 
också att om språklärare använder sig av varierande undervisningsmetoder så ökar elevernas 
motivation till inlärning. 
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Egna reflektioner 
 
Motivation är ett begrepp som innehåller många olika aspekter. Detta var något som vi fick 
erfara när vi skrev detta arbete. Efter att ha gått igenom olika forskningsteorier kom vi fram 
till slutsatsen att de faktorer som forskarna utvecklar i sina teorier, liknar varandra vid 
jämförelse.  
 
En viktig faktor i motivationsteorin är den inre motivationen. Det är en stor fördel om elever 
har en inre motivation som driver dem att lära. Från de språklärare som deltagit i vår 
enkätundersökning och även många forskares slutsats är att många elever saknar denna inre 
motivation.  
 
De tre faktorer vi valde att belysa; behov, intresse och lust att lära, tycker vi spelar en viktig 
roll i språkinlärning. I Lpo 94 betonas det att varje elev skall lära sig att kommunicera på 
främmande språk och utifrån varje elevs behov och förutsättningar skall läraren utveckla 
elevers lust att lära. Detta är något som även forskarna inom detta område håller med om, till 
exempel Madsen (1976). Han anser att intressen bör utnyttjas i undervisningen därför att 
intresse ger inre motivation till inlärningen som därigenom blir mer effektiv. Denna tanke är 
god men det finns också svårigheter med att engagera alla elever i en grupp, bland annat 
elevers olika inlärningsstilar, deras olika behov och intresse. Därför anser vi att varierande 
undervisningsmetoder kan vara ett svar på detta problem. 
 
Varierande undervisningsmetoder i vår framtida yrkesroll 
 
Denna studie anser vi har gett oss ett ganska brett perspektiv och en mångfald av språklärares 
olika uppfattningar om varierande undervisningsmetoders inverkan på elevers motivation till 
språkinlärning. Det här är något som vi kommer att ta med oss i vår kommande yrkesroll. En 
av de viktigaste sakerna att tänka på för oss är att hela tiden våga prova nya vägar till lärande 
och att använda oss av olika undervisningsmetoder för att tillgodose varje individ. Samtidigt 
är vi medvetna om de svårigheter som följer med att uppfylla dessa mål. Som blivande 
språklärare bör vi kunna möta eleverna där de befinner sig i sin utveckling, det vill säga kunna 
anpassa undervisningen till deras nivå och väcka deras lust och intresse för ämnet. Allt detta 
kräver extra tid, kreativitet och mer arbete från oss som lärare.  
 
Framtida forskning 
 
Eftersom vår genomförda studie inte var så omfattande vad gäller antal 
undersökningspersoner och skolor, kan vi inte generalisera det resultat vi har fått. Det skulle 
ha varit intressant att få möjlighet att genomföra mer omfattande undersökningar i ämnet med 
ett större antal undersökningspersoner. För att få ett mer tillförlitligt resultat skulle vi vilja 
skicka enkäter till fler skolor, även utanför kommunen. Dessutom skulle vi också ha velat 
genomföra intervjuer med lärarna för att få mer utförliga svar. Vi är övertygade om att det 
finns mycket att forska kring inom det område vi har undersökt, det vill säga om varierande 
undervisningsmetoder påverkar elevers motivation till språkinlärning. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1.  
 
ENKÄTFRÅGOR TILL SPRÅKLÄRARE  
 
1. Vilket eller vilka ämnen undervisar du i? 
 
2. Hur många år har du varit verksam inom läraryrket? 
 
3. Hur upplever du dina elevers motivation till språkinlärning utifrån de tre aspekterna av 

motivation, nämligen behov, intresse och lust att lära? Utveckla. 
 
4. Vad tror du är de viktigaste faktorerna som påverkar en elevs motivation, det vill säga 

behov, intresse och lust att lära, i språkinlärningen? 
 
5. Vilket eller vilka arbetssätt använder du i din undervisning? Definiera det. 
 
6. Tycker du att motivation, det vill säga behov, intresse och lust att lära språket, kan skapas 

genom att variera undervisningsmetoderna? Förklara varför. 
 
7. Vilka fördelar respektive nackdelar har varierande undervisningsmetoder utifrån dina 

erfarenheter? 
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Bilaga 2.  
 
FRÅGOR/SVAR Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 Lärare 6 
1. Vilket eller vilka 
ämnen undervisar du i? 

Svenska, engelska Engelska, svenska, 
bild 

Språkval engelska, 
svenska 

Svenska, engelska, tyska Svenska, engelska So, engelska, 
svenska 

2. Hur många år har du 
varit verksam inom 
läraryrket? 

26 år 16 år 11 år 9 år Snart 9 år 8 år 

3. Hur upplever du dina 
elevers motivation till 
språkinlärning utifrån de 
tre aspekterna av 
motivation, nämligen 
behov, intresse och lust 
att lära? Utveckla. 

Ganska bra. 
Eleverna vet att de 
måste kunna 
engelska för att gå 
vidare till 
gymnasiet och för 
att kunna resa eller 
jobba utomlands. 

Mestadels lustfyllt. 
De gillar engelska 
eftersom det är ett 
språk de stöter på 
överallt. 

Eleverna som jag 
har i min grupp är 
inte särskilt 
motiverade. De 
finner ingen 
mening med att 
traggla med 
uppgifter. 

Till engelska – mycket 
motiverade. De kan 
mycket och vet att de har 
stor nytta av detta språk. 
Tyvärr många som väljer 
att inte läsa ett ytterligare 
språk trots att de har 
kapacitet. Vi måste få ett 
system där det lönar sig 
att läsa språk (tänker 
främst på gymnasiet där 
du får lika många poäng 
om du läser 
balklänningens historia 
som ett språk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De högpresterande 
är motiverade. De 
lågpresterande kan 
arbeta målmedvetet 
på ordinarie 
språktimmar. 
Språkvalet som de 
kallar 
”extraengelska” är 
däremot tungrott. 

Väldigt 
varierande. Rent 
generellt brukar 
ganska många 
klara engelskan 
hyfsat eftersom de 
lär sig språket på 
många andra sätt 
än ”skolsätt” 
också (film, 
musik, datorer…). 
Men övriga 
främmande språk 
verkar ofta 
avskräckande på 
de elever som inte 
har motivationen 
för att aktivt jobba 
med språken, och 
där de inte har 
samma 
förkunskaper att 
luta sig tillbaka 
på. 
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4. Vad tror du är de 
viktigaste faktorerna som 
påverkar en elevs 
motivation, det vill säga 
behov, intresse och lust 
att lära, i 
språkinlärningen? 

Att de kan använda 
språket överallt i 
samhället. 
Engelska finns 
överallt, inom 
musik, video, 
dataspel etc. 

Nytta av språket i 
vardagen. Krav att 
alla skall kunna 
engelska. 

Om hur de har 
lyckats vid den 
tidigare 
inlärningen. Var 
början svår eller 
lyckades de ta sig 
över hindren. 

Att de märker att de har 
nytta av det. 
Positiv självbild (jag 
kan…) 
Lustfyllda/meningsfyllda 
arbetsuppgifter. 

Lusten att förstå 
vad som sägs i 
filmer och i 
sångtexter dvs. 
kunskaper som 
ligger utanför 
skolan. Upptäckten 
att kunna göra sig 
muntligt förstådd 
och förstå texter. 
Kraven på 
godkända betyg. 

 

5. Vilket eller vilka 
arbetssätt använder du i 
din undervisning? 
Definiera det. 

Gemensamma 
genomgångar, 
därefter 
individanpassat 
arbete. 

Katederundervisning 
vid genomgångar. 
Individanpassat 
arbete med 
nivåuppgifter. 
Grupparbete, eget 
arbete (val av 
uppgift), 
elevinflytande i 
arbetsområden. 

Repetition, 
repetition, 
repetition. 
Arbetsuppgifter i 
nivå med deras 
kunskaper. Social 
fostran ( inte säga 
könsord etc). 

Elevaktivt arbetssätt – 
försöker att få eleverna 
att vara så aktiva som 
möjligt. Prata, skriva, 
lyssna, läsa. Eleverna får 
i så stor grad det är 
möjligt påverka 
innehållet. 

Läromedlet som 
bas och annat 
material som 
tematiskt anknyter 
till läromedlet, ofta 
video t ex tema 
brott, filmer som 
Blåsningen 
(bedrägeri), 
Nyckeln till frihet 
(oskyldigt dömd), 
Den gröna milen 
(dödsstraff). 

Textbearbetning 
för att öva 
läsförståelse. 
Olika typer av 
skriftliga, 
muntliga och 
hörförståelse-
övningar.  
 

6. Tycker du att 
motivation, det vill säga 
behov, intresse och lust 
att lära språket, kan 
skapas genom att variera 
undervisningsmetoderna? 
Förklara varför. 

Ja, varje elev har 
sitt eget 
inlärningssätt. En 
del elever lär bäst 
vid enskilt arbete, 
andra vid 
gemensamt arbete 
etc. 

Ja, olika metoder 
stimulerar olika 
inlärningssätt hos 
eleverna. 
Enformighet = 
lustdämpande. 

Nog är det så! Men 
ibland vet man inte 
hur man ska väda 
sig för att kunna 
variera sig så att 
det passar gruppen. 

Ja, ombyte förnöjer. De 
ledsnar inte lika fort. Man 
har en klass med många 
olika individer som alla 
lär olika. 
 
 
 
 
 

Med variation övas 
olika 
språkfärdigheter – 
ju fler färdigheter 
man behärskar ju 
större 
språkrepertoar. 

Visst. Olika elever 
lär sig på olika 
sätt, och vissa 
saker kanske 
motiverar och 
stimulerar vissa, 
och andra sätt 
tilltalar andra. 
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7. Vilka fördelar 
respektive nackdelar har 
varierande 
undervisningsmetoder 
utifrån dina erfarenheter? 

Fördelar – 
motiverade elever 
och en motiverad 
lärare. 
Nackdelar – man 
hinner ej med det 
man måste. 

Fördelar – 
motiverade elever 
och motivation för 
mig. När eleven möts 
av omtanke och 
glädje ökar lusten att 
lära och vise versa. 
Nackdelar – mer 
arbete som lärare. 
 

Nog är det väl mest 
fördelar, men som 
lärare känner jag 
att jag inte har den 
tid som jag behöver 
för att hitta 
metoder som 
passar alla 
individer jag 
undervisar. 

I vissa oroliga grupper är 
det nödvändigt med 
rutiner och ett väl känt 
arbetssätt. Att variera 
arbetssättet för mycket 
blir bara ytterligare en 
faktor till oro. 

Nackdelen är 
tycker jag, av 
metodisk art. Vad 
ska jag hitta på? En 
annan nackdel är 
vissa elevers behov 
av att tillvaron skall 
vara strukturerad 
och inte komma 
med 
överraskningar. 

Finns egentligen 
inte några 
egentliga 
nackdelar med att 
variera. Dessutom 
ska vi när de går 
ut nian kunna 
bedöma om de 
uppnått målen för 
grundskolan – och 
målen innehåller 
ju kravnivåer för 
olika förmågor 
(muntligt, 
skriftligt, läsa och 
höra) vilket gör att 
man på något sätt 
måste kontrollera 
de olika 
förmågorna.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 




