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Sammanfattning  
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka faktorer det är som påverkar elevers 

motivation i ämnet Engelska. Examensarbetet behandlar om det finns eventuella skillnader, 

och i så fall vilka, beträffande motivation på teoretiskt gymnasieprogram respektive praktiskt 

gymnasieprogram.  

Metoden som använts i denna undersökning är en enkätstudie. Enkäten distribuerades 

till sammanlagt 183 elever varav 91 elever läser på teoretiskt program och 92 elever på 

praktiskt program. De elever som går på det teoretiska programmet läser på teknik 

programmet medan de som går praktiskt program läser på byggprogrammet och 

livsmedelprogrammet. Gemensamt för dessa program är att de läser Engelska 5 som 

motsvarar Engelska A i den gamla läroplanen Lpf 94, Engelska 5 ingår alltså i Gy11 som är 

den reformerade läroplanen som infördes hösten 2011.  

 Det finns en uppsjö av olika motivationsteorier och då denna studie behandlar 

psykologiska motivationsfaktorer har kognitiva, humanistiska samt behavioristiska perspektiv 

på motivation använts. Dessa motivationsteorier behandlar olika typer av motivation såsom 

bland annat inre och yttre motivation. Motivationsteorierna som behandlas i denna studie ger 

förklaringar till hur individen motiveras psykologiskt genom egna och bland annat lärarens 

handlingar.  

 Resultatet i denna studie ger inte svar utan snarare indikationer som överlag ger det 

svar vi var ute efter.  Resultatet visade att de faktorer som påverkar elevmotivation i högsta 

grad är vilka uppgifter som läggs fram, medbestämmande samt lärarens engagemang. I 

diskussionen lyfts tankar och åsikter till vad som ligger bakom elevernas svar som erhållits i 

resultatet.  Det gick att konstatera i diskussionen att teoretiskt program påvisade en mer 

långsiktig syn på motivation än eleverna på praktiskt program. Därtill gick det att fastställa att 

eleverna erhöll en medvetenhet om rollen en lärare förväntas att inneha beträffande 

elevmotivation. 

 

Nyckelord: Elevperspektiv, engelska, enkätstudie, jämförande analys, lärarens roll 

 motivation, studiemotivation.  
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1. Inledning   
 

Ämnet för detta examensarbete är baserat på ett intresse om vad som motiverar elever att lära 

sig engelska. I Lpf94, som är den gamla läroplanen för de frivilliga skolformerna, benämns 

inte begreppet motivation eller hur läraren skall arbeta för att uppmuntra och ge inspiration till 

elever på gymnasieskolan. Det finns inte heller några särskilda mål som skildrar detta. Dock 

går det att utläsa att läraren ansvarar för att organisera arbetet så att: 

 Eleven får stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar. 

  Eleven blir medveten om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig 

utveckling.  

(Gy 2011: 8) 

Det ställs alltså höga krav på lärare att stimulera, motivera och föra sina elever framåt i 

utvecklingen inom varje ämne. Lärare anses vara en källa för motivation för sina elever och är 

ansvariga för att optimera elevernas möjlighet för lärande (Jenner, 2004). Dock kan bristande 

kunskaper när det gäller elevers motivation leda till att lärare får svårt att bemöta och bedöma 

eleverna utifrån deras egna förutsättningar eller resurser (Giota, 2006:96). 

 I egenskap av blivande lärare har vi under vår verksamhetsförlagda del av 

lärarutbildningen varit i kontakt med elever både på teoretiska program och praktiska 

program. De erfarenheter vi fått av att ha kontakt med dessa två typer av 

gymnasieutbildningar är att vi finner att elever på teoretiska program överlag visar större 

motivation för att lära sig engelska jämfört med elever på praktiska program. På grund av att 

vi har dessa erfarenheter i ryggen kommer fokus i denna studie ligga på huruvida det går att 

utmärka eventuella skillnader eller likheter mellan motivationen för att lära sig engelska hos 

elever på ett praktiskt program jämfört med ett teoretiskt. Vi har även valt fokus för att 

undvika bristande kunskaper när det gäller vad som motiverar elever i ett specifikt ämne.

 Vidare följer nu en formulering av syfte och frågeställningar samt därefter ett avsnitt 

kallat bakgrund.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Som tidigare nämnts behöver lärare ha en medvetenhet om faktorer som påverkar olika 

grupper av elevers motivation, därför har vi valt att studera faktorer som påverkar motivation.  

 Syftet med denna studie blir därmed att utifrån ett individuellt elevperspektiv 

undersöka och kartlägga hur olika faktorer påverkar elevers motivation i ämnet Engelska på 

ett teoretiskt gymnasieprogram jämfört med ett praktiskt gymnasieprogram. 

 

Frågeställningar: 

 

● Vilka faktorer påverkar elevers motivation i ämnet Engelska? 

●  Finns det skillnader, och i så fall, vilka finns det mellan eleverna på ett praktiskt 

program och ett teoretiskt program?  
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2. Bakgrund  
 

I bakgrundsavsnittet kommer bland annat begreppet motivation definieras, historisk bakgrund 

kommer att presenteras samt olika studier som utförts för att lyfta fram faktorer som bidrar till 

att motivation främjas att redovisas. 

2.1 Definition av begreppet motivation 
 

Motivation är ett begrepp med en mängd olika definitioner och förklaringar. 

Nationalencyklopedin definierar motivation som” de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål”(ne.se). Vidare beskriver NE teorier om 

motivation som förklaringar till varför vi handlar och gör vissa saker snarare än andra. 

Läromedelsförfattaren Stensmo definierar motivation på ett liknande sätt men beskriver inte 

motivation som faktorer hos en individ utan istället ” processer som sätter människan i 

rörelse; de krafter som ger hennes beteende energi och riktning” (Stensmo, 2008:117). Att 

beskriva motivation som en process är något som även Lundgren och Lökholm har tagit fasta 

på och deras definition lyder: 

 

En definition av motivation; de inre processer som aktiverar, guidar och bibehåller beteenden. Det skulle kunna 

liknas med det som får en bil att färdas framåt; Startnyckeln måste vridas om för att ’aktivera’ färden. Ratten 

måste vridas för att ’guida’ bilen i önskad riktning. Slutligen måste vi trycka ner gaspedalen för att bibehålla 

farten  

(Lundgren och Lökholm 2006: 45). 

 

Skillnaden mellan Stensmos definition och Lundgren och Lökholms definition är att de 

sistnämnda preciserar motivation som en inre process och inte enbart en process. Dessutom 

beskriver Lundgren och Lökholm motivation som processer som bibehåller ett beteende 

medan Stensmo stannar vid att beskriva motivation som en process som ger ett beteende en 

riktning. Enligt Imsen innebär motivation att förnuft flätas samman med känslor och tankar som ger 

färg och glöd till våra handlingar (Imsen, 2006). Denna beskrivning av motivation ger en mer målande 

bild än de tidigare nämnda, däremot är det i grunden samma beskrivning där motivation ses som något 

som startar och ger handlingarna en riktning.   

När Woolfolk, Hughes och Walkup ger en övergripande förklaring av motivation i 

lärandesituationer förklarar de arbetet med att motivera elever som ett väsentligt uppdrag. För 

att ett lärande ska kunna ske måste individen ha ett emotionellt förhållningssätt och vara 

beteendemässigt engagerad i den aktivitet som sker i klassrummet. Författarna menar att när 

man ser på motivation finns det många försök till förklaringar av begreppet. När man 
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förklarar motivation i lärandesituationer är det nödvändigt att se närmre på de personliga 

faktorer som diskuteras i motivationsforskningen. Dessa är bland andra behov och 

målorientering, intresse och känslor som även inkluderar self-efficacy (Woolfolk, Hughes och 

Walkup, 2008). Dessa faktorer kommer att presenteras mer djupgående längre fram. I denna 

studie definieras motivation som faktorer som väcker ett intresse och ett mål hos en individ. 

Anledningen till att vi valt att definiera motivation som faktorer är för att denna studie 

undersöker motivation i ett specifikt skolämne. Dock har vi i denna studie, av 

avgränsningsskäl, valt att utelämna sociala faktorer som kan påverka motivation i ett särskilt 

skolämne.  

2.2 Historisk bakgrund  
 

De äldsta idéerna angående motivation anses komma från den grekiske filosofen Epikuros och 

hedonismen. Principen för hedonismen går ut på att människan strävar efter njutning och 

välbefinnande och undviker smärta. Tanken formulerades redan av ”de gamla grekerna”,men 

var mest framträdande som förklaring till mänskligt beteende bland 1700- och 1800-talets 

filosofer, till exempel; Locke, Bentham och Mill (Jenner, 2004).  Den hedonistiska 

motivationsteorin som senare utvecklades anger två olika typer av mål; målet att uppnå något 

och målet att undvika något. Dessa två typer av mål kan antingen finnas inom en människa i 

form av behov och känslor eller i omvärlden i form av yttre belöningar eller yttre 

bestraffningar.Den hedonistiska motivationsteorin anses känneteckna de motivationsteorier 

som sedan har följt(Stensmo, 2008).   

2.3 Uppgiftsspecifik motivation inom andraspråksinlärning 
 

Det faktum att vilka sorters uppgifter som presenteras har en betydelse för elevers motivation 

är något som forskaren Kyösti Julkunen belyser i sin essä Situation- and Task- Specific 

Motivation in Foreign Language Learning. Han konstaterar bland annat att det har utförts 

mindre forskning i den faktiska läromiljön där läroaktiviteter, material och individuella 

uppgifter kan ha stor påverkan på elevers motivation. Uttrycket task motivation används och 

syftar i studien på det faktum att vissa uppgifter är mer intressanta, mer attraktiva och mer 

motiverande än andra. Task motivation beror delvis på motivation i allmänhet och delvis på 

den unika uppfattningen hos eleven. Julkunen konstaterar alltså att olika uppgifter påverkar 

elevers motivation och inlärning på annorlunda vis (Julkunen,1989).  
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2.4  Integrativ motivation och andraspråksinlärning  
 

1979 presenterade Robert Gardner en schematisk studie, Integrative motivation and second 

language acquisition, där det föreslås att inställning påverkar motivation, som i sin tur 

påverkar hur man presterar under processen för andraspråksinlärning(Gardner, 1959).  

Studien visar två klasser av variabler som påverkar motivationen för att lära sig ett andra 

språk. I den första variabeln tar Gardner upp två termer; ”Integrativeness” samt ”Attitudes 

towards the learning situation” som tillsammans, enligt Gardner, ska påverka motivation till 

andraspråksinlärning. Integrativeness speglar ett genuint intresse att lära sig ett andra språk 

samt innebär en öppenhet och stort intresse för andra kulturer som besitter språket en individ 

är i process att lära sig. Integrativeness handlar alltså inte endast om att lära sig ett språk utan 

också om kulturen bakom språket vilket gör att nyfikenheten och intresset för kulturen utlöser 

motivation för att lära sig ett andraspråk.   

  Attitudes towards the learning situation involverar inställningen för varje aspekt av 

alla situationer då man lär sig ett andra språk. Inställningen skulle alltså kunna riktas mot 

språkläraren, kursen i allmänhet, klasskamrater, kursmaterial och så vidare. Om en språklärare 

är ineffektiv, inkompetent inom sitt område samt saknar passion för sitt yrke kommer det utan 

tvekan att speglas i elevens inställning till ämnet. Som tidigare nämnts anser Gardner att 

motivation och språklig skicklighet påverkar språklig prestation och därför har han valt att 

inkludera Motivation och Språklig skicklighet i den andra klassen av variabler (Gardner, 

1959).  

En figur utformades även för att visa vad det är Gardner menar med denna studie, 

nedan följer Gardners figur. 
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Då inställning är en av de faktorer som vi valt att ha med i den distribuerade enkäten anser vi 

att Gardners studie har stor relevans i denna undersökning. 

2.5  Pygmalioneffekten 
 

År 1968 utformade forskarna Rosenthal och Jacobsen en studie vid namn Pygmalion in the 

Classroom som senare kom att kallas Pygmalioneffekten. Denna studie gav, enligt dem, 

svaret på frågan varför en del elever klarar skolan så bra, medan andra ideligen misslyckas. 

Det beror, menar forskarna, på lärarens förväntningar. Enligt Rosenthal och Jacobson kan 

alltså förväntningar förbättra elevernas insatser och till och med öka deras intelligenskvot 

(Rosenthal och Jacobsen, 1992).      

 För att sätta in sin studie i praktiken delade forskarna ut ett test till elever från klass ett 

till klass sex i början av deras skolår. Rosenthal och Jacobson informerade lärarna om varför 

de delat ut detta test och det var för att de ville se vilka elever som utvecklades intellektuellt 

under skolåret. Slumpmässigt identifierade Rosenthal och Jacobson 20 procent av skolans 

elever som ”intellektuella” och gav lärare namnen på dessa elever. Lärarna fortsatte därför att 

utföra sin undervisning som vanligt. Eleverna fick göra om testet efter första terminen, första 

året samt andra året. Under det första och andra testet hade de elever som blivit identifierade 

Integrativeness  

Inställning till 
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som intellektuella av forskarna samma lärare, under det tredje testet hade dessa elever en ny 

lärare som inte fick namnen på de elever som forskarna slumpmässigt identifierat som kloka. 

Under de första två testen presterade de intellektuella eleverna lite bättre än de övriga men 

under det tredje testet märktes det att de intellektuella eleverna inte hade presterat lika bra. 

Rosenthal och Jacobson kom därmed fram till att lärarens förväntningar kan leda till att elever 

lyckas eller misslyckas då de presterar i skolan. Elever finner en motivation för att sträva efter 

bra betyg då de känner att läraren förväntar sig det av dem. (Pintrich & Shunk 2002).  

 Studien har, trots kritik från nyare forskning inspirerat forskare att studera 

Pygmalioneffekten vidare. Studien var en startpunkt för forskning kring lärarens roll i 

förhållande till elevers skolmotivation och prestationer (Jenner, 2004). Då forskarna satte sig 

in i detta insåg de att elevers IQ inte enbart påverkades av lärarens förväntningar samt att 

några av slutsatserna var något överdrivna. Även om de som utförde ytterligare forskning 

kring Pygmalioneffekten inte kunde hitta bevis för somliga punkter som Rosenthal och 

Jacobsen konstaterade kunde de ändå hålla med om att lärarens förväntningar, positiva eller 

negativa, påverkar elevers beteende och prestationer men inte nödvändigtvis deras IQ.  Jenner 

konstaterar dock att utan lärarens goda förväntningar presterar eleven nästintill aldrig ett bra 

resultat (Jenner, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer olika teorier angående motivation som finns inom motivationsforskning. Vi har 

valt dessa teorier utifrån den relevans de har för denna studie. Då vi i denna studie valt att 

fokusera på psykologiska faktorer av motivation följer här psykologiska teorier inom 

motivationsforskning som teoretisk utgångspunkt.     

3.1  Inre och yttre motivation  

Det som stimulerar och riktar vårt beteende kan vara beroende av personliga faktorer som 

behov, intresse och nyfikenhet eller så kan omgivande faktorer såsom belöningar, social press 

och straff påverka. En klassisk uppdelning av motivation är alltså att skilja på inre (intrinsic) 

och yttre (extrinsic) motivation.     

 Med inre motivation menas målen att nå någonting och finns inom en människa i form 

av exempelvis behov som måste tillfredställas, det vill säga vi behöver inte något motiv eller 

straff för att genomföra en aktivitet utan själva aktiviteten är belöningen. Kort går det att säga 

att elever som presterar på grund av inre motivation finner glädje och mening i att lära sig 

utan tanke på eventuella belöningar (Stensmo,2008; Woolfolk, Hughes och Walkup, 2008). 

 Det finns en uppsjö av olika motivationsteorier och däribland det humanistiska 

perspektivet. Inom det humanistiska perspektivet anses det att motivation betyder att 

uppmuntra en människas inre tillgångar såsom människans känsla för kompetens, 

självförtroende och självständighet. Det var inom den humanistiska tolkningen av motivation 

som Abraham Maslow under 1950- talet presenterade sin välkända behovshierarki. I denna 

hierarki introducerades två olika sorters behov, bristbehov som måste tillfredställas för 

människans välbefinnande och överlevnad och utvecklingsbehov vars tillfredställande 

utvecklar människans potentiella resurser (Stensmo, 2008).  
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Figur 1. Behovshierarki (Maslow, 1987). 

 

Maslow menar att vartenda ett av behoven långt ner i hierarkin måste tillfredsställas innan 

nästa högre behov kan tillfredställas. Maslow markerar väldigt noga att de fem behoven ska 

ses som sammanhängande eftersom sammanhang är grunden för hela behovsteorin (Maslow, 

1987). 

 I kontrast till den inre motivationen står den yttre motivationen. Yttre motivation 

syftar istället på en motivation som kommer utifrån, till exempel i form av straff eller 

belöningar. I skolsammanhang kan yttre motivation innebära när elever åstadkommer något 

för att få ett bättre betyg, undvika straff eller helt enkelt göra läraren nöjd. En människa som 

motiveras av yttre faktorer är oftast inte intresserad av uppgiften utan enbart av vad han/hon 

tjänar på att utföra den (Woolfolk, Hughes och Walkup, 2008).  

 Förutom det humanistiska perspektivet på motivation finns det ett behavioristiskt 

perspektiv där den amerikanske psykologen B. Frederic Skinner bröt ny mark.  Skinner 

utvecklade bland annat den så kallade operanta beteendeteorin där fokus ligger på att olika 

typer av belöningar och bestraffningar verkar som motivation i mänskligt beteende. Enligt den 

operanta beteendeteorin kan olika objekt eller händelser i miljön verka som förstärkare 

(reinforcer) av mänskligt beteende. En förstärkare kan antingen vara något positivt som 

tillkommer, positiv förstärkning, eller något negativt som försvinner, negativ förstärkning. 

Skinner visade mindre intresse för straff som motivationsförstärkare utan fokuserade mest på 

det faktum att ett målrationellt beteende alltid försöker uppnå positiva konsekvenser (Skinner, 

1974).       

Belöning som motivationsförstärkare är konsekvenser som ökar sannolikheten för ett 

specifikt beteende och inom denna teori kallas belöningar för incitament (incentives). 



 

 

13 

 

Materiella incitament kan exempelvis vara; mat, godis, pengar eller guldstjärnor i läroböcker. 

Motsatsen till materiella incitament är sociala incitament som kan betyda uppskattning från en 

betydelsefull person, högre betyg eller ett positivt skriftligt omdöme ( Stensmo, 2008; 

Woolfolk,Hughes, och Walkup, 2008).     

 Beträffande skillnaden mellan inre och yttre motivation i skolvärlden ger Sansone och 

Harackiewicz ett bra exempel i sin bok Intrinsic and Extrinsic Motivation där en elev kallad 

Mark och en elev kallad Sam uppvisar olika slags motivation till lärande. Mark är eleven som 

alltid gör det nödvändiga på lektioner, antecknar och får bra resultat men han uppvisar inget 

intresse för att lära sig mer än det som krävs för högt betyg. Sam är istället eleven som aktivt 

deltar och efter lektioner visar han ett genuint intresse för att fördjupa sig i ämnet, däremot är 

betyg inte betydelsefull för honom. Som ett resultat av detta hamnar han lägre ner på 

betygsskalan än Mark. Sansone och Harackiewicz konstaterar att Marks motivation till största 

del beror på yttre faktorer och förstärkare. Han studerar därmed för att få ett betyg i form av 

belöning, medan Sams motivation till största del beror på inre behov. Det vill säga studerar 

han för ett slags självuppfyllande och ett inre behov av att lära sig (Sansone och 

Harackiewicz, 2000).  

3.2 Kognitiva perspektiv på motivation 

Kognitiva teorier gör antagandet att människor är nyfikna och undersökande och till skillnad 

från det behavioristiska perspektivet lägger det kognitiva betoning på kraften hos en individs 

befogenheter och tolkningar. Således fokuserar kognitiva teoretiker på inre motivation då de 

anser att människan utför sina handlingar för att de tycker det är spännande i sig och för att 

det ger en mental tillfredsställelse. Kognitivisterna menar att det är alltför snävt att bara 

betrakta yttre stimuli och respons när det gäller motivation (Imsen, 2006). 

3.2.1 Teori om självuppfattning 

Teori om självuppfattning innefattar en individs uppfattningar och värderingar av sin egen 

förmåga och skicklighet. Det är just individens värderingar och uppfattningar som avgör vilka 

mål individen sätter upp för sig själv samt det som individen strävar efter att uppnå.

 Social- kognitiv inlärningsteori förknippas vanligen med den amerikanske psykologen 

Albert Bandura. Han menar i likhet med många före honom, att en persons förväntningar är 

mycket viktiga för motivationen. Bandura använder beteckningen self-efficacy, vilket är ett 

begrepp som är svårt att översätta. Här har vi dock valt att översätta begreppet till 

självkompetens och tilltro till den egna förmågan. Enligt Bandura innebär teori om 
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självkompetens att inget annat intryck påverkar individen mer än tron på vad man själv klarar 

av (Bandura, 1997). 

Perceived self-efficiacy refers to beliefs in one’s capabilities to organize and execute the 

courses of acction required to produce given attaintments. 

(Bandura, 1997:3)  

Bandura menar alltså att människor styr sina liv genom sina intryck om sin kapacitet att 

organisera och genomföra olika handlingar. Två essentiella termer inom teorin om 

självuppfattning är att kunna samt att vilja. Många prestationer handlar inte i första hand om 

att kunna utföra en handling, utan om att vilja och därmed orka genomföra den (Giota, 2002). 

Att söka nya utmaningar och att vilja bemästra de uppgifter man har föresatt sig är en del av 

människans natur. Giota nämner att;  

”Teorin om självuppfattning anses påverka de val man gör, den ansträngning man därvid 

lägger ner, den uthållighet man visar vid svårigheter och det positiva engagemang eller 

ängslan man upplever medan man jobbar för att uppnå sitt mål.” 

(Giota, 2002:286)  

Banduras teori inom det kognitiva perspektivet anses ha ett optimistiskt budskap, och det är 

alltid välkommet i pedagogiska sammanhang (Imsen, 2006). 

3.2.1 Prestationsmotivationsteori 

Att prestera betyder att åstadkomma något samt att genomföra en uppgift i relation till en 

rådande kvalitetsnorm (Stensmo, 2008). Prestationsmotivation handlar om behovet att 

åstadkomma något bra som även är mätbart. I fokus står elevens entusiasm att ägna sig åt 

målinriktade aktiviteter. Denna teori har därmed likheter med Banduras teori om 

självuppfattning.      

 En av de främsta förespråkarna för prestationsmotivation var den amerikanske 

psykologen David McClelland. Han förespråkade att behovet att prestera är något föränderligt 

och formbart. Detta går att jämföra med Maslows behovshierarki där Maslow till skillnad från 

McClelland ansåg att behovet att prestera är ett naturgivet behov hos alla människor 

(McClelland, 1961).  John W. Atkinson utvecklade en modell för hur prestationsmotivation 

fungerar. I denna modell konstaterar Atkinson att det uppstår två impulser då en människa 



 

 

15 

 

befinner sig i en situation där det gäller att prestera. Först uppstår lusten att ta tag i en uppgift 

och sedan rädslan att misslyckas. Dessa två benägenheter påverkar varandra sedan och om 

lusten att lyckas är större än rädslan kommer eleven lyckas med att ta till sig uppgiften. 

(Atkinson, 1964).  

 Prestationsmotivation betyder en positiv inställning till att prestera och behärska i sig 

och är inte primärt knuten till önskan om någon sorts belöning, precis som Banduras teori om 

självuppfattning. Det handlar alltså om inre motivation, en prestationsmotiverad elev agerar 

med inre motivation och gör sitt bästa oberoende av ersättning eller yttre motiverande 

faktorer. (Stensmo, 2008). 
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4. Metod  
 

Det som följer i detta avsnitt innefattar hur vi har tänkt vid val av metod, hur vi valt att gå till 

väga gällande enkäten vi distribuerat samt hur vi valt att bearbeta och presentera det resultat 

som uppkommit.  

  4.1 Metodval 
 

Vårt val av intresseområde baserade vi på vårt gemensamma intresse för ämnet Engelska och 

erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning. Utifrån detta har vi sedan formulerat 

vårt syfte och frågeställningar. Från tidigare uppsatser och forskning gick det att konstatera att 

det undersökts relativt mycket kring elevers motivation i skolan. Det har utförts 

undersökningar kring elevers motivation för ämnet Engelska tidigare (Persson-Ros, 2008), 

dock inte utifrån ett jämförande perspektiv mellan olika typer av program. Det har även 

utförts undersökningar kring elevers syn på begreppet motivation dock utifrån ett allmänt 

perspektiv och inte ämnesspecifikt inom engelska.    

 För att få svar på frågeställningarna i denna studie valde vi mellan intervju eller enkät 

som metod. Vårt val föll på det sistnämnda, alltså en enkätstudie för att kunna undersöka vilka 

faktorer som påverkar motivation i ämnet Engelska. Enkätstudie som metod ger en bred men 

ytlig information som kräver större underlag än exempelvis intervjuer. (Johansson och 

Svedner, 2006) belyser det faktum att enkätmetoden passar bra om studien syftar till att söka 

svar på faktafrågor och intervjumetoden om man söker svar på frågor av mer existentiell 

karaktär såsom inställning, attityd och upplevd mening. Denna studie hade kunnat utföras 

med hjälp av intervjuer men det fanns flera anledningar till att vi istället valde enkätmetoden. 

Dels ville vi bygga vår studie på ett större empiriskt underlag och hade vi istället valt att 

utföra studien med intervjumetod hade vi blivit tvungna att begränsa urvalet. Med 

intervjumetoden fanns även en risk för att den intervjuade påverkades av hur frågorna ställs 

medan enkäter leder till att de svarande har samma förutsättningar. Dock menar vi att 

intervjuer hade kunnat komplettera undersökningen och gett den ett visst djup men detta hade 

enbart kunnat genomföras med en annan tidsaspekt för arbetet.  
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4.2 Urval 
 

Vår undersökning har utförts på en skola i en mellansvensk kommun. I valet av skola var det 

viktigast att skolan erbjöd både praktiska och teoretiska program. I kommunen finns ett antal 

gymnasieskolor och valet föll då på en skola där vi båda hade tidigare bekantskaper bland 

både personal och elever på skolan. Vi har gjort ett medvetet val att enbart dela ut enkäten till 

klasser där ingen av oss har en relation till någon utav eleverna. Dock har vi båda en relation 

till några utav de lärare som delat ut enkäten men detta anser vi inte bör ha betydelse för 

utfallet av denna studie. Samtliga elever som besvarat enkäten läste under studiens gång 

Engelska 5 på gymnasienivå och gick första året på gymnasiet. Engelska 5 motsvarar 

Engelska A i den gamla läroplanen Lpf94, Engelska 5 ingår alltså i den nya läroplanen Gy11
1
.

 Då denna studie fokuserar på elevers motivation för ämnet Engelska på både teoretiska 

och praktiska program har enkäten också delats ut på ett antal program med olika inriktningar. 

De elever som besvarat enkäten har varit fördelade på fyra olika gymnasieprogram varav ett 

har varit ett teoretiskt program och tre praktiska program. Sammanlagt har 183 elever 

besvarat enkäten, 91 elever från teoretiskt program och 92 elever från praktiskt program.  

4.3 Genomförande 
 

För att nå ut till den skola där vi ville utföra vår undersökning kontaktade vi ledningen på 

skolan för ett godkännande. Vi presenterade vår studies syfte och frågade efter 

kontaktuppgifter till de lärare på skolan som ansvarade för undervisning i ämnet Engelska. 

Ledningen satte oss sedan i kontakt med ett antal lärare och efter lite korrespondens kom det 

att vara sex lärare vars klasser fick besvara enkäten. Innan den slutgiltiga enkäten delades ut 

till samtliga lärare utformade vi en testenkät. Denna testenkät genomfördes med fem elever 

som ej skulle besvara den slutgiltiga enkäten. Samtliga elever fick sedan uttrycka sina åsikter 

om vad som kunde förbättras eller rättas till. Syftet med detta var således att få en möjlighet 

att utforma en så bra och lättbegriplig enkät som möjligt.  

 Tillsammans med ett missiv fick sedan respektive lärare läsa och godkänna enkäten 

innan den delades ut i respektive klass. I missivet presenterade vi oss och studiens syfte. 

Dessutom försäkrade vi, i en inledande textsida, eleverna om full anonymitet och uppgav 

kontaktuppgifter vid eventuella frågor (se bilaga 1). Erfarenhet visar att det är mycket viktigt 

                                                      
1
 Hösten 2011 infördes den reformerade gymnasieskolan  Gy11. I denna reform ingick bland annat en ny 

skollag, gymnasieförordning samt nya läroplaner, examensmål och ämnesmål. Det är inom denna reform som 

ämnet Engelska numera läses i olika steg. Steg 1-4 läses under grundskoleåren medan det under gymnasietiden 

finns möjlighet att läsa steg 5-7. (Skolverket.se) 
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att en enkät föregås av en textsida med information för den svarandes motivation att besvara 

enkäten (Johansson och Svedner, 2006).    

 Fyra av sex lärare valde att skriva ut enkäten själva för att sedan dela ut den medan de 

resterande två lärarna fick enkäten i pappersform av oss innan den delades ut. Detta val erbjöd 

vi lärarna för att göra det så enkelt som möjligt för dem vid utdelandet av enkäten. Lärarna 

kontaktade oss sedan oss via e-post så snart enkäterna var insamlade och enkäterna hämtades 

av oss personligen.  

4.4.1 Utformning av enkät 

  

Enkäten som denna studie baseras på består av totalt tio frågor och är utformad med både 

slutna och öppna frågor (se bilaga 2). Detta val gjordes för att eleverna i de öppna frågorna 

kunde ge större uttryck för mer djupgående svar medan de slutna frågorna var utformade för 

att ge svar på mer faktarelaterade frågor. Genom att utforma enkäten på detta vis får vi inte 

enbart bred information, då de öppna frågorna även ger studien en viss djupgående 

information. Det är viktigt att lägga ner tid och arbete på att formulera enkätfrågor för att 

passa studiens syfte, ett av de bättre sätten är att leta rätt på tidigare enkätstudier utförda inom 

samma område (Johansson och Svedner, 2010). För enkäten i denna studie har vi funnit 

inspiration till frågeformuleringar samt använt oss av två frågor från tidigare enkätstudier. 

Dessa studier är Students’ motivation to learn English,The difference in motivation 

concerning high, middle and low level students (Persson Ros, 2008) och Motivera mera, om 

studiemotivation på byggprogrammet ( Baclija, 2009). Från den förstnämndas enkät använde 

vi oss av liknande frågeformuleringar och från den sistnämndas enkät har vi hämtat fråga nio 

samt fråga tio i enkäten för denna studie. Samtliga svarsalternativ till de slutna frågorna har vi 

själva formulerat utifrån syftet för denna studie.       

  I enkäten för denna studie har vi dock valt att utesluta frågor angående kön och ålder. 

Då vi medvetet valt att dela ut enkäten till elever som läser Engelska 5 på gymnasiet är det 

redan underförstått att eleverna är i samma åldersgrupp. Könstillhörighet är inte relevant då 

denna studie inte fokuserar på skillnader i svar baserat på könstillhörighet. De första tre 

frågorna i enkäten behandlar istället elevernas inställning till skolan, ämnet Engelska samt det 

engelska språket.  

 

1. Gillar du att studera ? 

2. Gillar du ämnet Engelska ? 
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3. Anser du att det är viktigt att kunna engelska? 

 

Därefter följer två öppna frågor där respondenterna får uttrycka sina preferenser inom 

skolämnet Engelska. 

 

4. Vad gillar du mest i ämnet Engelska? 

5. Vad gillar du minst i ämnet Engelska? 

 

 De nästföljande fyra frågorna i enkäten syftar till att få svar på vilka faktorer som motiverar 

elever att lära sig engelska. Fråga sex, sju och åtta är slutna frågor med fasta svarsalternativ 

medan fråga nio är en öppen fråga som ger möjlighet till öppna svar. Se bilaga 2 för de fasta 

svarsalternativen. I denna sektion av enkäten får därmed respondenterna välja mellan 

motiverande faktorer samt ge egna svar på faktorer som kan anses motiverande. 

Svarsalternativen har i fråga sju och åtta baserats på produktiva
2
 och receptiva

3
 färdigheter inom 

språkinlärning. 

 

6. Vad av följande motiverar dig mest? 

7. Vilka uppgifter motiverar dig mest ? 

8.Vilka uppgifter motiverar dig minst? 

9. Vad får dig att vilja öka din arbetsinsats på lektionerna? 

Avslutningsvis får respondenterna besvara frågan vad en lärare kan göra för att öka deras 

motivation. 

10. Vad skulle lärarna kunna göra för att förbättra din motivation? 

 

 Denna fråga valdes utefter det faktum att läraren enligt motivationsteorier och tidigare 

forskning anses vara en viktig variabel då det kommer till elevmotivation. 

 

                                                      

2
  Inom andraspråksinlärning benämns färdigheterna skriva och prata som produktiva färdigheter. Med detta 

menas skapande färdigheter där eleven är aktiv i sitt lärande.  
3
 Inom andraspråksinlärning benämns färdigheterna läsa och lyssna som receptiva färdigheter. Med detta menas 

att eleven innehar en med passiv roll vid själva inlärningen. 
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4.4 Bearbetning av data  
 

Som tidigare nämnts går det inte att fastställa identiteterna bakom de besvarade enkäterna. 

Svaren är fullständigt anonyma och följer humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets anvisningar för forskningsetik (Johansson och Svedner, 2006). Enkäterna 

märktes innan utdelning med förkortningen TP för Teoretiskt Program och förkortningen PP 

för Praktiskt Program. Detta för att under bearbetningen av resultaten kunna skilja på 

enkäterna och underlätta en jämförelse. Dessa förkortningar kommer hädanefter att användas i 

denna studie.    

4.4.1 Bearbetning data- slutna frågor  

 

Av de totalt tio frågorna i enkäten var sex så kallade slutna frågor, där respondenterna 

antingen erhöll en skala mellan ett till sex eller fasta svarsalternativ till varje fråga. ( Trost, 

2007). På de tre första frågorna, så kallade inställningsfrågor, räknade vi ut hur många som 

ringat in varje enskild siffra för att sedan räkna ut den procentuella andelen för varje siffra. 

Samma procedur upprepades då det kom till de resterande slutna frågorna, där vi istället för 

att sammanställa hur många som ringat in en enskild siffra räknade hur många som kryssat i 

varje enskilt svarsalternativ. De elever som valt att inte svara på någon av de slutna frågorna 

har även de räknats och redovisas i diagrammen som alternativet ej svarat. Detta genomfördes 

för TP och PP separat för att sedan sammanställas i jämförande diagram. För att sammanställa 

siffrorna statistiskt i diagrammen använde vi oss av programmet Excel. 

4.4.2 Bearbetning data- öppna frågor  

 

Beträffande de öppna frågorna skrevs varje enskilt svar ner för att på så sätt kunna se 

eventuella samband och likheter mellan TP och PP. Vi sammanställde sedan svaren för TP 

och PP var för sig. Då svaren sammanställdes grupperades svaren som vi fick flest av. De fyra 

största grupperna för respektive program jämfördes för att kunna se likheter och skillnader då 

det kom till de svar som var mest förekommande. Bortfallen i de öppna frågorna räknades 

först för att få ut det totala bortfallet för TP och PP tillsammans, sedan räknades det 

procentuella bortfallet för respektive program.  
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4.5  Bortfallsanalys 
 

Av 227 utdelade enkäter besvarades 183 enkäter, vilket ger ett totalt bortfall på 20 procent. 

Bortfallet för respektive program var näst intill exakt lika då TP hade ett bortfall på 21 

procent och PP ett bortfall på 19 procent. Det relativt låga bortfallet kan bero på att eleverna 

besvarade enkäterna under lektionstid och därmed hade samtliga klasser avsatt tid för att 

besvara enkäten. Därmed bör bortfallet bero på elever som är sjuka eller av annan anledning 

inte närvarade på lektion vid detta tillfälle. Möjligtvis kan lärarens presentation av enkäten 

eller en eventuell tidsbrist som vi inte varit medvetna om påverkat resultatet. Dock tror vi inte 

att det har påverkat antalet besvarade enkäter utan det kan ha påverkat hur engagerade 

eleverna var att besvara alla frågor i enkäten.  Bortfall för enstaka frågor redovisas i bilaga 3 

samt analyseras och diskuteras vid behov i diskussionsavsnittet av denna studie.   

I nästföljande avsnitt presenteras resultatet. 
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5. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultaten av den utdelade enkäten presenteras. Enkäten för denna 

studie bestod av sex slutna frågor och fyra öppna frågor. Först presenteras resultatet för de 

sluta frågorna sedan följer resultatet av de öppna frågorna. Då resultatet redovisas på detta sätt 

leder det till att frågorna från enkäten inte redovisas i numerisk ordning  

5.1 Resultat slutna frågor 
 

Här nedan presenteras tre av de sex slutna frågorna som vi valt att kalla för inställningsfrågor. 

De följande tre frågorna är alltså frågor där vi får svar på hur elevernas inställning är till att 

studera samt till ämnet Engelska.  

5.1.1 Inställningsfrågor 

 

Dessa tre frågor har blivit besvarade utifrån en skala mellan ett till sex, svarsalternativ ett 

motsvarade Nej, inte alls och svarsalternativ sex motsvarade Ja, väldigt mycket. Vi har sedan 

bett eleverna svara på frågorna genom att ringa in den siffra de tycker passar bäst in på sig 

själva. Vi har därefter staplat upp resultat från TP samt PP jämte varandra så att det blir lättare 

att se skillnader och likheter. Bland dessa frågor fanns det inga bortfall, det vill säga alla 

elever som besvarat enkäten hade ringat in en siffra. 
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Diagram 1 visar i procent vad elever på TP respektive elever på PP tycker om att studera. 

Fråga 1. Gillar du att studera? 

 

Diagram1.  

 
 

I diagrammet går det att utläsa att eleverna som går på TP har en mer positiv inställning till att 

studera än eleverna som går på PP. Man ser tydligt att det finns en betydande skillnad mellan 

programmen på svarsalternativ ett och svarsalternativ sex. Svarsalternativ ett visar att 24 

procent av eleverna som läser på PP har ringat in att de inte alls gillar att studera medan 

endast 9 procent av eleverna som läser på TP har ringat in att de inte gillar att studera. Det går 

även att konstatera att noll procent av eleverna på PP har ringat in svarsalternativ sex, det vill 

säga att de gillar att studera väldigt mycket medan fyra procent av eleverna på TP ringade in 

svarsalternativ sex.  
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Diagram 2 visar i procent vad elever på PP respektive elever på TP har för inställning till 

ämnet Engelska. 

Fråga 2. Gillar du ämnet Engelska? 

 

Diagram.2 

 

 

I diagram 2 går det inte att utläsa lika stor skillnad som i föregående diagram.  Eleverna på TP 

påvisar dock en mer positiv inställning till ämnet Engelska än eleverna på PP. Det finns en 

marginell skillnad då fem procent av eleverna på PP har ringat in siffran ett och därmed 

uppgett att de inte gillar ämnet Engelska alls medan tre procent av eleverna på TP inte gillar 

ämnet Engelska alls. Det går även att utläsa att 12 procent av eleverna på PP har ringat in 

siffran sex och därmed uttryckt att de gillar Engelska väldigt mycket medan 18 procent av 

eleverna på TP uttrycker att gillar engelska väldigt mycket. Emellertid är det inte skillnaderna 

som är det intressanta i denna fråga utan det faktum att på båda programmen har störst andel 

elever ringat in siffran fyra vilket påvisar att en relativt stor del av eleverna har en positiv 

inställning till ämnet Engelska.  
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Diagram 3 visar i procent hur viktigt eleverna på PP respektive TP anser att det är att kunna 

språket engelska. 

Fråga 3. Anser du att det är viktigt att kunna engelska? 

 

Diagram 3.  

 
 

I diagram tre visar det sig att både eleverna på PP och eleverna på TP tycker att det är viktigt 

att kunna engelska. Dock skiljer det sig betydligt mellan programmen på siffran sex, det vill 

säga de elever som anser att det är väldigt viktigt att kunna engelska. 70 procent av eleverna 

på TP tycker att det är väldigt viktigt att kunna Engelska medan bara 47 procent av eleverna 

på PP tycker detsamma. Ingen elev hade ringat in de lägsta siffrorna ett och två och endast 

elever på PP hade ringat in siffran tre. Det kan konstateras att största delen av alla eleverna 

anser att engelska är ett språk värt att kunna.  

 

5.1.2  Motiverande faktorer  

 

 Följande fråga syftar till att ta reda på vilka olika faktorer som påverkar elevers motivation.  

Eleverna blev här tillfrågade att kryssa i det svarsalternativ de ansåg motiverar dem mest. 

Skulle de eventuellt inte tycka att något av svarsalternativen passade in på just dem fanns 

möjligheten att skriva till ett eget svar bredvid alternativet övrigt (Se Bilaga 2).  
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Diagram 4 visar vad eleverna på PP respektive TP svarat på frågan om vad som motiverar 

dem mest. 

Fråga 6. Vad av följande motiverar dig mest? 

 

Diagram 4. 

 
 

Detta diagram visar att elever från båda programmen anser att det som motiverar dem mest är 

vilka uppgifter som läggs fram. 63 procent av de elever som läser på TP tycker att det är 

uppgifter som läggs fram som motiverar dem mest medan 56 procent av eleverna som läser 

PP även anser detta. Något som eleverna även ansåg viktigt var lärarens engagemang där 16 

procent av eleverna på PP valde detta svarsalternativ och 21 procent på TP. Även 

svarsalternativet ”Att vara med och bestämma” var ett av de svarsalternativ som 

respondenterna föredrog. 18 procent av eleverna på PP respektive åtta procent på TP anser att 

det är viktigt att få vara med och bestämma på lektionerna.  

5.1.3 Vilka uppgifter motiverar? 

 

Nästkommande två frågor syftar att ta reda på vilka uppgifter eleverna finner mest och minst 

motiverande. Eleverna blev även här tillfrågade att kryssa i det alternativ de ansåg stämma 

bäst överens med deras åsikt och om de inte fann ett passande alternativ gick det bra att skriva 

in något eget bredvid valmöjligheten övrigt.  
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 I följande diagram visas i procent vilka uppgifter som eleverna på PP respektive TP anser 

motiverar dem mest. 

 

Fråga 7. Vilka uppgifter motiverar dig mest? 

Diagram 5.  

 

 

Här går att utläsa att det är två svarsalternativ som utmärker sig för respektive program. För 

TP är det svarsalternativen ”prata” samt ”läsa” som flest elever anser motiverar dem mest 

medan det på PP är ”prata” samt ”skriva” som utmärker sig. Gemensamt för båda 

programmen är alltså att svarsalternativet ”prata” utmärker sig som en av de mest 

motiverande typer av uppgifter. Diagrammet visar att 41 procent av de elever som läser på TP 

anser att prata motiverar dem mest medan 27 procent av de elever som läser på PP tycker 

likadant. I diagrammet går det alltså att utläsa att eleverna på TP föredrar att prata engelska 

och eleverna på PP föredrar att skriva.  
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Diagram 6 visar i procent vilka uppgifter som elever på praktiskt respektive teoretiskt 

program anser motiverar dem minst. 

 

Fråga 8. Vilka uppgifter motiverar dig minst? 

Diagram 6.  

 

 

I diagrammet ovan går att utläsa att både elever som läser på TP och de elever som läser på 

PP tycker att de uppgifter som motiverar dem minst är uppgifter som fokuserar på grammatik. 

44 procent av de elever som läser på TP anser att grammatiken motiverar dem minst och 40 

procent av de elever som läser på PP tycker likadant. 

 

5.2  Resultat öppna frågor. 
 

Här nedan presenteras de fyra öppna frågorna som finns med i enkäten. De öppna frågorna 

finns där för att respondenterna ska kunna med egna ord och mer djupgående uttrycka åsikter 

inom ämnet. I denna sektion har vi först valt att redovisa fråga fyra och fem tillsammans då de 

behandlar samma område, därefter följer fråga nio och tio under enskilda rubriker.  

5.2.1 Preferenser inom ämnet Engelska  

 

I fråga fyra och fem fick eleverna ge egna svar på vad de gillar mest samt minst inom ämnet 

Engelska. Av den orsaken att respondenterna på dessa två frågor givit fler än ett svar har vi 

valt att räkna varje enskilt svar. Exempelvis; Vad gillar du mest i ämnet Engelska? Kan svaret 
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se ut på detta vis;  att skriva och prata. Vi har då valt att räkna skriva och prata som enskilda 

svar för att på så sätt lättare kunna gruppera elevernas svar.  

På både TP och PP nämndes de produktiva färdigheterna prata och skriva som de 

största grupperna av vad eleverna gillar mest i ämnet. Den receptiva färdigheten läsa, var 

även ett svar som frekvent nämndes bland svaren för både TP och PP.  Det skiljde sig dock 

inom den fjärde största gruppen där PP upprepade gånger angav svaret ”att titta på film” 

medan TP nämnde det faktum att Engelska är ett ”viktigt språk att kunna” samt att det är ”ett 

världsligt språk”.  Då det kom till vad eleverna gillade minst i ämnet nämndes även här de 

produktiva färdigheterna skriva och prata som två av de största grupperna på båda 

programmen. Dock var grammatik det svar som förekom flest gånger på TP samt PP. Värt att 

nämna är att på både TP och PP förekom svaret ”ingenting”, därmed fanns det alltså ett antal 

elever som ansåg att det inte fanns någonting som de inte gillar i ämnet.   

5.2.2  Ökad arbetsinsats  

Fråga nio i enkäten behandlade frågan Vad får dig att vilja öka din arbetsinsats på 

lektionerna?  I denna fråga har vi valt att försöka se samband och likheter bland svaren och 

därefter kategorisera dem i större grupper.  

På både TP och PP förekom svar som vi valt att kategorisera som yttre motiverande 

faktorer frekventa. Exempel på svar som vi valt att placera i denna kategori är:  

 

 Bra betyg och bra jobb, inget annat 

 Klara kursen 

 Bättre betyg 

 Framtiden 

Det mest förekommande svaret som placerades i denna kategori var svar där eleven på något 

sätt nämnde betyg som en faktor för ökad arbetsinsats. Ännu ett svar som förekom ett flertal 

gånger och därmed blev en egen kategori var det svar som på något sätt berörde hur 

lektionerna utformades, såsom roliga/intressanta uppgifter och att ha roligt på lektionen.  

I kontrast till den yttre motiverande kategorin fann vi även svar som fokuserade mer 

på inre motiverande faktorer. Denna kategori var något större bland svaren på TP än på PP där 

den endast nämndes ett fåtal gånger. Exempel på svar som i valt att placera i denna kategori 

var:  
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 Känslan av att vilja lära sig något användbart 

 Vilja förstå personer från andra länder 

 När jag känner att jag utvecklas och får någonting utav mitt arbete 

 Lära sig mer/ bli bättre på engelska 

Gemensamt för svaren i den inre motiverande kategorin var att eleverna som givit dessa svar 

sätter sig själva i fokus och förmedlar en känsla i samband med svaret.  

5.2.3 Lärarens roll  

Den sista frågan i enkäten syftade till att få reda på vad eleverna ansåg att läraren kunde göra 

för att öka deras motivation. Även i denna fråga har vi försökt att se likheter och samband 

bland svaren för att på så sätt kunna kategorisera svaren i större grupper. Här valde totalt 40 

procent av eleverna att inte besvara frågan. Bortfallet per program var 26 procent för TP samt 

55 procent för PP. Eventuell brist på validitet för denna fråga, på grund av det relativt stora 

bortfallet, kommer att diskuteras i diskussionsavsnittet som följer efter resultatdelen. Svaren 

blev här uppdelade i två grupper som vi har valt att benämna som förhållningssätt till eleven 

och praktisk förändring. De svar som placerats i kategorin förhållningssätt till eleven har 

antytt en förändring i lärarens attityd på något sätt medan de svar som placerats i kategorin 

praktisk förändring således behandlar en mer praktisk förändring hos läraren. Nedan följer tre 

exempel som placerats i respektive kategori.” 

 

Förhållningssätt till eleven:  

 Vara vänligare/gladare/snällare/roligare 

 Att vara rättvis och bestämd, kunnig inom området 

 Visa sitt stöd 

 

Praktisk förändring: 

 Roligare övningar 

 Låta oss vara med och bestämma 

 Förklara bättre 

 

Värt att nämna då det kommer till denna fråga är att näst intill alla elever, oavsett 

programtillhörighet givit svar som antingen antyder en attitydförändring eller en rent praktisk 
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förändring hos lärare. Det var endast ett fåtal svar som inte gick att placera in i dessa två 

kategorier och som därmed föll utanför ramen.  

 

6. Diskussion   
 

I diskussionsavsnittet som nu följer diskuteras det djupgående kring resultatet för slutna samt 

öppna frågorna som presenterats ovan. 

 

Tidigare forskning har påvisat att inställning påverkar motivation som i sin tur påverkar hur 

eleven presterar under processen med andraspråksinlärning (Garder, 1959). Resultatet i denna 

studie visade att eleverna på TP hade en mer positiv inställning till att studera i allmänhet 

medan eleverna på TP samt PP uttryckte en likartad inställning till huruvida de gillade ämnet 

Engelska. Den största skillnaden mellan programmen framkom i frågan huruvida de anser att 

engelska är ett viktigt språk att kunna. Där var det flest elever från TP som uttryckte en mer 

positiv inställning.  

 Genuint intresse: En av Gardners variabler som påverkar motivation är som tidigare 

nämnts integrativeness vilket innebär ett genuint intresse för att lära sig ett andra språk. Då 

eleverna på TP påvisade en mer positiv inställning kan man argumentera för att elever på TP 

även har ett genuint intresse för ämnet. Att inneha en medveten om att språket engelska inte 

endast är ett ämne i skolan utan även kan se det i större sammanhang samt att inse vikten av 

att kunna språket bidrar till ett genuint intresse för ämnet.  Det var inte enbart i denna slutna 

fråga som TP påvisade en medvetenhet om hur viktigt det är att kunna engelska utan också i 

de öppna frågorna framkom denna medvetenhet. Vi anser att eleverna på TP innehar denna 

medvetenhet och bidrar till en mer positiv inställning och kan därmed eventuellt påvisa bättre 

resultat och ökad motivation. Som tidigare nämnts uttryckte eleverna på TP samt PP en 

likartad inställning till huruvida de gillade skolämnet Engelska, dock behöver detta 

nödvändigtvis inte leda till bättre resultat eller ökad motivation.  

Motiverande uppgifter: En annan faktor som tidigare forskning har hävdat påverkar 

motivation är vilka sorters uppgifter som läggs fram (Julkunen, 1989). I resultatet framgick 

det att elever på TP samt PP anser att uppgifter är den mest motiverande faktorn. Detta skulle 

kunna förklaras från två vinklar, från den första vinkeln skulle man kunna argumentera att 

eleverna ser uppgifterna långsiktigt. Med det menar vi att eleverna anser att uppgifter som 

läggs fram är den mest motiverande faktorn just för att det är uppgifterna i skolan som tar 

eleverna till målet de vill uppnå. Med detta menar vi till exempel de prov som distribueras 
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under skoltiden som leder till betyg och därmed de mål som eleverna satt upp för sig själva.   

Den andra vinkeln är då eleverna ser uppgifter kortsiktigt, med det menar vi att eleverna anser 

att uppgifter är den mest motiverande faktorn vid varje enskilt lektionstillfälle.  

Beträffande vilka sorters uppgifter eleverna fann motiverande uppstod en ganska 

överraskande tendens då vi fann att elever på TP hellre ville prata engelska än skriva medan 

elever på PP fann skrivuppgifter som mer motiverande. Eftersom flest elever på TP anser att 

engelska är ett viktigt språk att kunna, kan detta uppfattas som en ökad vilja till att använda 

den produktiva färdigheten prata.  

Detta kan även bero på att eleverna på TP har en större förståelse för hur viktigt det är 

att prata engelska då de är medvetna om att engelska är ett världsligt språk. Detta framgick i 

de två öppna frågorna där eleverna fick ange sina egna preferenser inom ämnet Engelska. 

Eleverna på TP nämnde då det faktum att engelska är världsligt vilket de gillade mest med 

ämnet medan PP nämnde att titta på film som något de gillar mest med ämnet. Även här går 

det att skilja på en långsiktig och kortsiktig syn på ämnet. Då eleverna på PP bland annat 

föredrar att titta på film framgår en mer kortsiktig syn. Detta framgår då de föreslår en 

lektionsaktivitet som vad de gillar mest med ämnet medan TP uttrycker en mer långsiktig syn 

genom att formulera att engelska är ett världsligt språk. Eleverna på TP ser möjligtvis i högre 

grad de motiverande faktorerna på lång sikt för att de kanske studera vidare efter gymnasiet. 

Detta för att eleverna på TP har påvisat en sådan medvetenhet och positiv inställning till att 

studera, vilket vi anser indikerar att de vill ta sina studier längre. Vi har nämnt ovan att 

eleverna på PP såg de olika faktorer som främjar motivation på kort sikt, detta kan möjligtvis 

bero på att eleverna på PP inte har planerat att studera efter gymnasiet då deras 

gymnasieprogram är yrkesförberedande. Denna slutsats behöver nödvändigtvis inte beröra 

alla elever på TP samt PP men utifrån det resultat vi fått från den distribuerade enkäten kan vi 

i stora drag dra denna slutsats för respektive program.  

Inre och yttre motiverande faktorer: Beträffande den öppna frågan om vad som får 

eleverna att öka sin arbetsinsats på lektionerna visade resultatet en uppdelning mellan elever 

som ansåg sig påverkas mer av yttre faktorer och elever som ansågs sig påverkas mer av inre 

faktorer. Resultatet visade att de elever som fann inre motiverande faktorer viktiga för ökad 

arbetsinsats framförallt gick på TP. De svar som placerades i kategorin inre motiverande 

faktorer var som tidigare nämnts svar som förmedlade en känsla och vilja från elevernas egna 

perspektiv. Anledningen till att eleverna på TP anser att de inre motiverande faktorerna är 

viktiga skulle kunna knytas ihop med Maslows behovshierarki. Om man ser till behovsteorin 

så är det de två översta behoven som dessa elever strävar efter, en positiv självuppfattning och 
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behov av självförverkligande (Maslow, 1987). Det skulle kunna argumenteras att eleverna på 

TP strävar efter att uppnå behovet av självförverkligande som ligger högst upp på 

behovstrappan medan eleverna på PP strävar efter de mer grundläggande behoven i Maslows 

behovshierarki. Det kan även argumenteras att eftersom det var fler elever på TP som drevs 

av inre motiverande faktorer påvisar detta att eleverna på TP genuint tycker om att studera 

och studerar inte enbart för någon belöning eller bestraffning.                                  

 Enligt Skinners operanta beteendeteori kan olika typer av belöningar och bestraffningar 

fungera som motiverande faktorer (Skinner, 1974). Resultatet för denna studie visade tydligt 

att elever anser att betyg är en viktig motiverande faktor vilket enligt Skinner är ett socialt 

incitament tillsammans med exempelvis positiv respons. Huruvida eleverna ser betyg som en 

positiv förstärkning eller negativ förstärkning går inte att utläsa i resultatet. Om eleven ökar 

sin arbetsinsats i vetskap om att det finns möjlighet att nå ett högre betyg motiveras eleven av 

en positiv yttre motiverande faktor. Däremot en elev som ökar sin arbetsinsats på grund av 

rädslan att falla ner på betygsskalan klassas som påverkad av en negativ yttre motiverande 

faktor. För lärare krävs det en medvetenhet om att betyg är en motiverande faktor i skolan, 

dock kan det vara viktigt att även sträva efter att de yttre motiverande faktorerna grundas i 

positiv förstärkning. Om man som lärare använder betyg som ett verktyg för att motivera sina 

elever lägger man även över sina förväntningar på dem. Tidigare forskning (Rosenthal och 

Jacobsen, 1992) har påvisat att lärarens förväntningar är en betydande faktor för 

elevmotivation och vi anser att lärarens förväntningar i kombination med positiv förstärkning 

i form av betyg leder till en positiv yttre motivation. Ett exempel på detta kan vara då läraren 

ger eleven möjligheten att nå ett högre betyg och i samband med detta lägger vikt på elevens 

kapacitet. Vi anser att det är viktigt att som lärare vara medveten om att elever kan motiveras 

av både inre och yttre motiverande faktorer eller en kombination av båda. Det finns 

situationer då inre stimulans och yttre stimulans är nödvändig och det är en ständig avvägning 

mellan de båda. Som lärare bör man anpassa sina lektioner för elever som drivs av olika 

sorters motivation och föra återkommande samtal om vad som driver eleverna framåt i 

undervisningen. Lärare bör uppmuntra och fostra inre motivation och samtidigt se till att yttre 

motiverande faktorer stödjer inlärningen.    

 Läraren som motivationsfaktor : En av de faktorer som elever ansåg som mest 

motiverande var Lärarens engagemang. Detta visade sig i svaren på fråga sex där eleverna på 

TP hade lärarens engagemang som den näst största gruppen bland svarsalternativen medan 

eleverna på PP hade det svarsalternativet som den tredje största gruppen. Jenner (2004) 
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beskriver lärare som en källa för motivation samt att läraren är ansvarig för att stimulera och 

föra sina elever framåt i utvecklingen inom varje ämne.  

Då eleverna uttrycker att lärarens engagemang är viktigt för deras motivation går det 

även att konstatera att eleverna har en medvetenhet om vilket ansvar läraren innehar då det 

kommer till deras studiemotivation. När eleverna själva fick beskriva på vilket sätt läraren kan 

påverka deras motivation fick vi mer djupgående svar än i den slutna frågan där lärarens 

engagemang endast förekom som ett svarsalternativ. I den öppna frågan uttryckte eleverna 

bland annat hur lärarens förhållningssätt på olika vis kunde öka deras motivation. Gardner 

hävdar att om en språklärare är inkompetent inom sitt område samt saknar passion för sitt 

yrke kommer det utan tvekan att återverka i elevens inställning till ämnet (Gardner 1959). 

Detta fann vi exempel på bland elevernas svar då de klart och tydligt uttryckte att en lärare 

bör vara kunnig inom sitt ämne samt att detta då leder till att de blir mer motiverade. Värt att 

nämna i denna fråga är att bortfallet var relativt stort då 40 procent av eleverna valde att inte 

besvara frågan. Vi tror inte att bortfallet i denna fråga beror på frågeformulering eller dylikt 

utan kan bero på placering i enkäten. Det kan möjligtvis vara så att eftersom frågan är 

placerad sist i enkäten har eleverna inte haft energi för att besvara frågan. Vi hade möjligtvis 

kunnat placera denna öppna fråga tidigare i enkäten och i stället avslutat med en sluten fråga 

då detta kräver mindre energi av respondenten.    

 Förutom det faktum att lärarens förhållningssätt ökar elevernas motivation uttryckte de 

även att en mer praktisk förändring hos läraren kunde påverka motivationen. Bland förslag på 

praktisk förändring framkom svar som gav en djupare förståelse för vilka faktorer som får 

eleverna att vilja öka sin motivation. För att återkoppla till den slutna frågan om vad som 

motiverar eleverna mest fann vi att just utformning av uppgifter samt medbestämmande var 

återkommande svar även i den öppna frågan.    

 Slutsatsen vi kan dra utifrån detta är att det blir endimensionellt att enbart konstatera att 

läraren spelar en viktig roll samt är en avgörande faktor då det kommer till elever motivation.  

Detta då varje enskild elev har olika uppfattningar om vad i lärarens engagemang som 

motiverar dem mest. För att vara en positiv faktor för motivation för varje elev i klassrummet 

krävs en mångfacetterad lärare, vilket möjligtvis kan vara ett högt krav att ställa på en lärare 

oavsett kompetens eller yrkeserfarenhet. Dock är det självklart viktigt att som lärare vara 

medveten om vilken stor roll de förväntas att inneha.   

 Sammanfattning: Av samtliga resultat kan man konstatera att eleverna på TP har en mer 

positiv inställning till studier i allmänhet samt i ämnet Engelska. TP har lyft fram svar och 

åsikter som påvisar att TP i själva verket motiveras mer långsiktigt. Att eleverna på PP 
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besitter ett mer kortsiktigt sätt att se på motivation kan möjligtvis bero på att eleverna är 

angelägna att börja sitt yrkesliv så fort som möjligt Detta kortsiktiga sätt att motiveras inom 

sina studier behöver nödvändigtvis inte vara negativt. I resultatet har vi även fått mer eller 

mindre djupgående svar angående de faktorer som påverkar elevers motivation mest. Dessa 

faktorer har visat sig att vara lärarens engagemang, vilka uppgifter som läggs fram samt att få 

vara med och bestämma och planera i klassrummet. Dessa faktorer är alltså essentiella för att 

lärare ska kunna stimulera, motivera och föra sina elever framåt i utvecklingen, vare sig 

eleverna ämnar studera vidare eller ge sig ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet.   
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7.  Förslag på vidare forskning  
 

 Motivation är ett ämne som det forskats mycket om, både i arbetslivssammanhang och som i 

denna studie i skolsammanhang. Dock är det ett begrepp i ständig förändring och i och med 

samhället utvecklas förändras även synen på motivation i skolan och de faktorer som bidrar 

till motivation. Vi anser därmed att det är viktigt att hela tiden utveckla och genomföra nya 

studier kring elevmotivation och då framförallt utifrån ett elevperspektiv.  

 Som tidigare nämnts menar vi att intervjuer hade kunnat komplettera denna studie och 

givit den ett ytterligare djup. Förslag på vidare forskning kan därmed vara att utföra 

djupgående intervjuer med elever på praktiska samt teoretiska gymnasieprogram för att där 

kunna utläsa eventuella skillnader eller likheter beträffande elevmotivation. Då denna studie 

inte heller för fram sociala faktorers påverkan på elevmotivation inom ämnet Engelska skulle 

även detta kunna vara av intresse att forska vidare inom. Det skulle även kunna vara av 

intresse att studera lärares uppfattningar om elevmotivation i relation till elevernas 

uppfattningar. Detta för att få en inblick i både elevers samt lärares syn på motivation och 

därmed kunna utläsa eventuella skillnader och likheter.  
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Bilaga 1.  
 

 

Hej  
 
Vi är två tjejer från Högskolan i Gävle som nu under hösten skriver vårt examensarbete 
på Lärarprogrammet.  Vår studie syftar att undersöka elevers motivation till ämnet  
Engelska . Denna enkät fokuserar därför på just motivation och skolämnet Engelska. 
Enkäten utförs helt anonymt och när svaren kommit in så sammanställs de i form av 
statistiska tabeller och en enskilds svar kommer ej att kunna utläsas.   
Vid eventuella frågor angående enkäten går det bra att kontakta oss via mejl.  
  
Tack på förhand för din medverkan.  
 
/ Sofia Arvidsson och Rougui Nian  
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Bilaga 2  
 

  

 

1. Gillar du att studera? 

         Ringa in den siffra du tycker stämmer bäst in på dig själv. 

       Nej inte alls _____________________________________________________ Ja väldigt mycket   

 1 2 3 4 5 6

    

 

2. Gillar du ämnet Engelska?  

Ringa in den siffra du tycker stämmer bäst in på dig själv. 

       Nej inte alls _____________________________________________________ Ja väldigt mycket 

                   1 2 3 4 5 6 

 

3. Anser du att det är viktigt att kunna Engelska? 

Ringa in den siffra du tycker stämmer bäst in på dig själv. 

        Nej inte alls _____________________________________________________Ja väldigt mycket  

 1 2 3 4 5 6 

 

 

4. Vad gillar du mest i ämnet Engelska? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Vad gillar du minst i ämnet Engelska? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Vad av följande motiverar dig mest?;  A. Lärarens engagemang 

   B. Vilka sorters uppgifter som läggs fram 

                        C. Att vara med och bestämma och planera 

                                                                 D. Lugn och ro i klassrummet 

                                                                  

                                                                 Övrigt___________________________________               

 

 

 

7. Vilka uppgifter motiverar dig mest?;  A. Läsa  

                                                                 B. Skriva  

                                                                 C. Grammatik    

                                                                 D. Lyssna/ Hörförståelse 

                        E. Prata                           

                                                                

                                                                  Övrigt____________________________________ 

 

8. Vilka uppgifter motiverar dig minst?; A. Läsa  

                                                                B. Skriva  

                                                                C. Grammatik  

                                                                D. Lyssna/ Hörförståelse 

                                           E. Prata              

                                                                 

                                                               Övrigt____________________________________ 

 

                                                              

 

9. Vad får dig att vilja öka din arbetsinsats på lektionerna?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10. Vad skulle lärarna kunna göra för att förbättra din motivation? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3  
 

 

  

Bortfall, 

slutna 

frågor 

 

Teoretiskt 

program  

 

Praktiskt 

program 

 

 

Totalt 

bortfall 

 

 

Diagram 

1,2,3,5 

 

0 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

Diagram 

4  

 

2 % 

 

0 % 

 

2 % 

 

 

Diagram 

6 

 

2 % 

 

0 % 

  

2 % 

 

Bortfall, 

öppna 

frågor 

   

 
Preferenser 

inom 

ämnet: 

Fråga 4  

 

13 % 

 

20 % 

 

16 % 

 
Preferenser 

inom 

ämnet: 

Fråga 5 

 

17 %  

 

27 % 

 

22 % 

 
Ökad 

arbetsinsats 

 

18 % 

 

25 % 

 

22 % 

 
Lärarens 

roll  

 

26 % 

 

55 % 

 

40 % 


