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Abstract 
English title: The influence of Onlinegames in Social science teching. 

Author: Annika Nordin 

Supervisor: Daniel Nyström 

This quantitative study examines to what extent online games motivates students. what It is 

based on a quantitative method such as a questionaire where students and teachers have 

answered questions about which teaching methods that motivatate student the most . The 

study shows that onlinegames motivate children, especially boys. However, they do not 

motivate them more than learning by doing experiments and pracitical work, such as arts and 

craft. 

Moreover, the study shows that the teachers are aware of what kind of teaching that motivates 

the students the most and also that the teachers in general play an important part in order for 

the students to feel motivated in the classroom. 

The conclusion of this study is that teaching using a veriaty of methods where students can 

connect the information they learn to their own reality and envoriment is the kind of teching 

that motivates them the most. 

Keywords: Inner and External motivation, Teaching method and Online games 
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1.  Inledning 
Peter Gärdenfors skriver i ett debattinlägg att ”Skolans struktur tar kål på elevernas 

motivation”. Han talar om att det är viktigt att skilja på inre och yttre motivation. Den inre 

motivationen drivs av att själva aktiviteten leder till tillfredsställelse medans den yttre 

påverkas av, att det man gör leder till något värdefullt, till exempel betyg och som inte är 

kopplat till själva aktiviteten (Sydsvenskan 2010. 13/4). 

Att möta elever utifrån deras intressen är inte alltid en lätt uppgift för pedagoger i skolan. 

Elever har sin verklighet i både en analog och en digital värld. Många lärare har inte 

kunskapen om de spel och cybervärldar eleverna rör sig i. Det kan ske med olika former av 

digitala verktyg såsom telefoner, surfplattor eller datorer. Att använda sig av dessa verktyg i 

undervisningen är en fråga som är aktuell. Gärdenfors hänvisar till pedagogen Jerom Bruner 

som lyfter fram tre gynnsamma faktorer som ökar motivationen och dessa faktorer fångar 

barn och ungdomars intresse när de spelar datorspel. Faktorerna bygger på spelarens 

nyfikenhet, kompetens och ömsesidighet (Sydsvenska Dagbladet 2010, 13/4). Hur påverkas 

elever om de får använda onlinespel i undervisningen, som till exempel Minecraft? Ökar det 

elevernas motivation? Upplever lärarna att elevernas motivation ökar? Det är frågor som 

kommer behandlas i denna studie.   
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1.1.  Bakgrund 
Det Gärdefors påstod i sin artikel, det vill säga att skolan tar död på elevernas motivation fick 

mig att vilja ta reda på vilken undervisningsmetod elever upplever som motiverande. Det är 

självklart inte så enkelt att det bara är en undervisningsmetod som är motiverande för alla 

elever. Det finns säkert flera faktorer som påverkar elevers motivation i skolarbetet. I artikeln 

Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång (Skolverket 2015) som utgår från 

artikeln “Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling 

students” och är en översikt av utbildningsvetenskaplig och psykologisk forskning och teorier 

om motivationsfrämjande arbete i skolan. Utbildningsforskarna Margareta Maria Thomson 

och Jessica Wery som är verksamma vid North Carolina State Univeristy är författarna till 

artikeln.  Deras indelning av faktorer som påverkar elevers motivation är enligt följande; 
 

• Motivationsgraden påverkas av inre och yttre faktorer 

• Bekräfta sig själv och bli bekräftad av andra  

• Viktigt att utveckla elevens inre motivation 

• Tidigare misslyckanden ligger bakom låg motivation 

• Motivationen ökar om läraren tror på sina elever  
 

Skaalvik och Skaalvik menar också på att “motivation har en indirekt betydelse för lärandet 

genom elevernas insatser, koncentration, uthållighet och lärstrategier” (Skaalvik & Skaalvik 

2016. s.9) Fleischer och Kvarnsell tar upp i sin bok Digitalisering som lyfter skolan - teori 

möter praktik, att i skolan betraktas ofta motivation som ett medel för att eleven ska nå sitt 

mål. De hänvisar till tidigare forskning som visar att motivationen ökar om elever får tillgång 

till en egen dator (2005). I denna studie har eleverna tillgång till egna surfplattor i form av 

Ipads. Fleischer och Kvarnsell delar upp motivation i yttre och inre motivation, vilket jag 

också kommer göra i studien. Förklaring av dessa begrepp behandlas i teoriavsnittet.  

Minecraft  
Minecraft är ett dataspel som är skapat av Majong som är ett spelutvecklingsföretag från 

Sverige. När spelet släpptes på marknaden var det inte helt klart, utan de utvecklades med 

hjälp av feedback från spelare. Minecraft är ett spel som utspelar sig i en öppen värld där 

spelaren skapar sitt äventyr själv, möjligheterna är oändliga. En faktor som skiljer Minecraft 

från många andra spel är att det inte finns någon guide som talar om hur spelaren ska göra. 

Spelet har en mängd världar med olika innehåll som till exempel öknar, lummiga skogar och 
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snötäckta landskap. Alla världar är uppbyggda av block som är en kubikmeter stora, de kan 

liknas vid stora legobitar och har i stort sett samma funktion. Blocken går att bygga upp, 

rasera och flytta runt precis hur som helst mellan de olika världarna man skapat. Världarna 

förändras vartefter ett block flyttas. När du flyttar på ett block bildas ett tomrum där andra 

byggnationer kan skapas. I Minecraft finns två spelsätt “Survival mode” och “Creative mode” 

där det första fokuserar på att samla på sig och bygga verktyg för att kunna försvara sig och 

överleva i spelet. Här behöver du även se till att du har mat för att överleva. Det andra 

spelsättet ligger fokus på att bygga och konstruera och du är inte beroende av att samla in 

något för att kunna skapa. Du behöver inte oroa dig över mat, fiender eller för att dö. Det 

finns inte någon form att belöningssystem i spelet. “Creative mode” är det spelsätt som 

lämpar sig bäst som undervisningsmetod eftersom fokus ligger på att bygga och skapa världar 

om till exempel en miljö från forntiden (Gyllenstig Serrao 2016).  

 

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur elever och lärare upplever motivationen med 

onlinespel i form av Minecraft, som en undervisningsmetod inom de samhällsorienterande 

ämnena. En sådan studie kan belysa i vilken omfattning eleverna blir motiverade av att 

använda onlinespel. Det är också relevant att studera om elever och lärare är samstämmiga 

vad det gäller vilken undervisningsmetod som ökar motivationen hos eleverna. 
 

1.2.1. Frågeställning 

Vilka undervisningsmetoder i lärmiljön upplever eleverna, leder till ökad motivation i SO-

ämnet? 

 

Stämmer lärarnas upplevelse om vilka undervisningsmetoder som ökar motivationen hos 

eleverna överens med elevernas åsikter?  

 

1.2.2. Nyckelord  
Nyckelord: Inre och yttre motivation, undervisningsmetod och onlinespel.  
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2.  Tidigare forskning  
I det här avsnittet kommer definitionen av motivation presenteras genom tidigare forskning 

kring begreppet motivation. Definitionen av motivation eller elevers motivation att lära i 

skolan är en av de svårare delarna inom motivationsforskning, eftersom det begreppet 

definieras på så många olika sätt menar Giota. Giota har i sin studie gjort en litteraturöversikt 

för att se vilka av skolans direkta och indirekta effekter som påverkar elevers utveckling. Den 

heter ”Skoleffekter på elevers motivation och utveckling” (Giota 2002). En annan forskare 

vid namn Jan Blomgren tar upp att begreppet motivation är ett ”multidimensionellt begrepp” 

vilket gör det svårt att mäta effekter på lärandet hos elever (Giota 2002, s.281, Blomgren 

2016). Blomgrens studie ” Den svårfångade motivationen - elever i en digitaliserad lärmiljö ” 

kommer jag redovisa längre fram i denna del. Enligt Giota (2002) så är enkäter det vanligaste 

sättet att ta reda på om elevers inställning och attityd till skolan. Blomgren har också använt 

sig av enkäter i sin studie, vilket inte alla har gjort som jag kommer hänvisa till. Det kommer 

förekomma intervjuer och observationer för insamling av empiriskt material från tidigare 

forskning.  

Jag kommer dela in genomgången i två olika kategorier som jag benämnt som 

förhållningssätt till lärande och meningsfullhet skapar motivation.  

Det forskarna inom motivationsforskningen verkar vara eniga om är först och främst att 

begreppet motivation är svårt att definiera. En annan sak är att lärare bör ha kunskap om hur 

motivation fungerar för att kunna veta vilken undervisningsmetod som leder till motiverade 

elever (Skaalvik & Skaalvik 2016). När jag utförde min studie märkte jag hur svårt eleverna 

hade att förstå begreppet motivation, om forskare har svårt att definiera motivation förstår jag 

att eleverna blev väldigt osäkra över vad jag egentligen menade med enkätfrågorna.  Frågorna 

finns under resultat.  

 

2.1.1. Förhållningssätt till lärande 
 

För att kunna ge alla elever en bra utbildning behöver skolan ta ansvar för elevernas 

förhållningssätt till sitt eget lärande genom att göra undervisningen meningsfull och relevant 

för alla elever, det skriver forskaren Trevor Dolan i en artikel i Sydsvenskan (Dolan 2009). 

Han menar på att “motivation är ett resultat av skolans arbete - inte en förutsättning huruvida 

en elev kommer klara skolan eller inte” (Dolan 2009). Får eleven tillgång till ett striktare 



 

 5 

ramverk ökar förutsättningarna för att klara sin skolgång med goda resultat jämfört med 

dagens läge anser Dolan (Dolan 2009). 

Martin Hugo har i sitt forskningsprojekt följt åtta gymnasieelever under tre år där han 

genomförde deltagande observationer med de åtta eleverna. Hans bok ”Från motstånd till 

framgång - om att motivera när ingen motivation finns”, bygger på den studien och där vi får 

följa de åtta eleverna på deras resa mot framgång och godkända betyg, gemensamt för 

eleverna var att de alla hade ofullständiga betyg, negativa självbilder och var allmänt 

omotiverade till skolarbete. Hugo menar att, för att ge elever ett bra utgångsläge i skolan, så 

är det viktigt att kunskapskraven och målen i skolan är tydliga för eleverna, samt att eleverna 

upplever att målen är rimliga att uppnå. Om eleven upplever målen som orimliga att nå avtar 

elevens lärande (Hugo 2011). Enligt Lundgren och Lökholm ökar motivationen hos eleverna 

när de har känslan av att de kommer klara uppgiften de ska utföra (Lundgren & Lökholm 

2006, s. 48). Elever med god självkänsla värderar oftare en uppgift eller en aktivitet högre än 

de med låg självkänsla och de anser oftare att de är kompetenta nog att klara av uppgifter de 

fått, till skillnad för elever med låg självkänsla (Harter i Giota 2002, s.286). I samma artikel 

tar Giota upp vad Banduras hävdar och det är att människors liv styrs av sina egna 

föreställningar om hur de genomför sina olika handlingar. Vidare menar Banduras enligt 

Giota att det många gånger handlar om att ha viljan och orken att genomföra uppgiften i 

fråga, än om att inte kunna utföra den. Det vill säga vilken inställning man har just då när det 

ska ske (Banduras i Giota 2002, s.286).  
 
 

Peter Gärdenfors är en annan framstående forskare inom motivationsforskning, han är 

professor i kognitionsvetenskap och han påvisar betydelsen av motivation och förståelse för 

lärandet.  I boken ”Lusten att förstå - om lärande på människans villkor” ger han ett antal tips 

om hur lärare kan höja motivationen hos elever både till skolarbetet och för framtida 

utveckling. Gärdenfors menar att en viktig del för att få eleven intresserad på ett emotionellt 

plan, är att utgå från elevens intressen och motivation. Den inre motivationen bygger på 

elevens intressen och den egna drivkraften av att få uppgifter gjorda, själva aktiviteten ger 

tillräcklig tillfredsställelse för att genomföra aktiviteten medans den yttre motivationen drivs 

av någon form av belöning exempelvis betyg. Om den yttre motivationen missbrukas kan de 

leda till att den inre motivationen avtar eller dör helt menar Gärdenfors (Gärdenfors 2010, 

s.79). När det gäller inre och yttre motivation så menar Lundgren och Lökholm att det finns 

ett samband mellan dessa som vi måste ta hänsyn till i diskussionen kring motivation. Den 
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yttre motivationen kan vara en artefakt, det vill säga ett verktyg för de elever som behöver 

hjälp med att förändra ett beteende men det gäller att vara vaksam på hur det används för att 

verktygen inte ska tappa sin status. (Lundgren och Lökholm, 2006 s. 46-48).  

Det finns så mycket i det nutida samhället som eleverna erbjuds och finner sig motiverade av. 

Gärdenfors påstår att “ Det krävs stora förändringar i skolans struktur för att väga upp den 

omgivande världens lockelser” (Gärdenfors, 2010, s.82).  
 

I Jan Blomgrens avhandling ”Den svårfångade motivationen - elever i en digitaliserad 

lärmiljö” har han undersökt tre klasser i årskurs nio som underlag för att undersöka elevers 

motivation och målorientering i en digitaliserad lärmiljö. Blomgrens empiriska material 

samlades in genom en enkätform som heter PALS (The Patterns of Adaptiv Learning Scales) 

som är ett internationellt etablerat mätinstrument samt gruppintervjuer med eleverna.  

Resultatet i Blomgrens studie visar att de flesta elevers motivation främjas av flera olika 

delar, bland annat ”en varierad undervisning, en tydlig uppgiftsstruktur samt ett socialt klimat 

med utrymme för mycket samarbete och stöd i lärandet” (Blomgren 2016, s.239). Vidare 

visar undersökningen att eleverna upplever ökad motivation när lärmiljön digitaliserats. Det 

medför också en större självständighet och högre kvalitet på skolarbetet. Det stöd som 

eleverna får av de digitala resurserna upplevs generellt som att genomförandet av skolarbetet 

blir enklare. Lärmiljöns utformning och elevens motivation har ett starkt samband med 

resultatet. I resultatet av studien framkom att eleverna är medvetna om att motivationen 

påverkas av deras personliga inställning till skolarbetet. Eleverna är medvetna om vad som 

driver dem till att utföra skolarbetet, de kan reflektera över vilka faktorer som påverkar deras 

motivation (Blomgren 2016. s. 240). 

 

Angela Duckworth är professorn som satt ordet Grit på allas läppar. Hon har gjort en mängd 

olika studier kring vad som får vissa att nå sitt mål och andra att inte hitta kraften att slutföra 

uppgifter de påbörjat, det vill säga att inte nå sitt mål. Duckworth har lyckats identifiera en 

psykologisk faktor som visar vem som kommer nå sina mål. Hon menar på att det är en 

förmåga som handlar om att ha motivation till att hålla fast och fullfölja sin uppgift för att nå 

till det mål man har satt upp. När Klingberg i förordet gör översättningen, liknar han det vid 

”driv” ”ihärdighet” eller jävlar anamma”(Klingberg citerad i Duckworth, 2017, s.11). För att 

uppnå Grit enligt Duckworth finns det fyra delar som ökar chanserna för att lyckas med sitt 

lärande och de är intresse, övning, syfte och hopp och vilken inställning man har till dessa 

faktorer.   
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Genom att använda sig av olika undervisningsformer ökar chanserna till att fler elever känner 

sig motiverade. I min undersökning visade det sig att majoriteten av eleverna kände sig 

motiverade av de flesta undervisningsmetoder som enkäten innehöll. Min tolkning är att 

elever i yngre åldrar är nyfikna och öppna för många olika undervisningsmetoder.  

     

2.1.2. Meningsfullhet skapar motivation  
 

Enligt Martin Hugo så måste skolans innehåll vara meningsfullt för eleverna. Lärande 

situationerna bör upplevas som verkliga och kunna appliceras till verkligheten av eleverna. 

Det vill säga att de eleverna lär sig, kan de använda sig av utanför skolan (Hugo 2011).  Som 

jag nämnt tidigare så var gemensamma nämnare att de inte hade fullständiga betyg, en negativ 

bild av skolan och var omotiverade till allt som hade med skolan att göra. Hugos 

forskningsgrupp var enig om att ämnet Hemkunskap gav dem mest kunskap som de kunde 

använda både i och utanför skolan. I hemkunskapen fick de utföra saker praktiskt med 

händerna samt att de kunde se resultat av sitt arbete ganska omgående. Hugo hänvisar till 

Krokmark som menar att ”Det mesta lärande sker intersubjektivt, alltså mellanmänniskor. Vi 

lär oss i mötet med andra människor då blir vi identifierade, uppmärksammade, sedda och 

bekräftade” (Krorkmark i Hugo 2011, s. 23). Lärandet blir alltså meningsfullt på många plan. 

Gärdenfors menar att det emotionella påverkar elevers lärandeprocess. Eleven måste kunna 

bedöma värdet av kunskap, av ett arbete eller en händelse för att kunna lära sig något. För att 

kunna göra det krävs en känslomässig reaktion för att arbetet eller händelsen ska leda till 

något värdefullt (Gärdefors 2010). Resultatet i Blomgrens studie visar att eleverna har god 

insikt i vad som motiverar dem eller inte. De framkommer att eleverna upplever ökad 

motivation och större självständighet när lärmiljön är digitaliserad. De digitala resurserna 

underlättar och stödjer eleverna i skolarbetet. Motivationen ökar till att genomföra sitt 

skolarbete när eleverna får tillgång till digitala verktyg (Blomgren 2016, s. 240). Här kan man 

se att eleverna tycker att uppgifterna blir meningsfulla att utföra när de får använda digitala 

hjälpmedel och för många elever underlättar utförandet. 

I min studie visar resultatet att de undervisningsmetoder där eleverna får använda sig av 

experiment och praktiskt arbete, leder till ökad motivation. 

 

 



 

 8 

  

Angela Duckworth är professor i psykologi och hon har i en serie studier visat vad som 

motiverar människor till att nå sina mål. Hon benämner den faktorn som Grit. I hennes bok 

”Grit – Konsten att inte ge upp” har hon samlat flera olika studier som hon och andra gjort. I 

kap 6 tar hon upp vikten av intresse när det gäller att bli motiverad. När man upptäcker att 

man är intresserad av något sker det inte som en aha upplevelse utan den byggs upp genom att 

man provar på något om och om igen. För en nybörjare är det viktigt att få stöd och 

uppmuntran i sitt nya intresse för att hålla motivationen vid liv. En annan del som påverkar 

motivationen är att nybörjaren måste få utforska sitt nya intresse i sin egen takt och på sitt 

eget sätt. Det finns studier som visar att de elever som har dominerande lärare och föräldrar 

ofta tappar sin inre motivation. Om man stressar på en nybörjare leder det ofta till att intresset 

och motivationen avtar. Genom rätt stöd och uppmuntran ges eleven möjlighet att uppnå sina 

mål (Duckworth 2017, s. 123- 124). 
 
 

3.  Teoretiska perspektiv 
När man söker på ordet motivation i Nationalencyklopedin(www.ne.se) beskrivs det som en 

psykologisk term, där det är faktorer som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.  

Genom att arbeta med motivation på flera olika sätt ges elever större möjlighet att lyckas i 

skolan. Det leder även till att de lyckas i framtiden också, det menar Davidsson & Flato 

(2010). “Motivation är det som framkallar aktivitet hos eleverna, det som håller igång 

aktiviteten och ger den mening och mål” (Davidsson & Flato 2010,s. 8).  
 

Motivationsbegreppet kan delas in i inre - och yttre och obefintlig motivation. Elever som 

drivs av inre motivation gör något för sin egen skull och det sker naturligt samt att det leder 

till en mer varaktig kunskap. Om eleven drivs av en yttre motivation så upprätthåller hen en 

aktivitet för att få belöning av någon form. Det kan vara betyg, beröm eller pengar. Finns det 

ingen motivation det vill säga att den är obefintlig så har eleven inget driv alls till att utföra 

någon form av arbete (Davidsson & Flato 2010).  
 

Grit är en annan benämning för motivation som professor Angela Duckworth presenterar i sin 

bok Grit – konsten att inte ge upp. Hon beskriver grit som en kombination av tre egenskaper 

och dessa är uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp. Duckworth menar på att det går 
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att utveckla och förstärka dessa egenskaper på egen hand men att det behövs också stöd från 

omgivningen i form av föräldrar, lärare och vänner. Genom att finna sin passion i livet, få 

förståelse för sina personliga skäl till att vilja fortsätta framåt och inte ge upp, aldrig sluta öva 

och att se varje tillfälle av misslyckande som ett tillfälle att lära, så utvecklas grit  

(Duckworth 2016).  
 

De centrala begreppen i denna studie är inre och yttre motivation. Betydelsefulla 

motivationsteorier har kategoriserats i inre och yttre motivation. Teorierna kommer att vara 

underlag för bearbetningen av det empiriska materialet i studien. I kategorin inre motivation 

kommer vikten av lärarens roll, gruppens betydelse och meningsfulla sammanhang beröras. I 

kategorin yttre motivation berörs områden som belöning och beröm.  

   

3.1.1. Inre motivation  
 

Jarome Bruner är en psykolog som Gärdenfors hänvisar till i sin bok ”Lusten att förstå – om 

lärande på människans villkor”. Bruner menar på att människan har en medfödd vilja att lära 

sig saker. Hans tre huvudmotiv till att vilja lära sig något är; Nyfikenhet, kompetens och 

ömsesidighet. Enligt Gärdenfors så är det vad inre motivation innebär (Gärdenfors 2010. s. 

86-89)  

Elever med stark inre motivation har också en god självkänsla och det driver eleven framåt 

för att nå olika mål i livet, menar Boström och Svantesson. Drivkraften ger en 

målmedvetenhet som stimulerar motivationen i rätt riktning och den inre motivationen stärks 

när känslan av att lyckas infinner sig (Boström & Svantesson 2007). Det är viktigt att 

motivera elever så att de upprätthåller sin inre motivation genom hela skoltiden, det är 

lärarens uppgift enligt Davidsson & Flato (2010). Det finns en risk att den inre motivationen 

försvinner om undervisningen bara fokuserar på betyg som resultat och andra yttre faktorer. 

Teorierna inom inre motivation som tas upp i studien är: lärarens roll, gruppens betydelse och 

meningsfulla sammanhang. 
 

3.1.2. Lärarens roll 
 

Trots digitala verktyg i undervisningen kommer läraren behövas för att skapa en inre 

motivation hos eleverna. Läraren måste vara lyhörd inför sin elevgrupp, för att kunna se vad 
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eleverna behöver för anpassningar i undervisningen, så deras behov och intressen tillgodoses 

anser Imsen. Det leder till att eleverna får en mer positiv inställning till inlärning och den inre 

motivationen ökar (Imsen 2010). En professionell lärare har goda ämneskunskaper och en 

förmåga att kommunicera dessa för att skapa känslor för tillit, tilltro och trygghet hos eleverna 

anser Kindberg (Kindberg 2011). Kindberg menar vidare att dessa känslor är grundläggande 

för att elever ska lyssna och vilja lära sig någonting nytt tillsammans med andra. Läraren 

behöver vara medveten om hur hen skapar intresse och förståelse för eleverna i sin 

undervisning (Kindberg 2011 s. 127). Med en stöttande lärare får elever att ökat engagemang 

i skolarbetet, en positiv inställning till skolan och tar mer initiativ i skolarbetet. De ber om 

hjälp och anstränger sig mer menar Skaalvik & Skaalvik (Skaalvik & Skaalvik, 2016 s. 85)  

 

3.1.3. Gruppens betydelse  
 

Alla vill känna någon form av grupptillhörighet både i klassrummet och på fritiden. Genom 

att elever delar med sig av idéer och erfarenheter kan de påverka varandras motivation. 

Klasskamraters attityder och förhållningssätt till skolarbetet påverkar elevers motivation 

(Skaalvik & Skaalvik 2016). Även Davidsson & Flato menar att ett positivt klassrumsklimat 

leder till att eleverna motiverar varandra och kan samarbeta bra, vilket höjer den inre 

motivationen (Davidsson & Flato 2010, s. 14).      
 

3.1.4. Meningsfulla sammanhang 
 

För att ett ämne ska bli meningsfullt för elever måste det finnas ett personligt intresse för att 

skapa meningsfulla sammanhang. Elevers intresse är en del av den inre motivationen och det 

leder till att elever arbetar aktivt på grund av innehållet (Davidsson & Flato, 2010 s. 47). Om 

elever förstår nyttovärdet med undervisningen så inser de att arbetet med skolämnena gör det 

lättare att nå mål framöver och det kan öka motivationen. Det är lättare för äldre elever att se 

koppling mellan nyttovärde och framtiden i form av utbildning eller arbetskarriär som mål. Är 

skolämnet knutet till elevens intressen har eleven lättare att se nyttovärdet i undervisningen 

enligt Skaalvik & Skaalvik (Skaalvik & Skaalvik 2016).  
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3.1.5. Yttre motivation  
 

Den yttre motivationen som jag nämnde i inledningen av teoriavsnittet, betyder att eleven 

endast utgör en aktivitet för att få en belöning av något slag. Exempel på det kan vara pengar, 

betyg eller beröm. Davidsson & Flato menar att dessa aktiviteter bara är ett medel mot ett 

annat mål. De menar också att yttre motivation kan leda till att kunskap förvärvas men att den 

inre motivationen leder till mer fördjupad kunskap. Den yttre motivationen kan vara ett 

verktyg som motiverar elever som har svårt att hitta sin inre motivation (Davidsson & Flato 

2010, s. 97-98). Teorin inom yttre motivation som tas upp i studien är: belöning och beröm 
 
 

3.1.6. Belöning och beröm  
 

Genom datorspel kan eleven få omedelbar respons för sina prestationer genom olika 

belöningssystem, det kan vara till exempel fyrverkerier på skärmen efter avslutat uppdrag 

eller att efter rätt svar komma vidare till nästa nivå (Fleischer & Kvarnsell 2015, s. 93). Betyg 

är en av de största yttre faktorer som finns inom skolvärlden. För elever i högre stadium är 

betyg en belöningsfaktor som enligt Lundgren och Lökholm (2006) övergår till en yttre 

motivationsfaktor. Det svåra med att undersöka den yttre motivationen i lägre åldrar är att de 

inte har något betygssystem, I min studie har eleverna inte betyg utan omdömen eftersom de 

går i årskurs tre. Når eleven målet för kriterierna i bedömning kan dessa ses som en sorts 

belöning eller leda till beröm från läraren. Genom att använda belöningar frekvent och 

rutinmässigt kan den inre motivationen hämmas och övergå till en yttre motivation. Lundgren 

och Lökholm menar att belöning kan vara effektivt vid läxor och skolarbeten för att uppnå en 

snabb motivationshöjare men problematiken i ett sådant förfarande är att det som drivs av 

yttre motivation måste underhållas för att ha fortsatt effekt. Den uppgift som gjordes med en 

inre motivation utan belöning kan snabbt omvandlas till en yttre motivation om den belönas 

och den inre motivationen släcks (Lundegren och Lökholm 2006). Davidsson och Flato 

(2010) tar även upp att den yttre motivationen inte bara syftar till att få belöningar i framtiden 

utan den kan även vara kopplad till belöningar i nuet i form av uppmuntran och beröm. 

Beröm är enligt Lundgren och Lökholm ”att man delger någon annan en positiv bedömning 

av personens produkt, handledning eller attribut” De menar vidare att den allmänna 

uppfattningen av beröm är att det leder till mer motivation hos individen som för beröm till 

exempel om en elev gör en bra prestation bör denna berömmas av läraren. Berömmet leder till 
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att eleven fortsätter att prestera bra tack vara att motivationen ökar och självkänslan stärks 

(Davidsson och Flato 2010, s. 97). Lundgren och Lökholm ser även faran i beröm, som ett 

mynt har den två sidor och beröm kan både hjälpa och stjälpa elever. De hänvisar till Brophys 

resultat från hans studie, där han inte hittade några kopplingar mellan elevens prestation och 

lärarrens beröm. Det finns forskning som visar vikten av att beröm ges på rätt sätt och vid rätt 

tillfälle för att få bäst effekt. Om det inte träffar rätt kan det leda till ett helt annat agerande än 

det var tänkt från början. När en lärare berömmer elever ofta leder det till att läraren och 

eleven inte har samma uppfattning om de beröm läraren ger, det kan leda till att eleven vill 

bevisa att berömmet inte är korrekt enligt författarna (Lundgren & Lökholm 2006). 
 

4.  Material & metod 
I denna del kommer jag redogöra för vilken metod och vilket empiriskt material jag använt 

mig av i denna studie. Jag har använt mig av en kvantitativ metod för att uppnå syftet med 

studien. Tanken med en kvantitativ metod är att kunna se variationer i en större grupp än vad 

som vore möjligt med djupgående intervjuer. Tanken är att studera elevernas upplevda 

motivation i en större grupp och på så sätt få ett bredare perspektiv. En kvantitativ 

undersökning bygger på statistiskt material och siffror (Eliasson 2013, s. 21).  

En kvantitativ undersökning innefattar oftast betydligt fler respondenter än en kvalitativ och 

det leder till att generaliseringsbarheten i sig ökar (Harboe 2013, s. 35).  “Sammanfattningsvis 

lämpar sig kvantitativa metoder bäst för att mäta “på bredden” - För att uppskatta hur 

utbredda olika tydligt beskrivna förhållanden och attityder är inom den undersökta gruppen” 

(Eliasson 2013, s. 30).  I studien valde jag att använda mig av en anonym enkätundersökning 

för att ta reda på elevernas motivation till onlinespel i lärmiljön som undervisningsmetod.  

 

4.1. Urval 
 

Enkätundersökningen genomfördes i tre årskurs tre klasser. Liknande undersökningar har 

genomförts i äldre årskurser, därför valde jag att undersöka elever i årskurs tre. De tre 

klasserna fanns på samma skola i en stad i Mellansverige. Elevsammansättningen på skolan 

består av elever med föräldrar med hög utbildningsbakgrund. Elevantalet som svarat på 

enkäten är 66 stycken. Alla klasser har tillgång till Ipads men det är bara två av klasserna som 

arbetar regelbundet med Ipads i undervisningen.    
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4.1.1. Att använda enkäter med barn  
 

Det är viktigt att formulera enkäten med klara och tydliga frågor så att de passar elevernas 

ålder. Enligt Eliasson är det viktigt att använda sig av ett vardagsspråk utan fackuttryck. 

Frågorna bör även vara korta och bara innehålla en frågeställning. Det är bättre att ställa fler 

frågor än att ställa en flersvarsfråga. Dessutom bör frågorna handla om samma saker eller 

område samt att undvika ledande frågor (Eliasson 2013, s. 39). Jag har tagit hänsyn till dessa 

punkter när jag formulerat enkäterna.  

 

Jag har valt att använda mig av enkäter som både elever och lärare svarat på digitalt. På grund 

av tidsbrist svarade en av klasserna på enkäten i pappersform. Jag redovisar längre fram hur 

det gick till. Enkäterna har bestått av frågor om hur olika arbetssätt som är vanliga i 

undervisningen, motiverar eleverna. Frågorna besvarades med skalan 1-5 där 1 är minst 

motiverad och 5 är mycket motiverad. Enkäten avslutas med en öppen fråga där respondenten 

kan svara fritt om vilket arbetssätt som motiverar eleverna i SO. Jag valde att genomföra en 

anonym enkätundersökning för att ta reda på om elever upplever ökad motivation för SO om 

eleven har tillgång till onlinespel i undervisningen. Enligt Harboe (2013) finns det ett problem 

med att använda sig av graderad svarskala där det finns en mitten kategori. Det finns en risk 

att respondenter väljer mitten svaret på vilken fråga det än är. Skalan kan även upplevas på 

olika sätt, respondenterna kan uppleva det svårt att veta om man tycker att något är 

exempelvis bra eller mycket bra och att det kan vara ett svårt val att göra (Harboe 2013, s. 

74).  

 

Även om jag var noggrann med hur jag konstruerade enkätfrågorna kände jag att det fanns en 

risk att eleverna skulle uppleva dem svåra att förstå. Jag fick förklara vad jag menade med 

ordet motivation samt att hur skalan fungerade, det vill säga att om de upplevde sig mest 

motiverad så var svaret en femma eller minst så var svaret ett. Det var endast ett fåtal elever 

som kunde utföra enkäten på egen hand utan att jag läste upp frågorna och de fastnade ofta på 

vad som menas med motivation, trots att frågorna var i stort sätt formulerade på samma sätt 

men med olika undervisningsmetoder. Jag är medveten om att det kan ha påverkat elevernas 

svar att jag förklarat ordet motivation ett flertal gånger men jag ansåg det ändå viktigt att 

eleverna förstod frågorna. När respondenterna inte förstår frågeformuläret så blir det inte 

användbart (Harboe 2013, s. 65).    
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Den öppna frågan utan svarsalternativ som avslutade enkäten, kan vara kompletterande till de 

tidigare frågorna med svarsalternativ i formuläret. Ejlertsson menar att det finns fördelar med 

att ersätta frågor med svars alternativ för att ge respondenten möjlighet att utveckla sitt svar 

(Ejlertsson 2005) . Enkätfrågorna finns som bilaga 1 och bilaga 2. 

4.1.2. Genomförandet  
 

Jag fick möjlighet att vara med i ett projekt där man ville undersöka hur elever i årskurs 5 och 

8 blir motiverade av att använda sig av onlinespel i undervisningen. Det projektet fick jag inte 

använda i min uppsats enligt högskolan för att det inte var inom åldersspannet för min 

utbildning det vill säga F-3. Jag fick då hjälp med att hitta klasser i rätt ålder för att kunna 

genomföra min undersökning. Jag fick kontakt med en skola där de arbetade med onlinespel i 

undervisningen. Lärarna kontaktades via mail där jag förklarade hur undersökningen skulle gå 

till, det vill säga att jag skulle komma till skolan och göra enkäten med varje elev samt att 

enkäten var digital. Lärarna och jag kom överens om att vi skulle ses veckan efter höstlovet. 

Undersökningstiden per elev beräknade jag till ca 10 min. Undersökningen genomfördes 

under en vecka där jag tog en klass i taget. Upplägget var likadant för två klasserna, det vill 

säga att de gjorde enkäten tillsammans med mig i ett enskilt rum den sista klassen gjorde 

enkäten i pappersform som jag sedan lade in digitalt. Lärarna gjorde sina enkäter själva via en 

länk. 

 

I en av enkätfrågorna tar jag upp ett digitalt läromedel som heter NOMP och vill därför 

förklara vad det är för något. NOMP är ett matematikprogram där man kan öva på de flesta 

grunder inom matematiken. Det har ett direktverkande belöningssystem som inspirerar till att 

jobba vidare.  

4.1.3.  Forsknings övervägande 
 

När man utför vetenskaplig forskning måste man följa Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer (Dalen 2007, s. 20-21). De deltagande lärarna fick ett informationsbrev om studien 

via mail. I mailet informerade jag om syftet med studien. Jag informerade även informanterna 

om att jag följer de etiska principer som Vetenskapsrådet tagit fram, genom hela studien. De 

fick information om att enkäten skulle vara anonym och att inga svar skulle kunna härledas 

till någon av respondenterna. Enligt Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer är det viktigt 
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att respondenterna själva får välja om de vill medverka i studien eller inte. De får även välja 

om de vill fullfölja eller avbryta sin medverkan när som helst under studien 

(Vetenskapsrådets, 2017). Eftersom jag använde mig av anonyma enkäter så kommer inga 

utomstående kunna identifiera de medverkande. Enkäten hade bara i uppgift att besvara syftet 

och frågeställningarna i min undersökning och kommer inte beröras i andra sammanhang. 

 

5.  Resultat & Analys 

I denna del kommer jag redovisa resultatet från enkätsvaren och sedan analysera resultatet 

med utgångspunkt från mitt syfte och mina frågeställningar. I analysen kommer jag analysera 

svaren utifrån inre och yttre motivation.  

Mitt övergripande syfte med studien är att undersöka hur elever och lärare upplever 

motivationen med onlinespel i form av Minecraft, som en undervisningsmetod i de 

samhällsorienterande ämnena. Fortsättningsvis kommer de samhällsorienterande ämnena 

förkortas med SO. Om resultatet gäller generellt i hela Sverige går det inte att dra slutsatser 

om, utifrån denna studie.    

Eleverna i undersökningen svarade på frågor om vilken undervisningsmetod som motiverar 

dem mest i SO – undervisningen. På den fem gradiga skalan är 1 minst motiverad och 5 mest 

motiverad. I min analys slås resultatet från svaren 4 och 5 samman och respresenterar det som 

motiverar mest och svaren 1 och 2 representerar det som motiverar eleverna minst. De 

undervisningsmetoder som är med i enkäten är: föreläsning av läraren, eget arbete, arbeta i 

grupp, digitala läromedel ex Nomp, onlinespel ex Minecraft samt experiment eller praktiskt 

arbete.  

 

Det empiriska materialet samlades in under en och samma vecka. Det skedde veckan efter 

höstlovet på en skola i en av stad i Mellansverige. Jag hade via mail kommit överens med 

lärarna om att detta var en bra vecka att genomföra enkäten på. Två av tre klasser fick svara 

på enkäten digitalt med stöd av mig och den tredje klassen fick göra enkäten i pappers form 

på grund av tidsbrist. De enkäter som gjordes i pappersform matade jag själv in svaren digitalt 

för att göra det möjligt att sammanställa alla svar. När jag skulle genomföra den digitala 

enkäten med elever fick jag tillgång till ett eget rum där jag i lugn och ro kunde låta eleven 

genomföra enkäten med möjlighet att fråga mig och det uppkom oklarheter under 
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genomförandet. Den digitala enkäten tog cirka 10 minuter per elev vilket gjorde att jag i slutet 

på veckan bestämde mig för att låta den sista klassen svara på enkäten i pappersform.  

Elevenkäten finns under bilaga 1 och lärarenkäten finns under bilaga 2 och de finns i slutet av 

uppsatsen. De elever som svarade på enkäten i pappers form delades upp i två grupper. Jag 

introducerade enkäten inför hela klassen sedan fick de elever som läraren ansåg vara svaga 

läsare, sitta med mig inne på fritid och genomföra enkäten. De svaga läsarna var sex till 

antalet. Jag läste frågorna högt för eleverna och de fick samtidigt möjlighet att fråga om det 

var någonting de inte förstod. Enkäten i pappersform tog cirka 20 minuter att genomföra. 

Sedan gick jag in i klassrummet och läraren gick in till de sex elever som redan svarat på 

enkäten. Eleverna som nu skulle svara på enkäten läste frågorna själva men hade svårt med att 

förstå vad som menas med motivation. Den frågan var återkommande från alla elever i 

undersökningen. De som nu svarade på enkäten i pappersform utförde den på mellan 10 -15 

minuter. I studien skulle även lärarna svara på en enkät som innehöll samma typ av frågor 

som eleverna fick, skillnaden var att den utgick från lärarnas perspektiv på vilken 

undervisningsmetod som de tror motiverar eleverna. Lärarna svarade på sin enkät digitalt via 

en länk som jag mailat dem innan höstlovet.  

 

Nedan redovisas enkätresultaten från varje fråga och de kommer att redovisas enskilt 

elevernas svar först och sedan lärarnas svar. Den första frågan för eleverna i enkäten bestod 

av frågan – Är du …? Med svars alternativ tjej, kille eller vill inte uppge. På första frågan var 

det 40 tjejer och 24 killar som svarade med vilket kön de tillhör, 2 av eleverna ville inte uppge 

vilket kön de tillhör. Sammanlagt svarade 66 elever på enkäten utav 79 elever, som är det 

sammanlagda antalet av de tre klasserna. Det är tre lärare som svarat på enkäten och det är de 

tre klassernas klasslärare. Följade sex frågor inleds följade sätt för eleverna ” På en skala från 

1-5 hur motiverad blir du att lära dig…” och sedan kommer de olika undervisningsmetoderna. 

Enkäten avslutas med en öppenfråga som lyder ”Finns det något annat arbetssätt som 

motiverar dig att lära?” På dessa frågor finn även förklaring, 5 visar att du är som mest 

motiverad och 1 inte alls motiverad. Jag är medveten om att jag har använt mig av uttrycket 

jobba i vissa frågor och arbeta i andra och de syftar till samma sak, att utföra skoluppgifter. 

Det hade naturligtvis varit bättre om jag varit konsekvent och bara använt mig av ett och 

samma uttryck i alla frågor. För lärarna inleds frågorna snarlikt ”på en skala 1-5 hur 

motiverade tror du att eleverna blir av att…”. 

 

 



 

 17 

5.1.  Elevenkätfrågor 
Fråga 2 
Resultatet av fråga två, där frågan var ”På en skala från 1-5 hur motiverad blir du att lära dig 

av att lyssna på en lärare som föreläser, alltså berättar för klassen om t ex forntiden?” blev 

resultatet att 74 % svarade att de blev mycket motiverade av undervisningsmetoden där 

läraren föreläser om ämnet. 24 % av eleverna svarade med svarsalternativet 3 som är mitten 

av skalan. Det var endast en elev det vill säga 2 % som inte blev motiverad alls.  Vid en 

uppdelning av tjejer och killar blev resultatet att 20 % fler av killarna blev mycket motiverad 

av denna undervisningsmetod med svaren 68 % och 88 %.  

 

Fråga 3 

Nästa undervisningsmetod eleverna skulle ta ställning till var frågan ”På en skala från 1-5 

hur motiverad blir du att lära dig av att jobba med eget arbete?”. Även här är det 74 % som 

blir mycket motiverad av att arbeta med eget arbete. 21 % svarar med svarsalternativ 3, av de 

som inte blir motiverade alls är siffran 5 %. Skillnaden mellan killar och tjejer är 7 % och det 

är tjejerna som är mer motiverade i procent låg de på 78 %.  

     

Fråga 4 

Fråga nummer fyra handlade om att arbeta i grupp.  Nu skulle eleverna svara på frågan ”På 

en skala från 1-5 hur motiverad blir du att lära dig av att arbeta i grupp?” Flertalet av 

eleverna blir mycket motiverade av att arbeta i grupp. 76 % av eleverna svarade med 

svarsalternativen 4 och 5. Antalet elever som svarade med svarsalternativ 3 ligger ungefär 

runt samma procentsats som tidigare, på denna fråga är det 18 %. Detsamma gäller 

svarsalternativ 1 och 2 som nu ligger på 6 %. Utifrån resultatet kan man se att pojkar anser att 

denna undervisningsmetod är mer motiverande hela 88 % av killarna anser detta medan 

tjejernas resultat är 70 %.    

 

Fråga 5 

Den femte frågan var ”På en skala från 1-5 hur motiverad blir du att lära dig av att jobba i 

digitala läromedel till exempel NOMP?” . Resultatet blev högre än de tidigare frågorna 85 % 

av eleverna blir mer motiverade om de får arbeta med digitala läromedel. Endast 3 % blir inte 

motiverade alls. Resultatet från den här frågan när det gäller svarsalternativ 3 blev 12 %. En 

elev utrycker sig enlig följande i den öppna frågan, ”Roligt att lära sig till exempel NOMP, 
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när man får poäng”. Här gick det inte att se någon signifikant skillnad mellan killar och 

tjejer, utan båda grupperna låg väldigt högt, runt 85 %.  

 

Fråga 6 

Sjätte frågan var ”På en skala från 1-5 hur motiverad blir du att lära av att spela onlinespel 

till exempel Minecraft?”. Resultatet av denna frågeställning var att 77 % blev mycket 

motiverade av att använda sig av onlinespel och 11 % av eleverna blev inte motiverade av 

onlinespel. Svarsalternativ 3 ligger på 12 %.  Skillnaden mellan tjejer och killar var att av 

tjejerna var det 72 % som blev mycket motiverade och för killarna var det 83 %, så en liten 

skillnad kunde man utläsa.  

  

Fråga 7 

Den sista frågan med svarsalternativ var ”På en skala från 1-5 hur motiverad blir du att lära 

av att arbeta med experiment eller praktiskt arbete?” Här var det svarsalternativ 3 som fick 

det lägsta procenttalet bara 3 %. 88 % blev mycket motiverade av att arbeta med experiment 

eller praktiskt arbete och 9 % blev inte motiverade alls, vilket är den högsta siffran av alla 

olika undervisningsmetoder. Mellan killar och tjejer fanns det ingen skillnad alls på denna 

fråga, de låg båda på 88 %.   

 

Fråga 8 
Den öppna frågan ställdes på följade sätt ”Finns det något annat arbetssätt som motiverar dig 

att lära?” På denna fråga valde ca 33 % att inte svara alls trots att frågan var obligatorisk och  

ca 33 % svarade nej eller jag vet inte.  Jag tolkar att uteblivet svar, nej och vet inte är liknande 

svar så totalt var det ca 33 % som lämnat olika svar utifrån sin egen förmåga.  De arbetssätt 

som eleverna upplever som mer motiverande är bland annat få arbeta med Imovie, det är ett 

program som man gör film i, att arbeta mer med bild, musik och slöjd. 
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5.2.        Lärarenkätfrågor 
 
Fråga 1 

På en skala från 1-5 hur motiverad tror du att eleverna blir av att lyssna på en lärare som 

föreläser, alltså berättar för klassen om t ex forntiden? 

Resultatet från lärarnas svar är att två av tre trodde att eleverna skulle bli motiverade denna 

undervisningsmetod. 

 
Fråga 2 

På en skala från 1-5 hur motiverad tror du att eleverna blir av att jobba med eget arbete? 

Lärarnas resultat var spritt över hela skalan, det vill säga mycket motiverad, mittemellan och 

inte alls motiverad. De tre lärarna hade angett svars alternativ 2, 3 och 4 på denna fråga.  

 
Fråga 3 

På en skala från 1-5 hur motiverad tror du att eleverna blir av att arbeta i grupp?  

Lärarna är mer eniga om hur de tror denna undervisningsmetod motiverar eleverna, de tror 

alla tre att denna undervisningsmetod motiverar eleverna mycket.  

 

Fråga 4 
På en skala från 1-5 hur motiverad tror du att eleverna blir av att jobba i digitala läromedel 

till exempel NOMP?  

Här hade lärarna samma syn som eleverna och svarade att de trodde att eleverna skulle vara 

mycket motiverade av digitala läromedel. 

 

Fråga 5 

På en skala från 1-5 hur motiverad tror du att eleverna blir av att spela onlinespel till 

exempel Minecraft?  

Av lärarna var det två av tre som trodde att eleverna skulle blir mycket motiverade av 

onlinespel som undervisningsmetod. 
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Fråga 6 

På en skala från 1-5 hur motiverad tror du eleverna blir av att arbeta med experiment eller 

praktiskt arbete? 

Lärarnas svar var i denna fråga eniga, de svarade med svarsalternativ 5 alla tre. 

 
Fråga 7 

Finns det något annat arbetssätt som du tror motiverar eleverna? 

På denna fråga fick lärarna svara fritt och om det var något de ville tillägga om elevers 

motivation. Svaren varierade en del men de är eniga om att använda sig av flera olika 

undervisningsmetoder. ”Att blanda "vanlig" undervisning med digital undervisning.” ”Jag 

tror på en mix av flera arbetsformer vid arbete med t.ex forntiden.”	och	”En kombination av 

ovanstående, en föreläsning av en lärare i kombination av EPA, digitala övningar och 

experiment tror jag är den bästa motivationen”. ”Viktigt att inte eleverna lämnas ensamma i 

sitt lärande, utan läraren måste hela tiden vara med och handleda”. På frågan där de fick 

lägga till något svarade de enlig följade; ”Att som lärare visa att du själv är intresserad när 

du lär ut”, ”Ett tyst klassrum tror jag inte höjer motivationen, det är i samspel och samtal 

som lärande sker” och ”Variation främjar motivation”. 

 

5.3. Sammanfattning av resultatet 
 

Syftet med min studie var att undersöka hur elever och lärare upplever motivationen med 

onlinespel i form av Minecraft som en undervisningsmetod. Jag ville belysa om elevernas 

motivation ökar till SO ämnet om de får använda sig av onlinespel. Undersökningen visar 

delvis ett negativt svar, det vill säga att det inte är undervisningsmetoden med onlinespel som 

motiverar eleverna mest i SO undervisningen. Tjejer och killar var samstämmiga när det 

gäller vilken undervisningsmetod som motiverar dem mest. Undervisningsmetoden som 

motiverar eleverna mest är experiment och praktiskt arbete. Alla undervisningsmetoder 

motiverade de flesta elever och utav det kan man se att undervisningen av ämnet SO bör ske 

med olika undervisningsmetoder.  
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5.4. ”Vilka undervisningsmetoder i lärmiljön upplever 
eleverna, leder till ökad motivation i SO-ämnet?”  
 

Elevenkäterna visar att experiment och praktiskt arbete är den undervisningsmetod som 

motiverar eleverna mest. Utifrån fritextsvaren på sista frågan kan man utläsa att 33 % av 

eleverna svarar att de vill jobba mer med kreativa arbetsmetoder t ex Imovie, bild, musik och 

slöjd. Enligt Läroplanen för grundskolan Lgr11 har skolan en viktig uppgift i ”att ge överblick 

och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende…” (Skolverket). 

Detta kan tolkas som att det går hand i hand med forskning som visar att den mest effektiva 

undervisningen i SO är en undervisning där läraren har goda ämneskunskaper och på ett 

varierat sätt kan koppla samman innehåll med arbetssätt.  I Hugos studie fick eleverna arbeta i 

storkök som en del av utbildningen, det är visserligen inte ett SO ämne men jag vill ändå 

redogöra för ett exempel från den studien för att visa att de blev motiverade av att använda 

sina händer. En av eleverna upptäckte att hen lärt sig göra sås utan att han egentligen förstått 

att han tagit till sig kunskapen. Hen tyckte uppgiften var meningsfull och hen kände att hen 

lärde sig något som hen hade användning av i framtiden. Här blir uppgiften meningsfull för 

eleverna vilket ökar deras motivation. Som tidigare beskrivet så står också Skaalvik & 

Skaalvik bakom detta eftersom deras forskning visar att om skolämnet är knutet till elevens 

intresse så är också nyttovärdet större (Skaalvik & Skaalvik 2016).  

Roger Säljö lyfter i boken Lärande i praktiken fram konstruktivismen. Konstruktivismens 

viktigaste bidrag till synen på lärande är att det betonar ”att individen inte passivt tar emot 

information utan själv genom sin aktivitet konstruerar sin förståelse för omvärlden.” (Säljö 

2000, s. 56). Får eleven sedan utföra sina uppgifter i grupp, vilket ofta experiment och 

praktiskt arbete utförs i skolan. Det vill säga som grupparbete, så stärker det också den inre 

motivationen. Elever delar med sig av sina erfarenheter och idéer och känner en 

grupptillhörighet genom denna undervisningsmetod. Har man ett positivt klassrumsklimat 

leder de till att samarbetet mellan eleverna fungerar bra (Skaalvik & Skaalvik 2016, 

Davidsson & Flato 2010).    

 

Utifrån enkätsvaren kan vi se att digitala läromedel t ex NOMP där eleverna får direkt 

belöning är ett arbetssätt som är mycket motiverande för eleverna. Spel av den karaktären är 

inte så vanligt när det gäller SO-undervisningen utan finns i större utsträckning i ämnena 
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svenska och matematik. Det finns andra digitala läromedel i SO som liknar en digital lärobok. 

Min erfarenhet av sådana läromedel är begränsad men visar ändå att den direkta belöningen 

som eleverna får i ett digitalt läromedel som NOMP inte återfinns i digitala läromedel i SO. 

De digitala läromedlens snabba respons i form av någon storts belöning, är en form av yttre 

motivation som ofta bara är aktuell en kort period. Lundgren och Lökholm vill ge en 

varningsflagg för att belöningar och beröm kan ha ge olika effekter. Till en början är snabba 

belöningar effektiva för att få en elev att utföra en uppgift. Delas belöningar och beröm ut 

utan på svag grund försvinner snart effekten. Det är viktigt att beröm ges vid rätt tillfälle för 

att få en bra effekt (Lundgren & Lökholm 2006).     

 

Denna undersökning syftar till att se om online-spel motiverar eleverna i SO-undervisningen.  

Utifrån min enkätundersökning kan jag se att mer än tre fjärdedelar av eleverna blir mycket 

motiverade av onlinespel och killar i högre grad än tjejer men onlinespel som 

undervisningsmetod sticker inte ut i jämförelse med traditionella undervisningsmetoder som 

eget arbete, grupparbete eller att läraren föreläser.  

Digitala läromedel och onlinespel kan inte ersätta lärarens roll i undervisningen. Jag anser 

som Kindberg att eleverna behöver en lärare med goda ämneskunskaper och en förmåga att 

intressera eleverna för SO – ämnet genom att skapa en varierande undervisning där eleven 

känner tilltro och trygghet. Då ökar elevens inre motivation för SO undervisningen (Kindberg, 

2011, s.127). Digitala läromedel och onlinespel kan vara ett bra komplement till de mer 

traditionella undervisningsmetoderna i undervisning av SO.  

5.5. ”Stämmer lärarnas upplevelse om vilka 
undervisningsmetoder som ökar motivationen hos eleverna 
överens med elevernas åsikter?”  
 
Elevernas enkätsvar visar att de i hög utsträckning uppskattar alla former av 

undervisningsmetoder och för att nå alla elever bör läraren alltså i enlighet med läroplanen ha 

en varierad undervisning. Lärarnas åsikter om vilka undervisningsmetoder som motiverar 

eleverna stämmer väl överens med elevernas svar i enkätundersökningen. Alla tre lärare tror 

på en blandning av arbetssätt i undervisningen. Eleverna från Blomgrens studie anser att en 

varierande undervisning är en del som främjar deras motivation (Blomgren 2016, s.239). 

Lärare 1 svarar ”att blanda "vanlig" undervisning med digital undervisning.” 
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Även om undervisning med digitala verktyg kan höja motivationen kan inte läraren ersättas. 

Kindberg menar att läraren behövs för att hålla elevernas motivation uppe genom att skapa 

intresse och förståelse för undervisningen (Kindberg 2011).  

 

Lärare 2 verkar ha åsikter som stämmer överens med Kindbergs forskning. Hen skriver i 

fritextsvaren i lärarenkäten att ”en kombination av ovanstående, en föreläsning av en lärare i 

kombination av EPA, digitala övningar och experiment tror jag är den bästa motivationen.  

Viktigt att inte eleverna lämnas ensamma i sitt lärande, utan läraren måste hela tiden vara med 

och handleda.” (EPA står för, eget arbete, arbeta i par och alla arbetar tillsammans). 

Skaalvik och Skaalvik bekräftar detta med sin forskning om att elever med en stöttande lärare 

för ett ökat engagemang och en mer positiv inställning till skolarbete. 

Även lärare 3 lyfter fram en variation i arbetssätt: ”Jag tror på en mix av flera arbetsformer 

vid arbete med t ex forntiden”. Lärare 3 skriver också att variation främjar motivation. 

Läraren har fortfarande en stor roll i elevens utveckling som jag inte tror kommer att 

förändras inom snar framtid.  

 

Lärare 2 lyfter ytterligare en viktig aspekt för elevernas lärande: ”Ett tyst klassrum tror jag 

inte höjer motivationen, det är i samspel och samtal som lärande sker.” Vygotsky visade i sin 

forskning att det är i samspel med andra som vi kan nå längre i vår kunskapsutveckling när vi 

är i den proximala utvecklingszonen. Säljö förklarar att ”Vygotsky definierar denna 

utvecklingszon som ’avståndet’ mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena 

sidan, och vad man kan prestera ” under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla 

kamrater”. Genom detta stöd från en lärare eller en klasskamrat kan eleverna motiveras att 

lösa uppgifter som ligger lite över deras normala kapacitet (Säljö 2000). Även här kan man se 

gruppen betydelse för elevens utveckling och motivation.  

 
 

6.  Diskussion 

I min inledning hänvisade jag till Gärdefors debattinlägg om att ”Skolans struktur tar kål på 

elevernas motivation” Med det som utgångs punkt i min undersökning ville jag undersöka 

vilken undervisningsmetod som motiverar elever i SO - undervisningen. ”Syftet med studien 

är att undersöka hur elever och lärare upplever motivationen med onlinespel i form av 
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Minecraft som en undervisningsmetod”. Skulle alla elever bli motiverade av att arbeta med 

till exempel Minecraft i undervisningen om Formtiden? Resultatet av undersökningen visar 

att större delen av eleverna blev motiverade, men inte alla och det var inte onlinespel som 

undervisningsmetod som stack ut från de övriga. Två tredjedelar av eleverna som var med i 

undersökning har arbetat med Minecraft som undervisningsmetod i SO - undervisningen. Så 

de kunde verkligen relatera till om motivationen ökade eller inte av att använda sig av 

onlinespel i undervisningen. Om nu inte onlinespel ökar motivationen för alla elever. Hur kan 

lärare då arbeta för att öka elevernas motivation? Undersökningen visade att elever blir 

motiverade av flera olika undervisningsmetoder. I Blomgrens studie kom han fram till att en 

varierande undervisning är en del till ökad motivation. Vårt arbete som lärare genomsyras av 

hur stor vikten är, av att arbeta med varje elevs motivation samt att alltid försöka anpassa sig 

efter den specifika grupp man har just nu. Ger man eleven ett tydligt mål att sträva efter så 

håller man motivationen igång och det framkallar ett driv hos eleven. Motivation hjälper 

eleven att utveckla sin självkänsla men också att få en ökad förståelse för andra och deras 

perspektiv. När eleven tycker att undervisningen är meningsfull blir prestationen bättre och de 

når sina mål med bättre resultat. 

En tydlig slutsats jag kom fram till i min studie, är att både inre och yttre motivation påverkar 

eleverna. Lärarens roll är en inre motivation som påverkar eleven dagligen. Att lärarens roll är 

så stor är något jag inte är förvånad över. Tänker jag tillbaka på min egen skolgång så var alla 

vuxna i skolans värld betydelsefulla och hade en stor påverkan på min egen motivation. 

Därför är det viktigt att läraren ser vilka anpassningar som behövs göras för elevgruppen och 

ställer frågan till sig själv ”Vad är min elevgrupp intresserad av?”. Det påstår även Kindberg, 

att läraren behöver vara professionell och ha bra ämneskunskaper för att kunna skapa intresse 

och förståelse för och med eleverna i deras utveckling. För att hitta rätt undervisningsmetod i 

SO – undervisningen är det betydelsefullt för läraren att ta reda på vilken undervisningsmetod 

som eleverna känner sig motiverade av. Det är något en lärare kan göra varje gång när hen 

möter en grupp elever. Troligtvis kommer inte alla elever känna sig motiverade av samma 

undervisningsmetod. Därför är det viktigt att ha varierande undervisningsmetoder inom 

samma ämne t ex forntiden. Det är även viktigt att läraren har kunskap om hur olika former av 

motivation kan användas för att eleven ska nå sina mål. Eleverna behöver ha lärare som kan 

ge dem ett tryggt arbetsklimat, är omhändertagande samt har goda ämneskunskaper. I min 

undersökning fick eleverna frågan om ”Hur motiverad blir du att lära dig av att lyssna på en 

lärare som föreläser, alltså berättar för klassen om t ex forntiden?” 74 % av eleverna svarade 
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att de blir mycket motiverade av att läraren föreläste i SO – ämnet. Det höga procenttalet visar 

att elever i lågstadiet har en stor tillit till sin lärare och deras kunskaper i SO ämnet samt den 

föreläsande undervisningsmetoden. Den ämnesdidaktiska forskningen som finns inom SO 

ämnen är främst inriktad på de äldre eleverna från högstadiet och uppåt, forskningen visar att 

lärares ämneskunskaper och didaktiska kunskaper avgör hur undervisningen blir (Forskning 

för skolan, 2016).  

 

Min undersökning visade att killarna blev mer motiverade av onlinespel i form av Minecraft 

än tjejerna. Orsaken till det går inte att utläsa i min undersökning men min egen tanke kring 

detta är att det är fler killar än tjejer som är aktiva minecraftspelare på fritiden. Att få spela 

Minecraft på skoltid kan ses som en yttre motivation. I spelet Minecraft kan eleverna få till 

gång till samma världar och genom det kunna kommentera och uppmuntra de arbeten 

klasskamraterna utfört. Det blir både en bra gruppsammanhållning och en motivationshöjare 

för många av eleverna. Hugo (2011) menar att när elever får arbeta med ett gemensamt 

projekt och mot ett gemensamt mål känner sig elever delaktiga och det ger en känsla av att de 

bidrar med något viktigt (Hugo 2011). Det kan i sin tur leda till att den inre motivationen 

också ökar för arbetet med till exempel forntiden. Man bör vara uppmärksam på att det är 

viktigt att skapa regler kring hur man tilltalar och är mot varandra i minecraftvärlden 

(Gyllenstig Serraro 2016). Enligt Davidsson oh Flato så får elever en behaglig känsla när de 

får beröm eller belöning vilket gör att de fortsätter att söka efter den känslan genom att 

upprepa en övning för att till exempel komma vidare i ett onlinespel. Vilket leder till att 

handlingen inriktas på det pris som utdelas efter en viss handling och inte alltid på själva 

målet med uppgiften (Davidsson och Flato). Att få uppmärksamhet och bekräftelse är en stor 

sak för varje människa och kan vi ge eleven detta kommer hens motivation i skolan öka och 

det kan till att hens prestationer ger bra resultat.  

Forskning visar att en variation av undervisningsmetoder leder till ökad motivation hos de 

flesta eleverna i skolan (Giota 2002, Gärdenfors 2010, Blomgren 2016).  

 

Valet av metod tycker jag så här i efterhand kanske inte var den bästa. Jag känner att jag 

kanske skulle kompletterat det empiriska materialet genom att intervjua eleverna, enskilt eller 

i grupp föra att få en djupare insikt i vad som motiverar dem. Jag tycker ändå jag har fått ut 

mycket av enkätsvaren trots valet av metod.  
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Genom att se vilka undervisningsmetoder elever upplever som motiverande i SO - 

undervisningen, kan studien ge stöd åt lärare när de ska välja undervisningsmetod inom olika 

delar i sin SO undervisningen.  

.   
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Bilaga 1. 

Elevenkät motivation år 1-3 
Det här är en undersökning för att se vad i undervisningen som 
motiverar er elever att lära er mer om ett arbetsområde t ex forntiden. 
Det är viktigt att du svarar utifrån vad som motiverar dig! Du kommer få 
frågor om olika arbetssätt som är vanliga att lärare använder i skolan. 
Du ska svara hur motiverad du blir av det arbetssättet på en skala från 1 
till 5, där 5 visar att du är som mest motiverad och 1 inte alls motiverad. 
 
* Obligatoriskt  
1. Är du... 

 
☐	Tjej 
☐	Kille 
☐	Vill inte uppge 
 
2. På en skala från 1-5 hur motiverad blir du att lära dig av att lyssna på 
en lärare som föreläser, alltså berättar för klassen om t ex forntiden? 5 
visar att du är som mest motiverad och 1 inte alls motiverad.  
*  
☐ 1 
☐	2 
☐	3 
☐	4 
☐	5 
 
3. På en skala från 1-5 hur motiverad blir du att lära dig av att jobba 
med eget arbete? 5 visar att du är som mest motiverad och 1 inte alls 
motiverad.  
*  
 
 ☐	1 
 ☐	2 
 ☐	3 
 ☐	4 
 ☐	5 
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4. På en skala från 1-5 hur motiverad blir du att lära dig av att arbeta i 
grupp? 5 visar att du är som mest motiverad och 1 inte alls motiverad.  
*  
 
 ☐	1 
 ☐	2 
 ☐	3 
 ☐	4 
 ☐	5 
 
 
5. På en skala från 1-5 hur motiverad blir du att lära dig av att jobba i 
digitala läromedel till exempel NOMP? 5 visar att du är som mest 
motiverad och 1 inte alls motiverad. 
  
*  
 ☐	1 
 ☐	2 
 ☐	3 
 ☐	4 
 ☐	5 
 
 
6. På en skala från 1-5 hur motiverad blir du att lära dig av att spela 
onlinespel till exempel Minecraft? 5 visar att du är som mest motiverad 
och 1 inte alls motiverad.  
 
*  
 ☐	1 
 ☐	2 
 ☐	3 
 ☐	4 
 ☐	5 
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7. På en skala från 1-5 hur motiverad blir du att lära dig av att arbeta 
med experiment eller praktiskt arbete? 5 visar att du är som mest 
motiverad och 1 inte alls motiverad. 
 
*  
☐	1 
☐	2 
☐	3 
☐	4 
☐	5 
 
 
 
8. Finns det något annat arbetssätt som motiverar dig till att lära? * 
-

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 



 

 33 

Bilaga 2. 

Lärarenkät motivation år 1-3 
Det här är en undersökning för att se vad i undervisningen som 
motiverar  elever att lära sig mer om ett arbetsområde t ex forntiden. Du 
kommer få frågor om olika arbetssätt som är vanliga att lärare använder 
i skolan. Du ska svara hur motiverad du blir av det arbetssättet på en 
skala från 1 till 5, där 5 visar att du är som mest motiverad och 1 inte 
alls motiverad. 
 
1. På en skala från 1-5 hur motiverad tror du att eleverna blir av att 
lyssna på en lärare som föreläser, alltså berättar för klassen om t ex 
forntiden? 5 visar att du är som mest motiverad och 1 inte alls motiverad.  
*  
☐ 1 
☐ 2 
☐ 3 
☐ 4 
☐ 5 
 
2. På en skala från 1-5 hur motiverad tror du att eleverna blir av att jobba 
med eget arbete? 5 visar att du är som mest motiverad och 1 inte alls 
motiverad.  
*  
 ☐ 1 
 ☐ 2 
 ☐ 3 
 ☐ 4 
 ☐ 5 
 
3. På en skala från 1-5 hur motiverad tror du att eleverna blir av att 
arbeta i grupp? 5 visar att du är som mest motiverad och 1 inte alls 
motiverad.  
*  
 ☐ 1 
 ☐ 2 
 ☐ 3 
 ☐ 4 
 ☐ 5 
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4. På en skala från 1-5 hur motiverad tror du att eleverna blir av att jobba 
i digitala läromedel till exempel NOMP? 5 visar att du är som mest 
motiverad och 1 inte alls motiverad. 
 *  
 ☐ 1 
 ☐ 2 
 ☐ 3 
 ☐ 4 
 ☐ 5 
 
5. På en skala från 1-5 hur motiverad tror du att eleverna blir av att spela 
onlinespel till exempel Minecraft? 5 visar att du är som mest motiverad 
och 1 inte alls motiverad.  
*  
 ☐ 1 
 ☐ 2 
 ☐ 3 
 ☐ 4 
 ☐ 5 
 
6. På en skala från 1-5 hur motiverad tror du eleverna blir av att arbeta 
med experiment eller praktiskt arbete? 5 visar att du är som mest 
motiverad och 1 inte alls motiverad. 
*  
☐ 1 
☐ 2 
☐ 3 
☐ 4 
☐ 5 
 
7. Finns det något annat arbetssätt som du tror motiverar eleverna? * 
-

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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