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Abstract
Motivation seems to be a problem for students in school, particularly in the work at
home. This dissertation investigates the different perspectives on motivation, how
motivation can be measured and if there is a difference in effort and performance
between individuals of positive and negative attitude. The results show that there is no
significant difference between the two categories, but a tendency against a greater
effort can be seen in the positive individuals.
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- drivkraften att lära sig

Education is not the filling of a pail,
but the lighting of a fire.

William Butler Yeats
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Till alla studenter och elever som kämpar
med sin inlärningsmotivation:

Försök njuta av livet!
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Sammanfattning
Under skoltiden är det meningen att man ska lära sig saker även i hemmet. En viktig
del i en inlärningsprocess är motivation, då ofta i de inledande faserna under processen.
Den här studien undersöker hur man kan studera motivation i en läxläsningssituation,
de olika perspektiv som finns att beskriva motivation och om det finns en skillnad i
ansträngning och prestation mellan individer av positiv respektive negativ attityd.
Resultatet visar att det inte finns en signifikant skillnad i varken prestation eller
ansträngning mellan dessa grupper, men man kan se en tendens att positivt inställda
anstränger sig mer.
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1 Inledning
Varför gick du upp ur sängen idag? Varför gör vi människor som vi gör? Varför gör vi
någonting överhuvudtaget? Jo, vi gör det vi gör på grund av att vi är motiverade. Det
tycks finnas en drivkraft inom oss som gör att vi vill göra och säga saker.

Mer vetenskapligt kan man säga att motivation har en mycket central roll i människans
utveckling. Om vi lyckas med något relativt svårt, så känns det i regel bra i kroppen.
Det är inte så dumt det, för annars kanske vi inte har någon vidare lust att fortsätta
lyckas med saker. Om vi inte ville utforska miljön omkring oss och lära oss saker, så
skulle vi antagligen inte ha kunnat kontrollera och förutsäga naturen så väl som idag.
Många tankeprocesser skulle dessutom inte vara nödvändiga om vi aldrig ville något
med dem. Motivation är också en viktig faktor till att förutsäga mänskligt beteende.

Denna uppsats börjar med en mycket kort historisk bakgrund till motivations-
forskningen. Sedan avhandlas distinktionen mellan kognition, motivation och emotion
varpå kognition och motivation visar sig vara oskiljaktiga i många situationer. Vidare
anknyts de samhällsmässiga problemen kring dålig studiemotivation hos skolelever till
forskningen på olika plan. Syftet till själva undersökningen behandlas sedan där en
kortare beskrivning av testet också finns. Kapitel 2 tar upp definitioner på motivation,
inlärning och kunskapssyn och kunskap. Kapitel 3 är en kortare genomgång av
kulturens påverkan på motivation och mina fyra huvudperspektiv på hur man kan se på
motivation. Sedan i kapitel 4 presenteras ett urval av teorier och tester, Kellers modell
och min egen modell som är en modifiering av Kellers. Eftersom min modell är teorin
bakom min undersökning tar jag mycket kort upp metodologi, hypotes och data-
utvinning kring min modell. Kapitel 5 inleds med en kort historik i vetenskapsteori.
Sedan avhandlar kapitlet en kortare vetenskapsteoretisk problematisering kring
motivation, en beskrivning av metodologiska problem, metodinriktningar och relevanta
metoder. Centrala i detta kapitel är metodvalet och de metodologiska problem som
beskrivs. Kapitel 6 beskriver noggrannare hela undersökningens utförande. Kapitel 7
sammanfattar de data som går att utvinna ur själva försöket. Nästa kapitel diskuterar
allmänt om undersökningens utformning, ur olika perspektiv. Kapitel 9 sammanfattar
de slutsatser från hela examensarbetet. Slutligen beskrivs framtidsutsikterna för
motivationsforskningen.

1. 1 Historisk bakgrund
Antikens greker hade flera olika förklaringar till begreppet motivation. De
argumenterade om motivation var jakten på njutning och undvikande av smärta
(epikuréerna) eller om det var viljan att konformera sig till naturlagarna (stoikerna).
Aristoteles sägs ha grundat de tankebanor kring motivation som idag dominerar där
motivation består av vilja, socialt ansvar, målinriktat beteende och så vidare. Sedan tog
kristna värderingar över synen på motivation. Då var viljan mästare över kroppen. I
kontrast till  kyrkans modell utvecklades under 1700- och 1800-talet en mekanistisk
materialism. Detta reducerade människan till en maskin som inte kan röra sig utan att
en yttre kraft påverkar. Filosofer som Kant betonade dock vikten av erfarenhet. Under
1800-talet utvecklades evolutionsteorin och psykoanalysen vilka båda fortfarande har
stort inflytande på olika motivationsperspektiv. På senare tid har man infört begreppet
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strävan som central i förklaringsmodellerna. Kortfattat kan man säga att alla metoder,
utom kyrkans, används mycket idag.

Förenklat kan man säga att man delar upp orsaken till människans beteende i tre delar;
kognitiva processer (tankeverksamhet), emotionella processer (känsloverksamhet) och
motivationella processer (viljeverksamhet). Nu läser du denna introduktion.
Förhoppningsvis förstår du vad orden betyder, vilket är en typisk kognitiv process.
Eftersom du förstår vad jag skriver, så får du i regel en reaktion; Är det en bra
introduktion? Håller du med om vad jag skriver? Alla känslomässiga värderingar är
emotionella processer. När du nu gör allt detta, gör du det av en anledning. Du kan till
exempel vara nyfiken på vad motivation är eller det finns en sporre till att du läser. Hur
som helst vill du läsa det här, annars skulle du inte göra det, vilket är en pågående
motivationell process. Naturligtvis är denna indelning mycket grov, och det finns
många saker i människans beteende där man inte kan skilja på de tre processerna.
Därför skulle jag vilja förena kognition och motivation i denna studie.

Donald Norman (1980) tar i sin artikel “Twelve issues for cognitive science” upp
emotion som en av de tolv viktigaste problemställningarna. När han slutligen
spekulerar kring en eventuellt ytterligare problemställning funderade han mycket på
motivation. Senare konstaterar Norman (1993), att motivation är en mycket
kraftfullare faktor än många kognitiva faktorer när det gäller inlärning som är en av de
viktigaste och största kognitiva fenomenen.

Kaplan och Kaplan (1982) menar att själva processen att använda kognitiva
mekanismer har–och måste ha–motivationella implikationer. De menar att när vi lyckas
med att förutsäga något, känna igen något, så känns det bra. Det är bra för att annars
kanske vi skulle gå tillbaka till sängen när vi stöter på ett kognitivt problem. Omvänt
kan det vara störande och till och med smärtsamt att misslyckas med samma saker.

Lundh med flera (1992) menar att vissa motivationsprocesser som intentioner,
önskningar och planer har ett kognitivt innehåll. Människans beteende är ofta ett
resultat av målinriktning och uppfattning hur detta mål ska uppnås. I båda fallen,
oavsett om de är medvetna eller inte, kan kognitionsprocessernas roll inte förnekas.
Alltså, motivation innefattar kognition, resonerar Lundh.

1.2 Problem
Det finns inte bara teoretiska, vetenskapliga problem med motivation utan också ett
konkret och allvarligt problem i vårt samhälle.

Dagens Nyheter, torsdagen den 17 oktober 1996: "Växande läs- och skrivsvårigheter
hos Stockholms gymnasieelever, allt sämre kunskaper i matematik och engelska, usel
studiemotivation[---]" skriver Osmo Vatanen i sin artikel “Gymnasieelevers kunskaper
sänks”. Kunskap skattas högt i vår kultur. Därför upplever jag artiklar som Vatanens
mycket oroväckande. Kunskap är en byggsten för det moderna samhället. Skolan ska,
under mycket lång tid, se till att varje litet barn ska få relevanta och nödvändiga
kunskaper. Det finns förstås en del fundamentala problem i denna process: Vad ska
barnen lära sig? Hur ska de lära sig? Var ska de lära sig? Hur ska man veta att de har
lärt sig något i skolan?
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Den fråga som denna uppsats är mest inriktad på är om individer som säger sig vara
intresserade av något innan de läst detta verkligen anstränger sig mer än personer som
säger sig vara ointresserade. Således handlar denna uppsats om hur inlärnings-
motivation fungerar. Det vill säga, på vilket sätt människor får kunskap av akademisk
natur. Varför tycks en del vilja läsa i böcker hela sitt liv medan andra fort tröttnar?
Eftersom skolan upptar en med tiden allt större del - åtminstone historiskt i vår kultur -
av en persons liv, så bör vi koncentrera oss mer på hur denna långa tid ska förvaltas.
Det verkar finnas en skillnad på de elever som drivs av en lydnadsbaserad inlärnings-
motivation och de som är drivna av nyfikenhetsbaserad inlärningsmotivation. Det finns
en glädje och entusiasm i inlärningsprocessen hos nyfikna elever. Om vetenskapen
lyckas knäcka motivationens gåta har skolan mycket att förändra och barnen i vår
kultur får mycket att se fram emot. Det är naturligtvis inte bara i skolsammanhang som
man har nytta av att känna till hur motivation fungerar. Nästan allt mänskligt beteende
genomsyras av motivation. Det onekliga uttrycket och resultatet av inlärning är
kunskap. Hur man ska betrakta inlärning hänger mycket på hur man betraktar kunskap,
se 2.3 Kunskapssyn. Det här har uppmärksammats av bland andra Maehr & Midgely
(1991) som angriper problemet utifrån ett organisationsperspektiv. Det vill säga att de
ändrade läroplaner för att understödja inlärningmotivationen hos sin elever. Min studie
kommer bara handla om den enskilde individens motivation.

1.3 Syfte
Denna studie syftar till att studera motivation i en inlärnings/inläsnings-situation. Alltså,
den syftar till att ta reda på hur man erhåller akademisk kunskap, vilka faktorer som
påverkar inlärningen och relationen mellan ansträngning och prestation. Jag förväntar
mig att kunna visa en skillnad på ansträngning beroende på den inledande attityden till
ämnet ifråga. Prestationsskillnader misstänker jag enbart kommer att visa sig när det är
hög svårighetsgrad på uppgifterna. Jag vill påvisa betydelsen av ansträngning i
inlärningsprocessen och att det är fruktsamt att rikta den pedagogiska utvecklingen
mer mot motivation. För att kunna göra det måste jag hitta en kausal relation mellan
ansträngning och prestation.

Ett helt annat sekundärt syfte med denna undersökning är att utreda hur man kan
undersöka ett så komplicerat och kontextkänsligt fenomen som inlärningsmotivation
med olika tillvägagångssätt. Av den anledningen är metodkapitlet mer omfattande än
traditionellt och om man som läsare inte är intresserad av det räcker det med att man
läser 5.2.1 Metodologiska problem, 5.4 Relevanta metoder och 5.5 Metodval.

1.3.1 Kort om själva undersökningen
Anledningen till att jag beskriver undersökningen lite kort här beror på att min modell
(se 4.2 Ngaosuvans modell) är tänkt som en operationell definition på
inlärningsmotivation. För att lättare förstå den bör man känna till de grundläggande
dragen i mitt test. Min undersökning består av fyra delar: (a) Kontraktsskrivning som
avhandlar de etiska förutsättningarna för test med människor. Syftet med kontraktet är
också att betona försökspersonernas möjlighet att alltid kunna avbryta testet, vilket är
huvuddelen av mätningen eftersom jag kommer att ta tid på hur länge de vistas i labbet,
(b) Enkätundersökning om deras attityder kring att läsa om basket. Här påminns,
nästan uppmuntras försökspersonen att denne omedelbart kan avlägsna sig. (c) Läsning
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av en artikel om nordamerikansk basket. (d) Besvarande av frågor om basket i tre
nivåer. (c) och (d) genomförs i den ordning som försöksperson själv väljer implicit.

1.3.2 Stimulusmaterial
Stimulusmaterialet i en studie som denna är mycket flexibel. Jag har valt att skriva en
egen artikel om NBAs basketstatistik och 9 instuderingsfrågor. Anledningen till att jag
väljer att skriva en egen artikel är för att kunna vara helt säker på att ingen har sett
materialet förut. Att just basket blir ämne beror på att jag misstänker att många inte har
brytt sig om basketstatistik förut och då minskar risken för alltför ojämna förkunskaper
hos försöksdeltagarna.
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2 Definitioner
Betydelsen av definitioner kan inte överskattas i akademiska sammanhang. Bara
definitionerna av de begrepp som presenteras nedan skulle kunna utgöra ett mycket
omfattande arbete, om man ville göra det utförligt. Det råder också ofta en stor
förvirring, där olika människor, även forskare, använder samma begrepp i olika
betydelser. Själv använder jag motivation, inlärningsmotivation och epistemisk
motivation i nästan identisk betydelse utom i kapitel 3 och stycke 1.1 där motivation i
generell mening åsyftas. En åtskillnad mellan kognitiva fenomen blir svår eftersom de
är så tätt sammanlänkande i det vardagliga livet enligt Eysenck & Keane (1995).

2.1 Motivation
Det finns många idéer och definitioner på motivation. Dessa beskrivs ofta med
metaforer. Rent allmänt kan man säga att den vidaste definitionen av motivation är
begreppsmässigt oanvändbar, enligt Balkenius (1995). Det vill säga att den
förklaringen skulle innebära att motivation skulle omfatta så mycket att man inte blir
klokare av att läsa en sådan definition.

Enligt Geen (1995) finns det tre utmärkande fenomen som kännetecknar motivation; -
initiering, intensitet och uthållighet - i beteende. Således blir hans förslag: Motivation
är en viktig del i en komplicerad process som bland annat innehåller tre stadier. (a) en
definiering av ett mål som en person önskar uppnå, (b) ett val av handlingssekvens som
leder till det önskade målet, och (c) ett utförande av handlingssekvensen.

McCombs (1996) föreslår att inlärningsmotivation är en funktion av både (a) en
personlig bedömning av meningsfullheten av en viss inlärningserfarenhet eller aktivitet,
och (b) processen att själv initiera, bestämma eller välja, och kontrollera inlärningsmål,
processer och resultat.

Undersökningen i denna rapport mäter bara initiering (attityd) och uthållighet
(ansträngning).

2.2 Inlärning
Inlärning går inte att separera ifrån minne, som i sin tur är mycket intimt förknippat
med kunskap. Man skulle också kunna se inlärning som en mellanprocess till
motivation och kunskap.

Professor i vuxenutbildning (Adult Education) David James (1993) föreslår att
inlärning är den process genom vilken vi blir mer eller mindre permanent förändrade av
erfarenhet.

Eysenck & Keane (1995) väljer att beskriva inlärning och minne som en process och
struktur i tre faser. (a) Avkodning av inkommande information, (b) lagring av en
delmängd av informationen, och (c) erinran, när det går att återge delmängden av
informationen.

2.3 Kunskap och kunskapssyn
“Never let your school get in the way of your education.” Mark Twain
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Kunskap är det faktiska resultatet av inlärning. Man skulle i och för sig kunna tänka sig
en medfödd kunskap och således kunskap som inte är resultat av inlärning. Om man
föds med en kunskap har man inte visat någon som helst inlärningsmotivation som är
huvudintresset i denna studie. Därför betraktas kunskap som resultat av inlärning i den
här undersökningen.

En mycket viktig distinktion är skillnaden mellan procedurell kunskap och deklarativ
kunskap. Deklarativ kunskap är den kunskap man ofta kan verbalisera i ord eller att
veta något. Ett exempel på deklarativ kunskap är att säga “Deklarativ kunskap kan
man ofta säga i ord…”. Procedurell kunskap handlar om kunskapen att veta hur man
gör något. Det kan man inte alltid förklara i ord. Pete Sampras, som har en av världen
bästa tennisservar, fick frågan “Hur gör man när man servar?” av David Letterman.
Pete svarade “Ehh, ställ dig nära baslinjen, kasta upp bollen ganska högt och ha en
avslappnad arm. Sedan är det bara att drämma i.”. Ofta blir en verbal beskrivning av en
procedurell kunskap mer en förklaring hur det går till än hur man gör. I den här
uppsatsen används ordet kunskap främst i deklarativ betydelse då studien är mer
inriktad på att studera deklarativ kunskap.

Idag mäts kunskap med betyg i skolan. Svedberg (1992) tar upp två olika sätt att se på
kunskap i samhället. Han menar att man kan se kunskap som en produkt eller som en
process. Detta får konsekvenser för hur man sedan ser på människosyn (1),
kunskapssyn (2) och arbetssätt (3).

Produktperspektivet
1.  Människan är en mottagare av en given kunskap. Flit, ambition och förmåga till

reproduktion stödjer inlärningen. Eleverna är passiva som aktörer men aktiva som
åskådare.

2.  Kunskapssynen är kvantitativ. Kunskapen är teoretisk och analytisk och finns
huvudsakligen representerad i böcker, tidskrifter och experter. Det går att objektivt
mäta kunskapen (produkten) i olika enheter, till exempel betyg, högskolepoäng,
examina eller diplom.

3.  Arbetssättet innebär förmedlingspedagogik, det vill säga, en lärare "ger" kunskapen
till eleverna som genom att lyssna och anteckna erhåller kunskapen.

Processperspektivet
1.  Människan är en sökare av kunskap genom egna behov. Att vara aktiva,

ifrågasättande, engagerade och kreativa är grundegenskaper hos eleverna som bäst
stödjer elevernas inlärning.

2.  Kunskap är holistisk och kan inte delas upp i delar. Kunskapen är emotionell,
estetisk, moralisk och växer inom människan genom en aktiv interaktion med
omvärlden. Det man har lärt sig (processen) kan inte mätas utan bara evalueras.
Kunskapen är kvalitativ.

3.  Arbetssätten är ständigt varierande och genom att vara aktiva kan eleverna få
kunskaper.

Det råder inget tvivel om att Svedberg föredrar en processinriktad kunskapssyn.
Problemet med en sådan här uppdelning är att det lätt blir en svartvit bild av en
mångfacetterad verklighet. Tror Svedberg att engagemang inte är så viktigt i det
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produktinriktade perspektivet? Jag tror att det är hela kärnan till hur elever kommer att
lyckas i sin inlärning. Om man får sina elever engagerade, det vill säga motiverade,
spelar det ingen roll om man har en analytisk eller holistisk verklighetsuppfattning i
undervisningen. Eleverna kommer i så fall att lära sig vare sig läraren vill eller inte. Det
finns dock en begränsning i produktsynen som uppkommer när eleverna når högre
nivåer där man måste vara aktiv för att kunna tillförskaffa sig mer kunskap. Jag låter
Jedimästare Yoda belysa vad som är tvunget då:

“You must unlearn what you have learnt.”

2.4 Elev
I engelska används ordet “learner” för den person som lär sig något. I svenska finns
ingen bra motsvarighet eftersom de orden är kopplade till vilken typ av kunskap
personen lär sig. Lärling handlar mer om procedurell kunskap än elev som antyder mer
akademisk kunskap. Eftersom denna uppsats handlar om akademisk kunskap använder
jag ordet elev.
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3 Teoretisk bakgrund
Motivationsforskning i inlärning, hur gör man det? Vetenskapen har kommit fram till
att motivation inte alls är en lätt nöt att knäcka, bland annat eftersom det är så svårt att
skilja på de olika beteendeorsakerna. Det verkar mycket svårt att veta om ett visst
beteende är mestadels orsakat av kognitiva, emotionella eller motivationella fenomen.
Dessutom är det tveksamt om det alltid skulle vara fruktsamt att göra den grova
indelningen. Man kan se inlärningsmotivation som en delmängd i en större
motivationsnivå, motivation till kontroll och kompetens. Detta inkluderar att både
fysiskt och mentalt bemästra sin omgivning. Denna uppsats tar inte hänsyn till den
fysiska delen, det vill säga, det är den akademiska inlärningen som är intressant i denna
undersökning.

3.1 Motivation och kultur
Richmond Mancil (1996) sammanfattar en studie av Whang och Hancock som
undersökte skolbarn. De gjorde 1994 en jämförelse mellan amerikaner med asiatiskt
ursprung, asiater kallar jag dem, och amerikaner utan asiatiskt ursprung, som jag kallar
icke-asiater, och deras skillnader i prestation och motivation vad gäller studier i
matematik. Studien ämnade att ta reda på varför asiaterna tycktes vara bättre än icke-
asiaterna i matematik. De fann en del faktiska förklaringar som att asiater spenderade
längre tid i skolan, mer tid på lektioner och en favorisering av hårt arbete framför
medfödda förmågor. Asiaterna tenderade att ha lägre värdering av deras egna förmåga
och därför fortsatte de att arbeta. Deras höga standarder får prestationerna att verka
sämre än om de hade haft lägre standarder. Asiaternas mödrar värderade deras barns
framsteg lägre än andra mödrar. Asiaterna betonade ansträngning mer än förmåga,
medan icke-asiaterna trodde på att de var födda med vissa förmågor.

Jag vill understryka kulturens mycket stora påverkan på motivation. I exemplet ovan är
det tron på ärftlighet, som uppenbarligen skiftar i olika subkulturer, som ger utslag på
motivation. Detta får vetenskapsteoretiska konsekvenser vad gäller generalitet. Med
andra ord, det som höjer motivationen i en kultur behöver inte nödvändigtvis göra det i
en annan.

3.2 Huvudperspektiv på motivation
Weiner (1990) föreslår följande fyra huvudteorier på motivationsforskningen;
Associationistisk teori (förespråkad av Watson), drive-teorin (förespråkad av Hull och
Spence), kognitiv teori (Lewin och Atkinson) och psykoanalys (Freud). I kontexten av
ett examensarbete i kognitionsvetenskap är Watsons behavioristiska associationsteori
och Freuds psykoanalys inte alls centrala. Ett perspektiv kan vara lite mer allomfattade
än en teori, därför väljer jag att presentera fyra andra perspektiv som försöker beskriva
eller kontrollera hur människans motivation fungerar.

Biologiskt perspektiv
Idéer hämtade ifrån biologin hör till de historiskt första idéerna. Detta går ut på att det
ska finnas en kroppslig förklaring till människors beteende. Ofta finns det också det,
fast mestadels när man kan hitta en omedelbar proprioceptiv belöning för sitt
handlande. Till exempel har vi drivkraften att äta där det känns bra i magen när man
som riktigt hungrig får mat. Människans drivkraft är, enligt det biologiska perspektivet,
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att få vissa kemiska ämnen (bland andra endorfin, serotonin) att lösgöra sig i kroppen.
De beteenden som biologiska synsättet lättast förklarar är de beteenden som ger ett
omedelbart rus i kroppen som till exempel att äta, åka berg-och-dalbana och bergs-
klättra. Människan har sedan länge kommit på ett sätt att lura sin egen kropp i det här
sammanhanget och det genom att intaga rusningsmedel (till exempel alkohol, kokain,
nikotin) för att få en "belöning" på konstgjord väg.

Socialt inflytande
Man skulle kunna tänka sig att människor gör vissa saker efter vissa fördelar (status,
prestige) de kan få eller för att undvika negativa sociala omdömen av andra människor.
Det här perspektivet menar att den enskilde individen beter sig på ett visst sätt
beroende på vad andra säger och gör. Det socialt inflytande perspektivet kan således
förklara saker som inte det biologiska synsättet kan. Att bestiga Mount Everest kan,
trots allt, ge en hel del sociala fördelar såsom uppmärksamhet, uppskattning och så
vidare. Den feedback man får psykologiskt är alltså lite otydligare och långsiktigare än
den biologiska feedback man får. Dessutom är det mycket individuellt vilket socialt
inflytande varje person påverkas mest av.

Socialkognitivt perspektiv
Ett socialkognitivt perspektiv förespråkar den enskilde individens möjlighet att
förändra sig själv. Den egna synen på det egna jaget kan förklara en del annars
märkliga beteenden hos det mänskliga släktet. Låt oss säga att en individ är missnöjd
med sig själv av någon anledning, exempelvis med sin egen fysiska styrka.

Då har denne individ en uppfattning om sin nuvarande styrka (faktiskt jag) och en
uppfattning om sin önskade styrka (ideala jag). Om skillnaden mellan det faktiska jaget
och det ideala jaget är tillräckligt stor kan individen vidta konkreta åtgärder, det vill
säga, individen är motiverad till något. Det finns två strategier att minska skillnaden:
(a) förändra det faktiska jaget (börja styrketräna) eller (b) förändra det ideala jaget
(inse att styrka inte är så viktigt trots allt). Här behövs ibland ingen feedback alls för att
få en individ att uppvisa stor intensitet, ansträngning och prestation. Tvärtom kan det
just vara poängen med beteendet, det vill säga att målet just ska vara ouppnåeligt för
att man hela tiden ska ha något att göra. Det här perspektivet kan ha vissa
konsekvenser för inlärningsmotivation om det ideala jaget skulle vara en akademisk
titel (fil. kand, fil. dr eller professor) eller om idealjaget är den som löser en
vetenskaplig svårighet (materiens ursprung, motivation eller medvetandet), vilka alla
innebär att man måste lära sig en massa saker innan man når sitt mål.

Biologiskt inspirerad artificiell intelligens
Motivation inom artificiell intelligens försöker mer implementera motivation än att
beskriva den. Christian Balkenius (1993) menar att kognitiva förmågor kanske inte
hade evolverat fram utan motivation och att motivation föregår många kognitiva
aktiviteter (Balkenius, 1995). Inom robotiken vill man skapa robotar som kan klara av
att interagera med miljön tillräckligt bra. Balkenius idé om att motivation föregår
kognition har bland annat lett till att han har försökt implementera motivation i
artificiella neurala nätverk.

I kontexten av inlärning hos skolelever är AI-perspektivet, där man mer vill
implementera motivation i en robot som då kanske lättare utvecklar kognitiva
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förmågor, naturligtvis uteslutet att göra en studie ifrån eftersom skoleleverna varken är
robotar eller artificiella neurala nätverk. Rent praktiskt sett är det besvärligt att göra
etiska empiriska studier med utgångspunkt ifrån det biologiska perspektivet. Antingen
måste man utsätta försökspersonerna för hård fysisk påfrestning eller mäta inre
kemiska förändringar i försökspersonernas kroppar. Det psykologiska perspektivet är
inte helt problemfritt när det gäller att precisera vilka inflytanden som är starkast
påverkande för en människa. Det blir lätt en sociologisk magnitud på det hela, det vill
säga, att samhället eller kulturen påverkar den enskilda individen med grundläggande
värderingar. Att man ska vara lydig, ambitiös och arbetsvillig är saker varje barn i
Sverige får lära sig tidigt. Detta får konsekvenser även i det kognitiva synsättet. Hur
ska man kunna veta att det ideala jaget inte är en produkt av andras inflytande? Det
kan man naturligtvis inte alltid göra. Inlärning av akademisk kunskap sker ofta utan
feedback på mycket lång tid och därför passar ett kognitionspsykologiskt perspektiv,
där både socialt inflytande och intentioner inbegrips, för att i denna studie bäst studera
inlärningsmotivation.
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4 Kognitonspsykologiska tester och teorier
De flesta undersökningar handlar om att försöka rikta motivationella uttryck mot en
mer önskvärd riktning, Deci m fl (1991). Man är alltså intresserad, inom
forskningskretsar, att kunna få en individ att vara motiverad till något som någon
annan har bestämt.

Carol S. Dweck m fl (1986) gjorde en undersökning efter “Cognitive Evaluation
Theory, (CET)” som går ut på att elevers åsikter om intelligensens natur påverkar hur
de sedan lär sig saker. Det finns två kategorier av intelligensens natur: (a) intelligens är
huvudsakligen medfödd och det går inte att förändra sin situation vad gäller intelligens
och (b) intelligens är huvudsakligen miljöberoende och man kan öva upp denna
intelligens. Hon fann att elever med en fix intelligenstro var mer prestationsinriktade,
där målet var att få positiva bedömningar eller undvika negativa omdömen om
kompetensen. De elever som hade en dynamisk intelligenstro tenderade att vara mer
inriktade på själva inlärningen, där målet var att öka sin kompetens. Det visade sig att
det fanns en skillnad på barnens reaktion på belöning. De barn som var mer
prestationsorienterade var också mer känsliga för belöning (Ryan m fl, 1983).

Deci m fl (1991) har utvecklat “Self-Determination Theory (SDT)”. SDT innebär att
man ska ta hänsyn till vad man själv säger som förklaring till sitt beteende. En viktig
distinktion inom all motivationsforskning är mellan extern och inre, genuin motivation.
Extern motivation är när målen som en individ strävar efter att uppnå är grundade i
andra människors inflytande. Inre, genuin motivation är när målens ursprung är det
egna jaget. De har gjort en uppdelning av extern motivation i fyra delar. Det är fyra
olika klasser av svar på en fråga. Frågan var “Varför gjorde du din läxa?” och svaren
har delats in på följande vis:
1.  Extern motivation “Jag gör läxan för att mamma blir så arg annars.”
2.  Introjektiv motivation “Jag gör läxan för att inte få ångest.”
3.  Identifierad motivation “Jag gör läxan för att det är viktigt för fortsatta

framgångar.”
4.  Integrerad motivation “Jag gör läxan för att bli en bra idrottsman.”
Den integrerade motivationen kan tyckas vara lite mystisk vid första blicken. I själva
verket är det så enkelt att man har förenat två olika mål till ett. Forskningen har mest
varit inriktade på den inre, genuina motivationen och hur man ska kunna framkalla den
eller behålla den. Man har dock mest kommit fram till att man kan minska inre, genuin
motivation i laborationsstudier. Geen (1995) har hittat empiriska undersökningar som
tyder på att tävlan, övervakning och deadlines minskar den inre motivationen. Det har
gjorts omfattande studier om hur olika typer av belöning har påverkat olika typer av
motivationer (Ryan & Connell, 1989). Bland annat har man gjort distinktionen mellan
uppgiftsorienterad och prestationsorienterad belöning. En uppgiftsorienterad belöning
är alltså belöning för att man deltar i försöket medan prestationsorienterad belöning
innebär att försökspersonerna får belöning beroende på hur bra de presterar. Det visar
sig att en prestationsorienterad belöning minskar den inre motivationen jämfört med
ingen belöning alls i ett pusselförsök, skriver Geen (1995) som refererar till Decis
undersökning 1971.
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4.1 Kellers modell
Kellers föreläsningsmodell presenteras nedan, se figur 1. McAleese & Gunn (1996)
hänvisar till John Kellers bok Instructional Design: Theories and Models. Motivation
definieras som innehållandes något av följande karaktärsdrag: (a) graden av
ansträngning (effort) som individer utövar, (b) driften av individer att lyckas - behovet
att lyckas, (c) kraften som driver fram beslut och beteende och (d) det som får en
individ att bete sig på ett speciellt sätt. Med andra ord, motivation är ett psykologiskt
attribut som underlättar elever, lärare och designer att uppnå något.

Effort Performance

Instructional Design

Abilities
Skills

KnowledgeExpectancy

Motives Motivators

Outputs

Learner Inputs Instructional Inputs

Figur 1. Modellen beskriver motivationella faktorer under en föreläsning. (Efter
McAleese & Gunn, 1996)

Prestation (performance) är förmågan att uppnå en viss standard i sitt beteende och
ansträngning är resultatet av instruktioner som kommer ifrån motivation och förväntan
(expectancy). Keller eftersöker instruktion som uppmuntrar ansträngning, menar
McAleese & Gunn. Modellen används för att beskriva motivationens effekt på inlärning
och har utvecklats av Keller m fl. Denna modell används som en modell över
motivationens roll för inlärning och presentation under en föreläsning. Det finns två
uttryck (outputs) för motivation i denna modell, ansträngning och prestation. Keller
betraktar dessa uttryck som beroende av två typer av faktorer (inputs); eleven själv och
undervisningen. Keller föreslår fyra komponenter som kan operationaliseras i
instruktion (instructional design) och de är intresse, relevans, förväntning och
tillfredsställelse. Motivatorer (motivators) är de undervisningstillfällen som
operationaliserar dessa komponenter. Som exempel på motivatorer tar McAleese &
Gunn upp detaljer i ett datorbaserat inlärningssammanhang. Nedan presenteras ett urval
av exempel. Intresset ökar av färg, rörelse, utmaningar och frågor. För att bättra på
känslan av relevans hos eleven föreslår McAleese & Gunn att man ska tillåta valfrihet
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och ansvar. Förväntningar kan eggas med prestationstest och feedback. Slutligen kan
vetskap om resultat och en elevinriktad lokus av kontroll ge tillfredsställelse. Tyvärr
saknas förklaring av motiven (motives) i McAleese & Gunns artikel.

4.2 Ngaosuvans modell
Eftersom Kellers modell mer syftar till att visa hur man kan bättra på motivation i
presentation av information i exempelvis datorprogram kan den inte intakt användas till
min studie. En annan orsak till att Kellers modell inte passar så bra i en undersökning är
att faktorerna motiv och motivatorer är lite av cirkulärt namngivna med tanke på att
hela modellen handlar om motivation. Vidare saknas beskrivning av motiven, vilket gör
att man inte till fullo kan förstå hela modellen. Detta gäller också i hög grad av
anledningen att jag inte har läst huvudkällan till modellen, det vill säga Kellers bok.
Slutligen finns det en stor skillnad mellan modellerna; Kellers modell visar ingen direkt
relation mellan instruktion och ansträngning vilket min modell gör. Däremot är Kellers
modell en bra grund att modifiera för att bättre passa en undersökning av läxläsning.
Viktigast i Kellers modell är skillnaden mellan prestation och ansträngning och
relationen dessa emellan. Det är meningen att min modell, se figur 2, ska efterlikna en
verklig, individuell inlärningssituation med instuderingsfrågor. Trots att läroplaner
uppmuntrar grupparbeten ibland är den enskilda inläsningen en mycket central del av en
studerandes vardag. Modellen är inte ett försök till att definiera vad motivation är för
något utan ett försök att operationalisera hur man kan göra en experimentalpsykologisk
undersökning av motivation. Förväntning i Kellers modell kan jämföras med attityd i
min modell. Instruktion kan jämställas med inlärningsmetod.
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Prestation

Kunskap
Erfarenhet

Självförtroende

Inlärnings-
metod. Lärarens 

pedagogiska 
kompetens

Attityd till 
ämnet

Kulturell och 
social kontext

Motivation

Begåvning

Ansträngning

Figur 2. Modellen visar vilka faktorer som påverkar den enskilde individens
motivation och vilka faktorer som denna undersökning kontrollerar (de tjocka
rutorna).

Ansträngning
Det finns minst två tydliga kännetecken på ansträngning. De är antalet försök att lyckas
med något och den mängd tid man ägnar sig åt något. Eftersom studien handlar om
akademisk kunskap blir det svårt att mäta antal försök i en inlärningsprocess. Således är
ansträngning den tid som en försöksperson läser och besvarar frågor. Modellen kräver
naturligtvis att varje försöksperson hela tiden är aktivt medveten om att han kan
avbryta försöket när som helst. Om en person sitter i ett labb och ska läsa en artikel,
hur kan jag veta att försökspersonen inte sitter och tänker på något helt annat? Det vill
säga, hur ska man kunna veta hur koncentrerade försökspersonerna är? Det blir svårt
och därför mäts ansträngning bäst tillsammans med någon form av prestation. Denna
mätning i tid är undersökningens beroende variabel.

Prestation
Prestation är en kunskapskontroll som mäts i tre kunskapskategorier (KK1-3). KK1
representerar direktdeklarativa frågor, det vill säga frågor man kan svara på med ett
ord eller en siffra. Svaren på dessa frågor ska finnas explicit med i den inledande
artikeln. Uppgiften består alltså inte av att minnas, utan att hitta i artikeln som
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försökspersonen just läst. KK2 har lite högre svårighetsgrad och än svårare blir det i
KK3. Genom att också studera prestationkan man göra jämförelser mellan försöks-
deltagarnas ansträngning och prestation och dra vissa slutsater (se 4.2.3 Data-
utvinning). Prestationen, som mäts i poäng per fråga och kategori, är undersökningens
beroende variabel för sekundärhypotesen.

Inlärningsmetod, lärarens pedagogiska (och faktiska) kompetens
Som lärare har man ett relativt stort inflytande och därmed ansvar på elevernas
ansträngning och prestation. Den faktiska kompetensen är av underordnad betydelse
när det gäller ansträngning. För att kunna visa entusiasm och sporra sina elever till att
lära sig matematik behöver man inte vara professor i matematik. I många fall är det
snarare tvärtom. Men det är klart, en lärare måste ha något relevant att prata om rätt
länge för att kunna fungera. I testet finns det ingen lärare utan bara en artikel och
frågor. Det gör att denna variabel blir kontrollerad. Deci m fl (1991) hänvisar till
Pelletier & Vallerands (1983) undersökning där de testade lärares självuppfyllande
profetior när det gäller elevernas inlärningsmotivation. Lärare fick som
försökspersoner information i förväg om vissa slumpvis valda klassers motivation. Det
visade sig att lärarnas förutfattade meningar om klasserna förverkligades!

Självförtroende
Den egna synen på sin prestationsförmågan kan påverka både ansträngning positivt och
negativt.

Attityd till ämnet
När man presenteras en titel på en artikeln, och förstår den, får man i regel direkt en
uppfattning om man gillar den eller inte. Attityden mäts mycket snabbt och har som
huvudsyfte att kategorisera försökspersonerna i två kategorier, de som ser fram emot
att läsa om basket och de som inte ser fram emot det. Här kommer ett av alternativen
att vara "Jag vill inte alls läsa om basket och nu, eftersom försöksledaren nyss sagt att
jag får, går jag". De som väljer detta alternativ kommer att kategoriseras som attityd
"negativ" och få ansträngningsvärde noll. Attityden till stimulusmaterialet blir
undersökningens oberoende varialbel.

Social kontext
En kritisk läsare kan kommentera att inlärning inte sker ensamt utan feedback i ett
labb. En sådan kritisk läsare har i regel rätt. Däremot finns det tillfällen då man måste
läsa något själv och förstå det man läser utan att ha tillfälle att fråga. Jag tänker på en
typisk läxkväll där man som student ska läsa något till nästa dag. Det är ett sådant
tillfälle modellen försöker efterlikna.

Begåvning
Individuella skillnader i begåvning, studieteknik och så vidare har betydelse för hur bra
man presterar och anstränger sig. Kanske anstränger sig begåvade människor lite
mindre? Begåvning beskrivs ofta med kognitiva teorier. Jag skulle vilja tona ned
betydelsen av de kognitiva strukturerna i jämförelse med motivation. Om man inte vill
läsa en artikel om basket, så struntar man i det och då spelar det inte roll hur begåvad
man än är. Det finns också empiriskt stöd för att motivationella variabler är kraftfullare
än kognitiva. Jag citerar Norman (1993, sid 40). “Many years ago, I conducted a
number of studies on learning. [---]. Motivation turned out to be far more powerful
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than the cognitive variables I was addressing. Those students who were highly
motivated learned the material far better than those who were disinterested. At the
time, I gave up, for I had no idea how I could study motivation.”

Kunskap och erfarenhet
Tidigare kunskap och erfarenhet om ämnet som artikeln avhandlar hos en
försöksperson kan göra att denne presterar ett briljant resultat utan någon, i princip,
ansträngning alls. Det är förstås inga problem att upptäcka om någon redan vet allt
som står i artikeln. Av denna anledning väljer jag att skriva en ganska avancerad artikel
om NBA-basket eftersom jag tror att inte många känner till spelare, lag, statistik och
strategier för spelet men de flesta känner till reglerna.

Beskriver modellen intern eller extern motivation? Modellen tar hänsyn till om
försökspersonerna är drivna av genuint intresse till ämnet ifråga eller av lydnad till
försöksledaren eftersom attityd till ämnet spelar in. Låt oss anta att en försöksperson
under en inledande fas konstaterar att han inte är intresserad av artikeln men ändå sitter
med instuderingsfrågorna länge. Varför? Han kan bli intresserad, internt motiverad, när
han väl börjar läsa. Risken finns att försökspersonen struntar i att han får gå när han vill
och genomför hela testet av lojalitet till försöksledaren. Då blir den deltagaren externt
motiverad.

4.2.1 Metodologi
Hela studien går ut på att simulera en läxläsning. Faktorer som begåvning, social
kontext, tidigare kunskap, erfarenhet och självförtroende är starkt påverkande på
inlärningsmotivation. Dessa faktorer varierar mycket i vardaglig inlärning såväl som i
ett labb vilket medför att det inte finns anledning till att kontrollera dem i en
undersökning. Därför kan man göra en kontrollerad kvantitativ experimental-
psykologisk undersökning av ansträngning och prestation i ett laboratorium. I
kombination med kontroll över de andra faktorerna kan en undersökning efter
Ngaosuvans modell mäta inlärningsmotivation med tillräcklig validitet.

4.2.2 Hypoteser
I alla kvantitativa undersökningar krävs ett påstående som man ämnar att falsifiera eller
verifiera. En undersöknings framgång bedöms inte utefter huruvuda påståendet blev
verifierat eller inte. En del studier är designade enbart för att falsifiera en hypotes.

Huvudhypotesen är att det finns en skillnad i ansträngning (tid) mellan två
attitydskategorier, där ena gillar basket och där den andra ogillar basket.
Sekundärhypoteserna är att det inte finns en skillnad i instuderingsfrågornas del I mellan
de två grupperna. Däremot kommer det att vara det i del II och III.

4.2.3 Datautvinning
Det finns mycket data att hämta ur denna undersökningsmodell. Till att börja med kan
man verifiera eller förkasta hypotesen när man jämför tiderna för de två
attitydkategorierna. Man kan också med en ingående analys av svarsresultaten skapa
profiler över försökspersonerna som till exempel: Attityd-positiv, KK1-bra, KK2-dålig,
KK3-inget resultat. Profilerna kan man sedan jämföra och märka trender och eventuellt
hitta någon överrepresentation. Vidare kan man jämföra prestationen i respektive
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kunskapskategori och attityd. Slutligen kan man vid en omfattande undersökning dra
slutsatser huruvida det svenska folket är intresserade av basket eller inte.

Det finns dock en del korrelationer som kan tyckas vara starka, som bra prestation =
begåvad försöksperson, men dessa saknar giltighet. Det finns för många störvariabler,
som exempelvis förkunskaper, för att kunna göra sådana uttalanden. Dessutom ämnar
inte undersökningen att undersöka dessa saker i första hand vilket innebär att det
saknas definitioner på begåvning. Slutligen kan man fortsätta studier med samma
modell fast man byter faktorer som man kontrollerar för att undersöka vilka som visar
sig ha störst betydelse för motivationen.



19

5 Metod
“Though this be madness, yet there is method in't” Hamlet, William Shakespeare

Metoder och metoddiskussioner är verkligen beståndsdelarna i vetenskapens ryggmärg.
Om man vill att andra ska acceptera vad man tagit reda på, måste man också kunna
redogöra för hur man har gjort. En metod är ett tillvägagångssätt, som tillräckligt
många vetenskapsteoretiker accepterar, att insamla och analysera data. Utan enhetliga
och väldokumenterade metoder skulle man ha svårt att skilja på vetenskap och religion.

Det här kapitlet beskriver först en mycket kort vetenskapens historia och en del
vetenskapsteoretiska problem, av både teoretisk och praktisk natur. Sedan beskrivs
vilka forskningsinriktningar som är mest förekommande idag och vilka relationer de
har till varandra. För att sedan göra skillnaderna klara på en praktisk nivå exemplifieras
varje inriktning med var sin metod, vilka sedan jämförs ur ett metodologiskt
perspektiv. Slutligen motiveras vilken metod som används i denna undersökning.

5.1 Metodhistoria
Vetenskapen har en lång och väldokumenterad historia. Det har också skett en del
förändringar. Historiskt sett har kvantitativa undersökningar varit högst i kurs. De har
så att säga varit lite “finare” än de andra metoderna. Det innebär att om man kan göra
en kvantitativ undersökning för att studera ett fenomen, så ska man i möjligaste mån
också göra det. På senare tid har detta kommit att ifrågasättas och kritiserats av olika
skäl (Feyerabend, 1975).

5.2 Vetenskapsteoretiska problem
Motivation blir ofta förknippat med vilja och därmed tangeras problemet kring
existensen av människans fria vilja. I min undersökning får deltagarna välja vilken
attitydskategori de tycker beskriver dem bäst. Om vi människor inte har en fri vilja kan
man anse att det är meningslöst att göra en sådan studie.

Själv anser jag att det inte spelar någon roll om vi har en fri vilja eller inte, för studier i
motivation. Det skulle möjligtvis spela roll för definitionen av motivation. Om nu en fri
vilja inte finns, måste man fortfarande ta hänsyn till de eventuella beteendeskillnader
som illusionen av en fri vilja kanske har.

Geen (1995) menar att människor inte är maskiner och att vi behöver begreppet
motivation, just för att vi inte är maskiner. Om vi vore maskiner som utförde
förprogrammerade handlingsmängder på samma monotona sätt varje gång, skulle vi
inte behöva begreppet motivation.

Problemen kring begreppet och fenomenet motivation kvarstår dock. Även om vi vore
maskiner med förprogrammerade handlingsmängder, så vore det intressant att kunna
förutsäga dessa handlingsmängder vilket mänskligheten inte verkar kunna idag.
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5.2.1 Metodologiska problem
Validitet kan likställas med undersökningsgiltighet. Det vill säga, en undersökning ska
mäta det den är designad för att mäta och inte något annat. Man kan också se bristande
validitet som storlek av diskrepansen mellan ett teoretisk begrepp och en operationell
definition. Det teoretiska begreppet är en allmän, vag och ofta inte så informativ
förklaring med vad man menar med något. Den operationella definitionen av ett
begrepp förklarar ett teoretiskt begrepp enbart i termer vilka saker man behöver göra
för att producera och mäta det (Shaughnessy & Zechmeister, 1990). Om det är för stor
skillnad mellan det man siktar på att undersöka och det man faktiskt undersöker, så är
validiteten låg.

Generalitet kan likställas med allmängiltighet. Om man gör en undersökning som
undersöker människor, så vill man att resultatet ska gälla för alla människor.

Reliabilitet är ett mått på hur upprepbart resultatet i en studie är. Man ska alltså få
samma resultat av en studie oavsett hur många gånger man gör den. Däremot måste
man acceptera att det finns vissa begränsningar i tid och kultur, se 3.1 motivation och
kultur.

Ekologisk validitet en annan typ av giltighet som är önskvärd i undersökningar.
Mänskligt beteende sker ofta i naturliga miljöer. Om man vill efterlikna något beteende,
som läxläsning i detta fall, så är det önskvärt om man efterliknade miljön i en
undersökning.

Representativitet är ett annat svårt problem inom forskningsmetodik. Om man gör en
undersökning med ett antal människor, hur kan man då veta att andra människor beter
sig likadant i samma situation. Ett sätt att undvika problemet kring representativitet är
att slumpvis avgöra vilka som får deltaga i testet. Då krävs det ofta att man har ett
stort antal försöksdeltagare.

Precision kan vara ett viktig faktor i en undersökning. Hur exakt ska resultatet kunna
beskrivas? I den här undersökningen mäts tiden i sekunder. I andra handlar det om
millisekunder eller ännu mindre. Det viktiga är att man inte använder ett för grovt mått.
Det kan vara klurigt att veta innan man börjar utföra själva undersökningen. Låt oss
säga att man väljer att mäta hur länge försöksdeltagare tar på sig för att lösa ett
problem i minuter och det sedan visar sig att alla deltagare löste problemet på mindre
än tio sekunder. Då får man antingen byta stimulusmaterial eller mätenhet, om man vill
fortsätta studien.

Det kan vara svårt att förena ekologisk validitet och generalitet eftersom miljön hela
tiden förändrar sig. Om man har gjort en bra studie i en specifik miljö och miljön inte
går att återskapa, så är det svårt att få en undersökning med hög generalitet. Ofta får
man göra en trade-off mellan dessa två. Målsättningen är naturligtvis att
undersökningen uppfyller alla ovanstående krav.

Hur vet man då att ens undersökning håller måttet? För vetenskapsmännen är det svårt
att vara riktigt kritisk mot sina egna arbeten om de pågått under mycket lång tid.
Lyckligtvis har den akademiska världen begåvats med filosofer, som kan om de vill,
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livnära sig på att kritisera andras undersökningar. Denna undersökning är inget
undantag, alla som vill får läsa och kritisera den!!

5.3 Metodinriktningar
Anledningen till att beskriva metodinriktningar är att en stor del av den teoretiska
problematiken dessa emellan är avgörande för många metodval. De metodologiska
problemen som presenterades ovan gäller alla metoder och det påverkar bara
metodvalet på en mer praktisk nivå, eftersom man kan manipulera, modifiera och
sammansmälta metoder. Med andra ord, för varje metodval måste man göra ett
teoretiskt val och ett tekniskt val. Det teoretiska valet handlar mer om vad man vill
säga och göra med sin undersökning. Det tekniska valet innebär även praktiska och
personliga begränsningar. Rent terminologiskt används begreppet metod i samman-
hanget av det tekniska valet och inriktning i kontexten av det teoretiska valet.  Patel &
Davidson (1994) nämner tre huvudinriktningar av undersökningar; explorativa,
deskriptiva och hypotestestande undersökningar, vilka alla inbegriper metoder som
skulle kunna undersöka inlärningsmotivation.

Explorativ forskningsinriktning
Syftet med ett explorativt angrepp är att inhämta så mycket kunskap som möjligt på
som många sätt som möjligt inom ett visst problemområde. Man skapar en grund för
mera precisa studier i framtiden. Att generera hypoteser är en viktig del av alla
undersökningar inom den här inriktningen. Ofta är flera metoder och tekniker
nödvändiga i explorativa undersökningar. Denna inriktning kommer antagligen alltid
att vara användbar eftersom både människor och miljöer hela tiden kommer att
förändra sig.

Deskriptiv forskningsinriktning
Denna inriktning sikter mer på att beskriva vissa fenomen mer på djupet än den
explorativa ansatsen och används i större utsträckning inom problemområden som är
relativt undersökta. Det innebär att man har begränsat sig mer också. De fenomen man
studerar analyseras mycket ingående. Ofta används bara en teknik för att samla in data.

Hypotesprövande forskningsinriktning
I problemområden som har stor känd kunskapsmängd och flertalet olika teorier
kommer hypotesprövning sannolikt att användas. Detta förutsätter att man vet
tillräckligt mycket för att kunna formulera och kontrollera utsagor om kausala
relationer i problemområdet. De tekniker man eftersträvar att använda är ofta de som
ger så hög precision som möjligt.

En stor del av indelningen baseras på mängden kunskap som redan finns. Detta innebär
också att det teoretiska metodvalet måste baseras på hur man som forskare bedömer
problemområdet. Denna undersökning handlar om inlärningsmotivation och metodvalet
påverkas således av hur mycket forskning som gjorts, hur många teorier som är
korroborerade och hur lätt det är att konstruera en hypotes. Ett annat perspektiv som
kan utgöra en distinktion mellan inriktningarna är mängden kontext man försöker ta
hänsyn till. Den explorativa ansatsen vill inbegripa allt medan hypotesprövning ofta
skalar bort stora delar och deskriptiva inriktningen hamnar någonstans emellan. Det är
också en stor skillnad på forskarens roll i de olika inriktningarna. Kapitel 3 och 4 är
tydliga tecken på att motivation inte är ett outforskat problemområde. Det kan vara en
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fingervisning om att de metoder som har den explorativa inriktningen inte är så
teoretiskt motiverade.

5.4 Relevanta metoder
Det finns en svårighet att säga något om varje enskild metod är mycket svårt eftersom
de kombineras ofta och är svåra att skilja åt i det praktiska arbetet. Det går, till
exempel, inte att säga att alla kvantitativa undersökningar alltid har låg ekologisk
validitet. Däremot kan man belysa skillnaderna mellan inriktningarna med
exemplifiering. De exempelmetoder som beskrivs nedan är extremer för att visa svag-
heterna och styrkorna hos respektive metod, som i sin tur representerar en inriktning.
Ett tydligt exempel på en explorativ undersökning är etnografisk fältstudie. En
kvalitativ intervjuundersökning får företräda den deskriptiva inriktningen och en
kvantitativ laborationsundersökning är en klassisk hypotesprövande metod. Att just
dessa metoder används här beror på att de, passande nog, också är de mest centrala
metoderna att studera inlärningsmotivation.

5.4.1 Etnografisk fältstudie
Etnografisk fältstudie innebär att man ska ta hänsyn till kontext, sociala relationer och
kulturell påverkan när man ska studera människors situation och färdigheter. Forskaren
ska alltså försöka leva med de människor han studerar så mycket som möjligt. Han
måste lära sig deras språk, tankesätt och sociala beteende för att kunna utforska från
grunden. Hela etnografin är genomsyrad av antropologiska perspektiv, eller rättare
sagt, etnografin är en del av antropologins utveckling. Bakgrundsfilosofin till
antropologin är en slags reaktion mot de orsak och verkan förhållandena som natur-
vetenskapliga metoder försöker hitta. En av idéerna kan vara att etnografen ska ta reda
på saker om studieobjekten som de själva inte vet om. Exempelvis kan deltagarnas
olika sociala handlingsscheman vara till stor nytta. Etnografi innebär hypoteslös, helst
förutsättningslös undersökning. Data man kan få in är ofta skiftande och av olika natur.
Det kan bestå av anteckningar, videointervjuer, skriftliga beskrivningar av olika
händelser och så vidare. En etnograf får inte vara trångsynt när det gäller olika former
av data, utan allting som har relevans ska tas som data oavsett form. En etnografisk
studie syftar till att hitta förklaringar till vissa fenomen och förståelse om en viss
verksamhet. Detta genererar ofta nya hypoteser som ofta har en viss grund. De
metoder som en etnograf använder sig av varierar väldigt mycket (Ellen, 1984).
Viktiga ingredienser är dock observationer, intervjuer och studier av redan befintliga
dokument. Annars kan man försöka simulera vissa kritiska moment eller bara “hänga
omkring” i allmänhet i väntan på att något intressant dyker upp som man kan följa lite
närmare. Etnografen ska tolka den data han får in, eftersom han måste sammanställa en
mängd olika typer av data. För att göra en etnografisk fältstudie om inlärnings-
motivation kan man exempelvis anmäla sig till en kurs av något slag för att hänga
omkring bland de andra kursdeltagarna. Då kan man försöka höra efter vad de tycker
om kursen, hur länge de studerat och hur det går på eventuella kunskapskontroller.

5.4.2 Kvalitativ intervjustudie
Lite förenklat kan man säga att en kvalitativ studie går ut på att genom intervjufrågor
av olika slag inom samma område ta reda på vad människor har för uppfattningar om
något. En hypotes är inte nödvändig, även om man kan ha en om man vill. En kvalitativ
intervjuundersökning går huvudsakligen inte ut på att i första hand visa för
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mänskligheten att verkligheten är förskaffad på ett visst sätt eller att människor beter
sig på ett visst sätt under vissa förhållanden. En kvalitativ undersökningsmetod innebär
av tidsskäl ofta att man studerar ett fåtal individer. Därmed inte sagt att det är mindre
arbete att göra en kvalitativ studie, snarare tvärtom. Dessutom studerar man ibland
saker som kvantitativa metoder inte kan beskriva, exempelvis människors omedvetna
åsikter eller uppfattningar vilka kan sippra fram under ett inspelat samtal. För att göra
en kvalitativ intervjuundersökning måste man först generera ett stort antal relevanta
och adekvata frågor som ska kunna utröna så mycket som möjligt. Ett sätt att göra en
kvalitativ intervjuundersökning är att kategorisera alla fraser och meningar som den
intervjuade säger i fyra olika begrepp; prototyp, modell, schema och teori. Dessa
begrepp är inte absoluta utan det finns fraser som kan båda vara ett schema och
modell, beroende på hur man ser på dem. Det finns en flytande gräns begreppen
emellan. För att läsaren ska få en uppfattning av skillnaden på begreppen har jag valt
att beskriva dem något förstärkta.

Prototyper är konkreta ting i världen som kännetecknar vanliga exempel ur en given
mängd. En prototyp ur mängden frukter skulle kunna vara äpple medan passionsfrukt
inte är det. Dessa vanliga exempel måste finnas i verkligheten, såvida inte hela
mängden man pratar om är imaginär.

Modell är de (ofta implicita) uppfattningar som människor har om vissa saker, vilka
ofta är svåra att förklara. Detta innebär att de ofta kommer fram i liknelser och
metaforer.

Schema innebär de faktiska handlingsmönster som en människa besitter med vana. Till
exempel skulle ett prototypiskt schema kunna vara att man reflexmässigt skakar hand
med någon med höger hand och inte vänster.

Teori innebär den abstrakta kunskapen som en människa har eller tro sig ha. Denna
kunskap kan alltid uttryckas i direkt rent verbalt till skillnad från modeller. Exempelvis
är Newtons idé om gravitation en teori.

För en mer detaljerad beskrivning av begreppen, se D’Andrade (1995).

Låt oss säga att man är intresserad av motivation. Då kan man intervjua några
deltagare om vad som kännetecknar motivation (prototyp), vad motivation är för något
(teori) och titta på hur de liknar motivation (modell). Schema faller lite utanför ramen
eftersom schema bara har indirekt påverkan på motivation.

5.4.3 Kvantitativ laborationsstudie
Kvantitativa studier i laborationer är den traditionella vetenskapens sätt att korroborera
eller falsifiera en utsaga eller hypotes. Man gör ett påstående, och sedan kontrollerar
man om påståendet är falskt eller inte. Ett annat sätt är att göra en hypotetisk-deduktiv
undersökning. Dessa studier har sin form att man först antar att något (A) implicerar
något (B).  Sedan kontrollerar man B. Om B skulle vara falskt, så måste även A vara
falskt. På så sätt kan man falsifiera A utan att direkt mäta A, vilket kan vara svårt.
Kvantitativa studier har sina rötter i naturvetenskapen och förutsätter att det finns
kausala relationer i verkligheten. Det kanske är sant när det gäller fysik och fallande
stenar men man kan ju fråga sig om det går att hitta några kausala relationer bland
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människors olika beteenden. Resultaten kan alltid representeras i diskreta enheter
såsom siffror och diagram.

5.4.4 Styrkor och svagheter
En kritik man alltid kan rikta mot kvantitativa laborationsundersökningar är att man
utesluter faktorer som spelar in, exempelvis kontext. Anledningen till att man vill
använda ett labotatorium är att man som forskningsledare vill ha full kontroll på
undersökningen och därmed kunna jämföra olika grupper av deltagare. Den stora
styrkan en kvantitativ laborationsundersökning har är reliabiliteten och möjligheten till
att göra statistiska analyser av resultatet. Om man har valt att ta bort kontext för att
kunna kontrollera testen, så måste man kunna upprepa dem. Annars är hela studien
bortkastad. Det svåra i en kvantitativ laborationsundersökning är att formulera en
operationell definition som faktiskt fungerar. Min modell i 4.2 är ett exempel på en
oprationell definition av motivation. Utan en sådan är det svårt att formulera och
kontrollera en hypotes. Ett sätt att mäta motivation kvantitativt är att skicka ut enkäter
till gymnasieelever och fråga hur länge de sitter med sina läxor varje dag. Problemet
med representativitet i kvantitativa undersökningar löser man med sin tillit till slumpen,
som är mycket förutsägbar i vissa lägen. Den ekologiska validiteten är inte alltid det
viktiga vid kvantitativa laborationsstudier. Man anstränger sig inte så mycket att
efterlikna en för alla människor naturlig miljö i ett labb. Validiteten är naturligtvis
också viktig men ofta svår att kontrollera i en första undersökning. Det man kan göra
är att göra upprepade studier med samma mål men byta oberoende variabel. Då kan
man upptäcka om man bara har hittat en slumpvis korrelation mellan två fenomen.
Generalitet är det som en kvantitativ laborationsstudie siktar på. Slutligen kan man
hävda att allting som finns i verkligheten inte går att beskriva med diskreta enheter.

Reliabiliteten är under konstant kritik i intervjuundersökningar. Eftersom forskaren
måste vara aktiv under själva intervjun påverkar han också försöksdeltagarna, ibland på
olika sätt. Andra forskare kan inte påverka sina försöksdeltagare på samma sätt om de
vill kontrollera resultaten. Då går det inte att upprepa testen. Det är mycket viktigt att
forskaren tolkar på samma sätt genom hela transkriptionen för reliabiliteten.
Representativitet är också problematiskt i kvalitativa studier. Man kan ofta inte, av
resursskäl, ingående studera tillräckligt många för att låta slumpen lösa problemet. Av
den anledningen blir generalitet och representativitet inte heller det viktigaste i
intervjuundersökningar. Validiteten i en kvalitativ intervjustudie kan vara besvärlig.
Hur ska man veta att forskaren inte ser och hör det han vill? Knepet är dokumentation.
Om man har en väldokumenterad transkription av en intervju är det öppet för andra att
göra en egen bedömning av tolkningen som forskaren gjort. Till syvene och sist
handlar det ofta om argumentation, som kan göras på flera olika sätt (Ngaosuvan,
1997). Den ekologiska validiteten är däremot mycket lättare att kontrollera. Om man
ändå inte måste kontrollera alla variabler finns det ingen anledning att vara i ett labb
och då kan man ju lika gärna vara i försöksdeltagarens rätta miljö vid dessa tillfällen.
Ovanstående metodologiska kritik kan leda till att skeptiker kan ifrågasätta själva
existensberättigandet hos kvalitativa intervjustudier. Det är inte alls min mening att
underminera det kvalitativa tankesättet, tvärtom tror jag att tankesättet är viktigt att ha
kvar.
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Wallén (1993) sammanfattar fyra skäl till varför kvalitativa studier behövs:
1.  Tolkning av observationer i ett teoretiskt sammanhang för att fastställa vad för slags

fenomen det rör sig om. De kan användas som ett första stadie i en kvantitativ
undersökning för att ta reda på vilka faktorer som spelar in på ett visst fenomen.

2.  Tolkning från del till helhet, sammanhang och funktion när man har ofullständig
information.

3.  Det finns fenomen som inte kan mätas direkt som upplevelser, känslor och
föreställningar.

4.  Innebörder och symboler måste ibland tolkas kvalitativt för att de ska kunna
användas.

Lägg märke till att Wallén pratar om kvalitativ studier i allmän betydelse och
antagligen menar både deskriptiv inriktning och olika metoder i sin argumentation.

En etnografisk fältstudie kan i princip kritiseras för samma saker som en kvalitativ
intervjuundersökning, om än något kraftfullare. En del kritiker skulle med säkerhet
avfärda metoden som “bara flum”, eftersom det är så svårt att beskriva deduktivt hur
etnografen faktiskt utför sin undersökning. I sammanhanget av inlärningsmotivation
finns dock ett mycket starkt argument för etnografiska fältstudier. Kvantitativa
laborationsundersökningar och kvalitativa intervjuer tar nästan uteslutande bara hänsyn
till en individ i taget. Inlärning och motivation har ofta gruppsykologiska orsaker.
Vidare är tillfällena för induktion större och kanske också chansen för nyskapande
likaså.

En kvantitativ laborationsundersökning har i regel en dålig ekologisk validitet. Ett labb
är inte en naturlig miljö för en försöksdeltagare. Det finns problem med att anstränga
sig med att försöka få maximal ekologisk validitet (med exempelvis etnografiska
fältstudier) och det är att man inte kan någon direkt kontroll på allt som händer.
Reliabiliteten blir således ofta låg. Kontentan blir att laborationsundersökningar blir
kritiserade för att sakna relevans i verkligheten och fältstudier blir inte upprepbara och
därmed bristande i en av vetenskapens stora mål: förutsägbarhet.

Det är stor skillnad på forskarens roll i en kvantitativ laborationsundersökning
respektive kvalitativ intervjuundersökning. I en laborationsundersökning är forskarens
mål att vara en objektiv betraktare. Däremot i en intervjuundersökning måste forskaren
vara aktiv och själv söka efter det han letar efter i det transkriberade materialet.

Är det så stor skillnad på kvantitativa och kvalitativa metoder?
Det råder mycket delade meningar om detta spörsmål. En del menar att det är två
extremer. Det finns dock en del saker man är helt överens om. Patel & Davidson
(1994) menar att skillnaden inte handlar om vad man undersöker utan hur man
undersöker. De menar att kvalitativt inriktad forskning använder sig av verbal analys
till skillnad från kvantitativt inriktad forskning som använder sig av statistiska
analysmetoder. Detta innebär att man lätt skulle kunna studera samma fenomen på
båda sätten.

5.5 Metodval
Måste man välja en metod? Kan man inte blanda flera metoder till en metod?
Triangulering (Bell, 1993) är ett sätt att kombinera flera, ibland olika, vetenskapliga
metoder för att säkerställa kunskapen man får ut av en undersökning. Inlärnings-
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motivation är ett mycket komplicerat begrepp och man skulle kunna definiera och
undersöka detta fenomen på många helt olika sätt.

Vilken metod är bäst att studera motivation med? Vilken metod man väljer att använda
beror på vad man egentligen vill säga med sin undersökning. Om man kan svara på
frågan: “Vad vill man egentligen veta?”. Vill man bevisa att det finns en kausal relation
mellan akademisk ansträngning och akademisk prestation ska man använda ett
kvantitativt tillvägagångssätt. En kvalitativ studie är ett sämre redskap att påvisa något.
Vill man utforska ett relativt okänt område är en kvalitativ undersökning att
rekommendera. Om det är en helt okänd domän är en explorativ metod bäst.

Jag vill säga något med denna undersökning, att positivt inställda individer anstränger
sig mer och presterar bättre. Alltså är en kvantitativ undersökning mer lämplig. Det är
min slutsats efter de teoretiska inriktningarna. Rent tekniskt handlar det bara om vad
som är möjligt. Går det att hitta en relevant och användbar operationell definition, som
kan utnyttjas i en kontrollerad laborationsstudie?

Jag anser det och därför väljer jag en kvantitativ laborationsstudie.

5.5.1 Min metod
Min metod går kortfattat ut på att avgöra vilken attityd deltagare har, ta tid hur länge
de arbetar med artikeln och instuderingsfrågorna, och studera hur väl de presterat i
olika kunskapskategorier.

Att jag har valt att göra en laborationsstudie beror på att en läxläsning sker ofta ensam
i den egna kammaren i många fall, tror jag. På det viset kan denna laborations-
undersökning få tillräckligt hög ekologisk validitet. Det enda som inte är naturligt är
alla störmoment som sker hemma men inte i labbet. Representativiteten beror helt på
undersökningens utförande och själva metoden kan inte ansvara för det. Generalitet
ska inte vara något problem heller, bara man undersöker tillräckligt många kan man
göra statistiska analyser av resultatet. Validiteten kan vara något kontroversiell i den
här undersökningen. Om man inte accepterar att modellen beskriven i 4.2 beskriver
inlärningsmotivation, kan man argumentera att resultatet har dålig validitet. Debatten
handlar då mer om den teoretiska bakgrunden än om metodik och således inte passar i
denna diskussion. Reliabiliteten är inget problem i laborationsundersökningar. De går
alltid att göra om på samma sätt och ändra lite detaljer som inte fungerat bra.
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6 Utförande
“Never promise more than you can perform” Publius Syrus

Först fick deltagarna bekanta sig lite med labbet, om försöksledaren ansåg att de såg
lite nervösa ut eller på annat sätt såg ut att ha det obehagligt. Deltagarna satt på en stol
framför ett tomt bord förutom en bläckpenna och ett tomt papper. Försöksledaren satt
på andra sidan bordet. Sedan talade försöksledaren om att han skulle läsa upp
instruktionerna (se Bilaga 1) muntligen för att alla skulle få höra exakt samma
instruktioner. Instruktionerna lästes upp och deltagarna fick chansen att fråga om
eventuella oklarheter. Det etiska kontraktet presenterades därpå och deltagarna fick
skriva på kontraktet med sina initialer för att bevara deras anonymitet. Instruktionerna
till attitydundersökningen fick deltagarna själva läsa och välja vilken kategori de tyckte
passade dem bäst. I själva attitydundersökningen framgår det för deltagarna att de ska
utföra olika uppgifter. Om de valde alternativ 3, det vill säga, bara deltaga i
attitydundersökningen och strunta i att besvara frågor eller läsa artikeln, så var
försöket slut och en kortare debriefing följde. Om de inte valde alternativ 3, så visade
försöksledaren tabellen, instuderingsfrågorna och artikeln i tur och ordning. Dessa
lades ned på bordet efter visningen. Svaren på instuderingsfrågorna skrev deltagarna
antingen ned på en blankt papper eller på samma papper som instuderingsfrågorna.
Försöksledaren gick sedan ut och stängde dörren bakom sig och startade tidtagningen.
Under försökstiden satt försöksledaren utanför och såg till att deltagarna inte stördes
på något sätt. När deltagarna sedan öppnade dörren gick försöksledaren in, stängde
dörren och stannade tidtagningen. Tidsmätningen gjordes med hjälp av en vanlig digital
klocka med tidtagningsfunktion. Slutligen fick deltagarna veta vad försöket gick ut på
och de fick även chansen att kommentera något. Detta innebär att försöksledaren var
närvarande under attitydundersökningen. Sist häftades etiska kontraktet, attityd-
undersökningen och svarspappret ihop för att de inte skulle blandas med andra
deltagares papper.

6.1 Attitydundersökningen
Den första delen efter instruktionerna (Bilaga 1) går ut på att dela in alla deltagarna i
två kategorier, det vill säga attityden hos deltagarna är den oberoende variabeln. Det
finns de som inte gillar basket och de som gillar basket. Bland de som gillar basket
antas att de gärna läser min artikel och besvarar instuderingsfrågorna. De som inte
gillar basket delas in i två undergrupper; de som vill läsa och besvara frågorna och de
som inte vill. Problemet är hur man ska tolka de som varken läser eller besvarar frågor.
Ska man säga att deras prestation respektive ansträngning är lika med noll eller ska de
inte räknas med i studien? Det har stora statistiska konsekvenser för undersökningen.
Eftersom hela studien går ut på att simulera en läxa anser jag att det är fullt gångbart
att betrakta resultatet som noll både i ansträngning och prestation. Det är en
korrespondent situation till att man inte gör läxan över huvudtaget. Naturligtvis
utesluter de inte varandra, därför gör jag både och. I det ena fallet kallar jag det
attitydkategori och i det andra fallet kallar jag det alternativkategori.

6.2 Pilottest
Det gjordes bara ett pilottest. Deltagaren var positivt inställd till basket och i princip
bara två kommentarer gjordes till testet. Deltagaren påpekade att fråga nummer 1 i del
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II var tvetydig och att han ville att ordet “två” i frasen “två säsonger” skulle vara ifet
stil. Han tyckte inte att det framgick speciellt tydligt att man skulle välja ut spelare för
två säsonger. Att frågan var tvetydig har bara betydelse i rättningsmallen, så därför
ändrade jag inte frågan. Av den anledningen gjordes heller inga större förändringar i
varken artikel, tabell eller instuderingsfrågorna.

6.3 Material
Allt material är skapat endast för denna undersökning. Det finns ingen direkt mapping
mellan artikeln och tabellen. Exempelvis tar artikeln upp positioner som inte finns i
tabellen (small forward). En hel del information är härledbar ur tabellen och artikeln.

6.3.1 Artikeln
Artikeln som deltagarna fick läsa handlar om hur man kan resonera kring basket enbart
med statistiskt underlag. I princip gås alla statistiska kategorier som finns med i
tabellen igenom och förklaras. Artikeln finns i dess helhet i Bilaga 4.

6.3.2 Tabellen
Tabellen (Bilaga 6) innehåller aktuella siffror ifrån den under våren pågående
grundsäsongen i NBA. Inga siffror är manipulerade, bara avrundade. Det finns en hel
del relevant statistiskt material som saknas, exempelvis spelarnas vikt. Informationen
som presenteras i tabellen finns ständigt uppdaterat på NBAs officiella hemsida eller på
sportkanalen ESPNs hemsida (12.1 Hemsidor).

6.3.3 Instuderingsfrågor
Instuderingsfrågorna (Bilaga 5) är grupperade i tre delar med ökande svårighetsgrad,
där del I är lätt och del III är mycket svår. Det är meningen att de olika delarna ska
representera olika typer av kunskap. Del I är en mer en övning i att titta i en tabell än
en kunskapsmätning. För att klara frågorna i del I behöver man bara titta i tabellen och
antingen skriva ett namn eller en siffra som inte behöver räknas fram. Del II kräver lite
mer. Här måste man börja resonera utifrån tabellens siffror och mer hitta förklaringar
till olika saker. I del III ska man utse ett helt lag på nio personer vilket kan tänkas
angränsa till kreativitet och transfer. Tidigare nämndes tre kunskapskategorier (se 4.3.2
Datautvinning). Varje frågedel (I-III) ska motsvara respektive namne kunskapskategori
(KKI-KKIII, se 4.1 Ngaosuvans modell).

6.3.4 Instruktioner
Eftersom den teoretiska bakgrunden till min undersökning syftar till att simulera en
läxläsningssituation med instuderingsfrågor (Bilaga A), gavs inga instruktioner om
ordningsföljd i förfarandet. Med andra ord, så fick deltagarna välja vilken ordning de
ville läsa artikeln, titta på tabellen och läsa instuderingsfrågorna. Eftersom en
försöksledares närvaro skulle påverka alltför mycket, förblir det okänt vilken ordning
varje deltagare valde att arbeta efter. Det kan ha stora konsekvenser, om exempelvis
alla positivt inställda gjorde på ett sätt och alla negativt inställda gjorde på ett annat
sätt. Då får man en systematisk störvariabel som kan förstöra hela undersökningen.
Min misstanke är dock att det är individuellt vilken studieteknik varje deltagare har och
studietekniken har ingen direkt relation till attityden till ämnet ifråga.
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6.3.5 Rättningsmall
Rättningsmallen är uppdelad i tre olika delar utefter instuderingsfrågorna. Det är
meningen att rättningsmallen ska objektivt avgöra om en fråga är korrekt besvarad
eller inte, åtminstone i del I och II. Varje fråga ger poäng.

Del I (fem frågor):
En poäng för varje rätt svar. Detta kan lätt jämföras då fem (alla rätt) är en bättre
prestation än tre. Alla svaren står explicit i tabellen.

Del II (tre frågor):
1.  Vem av alla guards är mest självisk?
2.  Av vilka anledningar gör John Stockton så relativt lite poäng, jämfört med andra

guards, trots att han har högst träffprocent?
3.  Hur kan det komma sig att Dennis Rodman kan ta så många returer när han är

mycket kortare än många andra spelare?

Svaret på fråga 1 är Michael Jordan, ty han skjuter överlägset oftast och passar minst.
Det finns dock en tvetydighet eftersom man kan (rätteligen) tolka mängden
forward/guard som en delmängd till guards och då blir svaret Glen Rice, som passar
ännu mindre. Därför får deltagarna en poäng för Jordan eller Rice.

På fråga 2 måste man först komma till insikten att Stockton inte skjuter ofta och sedan
förklara att han mer letar efter möjligheter till friställande passningar än att själv göra
poäng.

Fråga 3 har bland annat sin lösning i att Dennis Rodman gör så lite poäng själv. Man
tar inte så ofta returer när man själv har skjutit och eftersom Dennis skjuter så lite kan
han koncentrera sig på att enbart ta returer. Däremot finns det andra faktorer som
påverkar varför Rodman tar så många returer; snabbhet, spänst, ettrighet, viljestyrka,
timing och rutin har också stor betydelse. Det är absolut inte tur, eftersom Rodman har
vunnit ligan i returtagning 5 gånger med tre olika lag. Deltagarna får två poäng om de
hittar relationen ovan, och en poäng för varje förklaring i Rodmans person. Således
kan en deltagarna maximalt få 8 poäng på denna fråga.

Del III (en uppgift): Kriterier som ska uppfyllas i svaret, eftersom man måste motivera
både arbetsuppgifter och positioner.
1.  Harmoni mellan spelare och position; Man kan inte vinna med 6 centrar och 3

forwards i ett lag. Fördelningen 3 av varje kategori ger en poäng. Valet 2 centrar, 3
forwards, 3 guards och en guard/forward eller liknande uppställningar ger två
poäng.

2.  Blandning av veteraner och ynglingar; För många stolta veteraner i samma lag kan
bli svåra att coacha och de är ofta skadedrabbade eller de kan tappa motivationen.

3.  Representanter för olika kategorier; Det är mycket som behöver göras på en
basketplan och man måste ha flera som klarar varje kategori.

4.  Närvaro av allroundspelare; En del spelare är mycket allsidiga. Dessa spelare är
ovärdeliga när skador och frånfälle uppstår, vilket man kan räkna med under två års
tid. Här måste man motivera att allsidigheten är nyttig och ta med åtminstone två
allroundspelare. De som jag kategoriserar som allroundspelare är Drexler, Hill,
Pippen, Barkley, Garnett och Baker.
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5.  Inte för mycket poäng; Bara en spelare kan göra mål per anfall. Det är inte bra att
ha alltför många spelare som är vana att få skjuta mycket. Det här går i princip inte
eftersom alla spelare utom Rodman, Mutombo och Muresan gör en massa poäng.

6.  Trepoängsskytt; För att motståndarlaget inte ska vara grupperat under korgen vid
anfall, bör man ha en utpräglad skytt från långt håll. Tabellen presenterar två riktiga
trepoängskyttar; Miller och Rice.

Man kan ifrågasätta meningen i att använda sig av poäng när det gäller att mäta
prestation. Det är skillnad om man räknar samman alla svarspoängen och jämför eller
om man inte gör det och jämför varje kategori för sig. Naturligtvis är det bäst att göra
båda två. En annan viktig aspekt är att man inte ska känna till vilket attitydskategori
som en deltagare har valt när man avgör prestationsdelen. Jag tog bara fram
svarsdelen, när jag rättade prestationsdelen. Av ren nyfikenhet försökte jag med
svarens hjälp gissa vilken attityd varje deltagare hade. Det visade sig att jag inte kunde
avgöra vilken attitydskategori de hade genom att titta på svaren till instuderings-
frågorna.

6.3 Försöksdeltagarna
Försöksdeltagarna var alla förstaårstudenter på Högskolan i Skövde. Antalet deltagare
blev mycket begränsat, bara fjorton stycken. Min målsättning var att ha tio deltagare i
varje attitydskategori. Problemet med det är att man inte i förväg kan veta vilken
kategori de kommer att välja. Dessutom kunde jag inte heller tala om hur lång tid
själva undersökningen skulle ta eftersom hela undersökningen går ut på att ta reda på
hur lång tid det tar. Dessutom vore det inte så bra om studieeffektiviteten varierade
mycket hos de olika deltagarna. Därför blev bara de som gick första året tillfrågade om
de ville delta i min undersökning. Könsfördelningen var fem kvinnor och nio män. Alla
deltagare var i tjugoårsåldern. Deltagarna fördelade sig för undersökningen relativt bra,
det var fem som var positivt inställda till basket och nio negativt. Det hade kunnat vara
värre. Om alla deltagare hade placerat sig i samma kategori, så hade undersökningen
inte kunnat fortsätta. Det var bara en deltagare som valde alternativ 3, det vill säga
ogillar basket och inte vill läsa artikeln eller besvara frågor. Urvalsprincipen för att hitta
försöksdeltagare som användes var att sitta på skolan och fråga förbipasserande
studenter. Detta fungerade inte bra. Eftersom det är färre basketintresserade bland
deltagarna försökte jag under sista delen hitta de jag trodde var intresserade. Jag
lyckades bara hitta en, som var tvungen att hitta information på Internet men som
gärna deltog. Som en slags belöning letade jag på Internet åt honom, utan att studien
stördes.

6.4 Etik
Alltid när man har människor som deltagare i undersökningar är frivilligheten av
yttersta vikt. Eftersom stimulusmaterialet är en artikel om basketstatistik, så är inte
resultaten eller ansträngningen speciellt känslig för den personliga integriteten.

6.4.1 Kontraktet
Det etiska kontraktet (Bilaga 2) är en viktig del i själva undersökningen. Det finns både
svagheter och finesser med det. Den stora svagheten är att deltagarna uppfattar ett
avbrott mitt i studien som att de förstör studien för mig. I själva verket uppmuntrar
artikeln deltagarna att göra just det. Under första rubriken och vid instuderingsfrågorna
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påminns deltagarna att de alltid får avbryta studien. Hela idén med etiskt kontrakt och
en del formuleringar är tagna och översatta ur Shneiderman (1992).

6.4.2 Anonymitet
Det etiska kontraktet skrivs bara under med initialer. Anledningen till detta är att man
då inte behöver förvara resultaten av studierna på något speciellt sätt, men initialerna
har fortfarande det symboliska värdet att försöksdeltagarna får skriva på.

6.5 Förhållanden
Förhållandena i en laborationsundersökning ska vara så identiska som möjligt. Av
erfarenhet vet man att det inte alltid blir så. Ett viktigt problem är den utomliggande
kontexten.

6.5.1 Tid
Låt oss säga att en deltagare har bråttom för att träffa någon annan. Då kan det hända
att deltagaren avbryter studien av den anledningen och inte för att han känner sig färdig
eller inte vill arbeta mera. Eftersom detta ofta är okänt för försöksledaren och tiden
avgör ansträngningen får flera typer av deltagare samma resultat i undersökningen. För
att undvika detta problem har försöket som krav att inte ha något annat för sig på
minst en timme. Jag antog att försöket inte skulle pågå längre än så. Det skulle visa sig
att jag hade fel.

6.5.2 Plats
Att välja en bra plats för en laborationsundersökning av detta slag är svårt. Läxläsning
sker på många olika platser och de individuella skillnaderna är stora. Vidare ska
deltagare känna sig hemma när de deltar eftersom de annars kan koncentrera sig på
annat än undersökningen. Men å andra sidan ska situationen vara identisk för alla
deltagare för att man ska kunna göra en rättvis undersökning.

6.5.3 Missöden
Som tidigare konstaterat sker missöden. En av deltagarna fick en artikeln som en
tidigare deltagare hade antecknat på. Anteckningarna bestod av understrykningar och
en del kommentarer. Min bedömning är att det inte spelar tillräckligt stor roll för att
deltagarens resultat ska påverkas alltför mycket. En annan deltagare fick ett avbrott i
studien när försöksledaren skulle presentera artikel, instuderingsfrågorna och tabellen.
Vid det försöket saknades instuderingsfrågorna. Deltagaren fick alltså vänta med hela
presentationen ett par minuter. Det var två deltagare som sade sig misstänka att jag
mätte tiden på dem. Som tidigare påpekat i stycke 4.2.3 Datautvinning finns det en hel
del resultat att utvinna ifrån denna kvantitativa undersökning. Man kan ha en allmän
debatt om resultatets värde när det är så få försöksdeltagare. Det anknyts till debatten
om vad som är viktigast i ett examensarbete; resultatet eller själva undersökningens
konstruktion. Naturligtvis är målsättningen att både resultat och undersökningsdesign
ska vara viktiga. Om man lyckas designa en fullt fungerande undersökning är resultatet
bara en tids-och-resursfråga. Å andra sidan utan resultat blir det inga fler
undersökningar i ett vidare perspektiv. I ett examensarbete är resurserna mycket
begränsade, så även tiden i viss mån. Resultatet är viktigt men designen och analysen är
principiellt viktigare.
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7 Resultat
“ Jag behöver lära mig mer statistik..bland annat..” Leonard Ngaosuvan, motiverad
student

Denna resultatsammanfattning visar att det inte kunde påvisas någon signifikant
skillnad mellan de postivt inställda och de negativt inställda vare sig i ansträngning eller
prestation.

Som tidigare konstaterat i metodkapitlet kan alla kvantitativa undersökningars resultat
beskrivas i diskreta enheter, vilket ofta är siffror. Tabellen (se tabell 1) nedan visar
resultaten för de negativt inställda i den här undersökningen och tabell 2, se nedan,
visar resultaten för de positivt inställda. Deltagarnumreringen (D1-D14) är i
kronologisk ordning, det vill säga att D1 var den första deltagaren och D14 den sista.
Attityd negativ fick deltagarna som valde alternativ 2 eller 3 i attitydundersökningen.
Kolumnen alternativ visar vilket alternativ de valde innan prestationsdelen börjat. Del I,
II och III visar hur mycket poäng varje deltagare presterat i respektive frågedel på
instuderingsfrågorna. Deltagare D6 missuppfattade antalet spelare som skulle väljas ut
och finns då inte med i resultatberäkningen i del III och summeringen. Medel är
medelvärdet på alla deltagare. Summa är en total sammanräkning av tid, respektive
poäng.

Tabell 1. Tabellen sammanfattar resultaten för de negativt inställda.
Deltagare Attityd Tid (sek) Del I Del II Del III Summa Alternativ
D1 Negativ 2845 5 3 9 16 2
D2 Negativ 4058 4 3 7 13 2
D4 Negativ 1497 4 3 2 9 2
D8 Negativ 2336 5 3 7 15 2
D9 Negativ 2769 5 3 9 16 2
D10 Negativ 199 0 0 0 0 2
D11 Negativ 0 0 0 0 0 3
D13 Negativ 996 5 3 6 13 2
D14 Negativ 1968 5 2 7 13 2
Medel: 1852 3,67 2,22 5,22 10,56
Summa: 16668 33 20 47 95

Tabell 2. Tabellen sammafattar resultaten för de positivt inställda.
Deltagare Attityd Tid (sek) Del I Del II Del III Summa Alternativ
D3 Positiv 1472 5 2 9 15 1
D5 Positiv 4241 5 4 10 19 1
D6 Positiv 2108 4 2 * * 1
D7 Positiv 1219 4 3 2 9 1
D12 Positiv 3446 5 4 5 13 1
Medel: 2497 4,6 3 6,5 14
Summa: 12486 23 15 26 56
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Alla siffrorna är mycket tydliga att tolka utom prestationsdel III. Där det var väldigt
svårt att tolka de deltagare som inte hade motivarat sina spelarval eller de deltagare
som hade hittat på nya uppställningar. Jag kunde alltså hitta kvalitativa skillnader som
inte blev representerade i prestationen. Av den anledningen bör del III och här-
ledningsvis summeringen av poängen betraktas med viss skepsis. Det man kan göra för
att undvika detta är att låta någon annan person tolka resultaten ifrån varje deltagare
oavsett om man använder kvantitativ eller kvalitativ tolkning.

7.1 Ansträngningsdelen
Huvudhypotesen var att den positiva gruppen skulle anstränga sig mer i termer av att
spendera längre tid med instuderingsfrågorna. Som man kan se så är det en skillnad,
där den negativa gruppen i genomsnitt arbetat under kortare tid. Tiderna är 1852
sekunder för den negativa gruppen och 2497,2 för den positiva. Frågan är nu bara om
det finns en chans att det skulle vara en ren slump att det blev så. För att kontrollera
detta använder man statistika metoder. Den metod jag använt är en datorautomatiserad
(Minitab 11.12) T-test som visar att det inte är någon statistiskt signifikant skillnad
(t(8)=-0,88, P=0,20).

Deltagare 11 valde alternativ 3, det vill säga inte göra någonting. Enligt diskussionen i
6.1 finns det belägg för att D11s resultat inte ska vara med i undersökningen. Om man
då utesluter D11, så blir tiderna 2083,5 för den negativa gruppen och samma (2497,2)
för de positivt inställda. En T-test visar naturligtvis att det inte då heller finns någon
signifikant skillnad (t(8)=-0,57, P=0,29).

7.1.1 Analys
Det är P som är det intressanta. Sannolikheten för den alternativa hypotesen, det vill
säga, att det finns en skillnad, ska vara 0,05 eller mindre för att man ska kunna säga att
det är signifikant skillnad. Eftersom P ovan är 0.20 kan man inte förkasta
nollhypotesen och således kan man inte säga att hypotesen är bekräftad. I den andra
undersökningen visar P=0,29, vilket inte är överraskande ty skillnaden är mindre om
man utesluter de som valt alternativ 3. Vidare kan man statistiskt argumentera för att
D10 inte heller ska vara med eftersom tiden är såpass mycket mindre än alla de andras.
Det finns ingen anledning att göra en T-test på det eftersom skillnaden skulle bara bli
ännu mindre.

Om man nu kan konstatera att det inte är någon signifikant skillnad i min undersökning
innebär det att det inte är någon skillnad mellan grupperna? Nja, det är mycket för
tidigt att uttala sig om det. Antalet försökspersoner är alldeles för få. Däremot kan man
hitta en tendens i resultaten. Om man anser att deltagare som valt alternativ 3 ska få
vara med i undersökningen, så är det bara 15 procentenheter ifrån en signifikant
skillnad. Vid en omfattande undersökning kan det visa sig att det faktiskt finns en
skillnad.

7.2 Prestationsdelen
De hypoteser som gjordes i 4.2.2 Hypoteser var att det inte skulle vara någon skillnad
mellan attitydgrupperna i del I men i del II och III skulle det vara det. I del I-
jämförelsen (3,67 för de negativa och 4,6 för de positiva), där jag använt en annan
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metod (Mann-Whitney) visade det sig att P var hela 0,70 vilket är en klar indikation på
att den hypotesen korroboreras.

På samma sätt gavs P i del II 0,19, i del III 0,26 och i summeringen 0,19.

7.2.1 Analys
Det här resultatet var det enda som blev som förväntat. Det vill säga, att det inte är
någon skillnad mellan attitydskategorierna när det gäller poängen på del I. När P visar
0,70 kan man ganska tryggt säga att det inte kommer att vara någon skillnad oavsett
hur många deltagare man har med i studien, förutsatt att det inte finns någon bias i
undersökningen. Eftersom det inte fanns någon signifikans på prestation i någon annan
del mellan attitydkategorierna, så finns det ingen anledning att undersöka om det finns
skillnader mellan alternativ 1 och 2. Dessa analyser skulle bara visa samma resultat men
med högre värde på P.

7.3 Kognitiva skillnader och likheter
Eftersom det här är ett examensarbete i kognitionsvetenskap kan det vara av betydelse
och intresse att spekulera i vad det finns för kognitiva skillnader och likheter hos olika
grupper och individer. Ofta när man ska resonera kring och beskriva kognitiva
egenskaper får man problem att skilja dem åt eftersom de är så intimt sammanflätade.
Till exempel är det svårt att prata om planering utan beslutsfattande och minne. Om
man måste prata om minne blir inlärning ett måste. På det här sättet kan man lätt få
med alltför många kognitiva egenskaper. För att undvika det beskrivs bara de mest
tydligaste egenskaperna.

D5, som satt längst, fick högst totalpoäng och var också positivt inställd. Enligt utsaga
tyckte D5 att det var mest bara kul, trots att det tog så lång tid.

Man kan göra jämförelser mellan olika individers prestation och ansträngning.
Deltagare Attityd Tid (sek) Del I Del II Del III Summa Alternativ
D3 Positiv 1472 5 2 9 15 1
D4 Negativ 1497 4 3 2 9 2
Om man kikar på D4 och D3 kan man både hitta likheter och skillnader. Den stora
likheten är att de ansträngt sig ungefär lika mycket. Trots detta har de presterat olika
bra. Här kan man misstänka att D3 har mycket större förkunskaper, vilket påverkar
D3s tid så att den blir mindre och prestationen så att den blir bättre. Framförallt syns
skillnaden i förkunskaper i del III (2 jämfört med 9).

Det finns en deltagare som skiljer sig markant ifrån de andra, D10. Vad får D10 att inte
vilja genomföra studien trots att D10 valde alternativ 2 (negativt inställd, men ändå
villig att läsa och svara på frågorna)? Den störvariabel som ligger närmast till hands i
modellen (4.2) är självförtroende. När D10 fick börja bekanta sig med artikeln, tabellen
och instuderingsfrågorna fick deltagaren förmodligen se något mycket moralminskande
och tråkigt. Gissningsvis var inte D10 den enda deltagaren som kände så, men den
enda som vågade avbryta undersökningen. En annan stark faktor som kan ha påverkat
D10 är relationen till försöksledaren.
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Michael Jordan har misstänkligen en vampyreffekt på deltagarna, ty han fanns med på
alla laguppställningar. Detta trots att det han är bäst på är det minsta problemet, det vill
säga att göra poäng. Nåja, Jordan är överlägset mest känd av alla basketspelare så det
kanske inte är så konstigt. En del deltagare motiverade till och med sitt val med att
“han är känd och måste vara bra”.

Attitydgrupperna verkar ha en del gemensamt. Om de väl valt att börja besvara
instuderingsfrågorna löpte de linan ut. Det förefaller som om att beslutsfattandet rörde
sig om att deltaga i prestationsdelen eller inte. I de flesta fall misstänker jag att det
beslutet fattades vid attitydsundersökningen, utom för D10 som antagligen inte visste
riktigt vad artikeln och frågorna skulle innebära. Detta skulle kunna förklara varför
ingen deltagare avbröt testet efter del I eller del II. Man skulle också kunna tänka sig
att det finns en skillnad i förväntningar på artikeln, tabellen och instuderingsfrågorna.
De positivt inställda deltagarna kanske förväntar sig att det ska vara roligt och bara ser
alltihopa som en kul grej. De negativt inställda kanske förväntar sig att de har en
uppgift framför sig att fullfölja för att de valt att delta i en undersökning.

Hos individerna kan man tänka sig att vissa deltagare redan innan har bestämt sig för
hur mycket de vill anstränga sig eller hur lång tid testet ska ta för deras del. Dessutom
kan det finnas individer som vill delta i testet, gillar basket men ändå inte vill läsa
artikeln och besvara instuderingsfrågorna. Det alternativet finns inte med i under-
sökningen. Att ha med ett sådant alternativet skulle kunna vara ett argument för att ta
med de negativt inställda som inte vill läsa och svara på frågorna i resultat-
sammanräkningen.

7.4 Sammanfattning
Kort sagt kan man säga att det inte fanns någon signifikant skillnad på någon av
jämförelserna. Detta innebär inte att undersökningen är meningslös på något sätt.
Dessutom bekräftade resultaten att det inte är någon skillnad mellan grupperna på
enkel kunskapsnivå. Det finns också en del tendenser som indikerar att det kan finnas
en skillnad i ansträngningsdelen, som ju är undersökningens huvudsakliga problem-
ställning. Om det skulle finnas en signifikant skillnad i ansträngning och i prestation
skulle man kunna misstänka att det finns en kausal relation mellan ansträngning och
prestation. Om nu undersökningen hänger på att det finns tillräckligt många deltagare
av alt 3 som minskar medelvärdet mycket, är det inte lättare att bara ta reda på hur stor
del av befolkningen de är istället? Nej, det kan fortfarande vara en skillnad mellan alt 1
och 2, och en sådan skillnad skulle vara mycket värdefull att påvisa för allmänheten.
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8 Diskussion
Tidigare påpekades diskussionens roll i vetenskapen och syftet med att diskutera är att
komma vidare i resonemangen. De argument och resonemang som framförs ska helst
tolkas som opersonliga, även om det kan vara svårt att kanske erkänna att ens
examensarbete inte ger någonting.

En del av den kritik som kan framföras har delats in i tre kategorier; filosofisk kritik,
metodkritik och utförandekritik. Varje kritik bemöts med motargument, utom de som
inte kan bemötas. Slutligen beskrivs de viktigaste förbättringar som kan göras för att
göra undersökningen mer användbar.

8.1 Filosofisk kritik
Man skulle kunna argumentera för att det rör sig om tre undersökningar och inte en,
det vill säga en attitydundersökning, en prestationsundersökning och en ansträngnings-
undersökning. Det man inte tänkt på i den kritiken är att det är samspelet mellan dessa
undersökningar som ger det intressanta resultatet, inte varje del för sig själv.

Kognitionspsykologiska tester av den här typen kan kritiseras för att de inte bidrar till
några nyheter. När lekmän diskuterar den här problemställningen tar de en skillnad som
given och självklar. Eftersom de redan tycks veta hur människor fungerar i det här
sammanhanget, anser en del att det inte behövs göra några tester alls. Motargumentet
är att många saker i verkligeheten är motintuitiva. Det finns saker som är precis
tvärtemot vad man först tror, framförallt när det gäller människors beteende. Vi kan
inte veta när saker och ting är motintuitiva innan man har undersökt dem.

Det kan verka absurt att göra en undersökning om inlärningsmotivation utan att nämna
minnet. Att sedan också prata om olika kunskapssynsätt utan att ta hänsyn till minnets
olika problemställningar vore naivt kan tyckas. Kritiken har ett visst berättigande i och
med att utan minnet så kan man knappast tala om kunskap. Däremot syftar inte denna
undersökning till att studera hela fenomenet inlärning från motivation att tillförskaffa
sig kunskap till färdighet och kunskap. Det är bara viljan att lära sig som är intressant
här.

Nyfikenhet till ämnet spelar stor roll i undersökningen, alla har sina fördomar om
skolämnena, basket är ju förknippat med lek och spel på ett helt annat sätt än vanliga
skolämnen som matematik, svenska och historia. Det går således inte att göra rättvisa
analogier till skolvärden. Basket är ofta antingen kul eller tråkigt för den vanlige
medborgaren. Fördelen med att ha basket som stimulusmaterial i det här samman-
hanget är att det finns inte negativ samhällsvärdering på om man gillar basket eller inte.
Om matematik hade varit artikelns innehåll, blir det inte oladdat. Det finns en tydlig
signal ifrån samhället att det är bra för medborgarna att kunna matematik.

En del skeptiker kan mena att undersökningen inte handlar om inlärningsmotivation
utan beteendeskillnader hos olika attityder. Det motargument som kan användas är att
attitydundersökningen är till för att indela försöksdeltagarna i två olika drivkrafter;
extern och intern, eller extern motivation och inre, genuin motivation för att studera
skillnader mellan dem.
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8.2 Metodkritik
Modellen i 4.2 antyder att det finns påverkande faktorer som inte mäts i själva testet.
De andra faktorer som skulle kunna vara störande är kön och ålder. Män kanske anser
att basket är viktigare än kvinnor eller de kanske känner till mer eller mindre om själva
spelet. För trettio år sedan var basket inte någon stor sport, internationellt sett. Av den
anledningen kan ålder påverka förkunskaper och erfarenhet. Störvariablerna påverkar
prestationsdelen i större utsträckning. Det beror på att det är lättare att upptäcka
störande faktorer i ansträngningsdelen. Generellt kan man också försvara under-
sökningen med att alla störvariabler finns i verkliga situationer för inlärnings-
motivation. Har man bara tillräckligt många slumpvist utvalda försöksdeltagare ska
störvariablerna inte vara några problem.

Kan man hitta några biases hos försöksdeltagarna i undersökningen? Den största risken
för undersökningen är om alla försöksdeltagarna genomförde testet utan att tänka på
att de kunde avbryta testet när som helst. Deltagare D10 är ett motexempel på detta
eftersom D10 avbröt efter lite mer än tre minuter, utan att läsa artikeln eller besvara
instuderingsfrågorna. Problemet kvarstår dock, eftersom det framgår inte att ett
eventuellt avbrott är en del av själva undersökningen. Det stjälper dock inte metoden
därför att båda grupperna har samma situation och det är fortfarande intressant att
studera skillnaderna. Låt oss säga att ingen deltagare förstått att de får avbryta. Det
kan ändå vara en skillnad i ansträngning mellan de två grupperna.

8.3 Utförandekritik
Det uppstod en del problem med rättningen i del III. Det visade sig att mina kriterier
för att få poäng var otillräckliga. En del förslag och motiveringar var mycket bra utan
att de gjorde sig rättvisa i poäng. Då kan man ifrågasätta varför det skulle vara så
viktigt att mäta del III kvantitativt. Dessutom var det inte entydigt ibland om ett
kriterie var uppfyllt. Ett annat dilemma var att deltagare nummer sex missförstod
frågan och valde bara ut sex spelare. Hur ska det resultatet bedömas? Ytterligare ett
spörsmål är hur man ska bedöma de som bara valde ut nio spelare utan att motivera
varför de valt just dessa spelare eller vilka uppgifter på planen de skulle ha. Slutligen är
spelarval och taktik mycket av en smaksak. En deltagare föreslog en
fördelningskombination (se 6.3.5 Rättningsmall, del III) som antingen är helt vansinnig
eller genial. Om den prövas i praktiken och lyckas, kanske den helt revolutionerar hela
ligans baskettaktik! Kanske är en kvalitativ bedömning mer rättvis på den här delen?
Detta skulle kunna förklara en del egendomliga resultat. Det hänger delvis ihop med
hur stimulusmaterialet är utformat. Eftersom nästan alla spelare i tabellen är dominanta
på flera sätt går det nästan inte att misslyckas eller lyckas.

Kritiker till undersökningen kan påpeka att det inte är bra att försöksledaren är
närvarande under delar av undersökningen. En sådan kritik har en viss poäng eftersom
försöksledarens närvaro påverkar resultatet. Jag valde att vara närvarande eftersom det
ofta dyker upp frågor om instruktionerna. Deltagarna var ju tvungna att läsa
instruktionerna till attitydundersökningen. Frågor dyker upp efter hand och mycket
riktigt var det ingen som frågade något direkt efter de första instruktionerna men väl
efteråt. D11 var mycket osäker ifall han förstörde hela undersökningen ifall han valde
alternativ 3. Han frågade om det och försöksledaren sade då att det alternativet finns
med i undersökningen och att det inte förstör någonting ifall han valde det alternativet.
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Då valde han alternativ 3 med gott hjärta ty han hade inte mycket till övers för sport
överhuvudtaget. Här misstänker jag att det var fördelaktigt att försöksledaren var
närvarande under attitydundersökningen.

Det finns anledning att fortsätta denna studie med en del förbättringar. De förbättringar
som definitivt behövs göras är urvalsprincipen, kunskapskategorierna, tabellen med
spelare och rättningen i del III. En bättre urvalsprincip vore att fråga ur en tabell
slumpvist utvalda personer om de vill delta. Det tre kunskapskategorierna är alldeles
för grova. Låt oss nu säga att på låg kunskapsnivå är attityd till ämnet inte betydande
för prestation och ansträngning. På vilken kunskapsnivå börjar det spela roll med
attityd till ämnet för ansträngning eller prestation? För att ta reda på det behöver man
en mycket mer nyanserad kunskapsindelning på instuderingsfrågorna än de som
användes här. Misstänkligen finns det ett tröskelvärde där attityd börjar ha signifikant
betydelse. Tabellen skulle ha varit utformad med mycket flera spelare av flera olika
stilar och kategorier så att försöksdeltagarna fick chansen att välja ur ett större urval.
Ett sätt att lösa detta vore att anta att alla spelare var free agents och varje
försöksdeltagare fick en begränsad mängd pengar att köpa ihop spelarelöner till sitt lag
för två säsonger. Då skulle flera andra saker spela in, exempelvis prisvärdhet hos varje
spelare. Antalet spelare i tabellen behöver ökas rätt mycket. Det bästa sättet att
undvika bedömningsbiases i rättningen av svaren på instuderingsfrågorna vore att låta
någon annan opartisk expert rätta svaren. Då skulle man lättare också motivera en
kvalitativ bedömning.
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9 Slutsatser
De viktigaste slutsatser som kan härledas ur denna undersökning kan kortfattat
sammanfattas i följande fem punkter:

• Det går att studera inlärningsmotivation kvantitativt.
• Det finns en tendens att individer med positiv attityd till själva ämnet anstränger sig

mer än de med negativ inställning.
• Vetenskapen kan ingående och utförligt beskriva motivation på flera adekvata sätt

ur flera perspektiv för olika beteenden.
• Vetenskapen kan inte förutsäga inlärningsmotivation i positiv inriktning, bara i

negativ.
• När det gäller att läsa direkt ur en enkel tabell spelar attityden ingen roll.

Det kanske låter lite väl starkt att hävda att inlärningsmotivation kan mätas
kvantitativt, men faktum är att hela den här undersökningen förhoppningsvis bevisar
detta. Med detta hoppas att jag har visat att man kan mäta inlärningsmotivation
kvantitativt, utan att sakna relevans till en verklig situation. Därmed anser jag att det
ena syftet med detta examensarbete har uppfyllts. Jag är helt villig att ta tillbaka detta
ifall det visar sig i framtiden att denna undersökning inte håller måttet för kritiska ögon.
Tendensen att positivt inställda anstränger sig mer än negativt inställda kan vara lite
vansklig, för det kan ju vara så att jag bara råkade stöta på de människor som är precis
tvärtemot alla andra. Chansen för detta är dock liten. Att det har gjort mycket efter-
forskning om motivation hoppas jag kapitel 3 och 4 visar. Däri framgår det att vi i
princip vet hur man minskar motivation men inte hur man ökar den. Då kan man tolka
undvikande motivationsminskande faktorer som motivationsbevarande heuristiker. Att
läsa av en tabell är något som alla har lärt sig i skolan sedan tidig ålder.
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10 Framtiden
Efter att ha genomfört en undersökning och sammanfattat dess slutsatser är det
nödvändigt att ta bort förstoringsglaset och försöka spekulera om undersökningens
följder i ett vidare perspektiv och i framtiden.

Hypotesen är varken bekräftad eller falsifierad i den här undersökningen. Hela
problemformuleringen argumenterar för att det är viktigt att studera inlärnings-
motivation, vilket gör det onödigt att göra det igen här. En annan viktig sak att tänka
på är att det i princip alltid behövs flera undersökningar med samma hypotes men med
andra metoder. Det skulle också vara intressant att göra identiska undersökningar i
olika kulturer.

Det ligger i min förhoppning att en del av de teoretiska resonemangen kommer till
användning även i framtiden. Närmast till hands är modellen. Den skulle kunna vara en
teoretisk bakgrund till flera liknande studier, där man byter oberoende variabel eller
mätmetod. De saker som behöver utvecklas för att kunna använda modellen till fullo är
metoder för att mäta intensitetdelen av motivation.

Modellen är till för att studera motivation ur ett socialkognitivt perspektiv. Det
föranleder till att fundera kring vilket perspektiv som kommer att användas för att
studera inlärningsmotivation. Det är mycket viktigare att diskutera ur vilket perspektiv
man ska forska i än vilka metoder som ska dominera, anser jag. Om man väljer bort
några perspektiv måste man vara medveten om vad man eventuellt struntar i. Det har
gjorts mycket studier som reder ut hur, när och varför belöning påverkar. Dessa studier
undersöker det sociala inflytandet hos individer. Jag misstänker att lösningen till den
positivt riktade motivationen inte finns i det perspektivet. När det gäller abstrakt,
akademisk kunskap som det tar mycket lång tid innan man kan se fördelarna av verkar
inte heller det biologiska perspektivet speciellt lovande. Dessutom är det mer generella
fenomenet inlärning beroende på både på motivationella och kognitiva faktorer. Det
socialkognitiva perspektivet är det enda som tar hänsyn till båda. Därför hoppas jag att
det socialkognitiva perspektivet kommer att vara dominerande inom inlärnings-
motivation i den närmaste framtiden.

Den här undersökningen har studerat de inledande faserna i inlärningsprocessen. Man
ska inte glömma de kognitiva strukturer som finns i den avslutande delen; minne. Hela
sanningen kan bara få sin lösning i en heltäckande beskrivning av problemet.

Om vi nu vet vilket perspektiv vi ska använda för att studera inlärningsmotivation och
vad vi inte ska utsätta våra elever för, vad ska skolan göra åt all forskning som har
gjorts och som kommer att göras? Jag anser att kontakten mellan den forskning som
bedrivs och skolväsendet bör vara mycket intim. Skolan har viss kontroll över det som
är centralt i problemställningen; eleverna. En del lärare har antagligen en hel del idéer
om hur inlärning och motivation fungerar. De skulle kunna fungera som företrädare för
den explorativa utvecklingen. På det sättet behöver inte lärarna vara de som hela tiden
rättar sig efter forskarnas senaste rön. Lärarkåren ska kunna rikta, driva och dominera
forskningen med att föreslå problem till intresserade forskare för att samhället ska få
största möjliga nytta av situationen.
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11 Efterord
Ett stort tack till alla försöksdeltagare är väl på sin plats. Tack för korrekturläsningen,
Willy Kröss. Speciellt tack till Pierre Gander och Ingvar Lind, vilka båda har fungerat
som kamrater, diskussionspartners, vänner och mentorer. De har varit ett stort stöd
genom hela arbetet både privat och professionellt. Min handledare, Paul Hemeren,
förtjänar en varm kram för hans hårda stil, kvantitativa orientering och stora förståelse
för mina indirekta och direkta problem i livet. Mikael Thieme, Jim Nordlander, Pierre
och Ingvar har min djupaste tacksamhet för att de flertalet gånger släppt in mig i skolan
vid sena timmar. Farbror Boris Lorenc har varit ovärdelig med sina kunskaper i
statistik och glada humör. Ann Lantz och Kerstin Severinson Eklundh på Kungliga
Tekniska Högskolan ska ha ett stort tack för att de lät mig vara med på deras
metodkurs under hösten, trots att jag inte var behörig. Alla nämnda har visat mig att ett
examensarbete inte behöver vara ett ensamt arbete.
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Bilaga
De ark som visades för försöksdeltagarna är presenterade exakt som de användes i
undersökningen förutom att rubriceringen inte fanns med.

Bilaga 1: Instruktioner
Följande text lästes för försökspersonerna.

0. “Det här testet går ut på att simulera en läxläsning med instuderingsfrågor.”
1.  “Först kommer du att få ett etiskt kontrakt att skriva på. Det kontraktet är ett bevis

på att du göra detta försök frivilligt och att du fått alla instruktioner presenterade
innan försöket har börjat.”

2.  “Sedan kommer du att få besvara en fråga där du måste välja ett av tre alternativ.”
3.  “Till varje svarsalternativ finns det en instruktion och efter du har valt alternativ ska

du följa instruktionen som gäller för ditt svar.”
4.  “Har du några frågor?”
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Bilaga 2: Etiska kontraktet

Etiskt kontrakt

Jag har frivilligt valt att delta i detta experiment.

Jag har blivit informerad i förväg vilka mina uppgifter kommer att vara och vilka
procedurer som kommer att följas.

Jag har fått tillfälle att fråga, och har fått mina frågor besvarade tillfredsställande bra.

Jag är medveten om att jag har rätten att dra mig tillbaka och att avbryta mitt
deltagande när som helst, utan att det påverkar mig negativt på något sätt.

Mina initialer nedan kan bli tolkad som mitt medgivande av de ovanstående
påståendena; de var mig tillhanda innan mitt deltagande i denna studie.

Initialer:_______
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Bilaga 3: Attitydundersökningen

Attitydundersökning

Vad känner du inför att läsa en artikel och svara på frågor om
basket?

Läs igenom alla alternativen innan du väljer!
Välj det alternativ som passar dig bäst just nu och följ instruktionen som följer
respektive alternativ.

Alternativ 1: Jag gillar basket och jag ser fram emot att läsa artikeln och svara på
frågorna!
Instruktion: Skriv en etta på den tomma raden nedan. Läs artikeln och besvara
frågorna med hjälp av artikeln och tabellen.

Alternativ 2: Jag gillar inte basket men jag vill läsa och besvara frågorna i alla fall!
Instruktion: Skriv en tvåa på den tomma raden nedan. Läs artikeln och besvara
frågorna med hjälp av artikeln och tabellen.

Alternativ 3: Jag gillar inte alls basket och jag vill inte läsa eller besvara frågorna.
Eftersom det etiska kontraktet sade att jag får gå härifrån när jag vill, skriver jag ner
det här alternativet nedan och går!
Instruktion: Skriv en trea på raden nedan och lämna sedan labbet.

Skriv siffran här:____
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Bilaga 4: Artikel

Basket
-Kom ihåg att du alltid får avbryta studien!

Kan man analysera basket genom att bara titta på statistik ifrån matcherna och om
spelarena? Denna artikel försöker beskriva hur man kan resonera och dra slutsatser
ifrån enbart statistik.

Poäng (PPG)
Basket går ju ut på att det lag som har mest poäng när tiden är ute har vunnit. Därför
är det naturligtvis mycket viktigt att ha spelare som kan göra mycket poäng. Det är lätt
hänt att en spelare dominerar poängskörden i varje lag, men det är inte alltid bra
eftersom den spelaren kan bli skadad, ha en dålig dag och så vidare. Dessutom kan inte
en spelare, utom i extremfall, vinna matchen utan att hans lagkamrater hjälper till med
att göra poäng. Det finns två sätt att göra poäng; antingen kan man göra mål under
spelets gång eller sätta straffkast när motståndarlaget gör sig skyldig för regelbrott. I
statistiken är poängen fördelade på antalet matcher som spelaren har spelat. Det vill
säga, poäng per match.

Exempel:
Michael Jordan leder ligan när de gäller att göra flest poäng per match (PPG). Han
snittar 29,9 poäng per match.

Returer (RPG)
För att ett lag ska kunna göra poäng måste laget ha bollen. Det överlägset vanligaste
sättet att erövra bollen är att ta bollen när någon har missat en försök att göra mål.
Ofta studsar bollen på korgens ring efter en miss och då gäller det att hänga med och
hoppa efter bollen i rätt tillfälle. Om man vill kan man dela in returtagningen i två
kategorier, offensiva och defensiva returer. En defensiv retur är när en spelare lyckas ta
bollen efter att en motståndare försökt göra mål. En offensiv retur är när en spelare
lyckas ta bollen vid motståndarlagets korg efter att en medspelare missar ett skott. Det
är lättare att ta en defensiv retur men i den här artikeln betraktas de som likvärdiga och
således betyder siffran medelantalet returer som en spelare gör per match.

Exempel:
Dennis “the Menace” Rodman leder ligan i returtagning med sina 16,1 returer per
match.

Träffprocent (2%) och träffprocent (3%)
Bara för att man gör mest poäng under en match betyder inte nödvändigtvis att man
varit matchen bästa poänggörare. Man måste ta hänsyn till hur många gånger varje
spelare försöker göra mål. Då kan man under en hel säsong räkna ut hur stor träffchans
varje spelare presterar. Naturligtvis måste man ha två olika kategorier, en för
trepoängare och en för tvåpoängare eftersom trepoängslinjen är mycket längre bort
ifrån korgen och således är trepoängare svårare att träffa. En del spelare skjuter nästan
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aldrig trepoängare eller väldigt sällan. Dessa spelare får ingen träffprocentsats utan
bara en statistisk där antalet träffar följs av “/” och antalet försök.

Exempel:
Karl Malone är rena postbudet på nära håll. Trots att han skjuter ofta träffar han 55%
(0,55) av alla sina skottförsök.

Stölder (Stls)
Ett sätt att erövra bollen under spel är att helt sonika ta bollen ifrån motståndarna. Det
kallas för stöld när en spelare tar bollen av en annan spelare eller när spelaren fångar
upp en passning.

Exempel:
Hakeem Olajuwon har överlägset de snabbaste händerna av centrarna. Han har under
säsongen lyckats sno åt sig bollen 105 gånger, vilket är mer än dubbelt så många än
vad många andra centrar.

Assisterande passningar (APG)
En lyckad passning innebär inte alltid bara att passningen når sin adressat. För att en
passning ska vara assisterande, så ska passningen hjälpa mottagaren att göra mål. Det
kan vara en passning som friställer medspelaren ensam med korgen eller ge mottagaren
öppet utrymme att skjuta.

Blockeringar (Blks)
Det är inte tillåtet att hindra en boll att gå i mål om bollen är på väg nedåt i sin
färdriktning. Däremot är det helt okej att stoppa bollen när den är på väg uppåt. Då har
man gjort en blockering.

Turnovers (TO)
Turnover är en negativ kategori. En turnover är när man slarvar bort bollen. Det kan
vara att en spelare tappar ut bollen i sidan eller en missriktad passning som fångas upp
av en motståndare. Det här innebär att en del turnovers blir till stölder för
motståndarna. Detta innebär att man ska ha så lite turnovers som möjligt.

Minuter (Min)
Antalet minuter som en spelare genomsnittligen spelar under en match.

Ålder
Antalet fyllda år hos spelaren.

Längd
Hur lång varje spelare är har betydelse, kanske mest för att man helst inte ska låta det
vara för stor skillnad två spelare som spelar mot varandra på samma position. Längden
presenteras i fot och tum. En fot är 30,48 cm och en tum är 2,54 cm.

Exempel:
Scottie Pippen är 6’ 7”, dvs (6x30,48) + (7x2,54) cm lång.
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Spelarna
Det finns tre olika positioner som spelare kan ha inom sitt lag. Man kan vara center,
forward eller guard. Oftast finns det bara en center på plan per lag och två guards och
forwards. De tre olika positionerna medför helt olika uppgifter på planen. Huvudregeln
är att ju längre en spelare är desto närmare korgen ska han arbeta. Centern är närmast
korgen, följd av forwards och längst ifrån korgen är guarderna. Lite förenklat kan man
säga att snabbheten är en omvänd proportionalitet med storlek. Med andra ord, ju
större de är desto långsammare är de.

Den traditionelle centern
En center ska vara stor och stark. De statistiska kategorierna som centrar ska dominera
är blockeringar, returer och skottprocent från nära håll (2%).

Small forward
En forward av den här stilen är ofta inte så stor utan utnyttjar sin snabbhet för att från
ganska långt håll bidra offensivt med skytte. Rent tekniskt sett är det inte så stor
skillnad mellan en small forward och en shooting guard. Av den anledningen finns det
spelare som kan spela på båda positionerna. Dessa spelare rubriceras i tabellen som
Guard/Forward.

Power forward
Som namnet antyder är en power forward betydligt mer kraftfull än sin “lille” kollega.
Man kan säga att en power forward är en mindre variant på en center. De dominerar
samma statistiska kategorier men en power forward kan skjuta ifrån längre avstånd.
Dessutom är returtagning så viktigt att man behöver flera stora killar som kan ta
returer.

Point guard
En pointguard skall vara skicklig med bollen, osjälvisk och snabb. Det som mest
utpräglar en pointguard är assisterande passningar. En pointguard leder hela lagets
anfall eftersom han är den som har bollen oftast och ska vara den som driver bollen i
kontringar.

Shooting guard
En shooting guard kännetecknas av hans stora vilja att skjuta, till skillnad från point
guarden som helst letar efter andra att passa till.
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Bilaga 5: Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor
-Kom ihåg att du alltid får avbryta studien!

Del I
1. Hur gammal är Dennis Rodman?
2. Vem av alla spelare har högst träffprocent ifrån trepoängsavstånd?
3. Vem eller vilka spelare gör fler stölder än turnovers?
4. Vilken spelare får spela mest?
5. Vilken forward slarvar bort bollen mest?

Del II
1.  Vem av alla guards är mest självisk?
2.  Av vilka anledningar gör John Stockton så relativt lite poäng, jämfört med andra

guards, trots att han har högst träffprocent?
3.  Hur kan det komma sig att Dennis Rodman kan ta så många returer när han är

mycket kortare än många andra spelare?

Del III
1.  Tänk dig att du ska välja ut nio (9) av tabellens alla spelare, till att under två hela

säsonger (2x82 matcher, plus eventuella slutspel), som ska coachas av någon annan
till serie-och slutspelsseger. Normalt har man tolv spelare till forfogande och därför
får du tre nybörjare automatiskt, en guard, en center och en forward. Motivera hur
du tänker dig att varje spelare ska ha för position, huvudsakliga uppgifter, och
varför du valt just de spelare på respektive position.



51

Bilaga 6: Spelartabellen
Spelarstatistik

Namn PPG RPG APG Blks Stls TO 2% 3% Min Ålder Längd
GUARD
Mookie Blaylock 17,5 5,2 5,9 17 181 161 0,43 0,37 39,3 30 6' 1''
Michael Jordan 29,9 5,8 4,3 35 118 134 0,48 0,37 38,0 33 6' 6''
Gary Payton 21,8 4,6 7,3 13 177 194 0,47 11/30 39,4 28 6' 4''
John Stockton 14,5 2,7 10,5 12 144 220 0,54 0,42 35,9 35 6' 1''
Clyde Drexler 17,9 5,9 5,9 30 100 134 0,44 0,36 37,1 35 6' 7''
Anfernee Hardaway 21 4,6 5,6 24 72 124 0,45 0,33 38,0 25 6' 7''
Terrell Brandon 19,1 3,8 6,2 30 120 146 0,43 0,37 36,1 27 5' 11''
Damon Stoudamire 19,9 4 8,6 12 104 263 0,40 0,37 40,8 23 5' 10''

GUARD/FORWARD
Reggie Miller 22,3 3,5 3,3 23 69 144 0,45 0,43 36,6 32 6' 7''
Glen Rice 26,4 4,1 2,1 23 63 151 0,47 0,47 42,6 30 6' 8''
Grant Hill 21 8,7 7 41 126 227 0,49 0,31 39,1 24 6' 8''

Scottie Pippen 20,1 6,7 5,8 41 131 195 0,47 0,36 38,1 32 6' 7''

FORWARD
Charles Barkley 19 13,6 4,7 23 62 125 0,49 0,30 38,3 34 6' 6''
Shawn Kemp 19,2 10,1 2,1 75 117 249 0,51 0,32 34,8 28 6' 10''
Karl Malone 27,8 10,4 4,6 46 95 199 0,55 0/13 37,6 33 6' 9''
Dennis Rodman 5,7 16,1 3,1 19 32 111 0,45 5/19 35,4 36 6' 8''
Kevin Garnett 21,4 8,8 4,1 78 114 155 0,50 0,27 39,2 20 6' 11''
Vin Baker 21,7 10,5 2,6 99 72 214 0,50 0,29 41,0 25 6' 11''

CENTER
Shaquille O'neal 25,9 12,9 3,1 140 40 134 0,56 0/3 38,6 24 7' 1''
Hakeem Olajuwon 23,9 9,4 3,2 150 105 243 0,50 5/16 36,7 34 7' 0''
Alonzo Mourning 20,1 10 1,5 171 47 196 0,53 1/8 35,0 27 6' 10''
Patrick Ewing 22,6 10,9 1,9 165 58 237 0,49 2/8 36,7 34 7' 0''
Dikembe Mutombo 13,5 11,8 1,4 240 43 168 0,53 0/0 37,5 31 7' 2''
Gheorge Muresan 10,4 6,4 0,4 84 39 104 0,60 0/0 25,4 25 7' 7''


