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1.Inledning  

Varje dag möter vi matematik både i vår vardag och i vårt yrkesliv. Mycket av den matematiska 

användningen är dold, men nästan alla tillämpar matematik varje dag. Matematiken har därför fått 

en större betydelse för individ och samhälle mer idag än någonsin (Bergius & Emanuelsson, 

2012).  I skolan möter man elever med olika erfarenheter av ämnet matematik, dessa erfarenheter är 

en viktig del i elevernas inställning och motivation till ämnet. En av de viktigaste förutsättningar en 

människa har för lärande och prestation är motivation (Imsen, 2006). Beroende på erfarenhet kan 

motivationen påverkas positivt eller negativt och dess påverkan kan följa eleven resten av livet 

(Skolverket, 2003). 

   

Vid årskurs 3–4 sker en förändring där matematiken går från att upplevas som roligt och 

stimulerande till något tråkigt och svårt (Bergius & Emanuelsson, 2012). Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att eleverna gärna vill göra matematik till 

ett tävlingsmoment, där den som kommer först är den som är mer kompetent och kunnig. De jämför 

sig med varandra och känner sig stressade om de hamnar någon sida efter i matematikboken. Vi har 

även mött elever som har utvecklat dålig självtillit till sin matematiska förmåga och uttryckt att de 

upplever sig som mindre kunniga i jämförelse med sina klasskamrater. Olof Magne (1998) 

uppmärksammar detta och skriver att barn jämför sig med sina kamrater i många olika situationer. 

Genom att iaktta sin omgivning skapar sig eleven olika matematiska föreställningar beroende på 

intryck från dessa upplevelser. Skolverket skriver att både elevernas egna och andras uppfattning av 

förmågor och kunnande påverkar deras motivation. Eleverna styrs av en rädsla att uppfattas som 

inkompetenta och okunniga (Skolverket, 2015).    

   

Genom våra erfarenheter av arbete har vi mött elever med olika inställningar och motivation till 

ämnet matematik. Vi har sett att dessa elever befinner sig i en kontext där prestation och social 

påverkan hela tiden är närvarande. Vi vill därför undersöka hur elevernas motivation påverkas av 

deras matematiska prestationer och även om den sociala påverkan från andra elever påverkar 

motivationen. För att se den sociala påverkan utgår vi från den socialkognitiva teorin, samt 

förväntan-värde-teorin. I kursplanen för matematik står det att undervisning i matematik ska väcka 

intresse och skapa tilltro till sin egen förmåga i ämnet. I de övergripande målen och riktlinjerna står 

det även att läraren har ett ansvar att stärka elevens vilja för lärande samt stärka elevens tillit till sin 

egen förmåga (Skolverket, 2011). Att veta hur elevernas motivation påverkas är relevant för dagens 

lärare, då denna kunskap kan möjliggöra lärarens motivationshöjande arbete. Detta 

konsumtionsarbete kan vara till nytta för lärare och blivande lärare då vårt arbete kommer 

synliggöra detta.  
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2. Syfte och frågeställningar   

2.1 Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur elevernas matematiska prestationer i 

grundskolan förhåller sig till deras motivation. Då vi har valt att undersöka om den sociala påverkan 

mellan eleverna påverkar deras matematiska prestation och motivation, valde vi att utgå från ett 

socialkognitivt perspektiv. I den socialkognitiva teorin är sociala relationer och dess påverkan en 

stor del.   

   

2.2 Frågeställningar 

 

• Hur förhåller sig elevernas prestation till deras motivation inom matematik? 

• Har den sociala påverkan någon betydelse för motivationen och prestationen inom matematik? 
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3. Teoretiskt referensram  

I detta avsnitt diskuteras och definieras de begrepp som ligger till grund för denna systematiska 

litteraturstudie. I vår bakgrund berör vi begrepp så som motivation, prestation samt självbild.   

   

3.1 Motivation   

Motivation beskrivs oftast som något som bidrar och upprätthåller en aktivitet hos en individ och 

det som ger mål och mening till aktiviteten (Imsen, 2006). Drivkrafterna bakom motivation kan 

vara olika. Woolfolk och Karlberg (2015) skriver att vissa forskare förklarar motivation som 

individuella egenskaper eller personliga drag. Vissa som besitter dessa egenskaper eller personliga 

drag har ett starkt behov av att prestera bra på till exempel ett prov medan andra kan undvika att 

genomföra det på grund av en rädsla för att misslyckas. Andra forskare som de beskriver, ser 

motivation som ett tillstånd och en temporär situation som försvinner när den givna uppgiften är 

klar (Woolfolk & Karlberg, 2015). Motivation hänger även samman med grundläggande 

värderingar. Vad individen anser vara bra, dåligt, väsentligt eller oväsentligt är minst lika viktigt. 

Dessa värderingar skapas i ett kulturellt sammanhang och är därför inte bara individuellt utan även 

en social fråga där individen påverkas av sin omgivning (Imsen, 2006). Elevens värdering av 

matematik kan exempelvis påverkas av hur klasskamraterna värderar ämnet. Om eleven anser att 

uppgifterna är svåra medan klasskamraterna anser att de är lätta, är det då troligt att eleven gör en 

jämförelse av sin egen prestation i förhållande till sina klasskamraters prestationer. 

  

3.1.1 Inre och yttre motivation 

Somliga förklaringar av motivation grundar sig i inre personliga faktorer så som behov, intresse och 

nyfikenhet. Andra förklaringar pekar på yttre miljörelaterade faktorer så som belöningar, socialt 

tryck, bestraffning och social påverkan. Den inre motivationen är kopplad till det egna personliga 

intresset, där en person vill tillfredsställa sitt eget behov och använda sina förmågor. Aktiviteten i 

sig är det som är givande och belöningar behövs då inte. Den yttre motivationen är kopplad till att 

få något utav uppgiften, exempelvis ett betyg. Det kan också vara att man gör uppgiften för att få en 

social bekräftelse av en annan människa som exempelvis lärare, klasskamrat eller föräldrar 

(Woolfolk & Karlberg, 2015). En elev som har en inre motivation till ämnet matematik har 

troligtvis detta ämne som ett favoritämne. Eleven vill utvecklas och bli bättre på matematik utifrån 

ett eget intresse. En elev som styrs av en yttre motivation kan fortfarande prestera bra inom 

matematiken men syftet är inte att utveckla sitt matematiska kunnande utan att få ett socialt 

erkännande för sin prestation.  
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Lärandemål och prestationsmål 

Giota (2002) beskriver i sin text att det finns två begrepp som kan kopplas till den inre och yttre 

motivationen. Dessa två är lärandemål och prestationsmål. De elever som försöker uppnå 

lärandemål anses vara inre motiverade medan de som försöker uppnå prestationsmål anses vara 

yttre motiverade. Giotas definition av lärandemål är att eleven inriktar sig på att bli bättre i skolan 

genom att höja sin kompetens, sätta egna mål och utveckla nya färdigheter. Prestationsmål 

definieras som när eleven lär sig dels för att uppfylla andras krav och förväntningar, dels för att bli 

bedömd av andra elever utifrån den egna intellektuella förmågan.  Samtidigt blir det en form av 

konkurrens med andra elever där man hela tiden försöker överträffa andras prestationer och bli 

socialt erkänd för sin egen prestation (ibid). Prestationsmål kan delas upp i två underkategorier. 

Dessa kategorier definierar Elliot, McGregor och Gable (1999) som prestationsnärmande mål, 

vilket innebär att eleven fokuserar på en erhållen kompetens relaterad till andra individer och 

prestationsundvikandemål, som innebär att man är fokuserad på att inte verka inkompetent inför 

andra.   

  

3.1.2 Prestationsmotivation  

Prestationsmotivation är en inre motivation, som handlar om att en person är starkt motiverad till att 

prestera för att lyckas med utmaningar. Denna typ av motivation är inte knuten till någon form av 

önskan om belöning eller personligt erkännande, utan handlar om att personen vill göra sitt bästa 

(Imsen, 2006). Magne (1998) skriver utifrån Atkinsons (1983) perspektiv att det finns tre faktorer 

att ta hänsyn till när man talar om prestationsmotivation. Nämligen att (1) alla individer har olika 

motiv för att anstränga sig (2) ansträngningarna förväntas leda till framgång (3) en förhoppning att 

ansträngningarna ska leda till fördelar. Han menar att motivationen bygger på hur man presterar vid 

en självvald eller tilldelad uppgift som då är beroende av om man lyckas eller misslyckas. Imsen 

(2006) beskriver detta som en slags dragningskraft mellan lusten att lyckas och rädslan för att 

misslyckas. Dessa två riktningar samspelar som konkurrerande handlingsimpulser. Beroende på 

vilken riktning som väger tyngst påverkas prestationsmotivationen antingen positivt eller negativt.  

  

3.2 Självbild   

Självbild definierar Woolfolk och Karlberg (2015) som vilken kunskap och vilka förväntningar en 

individ har om sig själv. I begreppet ingår vad personen har för idéer, känslor och attityder, och det 

handlar om hur en person skulle "förklara sig själv för sig själv"(Woolfolk & Karlberg, 2015, s. 

106). Självbilden hos barn växer fram när de utvärderar sig själva, vilket är en process som pågår 

hela tiden. I skapandet av självbilden ingår även tolkningar av verbala och icke-verbala reaktioner 

från människor i barnets närhet. I skolan gör elever uppskattningar kring självbilden efter hur deras 
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framsteg ser ut (Woolfolk & Karlberg, 2015). Om en elev har erfarenheter av att prestera bra i 

matematik kommer elevens självbild av sin egen förmåga bli högre i ämnet. Om eleven däremot 

presterar mindre bra, sänks elevens självbild. Studier visar att en god självbild går att relatera till 

bättre skolprestationer som är kopplat till det specifika ämnet (Woolfolk & Karlberg, 2015). En 

viktig faktor är även den sociala påverkan, då elevens självbild även skapas av att elevens egna 

prestationer mäts med de andra elevernas prestationer (Eccles, 1983).  

 

4. Teoretiskt perspektiv  

I detta avsnitt presenterar vi vårt teoretiska perspektiv. Vi kommer förhålla oss till den 

socialkognitiva teorin samt ”förväntan-värde-teorin” som blir våra teoretiska perspektiv.  

 
4.1 Socialkognitiva teorin  

Den socialkognitiva teorin bygger på det behavioristiska synsättet och kognitiv psykologi. Albert 

Bandura var kritisk mot det beteendeinriktade synsättet då han ansåg att de förbisåg viktiga delar av 

lärandet, speciellt den sociala påverkan. Den socialkognitiva teorin bygger på ett samspel mellan 

beteenden, fysisk och psykisk miljö och personliga faktorer (Woolfolk & Karlberg, 2015). Detta är 

ett system som kallas för den triarkiska ömsesidiga kausaliteten, Triadic Reciprocal Determinism, 

(Bandura, 1989). Bandura skriver att dessa samband mellan de olika faktorerna inte har samma 

styrka, utan att vissa samband kan vara starkare än andra beroende på olika situationer. Vad 

människan tänker, tror och känner påverkar deras beteenden. Han beskriver även att en persons inre 

och yttre effekter av deras handlingar bestämmer delvis deras tankemönster och känslomässiga 

reaktioner. Samtidigt utvecklas och ändras dessa faktorer av en social påverkan. Människan 

utvecklar olika sociala reaktioner beroende på de roller och status de blir tilldelade i ett socialt 

sammanhang.   

  

4.1.1 Självtillit   

Självtillit är enligt den socialkognitiva teorin, kunskapen om ens egen förmåga och att 

framgångsrikt kunna slutföra en specifik uppgift. Självtilliten fokuserar på den egna förmågan och 

väver inte in andras föreställningar och förmågor, den kan vara låg eller hög beroende på vilken 

kontext den befinner sig i (Woolfolk & Karlberg, 2015). Personer med hög självtillit tenderar att 

anstränga sig mer för att klara av en svår uppgift, medan en person med låg självtillit tenderar att 

prestera mindre och lägger lite ansträngning på att förstå uppgiften och kan även ge upp innan 

uppgiften är slutförd (Tollefson, 2000). Ämnet matematik har ett brett innehåll och de olika delarna 

kan upplevas på olika sätt av eleverna. En elev kan till exempel uppleva att addition är enkelt och 
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har därför en större tillit till sin förmåga i denna del, medan subtraktion kan upplevas som svårt och 

sänka elevens tilltro till sin egen förmåga. Beroende på elevens tilltro till sin egen förmåga kan 

elevens självtillit skifta utifrån en ämnesspecifik kontext.    

  

4.1.2 Självreglering   

En annan del i den socialkognitiva teori är begreppet självreglering vilket innebär att man styr och 

reglerar sina handlingar till att utveckla sin kunskap och kompetens. Självreglerande elever har en 

kombination av ämneskunskaper och självkontroll som underlättar lärandet och ökar motivationen. 

Eleverna som uppvisar ett högt självreglerat lärande tar ansvar för sitt eget lärande genom att aktivt 

delta och planera sina studier. De med låg självreglering besitter inte dessa egenskaper utan de 

slutför sällan sina uppgifter (Woolfolk & Karlberg, 2015). Självreglering påverkar motivationen 

och prestationen beroende på den uppmärksamhet man ger till den egna prestationen, i vilken 

situation de uppstår samt på vilket sätt man påverkas av kontexten. Framgången i självreglering 

beror delvis på den egna tilltron och konsekvenser av den självkontroll man utövar. Beroende på 

människans värderingar och hur betydelsefulla de anser att olika aktiviteter är, väljs de aktiviteter 

som har störst värde för dem och de som är mindre betydelsefulla väljs bort (Bandura, 1991).  

  

4.2 ”Förväntan-värde-teorin”  

”Förväntan-värde-teorin” är ett socialkognitivt synsätt på motivation (Woolfolk & Karlberg, 2015, s 

415) där motivation ses som hur mycket ansträngning eleven lägger på en uppgift. Detta drivs av 

två krafter (1) förväntan att kunna utföra en uppgift framgångsrikt och (2) värdet av det mål som är 

förknippat med slutförandet av uppgiften (Tollefson, 2000). Förväntan av framgång definierar 

Wigfield och Eccles (2000) som elevens tro om hur bra de ska prestera på en kommande uppgift. 

Denna förväntning styrs av den egna tron till sin förmåga, att man uppfattar sig som kompetent i de 

givna aktiviteterna både i nutida och framtida situationer. Värdet kan delas in i olika komponenter 

där färdighetsvärde (Attainment value) innebär att det är viktigt att göra bra ifrån sig på ett test. Inre 

värde (Intrinsic value) påminner om inre motivation, genom att man får en njutning av att göra en 

uppgift. I denna del brukar man även koppla in intresse som en del i det inre värdet, eftersom det 

även gäller att man gör en uppgift utav intresse och nöje. Användarvärdet (Utiliiy value) beskriver 

hur uppgiften passar in i framtida planer. Det beror oftast på yttre orsaker att man engagerar sig i en 

aktivitet och det brukar kopplas till yttre motivation (Wigfield & Eccles, 2000).  Förväntan och 

värdet skapas genom påverkan av olika faktorer som bland annat social påverkan, tidigare 

erfarenheter och hur eleven själv tolkar dessa faktorer (Eccles, 1983). Motivation är en produkt av 

dessa två krafter och om en av dessa krafter saknas så kommer motivationen att arbeta med 

uppgiften att saknas (Woolfolk & Karlberg, 2015).   
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5. Metod  

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vad en systematisk litteraturstudie är, hur vår litteratursökning 

har gått till samt vilka urval och begränsningar vi har gjort. I denna del presenteras även en 

tabellöversikt över de valda artiklarna. Avslutningsvis behandlas valet av artiklar i 

metoddiskussionen.    

  

 5.1 Litteratursökning   

En systematisk litteraturstudie ska sträva efter att synliggöra alla bevis som finns inom det området 

man har valt att undersöka. Samtidigt ska det tydligt framgå vilka metoder man har valt att använda 

sig av som även är öppna för granskning. Eftersom det tydligt framgår vilka bevis man har hittat, är 

denna metod säkrare när det kommer till urval och publicering. Vid en systematisk litteraturstudie 

behövs ett bra underlag av studier som har god kvalité, för att kunna göra bedömningar och komma 

till slutsatser (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).   

  

När vi har sökt efter artiklar har vi använt oss av manuell sökning och databassökning. Vid den 

manuella sökningen letade vi efter möjliga artiklar genom att studera referenslistor i böcker, artiklar 

och andra texter. Enligt Eriksson Barajas, m.fl. (2013) är detta en typ av manuell sökning där man 

går igenom referenslistor i relevant litteratur för området man vill studera. Vid databassökning har 

vi använt oss av UniSearch, ERIC och MathEduc. UniSearch är en söktjänst som erbjuds av 

Linköpings universitets biblioteket. Söktjänsten består av samlade databaser som man når vid en 

enkel sökning. ERIC är en förkortning av Educational Resources Information Center. I denna 

databas hittar man artiklar inom områdena pedagogik och psykologi. MathEduc är en databas där 

man söker inom områdena matematikundervisning och datavetenskap (Eriksson Barajas m.fl. 

2013).   

   

5.2 Avgränsningar och urval  

I vår sökning valde vi att göra vissa avgränsningar baserat på (1) ålder på eleverna som studien 

berör (2) artikelns ålder samt (3) artiklarna ska var skrivna ur ett elevperspektiv. Åldrarna på 

eleverna skulle vara mellan sex till tolv år, det är åldrarna från förskoleklass upp till årskurs 5 i det 

svenska skolsystemet. Detta är relevant för vårt framtida yrke som lärare årskurserna F-3, men även 

för att se påverkan när eleverna går vidare till högre årskurser. Inom matematik märks skillnader i 

lusten att lära redan i de tidigare årskurserna. I årskurs 4-5 blir dessa skillnader tydligare som sedan 

förstärks under resten av skoltiden (Skolverket, 2003). Att undersöka dessa åldrar gör det möjligt att 

efter överlämningen i årskurs 3 göra deras nya lärare medvetna om hur elevernas motivation och 

prestation påverkas. Vi valde att begränsa åldern på artiklarna till början av tjugohundratalet, då vi 
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ville använda oss av forskning som fortfarande anses vara aktuell. Då våra frågeställningar samt 

syfte är skrivet ur ett elevperspektiv, sökte vi även artiklar som var skrivna på liknande sett. 

Anledningen till varför vi valde ett elevperspektiv var att vi ville undersöka hur eleverna själva såg 

på sin motivation, prestation och sociala påverkan. Vi valde därför bort artiklar som var riktade 

direkt till ett lärarperspektiv.  

   

Samtliga artiklar som hittades var peer-rewied, vilket innebär att artikeln är kritisk granskad före 

publicering (Eriksson Barajas m.fl., 2013). För att få fram relevant forskning och för att få det mer 

avgränsat valde vi att använda oss av sökord som var relaterade till vårt område. Sökord 

som användes var exempelvis "mathematics", "motivation", "achievement goal" och "self- 

concept". Vid sökningen har vi använt oss av specialtecken som asterisk och citattecken för att 

avgränsa antalet träffar ytterligare. Vid asterisk söker databasen efter böjningar av ordet och 

citattecken används när två eller flera ord ska stå bredvid varandra. Vi använde även funktionen 

NOT för att utesluta vissa begrepp från vår sökning.   

  

För att göra ett urval från de träffar vi fått, utgick vi från artiklarnas titel och abstrakt och fick ut 

ungefär 60 artiklar. Vidare gjorde vi en översikt utifrån våra avgränsningar och fick då fram ett 

urval av 20 artiklar. Sedan gjorde vi en noggrannare översikt av metod och resultat vilket ledde till 

att vi fick fram 16 artiklar som vi skrev ut och läste. Vid läsning av artiklarna fokuserade vi främst 

på resultatet och diskussionen. Vi valde även att läsa metoden för att se att metoden de använde var 

tillförlitlig. Vi valde bort artiklar som vi ansåg inte skulle passa våra frågeställningar och på så sätt 

valdes 10 artiklar ut till vår litteraturstudie. Artiklarna presenteras i tabellen nedan.  

 

Tabell 1. Översikt av artiklar som är sorterade efter årtal  

Författare  Titel  År  Land  Databas  Sökord  Metod  
García, 

Rodríguez, 
Betts, 

Areces & 
González-

Castro 

How affective-
motivational 
variables and 
approaches to 

learning predict  
mathematics 

achievement in 
upper elementary 

levels  

2016 Spanien Uni-
Search 

mathematics, motivation*, 
elementary school, primary 

school,  achievement  
 

Enkäter 
och elevernas 

betyg som 
underlag.  

Garon-
Carrier m.fl 

Intrinsic motivation 
and achievement in 

mathematics in 
elementary school: 

A longitudinal 
investigation of 
their association 

2016 Kanada Uni-
Search 

 Motivation, elementary 
school, achievement,  mathematics  
 

Tester och 
enkäter 
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Viljaranta, 
Aunola & 
Hirvonen 

Motivation and 
academic 

performance 
among first-

graders: 
A person-oriented 

approach 

2016 Finland Math-
Educ 

Motivation, elementary school  
 

Tester, 
enkäter och 
intervjuer 

Jõgi, Kikas, 
Lerkkanen 

& Mägi 
Cross-lagged 

relations between 
math-related 

interest, 
performance goals 
and skills in groups 

of children with 
different general 

abilities 

2015 Estland Uni-
Search 

mathematics, motiv*, goal, primary 
school or elementary school  

Tester och 
enkäter   

Linder, 
Cribbs & 

Smart  
A Multi-Method 
Investigation of 

Mathematics 
Motivation for 

Elementary Age 
Students 

2015 USA  Uni-
Search  

motivation, elementary school, self-
efficacy, mathematics 

Enkät, 
intervju och 
observation 

Pantziara & 
Philippou 

Students’ 
Motivation In The 

Mathematics 
Classroom. 

Revealing Causes 
And Consequences 

2015 Cypern Math-
Educ 

achievement goal, motivation Tester och 
enkäter  

Viljaranta, 
Tolvanen, 
Aunola & 

Nurmi 

The Developmental 
Dynamics between 

Interest, Self-
concept of Ability, 

and 
Academic 

Performance 

2014 Finland Uni-
Search 

”social 
comparison”,mathematic*,”primary 

school”, 
"elementary school”, 

intrinsic, extrinsic, motivation, 
NOT "High school" 

 

Tester och 
enkäter 

Murayama, 
Pekrun, 

Lichetnfeld 
& vom 
Hofe  

Predicting Long-
Term Growth in 

Students’ 
Mathematics 
Achievement: 
The Unique 

Contributions of 
Motivation and 

Cognitive 
Strategies 

2013 Tyskland Manuell 
sökning 

Tips  Tester och 
enkäter.  

Vehkakoski More homework 
for me, too’. 
Meanings of 

differentiation 
constructed by 

elementary-aged 
students in 
classroom 
interaction 

2012 Finland Uni-
Search 

"competition between students”, 
mathematics, 
motivation, 

"primary school”, 
”elementary school" 

NOT "preschool" 
 

Observation 

Krinzinger, 
Kaufmann 
& Willmes 

Math Anxiety and 
Math Ability in 
Early Primary 
School Years 

2009 Tyskland ERIC Achievement anxiety, 
mathematics*,”primary school”, 

”elementary school” 
Tester och 

enkäter 
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5.3 Metoddiskussion   

Större delen av de artiklar som vi hittade berörde frågeställningen, hur elevernas prestation förhåller 

sig till deras motivation. En möjlig orsak till att vi inte hittade fler artiklar som berörde den sociala 

påverkans betydelse för motivation och prestation, är att forskarna använde olika begrepp för att 

förklara den sociala påverkan. Med den sociala påverkan menade vi hur eleverna påverkar varandra 

i klassrummet och framförallt hur de jämför sig med varandra. Vid sökning av exempelvis ”social 

comparison” fick vi träffar där artiklarnas metod var olika jämförelse och som inte passade vår 

frågeställning. En annan möjlig orsak är att det inte finns mycket forskning om den sociala 

påverkan i förhållande till motivation och prestation för yngre elever.  Detta kan även vara en 

anledning till att vi inte hittade någon nationell artikel. De artiklar som vi hittade var främst inriktad 

till äldre elever i högstadiet eller gymnasiet, vilket var för långt ifrån vår tänkta avgränsning.  De 

begrepp vi valde att använda oss av i vår sökning fick vi främst fram under tiden vi arbetade med 

vår teoretiska referensram.  

 

En av våra artiklar, Vehkakoski (2012), var inte kopplad till motivation på det sättet som vi från 

början trodde att den skulle vara. Vi valde att ta med den i arbetet i alla fall, då den var starkt 

kopplad till den sociala påverkan, samt nämner vid några delar om motivationens betydelse. 

Artikeln var kopplad till elevernas upplevda känsla till att få anpassade uppgifter, vilket gjorde den 

möjlig att koppla till ”förväntan-värde-teorin”, som beskrivits i bakgrunden. En del i denna teori 

bygger på att eleven väljer att slutföra uppgiften om hen anser att det finns ett värde i att göra 

uppgiften (Wigfield & Eccles, 2000).   

 

Artikeln av Viljaranta, Aunola och Hirvonen (2016) berörde matematik och läsning. Vi har valt att 

skriva med vissa delar som berör läsningen, då dessa är ihopkopplade med resultatet mellan 

motivation och prestation i matematik, för att tydliggöra de resultat som kopplar till våra 

frågeställningar. Vi har dock uteslutit läsningen ur resultatet och diskussionen eftersom i vi i arbetet 

fokusera på motivation och prestation i förhållande till matematik.  

   

Vid val av en del artiklar har vi delvis valt att gå utanför våra avgränsningar. Tre artiklar utgick från 

de åldrar vi avgränsade oss till, men åldrarna överskreds på olika sätt. García, Rodríguez, Betts, 

Areces och González-Castro (2016) samlade in material från två årskurser där elevernas ålder var 

10-13 år. Viljaranta, Tolvanen, Aunola och Nurmi (2014) hade deltagare som följdes från årskurs 1-

7, där eleverna var 7 år när de började skolan. Murayama, Pekrun och Lichtenfeld (2013) följde 

elever från årskurs 5-10, och vid årskurs 5 var eleverna 10 år gamla. Vi valde att ha med artiklarna 

av två anledningar. Den första anledningen är att dessa överskridande artiklar fortfarande håller 
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samman och visar på faktorer för de åldrar vi har valt att utgå ifrån. Den andra anledningen är att 

forskning som rör yngre åldrar i det valda området är ganska få och många väljer att följa elever i 

flera årskurser.   
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6 Resultat  

I detta avsnitt behandlar vi de resultat som presenterades i de valda artiklarna utifrån följande 

uppdelning (1) förhållandet mellan motivation och prestation, (2) förhållandet mellan social 

påverkan och motivation samt (3) texter som berör både prestation och social påverkan inom 

motivation. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet för att tydliggöra kopplingen 

mellan våra frågeställningar.  

  

6.1 Förhållandet mellan motivation och prestation  

Garon-Carrier m.fl. (2016) genomförde en studie, där man följde elever från årskurs 1-4 för att 

undersöka sambanden mellan inre motivation och prestation i matematik. Vidare definierades inre 

motivation utifrån värdena intresse och nöje. Elevernas inre motivation för matematik mättes 

genom intervjuer från enkäter och elevernas prestation mättes med åldersanpassade tester. 

Resultatet visade att inre motivation och prestation inte hade något ömsesidigt samband. I sin studie 

kunde Garon-Carrier m.fl. (2016) se att det fanns ett samband mellan tidigare prestationer till senare 

inre motivation, där exempelvis en hög prestation ledde till högre motivation. Det fanns inget 

liknande samband mellan prestation och motivation. Forskarna påpekade att resultatet går emot 

tidigare forskning och att deras studie, eventuellt visade på att det inte är viktigt att arbeta med att 

försöka höja elevernas inre motivation i matematik. Däremot lyfte de att studien inte visade de 

direkta effekterna mellan motivation och prestation, och att man därför inte ska dra förhastade 

slutsatser. Garon-Carrier m.fl. (2016) skriver att det fanns en möjlighet att upplägget i de tidigare 

årskurserna inte gynnades av självbestämmande aktiviteter och inre motivation. De beskriver att det 

är faktorer så som obligatoriska scheman, läxor och inlärningsövningar som missgynnar den inre 

motivationen. Ett annat resultat som Garon-Carrier m.fl. (2016) fick fram från sin studie var att 

elevernas prestationsnivå var stabil under hela undersökningstiden. Det betydde att de 

högpresterande eleverna fortsatte att vara högpresterande och de lågpresterande eleverna fortsatte 

att vara lågpresterande. Den inre motivationen sänktes mellan årskurserna men blev mer stabil 

under tiden. De kopplade detta till att prestationen påverkade motivationen. De ansåg att resultatet 

visade hur viktigt det är att ha stödjande insatser för att främja elevers tidiga taluppfattning.     

    

En studie som visade att motivation påverkar prestation genomfördes av García, Rodríguez, Betts, 

Areces & González-Castro (2016). Studien genomfördes i årskurs 5 och årskurs 6. Syfte var att 

undersöka hur olika känslomässiga motivationsvariabler förutsåg prestation i matematik. De 

motivationsvariabler man valde var (1) inre motivation som definierades utifrån intresse och nöje av 

matematik. (2) Uppskattning som endast avsåg hur mycket nöje eleven fick av att arbeta med 

ämnet. (3) Självtillit i matematik. (4) Matematikångest som handlar om eleverna känner starkt 
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obehag kring ämnet. I genomförandet av studien använde sig forskarna av enkäter för motivation 

och man utgick från elevernas slutgiltiga betyg för att mäta prestationen. Vidare delades eleverna in 

i grupper efter vilka som var högpresterande och lågpresterande. García m.fl. (2016) kom fram till 

att det endast var elevernas känsla av uppskattning kunde förutsäga deras prestationer i matematik. 

När eleverna kände nöje med att arbeta med ämnet så ökade deras prestation. Forskarna ansåg 

utifrån resultatet att det var viktigt i skolan att vara uppmärksam på känslomässiga 

motivationsvariabler, även om andra faktorer som exempelvis tidigare kunskap kunde påverka 

elevers prestationer i matematik. Om man bortsåg från analysen för att se påverkan över tid, visade 

resultatet att de högpresterande eleverna rapporterade högre nivåer av inre motivation, självtillit och 

hade en högre känsla av uppskattning. Dessa elever rapporterade även lägre nivåer kring 

matematikångest. (ibid.)     

  

Murayama, Pekrun och Lichtenfeld (2013) genomförde en studie, där de undersökte hur olika 

faktorer av motivation, kognitiva inlärningsstrategier och intelligens, långsiktigt kunde förutspå en 

ökning i elevernas prestation. Eleverna i denna studie följde de från årskurs 5-10. I studien använde 

de tre olika motivationsfaktorer som de undersökte. (1) Inre motivation, som de kopplade till 

intresse och nöje. (2) Yttre motivation, som begränsades till önskan att få bra betyg. (3) Upplevd 

kontroll, vilket syftade till elevernas förväntan att få ett önskat resultat genom en viss handling. 

Olika tester användes för att mäta elevernas prestation och intelligens. För att mäta elevernas nivåer 

i motivation och inlärningsstrategier använde de sig av enkäter. Dessa mätningar skedde i årskurs 5 

och 7. Murayama m.fl. (2013) kom fram till att motivation och inlärningsstrategier var starkare 

faktorer än intelligens för att förutsäga elevernas aktuella prestation, men intelligens var fortfarande 

en stark faktor för den aktuella prestationen. Det var också motivation och inlärningsstrategier som 

förklarade ökningen av prestation till skillnad från intelligens. Det var framförallt elevernas 

rapporterade inre motivationen från årskurs 7 och den upplevda kontrollen i årskurs 5 som förutsåg 

ökningen av prestation över tid. Yttre motivation förutsåg endast påverkan på prestation tillfälligt 

och under kort tid. Enligt Murayama m.fl. (2013) så visade resultatet att det är viktigt att se till 

elevernas motivation. Framförallt när det handlar om att förutsäga elevernas ökning av prestation, 

då motivation till skillnad från intelligens visade detta. Det är inte hur smart man är som avgör 

ökningen av prestation.    

 

Krinzinger, Kaufmann och Willmes (2009) gjorde en långtidsstudie från årskurs 1-3. De ville 

undersöka den framtida relationen mellan beräkningsförmågan, elevens självutvärdering och 

matematikångest. Studien genomfördes med ett beräkningsprov och en självutvärdering i fyra olika 

omgångar med ett halvårs mellanrum. De emotionella variablerna från självutvärderingen tolkades 
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utifrån två olika aspekter. Den första aspekten tolkades som generella matematikrelaterade 

attityder som exempelvis "hur mycket gillar du matematik" och den andra aspekten tolkades utifrån 

negativa känslor och oro mot matematik. Krinzinger m.fl. (2009) kom fram till att de elever som 

hade goda beräkningskunskaper från skolstart var mer överlägsna än övriga jämnåriga vid alla 

andra mättillfällen.  Det fanns en måttlig utveckling mellan de olika emotionella variablerna. Detta 

resultat bekräftade att det redan innan fanns individuella skillnader vid skolstarten som fortsatte att 

finnas kvar till mycket senare i utvecklingen. Resultatet visade även att i slutet av årskurs 1 hade 

självutvärderingen och beräkningsförmågan en ömsesidig påverkan. Från mitten av årskurs 2 och 

framåt var det beräkningsförmågan som förutspådde hur eleverna skulle göra sin självutvärdering 

inom matematik. Krinzinger m.fl. (2009) trodde detta berodde på, att de yngre eleverna som inte 

hade fått någon yttre feedback om deras beräkningsförmåga, självupplevda prestation och attityd 

kunde påverka deras beräkningsprestation via motiverande faktorer. Resultat visade även att under 

senare utbildningen när eleverna hade fått mer feedback och blivit mer erfarna i att jämföra sig med 

andras förmågor, kunde deras matematiska förmåga förutspå framtida självutvärdering inom 

matematik (ibid).  

  

I en studie av Viljaranta, Aunola och Hirvonen (2016), jämfördes olika motivationsgrupper mot 

deras prestation i matematik och läsning. De undersökte elevernas motivation i årskurs 1 utifrån 

deras inre värde (intresse och nöje) och deras självbild av sin egna förmåga (hur de själva tyckte om 

sin prestation) i ämnena. Eleverna blev vid två olika tillfällen blev intervjuade utifrån enkäter, och 

vid dessa tillfällen gjordes även tester hur eleverna presterade i matematik och läsning. Utifrån 

elevernas svar från intervjuerna delades de in i fem olika grupper som visade på olika 

motivationsmönster. (1) Positiva, som visade högt inre värde och en hög självbild i både matematik 

och läsning. (2) Läsmotiverade, som hade höga värden för läsning, men lågt för matematik. (3) 

Matematikmotiverade, som visade höga värden för matematik, men lågt för läsning. (4) Lågt inre 

värde men hög tilltro, dessa visade låga värden för det inre värdet i läsning och matematik, men de 

hade fortfarande en hög självbild av sin egna förmåga i ämnena. (5) Negativ, som visade låga 

värden för både inre värde och självbild i både läsning och matematik. Viljaranta m.fl. (2016) 

konstaterade att den positiva gruppen var den största gruppen. De var däremot oroade över 

grupperna matematikmotiverade, läsmotiverade och de negativa som redan i årskurs 1 hade lågt inre 

värde och låg självbild av förmågan i specifika ämnen. De ansåg även att gruppen med lågt inre 

värde men hög tilltro var intressant eftersom de inte gillade ämnet, men fortfarande tänkte högt om 

sin egna förmåga. De tolkade att det antingen kunde bero på att de eleverna var uttråkade och inte 

tillräckligt utmanade eller att de helt enkelt hade andra favoritämnen. Nästa del av undersökningen 

var att jämföra grupperna med elevernas prestation. Viljaranta m.fl. (2016) kom fram till att 
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eleverna från den positiva gruppen och gruppen med lågt inre värde men hög tilltro, hade högre 

nivåer av prestation i matematik över tid än eleverna i den matematikmotiverade gruppen. Det fanns 

en viss förväntan att de matematikmotiverade eleverna skulle prestera bättre än vad de gjorde. 

Viljaranta m.fl. (2016) ansåg att det kunde finnas två anledningar till resultatet. Den första var att 

dessa elever i årskurs 1 inte hade en realistisk bild av sina färdigheter.  Den andra anledningen var 

att det kunde bero på att eleverna i den matematikmotiverade gruppen även presterade sämre i 

läsning och därför valde matematik som favoritämne. Skillnaden skulle då vara, hur eleverna 

jämförde sig med andra elever.  

  

I en studie av Viljaranta, Tolvanen, Aunola och Nurmi (2014) undersöktes relationen mellan 

elevens intresse, självbild av sin egen förmåga samt prestationen inom matematik. Självbild 

definieras i denna studie som elevernas egna uppfattningar om deras kompetens och svårigheter för 

uppgifter, inom ett specifikt ämne. Intresse definierades som hur mycket eleven uppskattar och 

gillar ett ämne eller en uppgift. Elever från årskurs 1-7 deltog i studien och data samlades in via 

enkäter och intervjuer med eleverna, samt lärarens bedömning om elevernas prestationer. Resultatet 

visade att matematikprestationen vid varje mättillfälle förutspådde självbilden av den egna 

förmågan vid nästa mätpunkt. Detta betydde att ju bättre matematik prestationen var, desto mer 

positiv var självbilden av den egna förmågan vid ett senare mättillfälle. Viljaranta m.fl. (2014) 

skrev att lära sig matematik sker i en hierarkisk ordning, där man först lär sig grunderna för att 

sedan bygga på kunskapen.  Denna ordning gör att dessa individuella skillnader ökar kontinuerligt 

genom skoltiden, vilket i sin tur återspeglas i elevernas självbild av förmåga. Samtidigt visade också 

resultatet att självbilden av den egna förmågan förutspådde intresset för matematik. Ju positivare 

elevens självbild av sin egna förmåga var desto högre var intresset. Ett av det viktigaste resultatet 

som Viljaranta m.fl. (2014) kom fram till var att effekten av prestationen till senare intresse gick via 

självbilden av den egna förmågan. Detta innebar att de elever som presterar bättre i matematik 

visade en mer positiv självbild av sin egen förmåga, vilket i sin tur förutspådde deras senare intresse 

i matematik. Dessa resultat föreslår vidare att de elever som presterar bra har en ökad känsla av 

kompetens som i sin tur ger ett högre intresse och nöje i ämnet. Detta bidrar till att det är elevens 

prestation som bidrar till intresset via tron på förmågan (abillity beliefs). I inget fall visade 

mätningarna att självbilden av sin egna förmåga förutspådde elevens matematiska prestation. 

Intresset för ämnet förutspådde inte heller självbilden av den egen förmågan eller prestationen. På 

grund av en låg stabilitet av självbild av sin egen förmåga och intresset är det mer troligt att 

prestationen förutspår dessa variabler istället för vice versa eftersom självbilden inte är lika stabil 

som prestationen, då den är mer benägen för yttre påverkan. Viljaranta m.fl. (2014) tar även upp i 
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sin artikel att den sociala påverkan kan ha en betydande roll för både prestation och motivation. I 

detta fall handlar det om hur eleverna ser på sin egen förmåga i förhållande till sin självbild.   

   

Sammanfattningsvis fick vi skilda resultat i hur motivation och prestation i matematik påverkar 

varandra. I en del artiklar visade det sig att prestationen påverkade motivationen genom att den 

förutsåg den framtida motivationsutvecklingen, men motivationen förutsåg inte prestationen. Andra 

artiklar visade att motivationen påverkade prestationen i matematik. En artikel visade på att det 

finns ett ömsesidigt samband mellan motivation och prestation. En annan artikel kom fram till att 

matematikmotivation inte nödvändigtvis behöver kopplas ihop med hög prestation.   

  

6.2 Förhållandet mellan motivation och social påverkan.  

Linder och Cribbs (2015) genomförde en studie som var uppdelad i två delar för att undersöka 

elevernas motivation i matematik. Syftet var att undersöka olika faktorer som kunde påverka 

motivationen hos högmotiverade elever. Elever från årskurs 2-5 deltog i studien, där de fick besvara 

en enkät för att mäta deras nivå i motivation inom matematik. Genom enkäterna fick de fram att 

eleverna från årskurs 5 var mer motiverade än övriga årskurser. Från årskurs 5 så gick man sedan 

vidare med 20 högmotiverade elever till den andra delen av studien. Eleverna fick svara på frågor 

om hur de upplevde matematik som senare kombinerades med observationer, för att forskarna 

skulle kunna se olika faktorer som kunde påverka elevernas motivation. Detta var faktorer som 

exempelvis klassrumsmiljö, läraren och värdet av matematik. Klassrumsmiljö avsåg i denna studien 

hur eleverna påverkade varandra. Linder och Cribbs (2015) beskriver att de högmotiverade eleverna 

värdesatte att arbeta med klasskamraterna och att det bidrog till ett positivt klassrumsklimat. I 

observationerna kunde man även se att matematikläraren uppmanade eleverna att respektera 

varandra. Detta bidrog till att det blev en säker miljö för eleverna att göra fel. Några högmotiverade 

elever beskrev att de ibland tävlade om att bli färdiga först mellan arbetsgrupper. Eleverna såg det 

som något positivt, och forskarna beskrev detta som hälsosam tävling. Många av de högmotiverade 

eleverna beskrev att de oftast inte kände något behov av att tävla med andra elever.   

  

Ytterligare en studie som tar upp den sociala påverkan som är kopplad till elevernas matematiska 

prestation är gjord av Vehkakoski (2012). Denna studie undersökte hur elever i årskurs 1 och 

årskurs 2 förhåller sig till att få anpassade uppgifter, utefter sin egen kunskapsnivå i matematik. 

Hon undersökte även hur eleverna placerade sig själva och andra utifrån de anpassade uppgifterna. 

Observationer med hjälp av videoinspelning gjordes i både helklass och i specialundervisning under 

tolv lektioner i en klass. Eleverna som hade specialundervisning låg strax efter i kunskapskraven än 

övriga elever. Analysen av datainsamlingen gjordes genom att observera elevernas olika tolkningar 
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av svar och hur de pratade varandra. Observationen startade med att undersöka elevernas positiva 

självutvärdering av deras prestationer. Vehakakoski (2012) upptäckte att när 

eleverna uppmärksammade att de fick olika uppgifter uppkom två olika situationer, där eleverna 

istället för att fira sin framgång började de jämföra sig med andra eller försökte visa sig mer 

överlägsen än sina kamrater. Eleverna deltog även i de andra elevernas uppgifter och krävde att få 

en identisk behandling med samma uppgifter eller lika svåra uppgifter som sina kamrater. 

Individanpassade uppgifter hade ett syfte att förbättra motivation och prestation hos eleverna, men i 

detta fall såg eleverna de anpassade uppgifterna som läraren gav dem som ett medel att söka 

självförbättring och förståelse i förhållande till sina kamrater. Samtidigt kom Vehakakoski (2012) 

fram till att om läraren gav eleverna lätta uppgifter hade läraren låga förväntningar på deras 

prestationer medan svårare uppgifter visade att de var bättre än andra och hade därmed högre 

förmåga. Detta ledde till tävling mellan eleverna där alla ville ha de svårare uppgifterna så att deras 

status i klassen inte skulle bli sämre. Denna studie visade att nivågruppering kunde öka känslan av 

att inte vara lika kompetent som sina kamrater. Energin som borde lagts på lärandemålet, 

fokuserades istället på att bättra på sin självbild som en begåvad elev. Vehakakoski (2012) 

konstaterade att individanpassade uppgifter inte bör undvikas i klassrummet men kan vara bra att 

diskuteras med eleverna där läraren ingriper när jämförelser påvisas. Hon menade att i en rättvis 

läromiljö ökas motivationen och engagemanget och det existerar lägre nivåer av tävlande beteenden 

mellan eleverna.  

    

Sammanfattningsvis visade resultatet på två olika infallsvinklar. En artikel visade att högmotiverade 

elever uppskattade samarbete och såg tävling mellan grupper som något positivt, men uttryckte att 

de oftast inte behövde tävla mot andra. Vidare visar den andra artikeln att lågpresterande elever 

reagerade på den sociala påverkan, där eleverna valde att jämföra sig med varandra istället för att 

engagera sig i att utveckla sitt eget lärande.  

  

6.3 Förhållandet mellan motivation, prestation och social påverkan   

Pantziara och Philippou (2015) genomförde en studie på elever i årskurs 6. Syftet med studien var 

att testa en modell av relationer mellan intresse, tilltron till sin självtillit, rädsla att misslyckas och 

matematisk prestation i förhållande till prestationsmål. Man tog även hänsyn till de emotionella 

konstruktionerna som Pantziara och Philippou skriver att de härstammar från intresse, inre 

motivation, självförtroende och prestationsmålsteorin. Dessa konstruktioner interagerar med 

varandra och relateras till elevernas matematiska prestation. Pantziara och Philippou fokuserade på 

tre typer av prestationsmål som de definierade på följande sätt (1) lärandemål som innebar att 

eleven hade som syfte att utveckla personlig kompetens (2) prestationsnärmande mål vilket innebar 
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att man ville demonstrera sin kompetens för att skapa ett intryck, gärna i jämförelse med andras 

förmågor och (3) prestationsundvikande mål som innebar att man fokuserade på risken som fanns 

med att misslyckas och hur man försökte undvika det. Eleverna i studien fick besvara en enkät om 

deras motivation inom matematiken. De fick även utföra ett test för att bedöma deras prestation. 

Pantziara och Philippou valde att undersöka tre typer av prestationsmål där den första var ”rädslan 

att misslyckas och prestationsmål” inom denna fokuserade de på rädslan för att misslyckas och 

självtillits övertygelser som de förväntade sig att eleverna handskades med. De såg rädslan för att 

misslyckas som en tidig variabel som startade utvecklingen på en speciell typ av prestationsmål. 

Speciellt var det prestationsnärmande mål och prestationsundvikande mål. Den andra typen var 

tilltro till sin ”självtillit och prestationsmål” denna del utgår från prestationsmotivationen och 

undersöker om självtilliten som tidigare variabel kan framkalla användandet av lärande- och 

prestationsmål. Den tredje typen är ”prestationsmål och intresse”, här undersökte de om 

intresset kunde fungera som en indikator (indicator) till beteendet i det matematiska klassrummet. 

Undersökningen utgick ifrån prestationsmålsteorin som enligt Pantziara och Philippou (2015) 

definierade motivation som något individuellt. Fokusen låg på hur eleverna tänkte om sig själva, 

sina uppgifter och deras prestation samt hur både sociala och individuella faktorer kunde påverka 

motivationen.  

 

Resultatet visade att det inte fanns något prestationsundvikande mål i denna undersökning. Andra 

forskare hade enligt Pantziara och Philippou kommit fram till ett annat resultat där 

prestationsundvikande mål förekom i grundskolan. Detta resultat påvisade att olika sociala 

kontexter kunde påverka motivationen olika. Vidare visade studien att dessa elever hade en positiv 

syn på matematik och hade en hög personlig tilltro till sin självtillit, lärandemål och intresse för 

ämnet. Resultatet visade även att eleverna som hade höga lärandemål, också hade hög 

matematikprestation och att deras prestationsnärmande mål inte påverkade deras prestation. 

Eleverna i testet uppfattades vara mer engagerad i matematik för lärande, mer än att jämföra sin 

egna förmåga med de andra elevernas förmågor. Detta trodde Pantziara och Philippou att det 

berodde på Cyperns skolsystem, då det inte fanns några direkta årskurser under grundskolan, vilket 

i sin tur bidrog till att eleverna blev mer fokuserade på deras individuella arbete och jämförde sig då 

inte med andra eleverna. Resultatet visade att rädslan att misslyckas påverkade eleverna negativt till 

att använda lärandemål och ökade användningen av prestationsnärmande mål. Samtidigt visade det 

sig att rädsla för att misslyckas påverkade prestationen i matematik negativt. Detta resultat visade 

att upprepade misslyckanden eller brist på förståelse kunde vara en möjliga orsaker till att rädsla att 

misslyckas i matematik uppstår. Tilltron till sin självtillit hade en direkt positiv effekt på lärandemål 
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och prestationsnärmande mål. Detta visade att en persons beteende både påverkar och påverkas av 

olika faktorer.  

  

Jõgi, Kikas, Lerkkanen och Mägi (2015) undersökt i sin studie, relationen mellan 

motivationsfaktorer och färdigheter i matematik. De motivationsfaktorer man undersökte var 

matematikintresse och prestationsmål. Intresse definierades utifrån elevernas gillande och nöje för 

matematik. Prestationsmål definierades på liknande sätt som i artikeln av Pantziara och Philippou 

(2015). Skillnaden är att Jõgi m.fl. (2015) skriver att prestationsundvikande mål även handlar om att 

eleverna ville undvika att ses som mindre smarta av sina klasskamrater. I studien elever som man 

följde från årskurs 2-3. Inför undersökningen fick eleverna göra ett förkunskapstest i årskurs 1. 

Vidare användes tester och enkäter för att mäta elevernas intresse, prestationsmål och 

matematikkompetens. Jõgi m.fl. (2015) kom fram till att om eleverna hade hög kompetens i årskurs 

2 så påverkades deras intresse positivt under senare år. Dessa elever hade också mindre 

prestationsundvikande mål under senare år. I analysen kunde de också se att elever som hade 

prestationsundvikande mål under årskurs 2 hade ett lägre intresse för matematik i årskurs 3. När 

Jõgi m.fl. (2015) såg till årskurserna var för sig såg man att ett högre intresse gjorde att eleverna 

hade högre prestationsnärmande mål och lägre prestationsundvikande mål. Intresset kunde dock inte 

förutsäga prestationsmål mellan åren. Elevernas tidigare kompetens från årskurs 1 kunde däremot 

förutsäga elevernas prestationsnärmande mål för årskurs 2. Elever med högre tidigare kompetens 

hade lägre prestationsnärmande mål och tvärtom. Jõgi m.fl. (2015) valde även att se separat på en 

grupp elever med låg förmåga i matematik. De såg att elever som hade lägre förmåga men tidigare 

hög kompetens, hade högre intresse under senare år. Forskarna drog slutsatsen att det var viktigt att 

stödja elevernas tidiga lärande i matematik, för att eleverna skulle uppleva matematik som något 

positivt. De ansåg att det även kunde leda till att eleverna blev mer självsäkra.   

  

Sammanfattningsvis visade Pantziara och Philippou (2015) i sin studie, att elever som hade höga 

lärandemål hade en hög matematisk prestation och att deras prestationsnärmande mål inte 

påverkade deras prestation. Det fanns inga bevis för användning av prestationsundvikande mål. 

Däremot påverkade rädslan för att misslyckas, eleverna negativt till att använda lärandemål samt 

ökade på användningen av prestationsnärmande mål. Jõgi m.fl. (2015) visade i sin studie, att en hög 

kompetens i matematik påverkade elevernas matematikintresse positivt över tid. Dessutom visade 

denna grupp lägre prestationsundvikande mål, och var alltså inte rädda att framstå som sämre än 

sina kamrater. Eleverna som däremot var rädda att framstå som sämre än sina kamrater hade ett 

lägre matematikintresse längre fram. Varken matematikintresse eller prestationsmål påverkade 

elevernas framtid kompetens.   
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7. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras de resultat som har presenterats från artiklarna i förhållande till våra 

frågeställningar. I diskussionen kommer vi även att koppla ihop resultatet med vår teoretiska 

referensram och teoretiska perspektiv. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av diskussionen.  

  

7.1 Hur förhåller sig elevernas matematiska prestation till deras motivation inom 

matematik?  

Prestation till motivation 

Garon-Carriers m.fl (2016) resultat visade att motivationen påverkades av prestationen. De kunde se 

att elevernas prestationsnivå var stabil från årskurs 1-4 medan den inre motivationen sänktes för de 

lågpresterande. Även Jõgi m.fl. (2015) kom fram till att prestationen påverkade elevernas intresse 

över tid, men att intresset inte påverkade prestationen. De såg även att eleverna med en 

lägre förmåga gynnades av tidigare högre prestationer. Viljaranta m.fl. (2014) hade ett 

liknande resultat som visade att det var elevernas prestation som påverkade motivationen, främst 

genom att den påverkade både intresset och självbilden om den egna förmågan till ämnet. De ansåg 

att prestationen var mer stabil och inte lika öppen för yttre påverkan som självbilden var. Detta 

överensstämmer med teorin ”Förväntan-värde” där Viljaranta m.fl. (2014) beskriver hur tidigare 

akademisk erfarenhet och relaterad feedback utgör grunden för utvecklingen av elevernas självbild 

av sin egen förmåga. Detta är något som Wigfield och Eccles (2000) delvis håller med om i sin teori 

men enligt dem så påverkas elevens prestationsval av både förväntningar och värde i att slutföra 

uppgiften. Dock varierar elevens tro på sin egen förmåga beroende på hur eleven värdesätter 

aktiviteten, i vilken kontext aktiviteten befinner sig i, samt om eleven uppfattar sig som tillräckligt 

kompetent att slutföra den (ibid).   

 

Motivation till prestation  

García m.fl. (2016) visade i sin studie att elevernas motivation kan påverka deras prestation i 

matematik. De såg att eleverna som kände nöje med att arbeta med matematik ökade sin prestation 

mellan årskurs 5 och 6. I studien såg man även att de högpresterande eleverna rapporterade höga 

nivåer av inre motivation om man såg till årskurserna var för sig. Murayama m.fl. (2013) fick också 

fram att motivationen påverkade prestationen. Det var framförallt den inre motivationen som 

påverkade prestationen över tid. Den inre motivationen definierades utifrån intresse och nöje. Vi 

kan därför konstatera att García m.fl. (2016) och Murayama m.fl. (2013) delvis fick samma resultat.  

Murayama m.fl. (2013) såg även att elevernas ökning i prestation påverkades av upplevd kontroll 

vilket syftade på elevernas förväntan att få ett önskat resultat genom en viss handling. Även detta 

resultat går att knytas till ”förväntan-värde-teorin” som avser en påverkan av två krafter. Den ena är 
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hur eleven förväntar sig kunna utföra en uppgift, medan den andra är värdet av målet (Tollefson, 

2000). Vi menar att elevens inre motivation kan ses som värdet, medan den upplevda kontrollen kan 

ses som förväntan. Woolfolk och Karlberg (2015) skriver att båda dessa krafter är viktiga för att 

eleverna ska ha motivation för att arbeta med en uppgift. Murayama m.fl. (2013) visar att dessa 

faktorer även påverkar prestationen över tid.    

 

Viljaranta m.fl. (2016) visade att matematikmotivation inte nödvändigtvis behöver leda till 

prestation i matematik. Eleverna i deras studie som endast visade matematikmotivation presterade 

sämre än en grupp som visade motivation i både läsning och matematik. Samtidigt presterade de 

sämre än gruppen som inte satte något inre värde av matematik, men som fortfarande tänkte högt 

om sin förmåga i ämnet. Viljaranta m.fl. (2016) ansåg att det kunde bero på att eleverna jämförde 

sig med varandra. De matematikmotiverade eleverna presterade även sämre i läsning. Forskarna 

menade då att dessa elever skulle välja matematik som favoritämne. Anledningen till detta är att 

brister i läsförmågan är tydligare än brister i den matematiska prestationen. Detta är ett intressant 

resultat då man tydligt kan se att eleverna besitter de båda krafterna i ”förväntan-värde-teorin”. 

Enligt Wigfield och Eccles (2000) styrs elevernas förväntningar av deras tro till att de kommer 

prestera bra på en given uppgift samtidigt som värdet av uppgiften kan bero på yttre orsaker. Om 

man ser till den socialkognitiva teorin bygger självreglering på både ämneskunskaper och 

självkontroll där båda underlättar lärande och ökar motivationen (Woolfolk & Karlberg, 2015). Med 

detta sagt anser vi att elevernas tro på att de kommer prestera bra styrs av deras självkontroll, samt 

båda krafterna förväntan och värde. Eftersom deras prestation inte uppnådde det förväntade 

resultatet anser vi att bristerna ligger mer i deras ämneskunskap än i motivationen.  

 

 

Känslor till prestation  

Pantziara och Philippou (2015) visade att de emotionella konstruktionerna påverkade den 

matematiska prestationen. I detta fall handlade det om rädslan att misslyckas, som förutspådde en 

negativ påverkan på prestationen. De emotionella variablerna ansågs härstamma från inre 

motivation, intresse och självförtroende. Dessa integrerades och relaterades till elevernas 

matematiska prestationer.  Deras resultat visade även att elever med höga 

personliga lärandemål hade en hög matematisk prestation. Detta skriver Giota (2002) om där hon 

anser att lärandemål är förknippat med den inre motivationen och strävan efter att utveckla sin egen 

kompetens. Vi kan därmed dra slutsats att eleverna får en högre matematisk prestation om de har ett 

högt lärandemål. En annan artikel som uppmärksammade de emotionella variablerna 

var Krinzinger m.fl. (2009). Denna studie visade ömsesidig påverkan i början av årskurs 1 men från 
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mitten av årskurs 2 och framåt, var det räkneförmågan som förutspådde hur eleverna skulle göra sin 

självutvärdering inom matematik. Detta kopplade de till att de yngre eleverna inte hade fått samma 

yttre feedback om deras självupplevda prestation, beräkningsförmåga och attityd. Woolfolk och 

Karlberg (2015) skriver att tolkningar av verbala och icke-verbala reaktioner från andra människor 

utvecklar elevens självbild. Vilket kan vara orsaken till att prestationen och motivationen hade en 

ömsesidig påverkan i de lägre åldrarna.  

 

Elevernas åldrar  

Som tidigare nämnts presenterade artiklarna olika svar kring frågan om motivation påverkar 

prestation, vilket kan bero på elevernas åldrar. I studien av Garon-Carrier m.fl. (2016) följde man 

eleverna från årskurs 1-4. De beskriver att upplägget i de tidigare åren inte gynnar aktiviteter som 

kan bidra till inre motivation. De artiklar som utgick från äldre elever kunde man se att 

motivationen påverkade prestationen (García m.fl., 2016; Murayama m.fl., 2013; Pantziara & 

Philippou, 2015). Det man kan konstatera från detta resultat är att elevens ålder kan ha en betydelse 

i utvecklingen av deras motivation. Krinzinger m. fl. (2009) ansåg att de yngre åldrarna var en 

anledning till att de fick olika svar i sin studie och att detta berodde på att de inte har fått någon 

yttre feedback som kan påverka deras motiverande faktorer. En anledning till detta kan vara att 

eleven inte har utvecklat en bred självbild. Woolfolk och Karlberg (2015) skriver att elevernas 

självbild växer fram när de utvärdera sig själva i förhållande till deras framsteg i skolan. Vi anser 

därför att motivationen påverkar prestationen på olika sätt under skolgången, där de högre åldrarna 

påverkas mer av motivationen.   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att första frågeställningen finns det inget givet svar på. 

Resultatet visar att prestationen påverkar motivationen över tid, men att motivationen inte påverkar 

prestationen. En artikel kom fram till att det fanns en ömsesidig påverkan mellan prestation och 

motivation men att prestationen påverkade motivationen i senare åldrar (Krinzinger m. 

fl., 2009). Även elevernas ålder kan var en anledning till varför resultaten skiljde sig åt.   

 

7.2 Har den sociala påverkan någon betydande roll för motivationen och den matematiska 

prestationen inom matematik?   

Social påverkan hos högmotiverade elever  

Från resultatet har vi fått fram att Linder och Cribbs (2015) studie visade att de högmotiverade 

eleverna tyckte om att arbeta tillsammans och att det bidrog till ett bra klassrumsklimat, där läraren 

uppmanade eleverna att respektera varandra. Detta bidrog till en säker skolmiljö, där fel var tillåtet. 

De högmotiverade eleverna tyckte att tävlingar om vem som blev färdig först, mellan arbetsgrupper, 



 26 

var positivt. De beskrev däremot att de oftast inte hade ett behov av att tävla mot varandra. Linder 

och Cribbs (2015) beskrev detta som en hälsosam tävling mellan eleverna. Vi anser att eleverna i 

denna studie påverkades av både inre och yttre motivation på ett positivt sätt, då behovet av att inte 

tävla tyder på ett eget intresse men att tävlingen mellan grupperna är en yttre motivation i form av 

social påverkan. Woolfolk och Karlberg (2015) beskriver inre motivation som personliga faktorer 

och intresse medan yttre motivation kopplas till yttre miljörelaterade faktorer som exempelvis social 

påverkan.  De skriver vidare att den socialkognitiva teorin anser att den sociala påverkan är viktig i 

en individs utveckling, där utvecklingen bygger på ett samspel mellan beteende, fysisk och psykisk 

miljö samt personliga faktorer (ibid). 

 

Social påverkan hos lågpresterande elever 

Vehkakoskis (2012) resultat visade att om eleverna blev uppmärksammade på att de fick olika 

uppgifter bidrog det till att de krävde likabehandling och liknande uppgifter. Samtidigt uppkom 

även situationer där eleverna istället för att fira sin egen framgång började tävla och jämföra sig 

med de andra elevernas resultat och försökte visa sig bättre. Dessutom uppstod detta tävlande när 

läraren gav eleverna anpassade uppgifter, där eleverna med "enklare" uppgifter antog att läraren 

hade låga förväntningar på deras prestation, medan de som fick ”svårare” uppgifter antog att de var 

bättre än andra och hade en högre förmåga än de andra eleverna. Enligt Bandura (1991) kan eleven 

påverka sin egen motivation om de ser till sin egna prestation och i den situation den uppstår. Vi 

anser att eleverna i Vehkakoskis (2012) studie hade svårt att se sitt eget inflytande i sitt egna 

lärande och hade därför svårt att påverka sin egna motivation och prestation. Samtidigt visade 

Vehkakoskis studie att i de situationer där eleverna inte uppmärksammade de olika uppgifterna, var 

de positivt inställda till att få individanpassade uppgifter. Resultatet visade att nivågruppering efter 

kunskap kan öka känslan av att inte vara lika kompetent som övriga elever. Samtidigt läggs energin 

på att förbättra sin egen självbild som en begåvad elev och inte på att utveckla lärandemål. Enligt 

Giota (2002) är det lärandemålet som gör eleven inriktad till att höja sin egen kompetens medan 

prestationsmål handlar om att bli socialt erkänd för sin prestation. Vi anser att eleverna i denna 

studie är mer benägna till att utveckla prestationsmål, i och med att deras energi läggs på att jämföra 

sin prestation mot andra. Med detta menar vi att elevernas inre motivation inte gynnas av att de 

jämför sig med varandra. 

 

Social påverkan på självbilden 

Enligt Krinzinger m.fl. (2009) kan deras dubbla resultat om påverkan på prestation och 

motivation bero på att eleverna, när de har blivit äldre, har blivit mer vana vid skolmiljön. De har 

även blivit mer vana vid att få yttre feedback, samt har blivit mer erfarna i att jämföra sig själv med 
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andra. I detta fall leder det till att de utvärderar sin egen kompetens utifrån sin prestation i 

jämförelse med andra vilket i sin tur påverkar motivationen. Viljaranta m.fl. (2014) beskriver olika 

faktorer som kan påverka elevens självbild om sin egen förmåga och prestation. En av de faktorerna 

är den sociala påverkan. Detta är något som både Woolfolk och Karlberg (2015) samt Eccles (1989) 

nämner som en faktor som påverkar elevens självbild. Enligt Woolfolk och Karlberg (2015) 

utvecklas elevens självbild från tolkningar av verbala och icke verbala reaktioner från människor i 

barnets närhet. Eccles (1983) anser även att elevens självbild skapas utifrån tolkningar som eleven 

gör på sin egna prestation i förhållande till de andra elevernas prestationer.  

  

Social påverkan utifrån lärandemål och prestationsmål  

I Pantziara och Philippous (2015) studie kom de fram till att den sociala påverkan inte var starkt 

relaterat till elevernas motivation. Eleverna i studien uppfattades vara mer engagerade i 

matematiken för lärandet skull och inte för att jämföra sig med andra. De hade även en positiv syn 

på matematik, men även en hög självtillit, höga personliga lärandemål och intresse för ämnet. Detta 

stämmer överens med vad Tollefson (2000) skriver om självtillit, där en person med hög självtillit 

är mer benägen att anstränga sig för att klara en svår uppgift. Samtidigt visade Pantziara och 

Philippous (2015) studie att inga prestationsundvikande mål förekom bland dessa elever. I 

jämförelse med andra studier kom de till slutsatsen att motivationen påverkades av olika sociala 

kontexter och därmed kan även motivationen variera beroende på situation. De emotionella 

variablerna påverkade eleverna negativt till att använda sig av lärandemål, men samtidigt ökade 

känslan användningen av prestationsnärmande mål. Detta resultat tyder på att upprepade 

misslyckanden och brist på förståelse kan påverka motivationen negativt. Även Jõgi m.fl. (2015) 

genomförde sin studie genom att använda sig av begreppen prestationsundvikande och 

prestationsnärmande mål. Denna studie visade att eleverna med en högre tidigare kompetens hade 

lägre prestationsnärmande mål och även tvärtom. Jõgis m.fl. studie visade även att 

prestationsundvikandemål förekom. De som hade prestationsundvikande mål hade under årskurs 2 

lägre intresse genom kommande år Detta är någon som kan kopplas till prestationsmotivation. 

Imsen (2006) beskriver att det finns en dragningskraft mellan lusten att lära och rädslan för att 

misslyckas. Beroende på vilken riktning som väljs påverkas motivationen. Dessa elevers 

motivation, sänktes när de var rädda för att misslyckas vilket ökade användningen av 

prestationsnärmande mål, där de istället fokuserade på sin egna kompetens i förhållande till andra. 

Detta i sin tur kan bero på att deras självtillit minskade inför den kommande uppgiften. Tollefson 

(2000) skriver att en person med låg självtillit lägger mindre tid på att försöka förstå uppgiften och 

samtidigt presterar mindre.   
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förhållandet mellan prestation, motivation och social 

påverkan kan bero på olika faktorer. Jõgi m.fl. (2015) och Vehkakoski (2012) bekräftade att den 

sociala påverkan förekom, där eleverna som hade lägre kompetens jämförde sig mer med sina 

klasskamrater. De med högre kompetens jämförde sig mindre med sina klasskamrater. Jõgi m.fl. 

(2015) kom även fram till att elever som ville undvika att verka sämre än sina klasskamrater 

utvecklade ett lägre intresse för matematik. Krinzinger m.fl. (2009) ansåg att den sociala påverkan 

ökade med åldern, vilket de ansåg berodde på att äldre elever fick mer yttre feedback än yngre 

elever. Andra fann däremot inget resultat att den sociala påverkan skulle påverka motivationen. 

Eleverna i deras studier var mer inriktade på sitt egna lärande istället för att jämföra sig med andra 

(Pantziara & Philippou, 2015; Linder & Cribbs, 2015) 

 

7.3 Avslutning  

 I detta konsumtionsarbete har vi behandlat hur motivationen kan påverkas av både den 

matematiska prestationen samt genom en social påverkan mellan eleverna. Eleverna i de studier vi 

hanterade var både låg- och högpresterande samt i olika åldrar.  Det tydligaste resultatet var att i de 

yngre åldrarna påverkade prestationen motivationen, men inte tvärtom. De äldre elevernas 

prestation påverkades av motivationen. . Från dessa resultat kunde vi se kopplingar till ”förväntan-

värde-teorin”, där elevens prestationsval påverkas av både förväntningar och värde för att slutföra 

uppgiften. Elevens tro på sin egen förmåga varierar beroende på vad hen anser är viktigt, hur 

kompetent man anser sig vara samt vilken kontext aktiviteten befinner sig i (Wigfield & Eccles, 

2000). Även Woolfolk och Karlberg (2015) skriver att en individs självbild påverkas av kunskap 

och förväntningar om sig själv, men även genom jämförelser med andra.  

  

Även om resultatet till vår andra frågeställning var relativt tunn, kunde vi ändå få fram ett resultat 

som knöt ihop våra frågeställningar. Resultatet visade att i klassrummen förekommer det hälsosam 

tävling och ohälsosam tävling mellan eleverna, där eleverna som var högmotiverade, inte 

påverkades i samma utsträckning som de lågmotiverade eleverna. Vi kunde även se att i de 

klassrum där ohälsosam tävling förekom existerade mer prestationsmål än lärandemål. Något som 

framkom var att högre kompetens och intresse bidrar till att eleverna jämför sig mindre med 

varandra. Detta går att relatera till inre och yttre motivationsfaktorer. Woolfolk och Karlberg (2015) 

beskriver delvis inre motivation som personligt intresse, medan yttre motivation påverkas av 

miljörelaterade faktorer som exempelvis social påverkan. Detta resultat visade att den sociala 

påverkan från de andra eleverna påverkade motivationen och prestationen till viss del, men denna 

påverkan styrs av både individuella tankemönster, känslor och utvecklas i en social kontext.   
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Varje person påverkar och påverkas av olika faktorer, därvid är det svårt att komma fram till att 

en specifik del påverkar motivationen mer än den andra. Motivationsarbetet måste ses ur ett 

helhetsperspektiv där många faktorer binds ihop och skapar varje elevs egen motivation. Detta 

bekräftas av Eccles (1983) som beskriver att elevernas förväntan och värden skapas och påverkas av 

olika faktorer. Dessa faktorer kan handla om den social påverkan, tidigare erfarenheter och 

elevens inre tolkningar av dessa faktorer.  Även Bandura (1989) poängterar att 

människors tankemönster och känslomässiga reaktioner påverkas delvis av deras beteende, 

samtidigt påverkar beteendet tankemönster och känslor. Dessa faktorer utvecklas och ändras av 

olika former av social påverkan. Med detta sagt kan vi konstatera att elevernas motivation bygger 

på ett komplext samspel mellan olika faktorer som påverkas av så väl inre och yttre faktorer som 

samspelar i en social miljö. I läroplanen för matematik står det att "undervisningen ska bidra till att 

eleverna utveckla intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang." (Skolverket, 2011, s. 62). Det här området är därför en viktig aspekt att ta hänsyn 

till för framtida lärare. Även om vi inte undersökte lärarens roll i detta arbetet så påpekade många 

artiklar vikten av insatser från läraren.  De ansåg att läraren hade en viktig del i att både utveckla 

och påverka elevens motivation (Pantziara & Philippou, 2015; García m.fl. 2016; Linder 

& Cribbs, 2015). Samtidigt visade andra forskare att om läraren stödjer och 

utvecklar elevernas sociala relationer bidrar det till en säkrare undervisningsmiljö, där alla elever får 

chansen att utvecklas i matematik utan en negativ påverkan (Vehkakoski, 2012; Linder m.fl. 2016).  

   

I samband med detta arbete uppmärksammade vi att många artiklar tog hänsyn till 

den emotionella variabeln kopplat till motivation. Detta var något som vi från början inte 

hade förväntat oss att ta med i vårt arbete. Vi valde dock att inkludera det, för att många ansåg att 

det var en viktig del i utvecklingen av motivation. Samtidigt skrev många av forskarna i våra 

artiklar om lärarens och undervisningsmiljöns betydelse i hur elevernas motivation utvecklas inom 

ämnet matematik. Ett intressant framtida forskningsområde skulle därför vara att se 

hur undervisningsmiljön inom matematik påverkar elevernas motivation, prestation och emotioner. 

Genom observation skulle vi även vilja undersöka om vissa undervisningsmiljöer inom matematik 

skapar mer social påverkan än andra.  
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Bilaga 1 - Våra egna reflektioner  

 

Sanna Svensson 

 

Jag har i ett nära samarbete med Lizette bidragit till alla delar i arbetet. Jag sökte efter artiklar 

samtidigt som Lizette och vi gjorde senare urvalet av artiklar på följande sätt som är beskrivet i 

metoden. Vid läsning av artiklarna så läste jag först hälften av artiklarna och Lizette den andra 

hälften, för att senare byta så vi fick läsa varandras. I skrivprocessen har jag arbetat tillsammans 

med Lizette i ett gemensamt dokument online, vilket har gjort att vi kunnat sitta vid varsin dator för 

att turas om att skriva. Vi har dock varit närvarande på samma plats vid skrivandet för att kunna 

diskutera och komma med åsikter kring vad vi ska skriva. Inget fördes in dokumentet utan den 

andres åsikt. Utöver artiklarna bidrog jag till att söka information till övriga delar, där vi delade upp 

vilka delar vi skulle söka efter. Som nämnt i inledningen så har jag och Lizette haft ett nära 

samarbete under processen vilket gör det svårt att beskriva det som ett enskilt arbete. Jag har varit 

aktiv under hela perioden och bidragit med letande, läsning, skrivande och diskussioner på samma 

sätt som Lizette.  

 

 

Lizette Höijer 

 

Min del i detta arbete har varit liknande som Sannas. Jag har varit delaktig med att söka efter 

artiklar som passade våra frågeställningar tillsammans med Sanna. Vi har även haft diskussioner 

kring vilka artiklar som skulle väljas ut. De artiklar som valdes delades upp och lästes enskilt för att 

sedan bytas med varandra. På så sätt blev vi båda insatta i alla artiklar som valdes. Jag har även 

varit delaktig i att söka information till hela arbetet vilket sedan diskuterades tillsammans. 

Informationen söktes enskilt men allt diskuterades innan något skrevs in i dokumentet. Arbetet 

skrevs i ett gemensamt dokument där vi båda kunde bidra med åsikter och turas om med att skriva. 

Jag kan inte säga att jag enskilt gjorde någon del själv då vi vid varje del hade en diskussion kring 

vad som skulle vara med i arbetet samt hur delarna skulle byggas upp. Vi hade ett nära samarbete 

under hela arbetet vilket gör det svårt att skriva en enskild sammanfattning eftersom vi hela tiden 

förde diskussioner med varandra om vad som skulle vara med. Inget i arbetet skrevs utan att den 

andre fick bidra med sin åsikt och funderingar. Detta för att båda två skulle vara lika insatta i alla 

delar och samtidigt för att vi båda skulle känna oss delaktiga kring utformningen av 

examensarbetet.   

 


