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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie har varit att få en inblick i hur elevers inre motivation påverkar 
deras prestationer i matematikämnet. Till studien har det komponerats frågeställningar, 
vilka har fokuserat på elever mellan förskoleklass och årskurs tre. Detta är en 
systematisk litteraturstudie, vilket innebär att de aktuella frågeställningarna har ställts 
till relevant, skriftlig forskning. Resultatet visar på en tudelning gällande den inre 
motivationens effekter på elevers prestationer i matematikämnet. Majoriteten av de 
bearbetade studierna presenterar en positiv effekt mellan elevers inre motivation och 
prestation. Dock förekommer det även motsägelser till detta genom att ett par studier 
framhåller att det inte går att se några relationer mellan inre motivation och prestation. 
Slutsatserna som kan utläsas från denna litteraturstudie är att den inre motivationen har 
någon form av positiv effekt hos eleverna, dock kan den inte alltid knytas till deras 
prestationer i matematikämnet.  
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1 Inledning 
 
Ofta när matematikämnet kommer på tal förefaller det finnas en tudelning, där ämnet 
antingen är omtyckt eller ogillat. Frågan är om individers inställning och inre motivation 
påverkar denna tudelning och deras prestationer inom ämnet?  
 
Utifrån egna erfarenheter har jag alltid haft en positiv inställning till matematiken. Jag 
har tidiga minnen av att min pappa uppmuntrade till matematik och bland annat skrev 
matematiska uppgifter till mig hemma hos min farmor, vilka jag löste med stor 
entusiasm. Dessa minnen har sedan följt mig under min skoltid och jag tror att den 
positiva inställningen till matematiken, vilken min pappa förde över till mig, har varit 
till stor hjälp genom relevanta matematikkurser. Som en kontrast till mina positiva 
erfarenheter kan jag jämföra med min lillasyster. Hon har genomgående i grundskolan 
och på gymnasiet haft svårt med matematiken och även haft en negativ inställning till 
ämnet. Dessa meningsskiljaktigheter som jag och min lillasyster har om 
matematikämnet kan jag även relatera till de olika klasser jag besökt under min 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Under de olika VFU-perioderna har jag mött 
många elever i blandade åldrar från förskoleklass till årskurs tre, vilka har varit mer eller 
mindre positivt inställda till matematikämnet. Genom de år av VFU som förekommer 
på högskolan har jag även reflekterat över min egen matematiska bakgrund och ställt 
den i kontrast till hur eleverna känner inför matematikämnet. 
 
Genom de olika VFU-perioderna har matematikundervisningen varierat, men en 
företeelse har ständigt återkommit, nämligen de spridda utrop som förekommer när 
matematikämnet förs på tal. En del elever ger ifrån sig glada utrop, medan andra suckar 
uppgivet och lutar sina huvuden i händerna, i en slags tyst protest mot den kommande 
lektionen. Vilken roll spelar egentligen elevernas individuella intresse samt inre 
motivation för deras resultat inom ämnet? Kan det förekomma en positiv effekt av att 
ha en positiv inställning till något som kan anses vara svårt? 
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011 s. 
62) framgår att ett syfte med matematikämnet är att eleverna skall få ett intresse för 
ämnet samt utveckla en större tillit till sina egna kunskaper inom matematikens värld.  
 
Inom matematiken figurerar ett relevant begrepp, beliefs, detta har dock ingen 
internationell begreppsförklaring utan kan förklaras på flera sätt (Törner 2015 s. 8). Ett 
sätt att förklara begreppet på är med hjälp av Kloostermans formulering: ”[…], a 
student´s beliefs is something the student knows or feels that affects effort – in this 
case effort to learn mathematics.” (Kloosterman 2002 s. 248).  
 
I skolans värld har det länge förekommit tankar om att elevers och lärares agerande 
härstammar från deras befintliga beliefs (Törner 2015 s. 11). Detta skulle kunna vara 
en förklaring til att intresset för beliefs ständigt ökar och att det förekommer 
kontinuerliga konferenser om begreppet och dess utveckling (Törner 2015 s. 7). En 
relevant faktor gällande beliefs är dess påverkan på individers inre motivation 
(Kloosterman 2002 s. 247). 
 
Skolverket (2015a s. 13) presenterar vikten av inre och yttre motivation och hur stor 
inverkan detta kan ha på elevers prestationer samt akademiska utveckling. Om en elev 
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är motiverad leder det till att dennes prestationer utökas. Vidare framhålls (Skolverket 
2015a s. 13) att en avsaknad av motivationsaspekter kan leda till feltolkning av visade 
prestationer, eftersom de resultat som påvisas enbart kan figurera som måttanvisningar 
för till exempel elevernas yttre motivation gällande de genomförda proven, eller i detta 
fall de internationella undersökningarna PISA och TIMSS. 
 
Utifrån internationella undersökningar presenteras det sjunkande resultatutvecklingar 
hos svenska elever och framför allt presenteras en väsentlig attitydförändring gällande 
elevers matematiska intresse; där det från ett stort intresse i årskurs fyra sjunker avsevärt 
tills eleverna når årskurs åtta (Skolverket 2012). Här bör dock påpekas att enligt ett 
pressmeddelande (Skolverket 2016a) visade den senaste TIMSS 2015 att 
matematikresultaten hos svenska elever ökat.  
 
Studier av PISA (Skolverket 2015a s. 5) hävdar att en anledning till kunskapssänkningar 
inom de aktuella ämnena kan härledas till elevers yttre motivation. För att styrka detta 
påstående framhålls det faktum att PISA inte är betygsgrundande, vilket kan medföra 
att elever anser att dessa PISA-studier är mer irrelevanta för deras individuella betyg 
(Skolverket 2015a s. 6). Något motsägelsefullt framgår det dock i den senaste PISA-
studien att elevers kunskaper ökat, och även deras yttre motivation till de relevanta 
ämnena (Skolverket 2016b). 
 
Den aktuella problemställningen medför ett fokus på svenska elevers svaga inre och 
yttre motivation och hur dessa kan bidra till deras låga matematiska resultat som 
periodvis figurerar i media runt om i världen. 
 
Därför är det intressant att undersöka vad forskningen säger om hur elevers inre 
motivation till det matematiska ämnet påverkar deras prestationer.  
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2 Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning som anses relevant för denna litteraturstudie 
presenteras. Avsnittet startar med en begreppsförklaring, för att synliggöra tanken med 
ämnesområdets motivation. Vikten av matematikämnet och förmågan att motivera 
eleverna inom ämnet presenteras i läroplanen. Internationella studier framhålls och 
skapar samband mellan elevers motivation och prestation. Det högst relevanta 
begreppet beliefs preciseras och synliggörs med hjälp av flera nyckelkaraktärer. Sedan 
byggs det vidare på vikten av matematikämnet och vilken inverkan elevers inställning 
har på ämneskunskaper. Avslutningsvis presenteras Self-determination Theory; där inre 
och yttre motivation framhålls. 

 

2.1 Begreppsförklaring 
 
Enligt Öhman (2016) presenteras begreppet motivation som en psykologisk term. 
Öhman (2016) betonar att fokus ligger på individers olika faktorer gällande det mest 
relevanta för dem. Detta i sin tur medför möjligheter att skapa intresse och är således 
en bidragande faktor till deras motivation att genomföra det relevanta (Öhman 2016). 
För att förtydliga begreppsförklaringen kan tilläggas att olika individer har olika 
premisser som de anser mest relevanta och intressanta, vilket är med och motiverar 
dem i de val de ställs inför. Aktuella intressen, vilket i denna litteraturstudie innebär 
matematiska intressen, påverkar elevers inre motivation inför matematikämnet.  
 
I denna litteraturstudie kommer Öhmans (2016) definition av begreppet motivation att 
vara relevant, förutom när andra definitioner presenteras och tydliggörs.  

 

2.2 Styrdokument 
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011 s. 7) 
poängteras vikten av att alla elever skall få möjlighet att utveckla sina kunskaper, livet 
ut. De skall även få insyn i att de kunskaper som förmedlas i skolans värld bör vila på 
demokratisk grund samt ge dem förutsättningar för att bli välfungerande individer i 
samhället (Skolverket 2011 s. 7). All kunskap skall individanpassas och bidra till att 
eleverna vill fortsätta sin kunskapsutveckling och genomföra detta med hjälp av elevers 
individuella egenskaper (Skolverket 2011 s. 8). Vidare framhåller läroplanen (Skolverket 
2011 s. 9) att det är skolans ansvar att motivera eleverna till att bli kunskapstörstande 
individer. 
 
Ett mål för skolverksamheten är att elever skall få kunskap om matematikens betydelse 
i och utanför skolans värld (Skolverket 2011 s. 13). I läroplanen för matematik 
(Skolverket 2011 s. 62) framgår det att ett syfte med ämnet är att elever skall utveckla 
intresse för matematikämnet och även kunna använda sina matematiska kunskaper i 
olika sammanhang. 
 

2.3 PISA och TIMSS 
 
2.3.1 PISA 
 

Enligt Skolverket (2016c) är PISA världens största undersökning av elevkunskaper, 
inom ämnena matematik, naturvetenskap och läsförståelse, hos deltagande 15-åringar. 
PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett OECD- 
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projekt (Skolverket 2016c). OECD står för The Organisation for Economic Co-
operation and Development, och har som mål att utveckla optimala 
levnadsförhållanden rörande välfärd för hela världen (OECD 2016). 
 
PISA genomförs vart tredje år och tanken är att eleverna skall genomföra test som även 
är relevanta för deras vardag i framtiden. PISA 2012 fokuserade på matematikämnet, 
vilket kortfattat innebar fyra delområden: Rum och form, Förändring och samband, Kvantitet 
samt Osäkerhet (Skolverket 2013a s. 8). Dock är det viktigt att poängtera att de svenska 
styrdokumenten är mer omfattande än vad PISA är och därför testas inte alla 
matematikaspekter som återfinns i den svenska läroplanen (Skolverket 2015b s. 6). 

 
Till de olika PISA-studierna genomförs även attitydundersökningar. Dessa genomförs 
med hjälp av att eleverna får fylla i en ”ansträngningstermometer”; där eleverna får 
använda en skala mellan 1–10 för att synliggöra deras motivation gentemot PISA och 
även hur mycket de anser att de behövt anstränga sig under studien (Skolverket 2015a 
s. 6). Utifrån dessa undersökningar presenteras olika resultat, bland annat har det 
framkommit att elevers yttre motivation var väsentligt lägre under PISA än under de 
nationella, betygsgivande proven. En hypotes för detta anses vara att eleverna vet att 
de internationella undersökningarna inte är lika avgörande för deras betyg (Skolverket 
2015a s. 7).  
 
I studier om PISA (Skolverket 2015a s. 9) framhålls tankar om motivationens kraft och 
att det inte enbart är elevernas brist på yttre motivation som bidragit till de sjunkande 
PISA-resultaten. Dock bör poängteras att Skolverket (2015a s. 10) anser att det finns 
brister gällande PISA:s ”ansträngningstermometer” och de undersökningar som 
gjordes gällande elevers yttre motivation. Undersökningen genomförs med hjälp av 
enkätsvar, vilket är ett underlag som inte ger några möjligheter till konversationer eller 
tillrättavisande av eventuella feltolkningar (Skolverket 2015a s. 10). 
 
I den senaste PISA-undersökningen som genomfördes 2015 (Skolverket 2016b s. 6), 
visar resultaten på en positiv kunskapsökning (Skolverket 2016b s. 9). De positiva 
resultaten presenteras med en viss mån av försiktighet. Skolverket (2016b s. 11) påpekar 
att det förekommer brister i upplägget av PISA-undersökningarna, och nämner 
exempelvis den form av urvalsprocess som genomförs. Detta innebär att de 
presenterade resultaten från PISA-undersökningarna är medelvärden, vilka inte kan 
anses vara definitiva för alla deltagande elever (Skolverket 2016b s. 11). 
 
Vidare presenterar den senaste PISA-undersökningen (Skolverket 2016b s. 46) även en 
positiv utveckling av elevernas yttre motivation. Som presenterats i tidigare PISA-
undersökningar kan elevernas provmotivation påverka deras resultat, detsamma 
framhålls även i PISA 2015 (Skolverket 2016b s. 46). Skolverket (2016b s. 46) påpekar 
att om provmotivationen påverkar resultaten kan de framkomna resultaten vara 
missvisande.  
 
Vid en jämförelse mellan PISA 2012 och PISA 2015 framgår det att elevernas yttre 
motivation ökat markant (Skolverket 2016b s. 47). Skolverket (2016b s. 47) hävdar, med 
viss försiktighet, att den aktuella prestationsökningen i PISA 2015 inte enbart kan 
knytas till elevernas yttre motivation. Vidare anser Skolverket (2016b s. 47) att de 
förbättrade resultaten vad gäller den yttre motivationen även kan härledas till 
elevprestationer. En prestationsökning leder ofta till mer glädje och intresse hos 
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eleverna och är därigenom en bidragande faktor även till deras inre motivation (2016b 
s. 47).  
 

2.3.2 TIMSS 
 
TIMSS, vilket står för Trends in International Mathematics and Science Study, är en 
studie på internationell nivå som organiseras av IEA, The International Association for 
the Evaluation of Educational Achievement (Skolverket 2016d s. 3). Till skillnad mot 
PISA inriktar sig TIMSS på elever i årskurs fyra och åtta, med fokus på deras kunskaper 
inom matematik och naturvetenskap. Förutom kunskapsmätning inom de aktuella 
ämnena förekommer det även en attitydsgranskning av elevernas attityd gentemot 
ämnena (Skolverket 2016e). 
 
Attitydsgranskningar gjorda i TIMSS (Skolverket 2012 s. 11) genomförs för att kunna 
dra paralleller mellan elevers prestationer och granska vilken inverkan deras attityder 
mot matematikämnet kan medföra. Vidare presenteras de band som kan kopplas 
samman mellan elevers prestationer och deras attityder till ämnen; de ämnen där en 
positiv attityd kan återfinnas visar ofta högre resultat och därigenom mer utvecklade 
prestationer (Skolverket 2012 s. 11). 
 
Genom att lägga fokus på svenska elevers attitydutveckling från årskurs fyra till årskurs 
åtta kan synliggöras att den utveckling som sker fram till årskurs åtta är mestadels 
negativ (Skolverket 2012 s. 11). Hur detta kan komma sig finns det flera teorier om. 
Två möjliga förklaringar till denna negativa utveckling är att antingen förekommer det 
brister i det svenska skolsystemet eller så får eleverna inte tillräckliga verktyg för att 
vidareutvecklas optimalt (Skolverket 2012 s. 11). 
 
Utifrån TIMSS-undersökningen 2011 (Skolverket 2012 s. 16) framkom att 
matematikkunskaper hos elever i årskurs fyra är lägre i Sverige än genomsnittet i 
världen. Dock är dessa elevers kunskaper detsamma som vid tidigare undersökningar, 
till skillnad mot matematikkunskaperna hos elever i årskurs åtta, vilka har sjunkit 
avsevärt (Skolverket 2012 s. 16).  
 
Eftersom de elever som genomförde TIMSS-undersökningen i årskurs fyra 2007 är 
samma elever som genomförde undersökningen i årskurs åtta år 2011, blir det möjligt 
att se deras kunskapsutveckling på ett internationellt plan. Detta är tyvärr ingen positiv 
utveckling, utan Skolverket (2012 s. 9) presenterar att elevernas utveckling har varit 
svag och att svenska elever tillhör den kategori som lär sig minst i jämförelse med övriga 
deltagande länder. Men det mest oroväckande är den attitydförändring som presenteras 
och det minskande intresset för matematikämnet som sker mellan årskurs fyra och 
årskurs åtta (Skolverket 2012 s. 11). 
 
2015 genomfördes den senaste TIMSS-undersökningen och där framgick en positiv 
utveckling beträffande matematikämnet (Skolverket 2016d s. 6). Skolverket (2016d s. 
6) presenterar en markant resultatökning som kan jämföras med de positiva resultaten 
från 2003. Vidare presenterar Skolverket (2016d s. 6) att de positiva resultaten för 
svenska elever fortfarande befinner sig under genomsnittet för de deltagande länderna, 
tillhörande EU och OECD. Ett deltagande i TIMSS-undersökningarna, påpekar 
Skolverket (2016d s. 16), är en metod för att se kunskapsutveckling över tid, men även 
för att kunna jämföra med övriga deltagande länder.  
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Skolverket (2016d s. 62) presenterar att de funnit en korrelation mellan elevernas 
prestationer och attityder till ämnet. Om en elev presterar bra blir ofta deras inställning 
positiv, till skillnad mot en elev som presterar sämre och därigenom får en negativ 
inställning (Skolverket 2016d s. 62). Dock framkommer det tveksamheter om detta 
tankesätt och Skolverket (2016d s. 62) presenterar även att det framkommit 
information om att vissa högpresterandeländers elever har en negativ inställning till 
matematikämnet. Vidare påpekar Skolverket (2016d s. 62) att det kan vara möjligt att 
elevernas inställning till ämnet påverkar deras prestationer, men det kan även vara 
möjligt att deras prestationer påverkar deras attityder. 
 
Avslutningsvis framhåller Skolverket (2016d s. 68) att efter att ha analyserat elevernas 
svar på motivationsfrågorna, som ställs i samband med TIMSS-undersökningen, kan 
det utläsas att det inte förekommer någon anmärkningsvärd motivationssänkning. 

 
2.4 Beliefs 
 

I detta avsnitt presenteras begreppet beliefs. Detta är ett relevant begrepp inom 
matematikämnet och därför har ett aktivt val gjorts gällande att inte översätta begreppet 
till svenska. Det kommer genomgående under arbetet att refereras till det engelska 
begreppet, beliefs. 

 

2.4.1 MAVI- konferenserna 
 

MAVI-konferenserna startade 1994 i Duisburg, Tyskland, med hjälp av en tysk-finsk 
konferens. Dessa startades som en mötesplats för individer, framförallt forskare, 
intresserade av utvecklingen inom matematikens värld (Sumpter 2015 s. 7). Dessa 
konferenser fortlöper än idag och det finns flera anledningar till detta. Konceptet består 
av kontinuerlig forskning om begreppet beliefs och Törner (2015 s. 7) framhåller att ju 
fler svar som presenteras om det relevanta begreppet, desto fler frågor uppstår och 
skapar underlag för vidare forskning. En annan anledning till att MAVI-konferenserna 
fortlöper är att dessa nu har övergått till internationell nivå där många delar av världen 
är engagerade, exempelvis deltog det vid den 20:e MAVI-konferensen deltagare från 
nio olika länder (Sumpter 2015 s. 5). Konferenserna ger även stora möjligheter till unga 
forskare inom matematikämnet att vidareutvecklas och bidra med underlag till aktuell 
forskning (Sumpter 2015 s. 7). 
 
Det anses inte finns någon internationell förklaring till det relevanta begreppet beliefs, 
vilket medför att tolkning av begreppet kan vara öppen och även till viss del svår att 
definiera (Törner 2015 s. 8). Vidare framhålls svårigheter med att presentera faktorer 
som inte påverkas av beliefs (Törner 2015 s. 9). Törner (2015 s. 8) poängterar att det 
aktuella begreppet kan härledas till exempelvis ideologi eller matematiskpsykologi. 
Beliefs skulle kunna förklaras med hjälp av associationer till ett par selektiva glasögon 
med valbara filter, vilket medför ett enklare synsätt på en omvärld som kan anses 
komplex (Törner 2015 s. 9). Beliefs anses även vara mellanhanden mellan matematiken 
och dess didaktik (Törner 2015 s. 11). 
 
Törner (2015 s. 11) framhåller att det länge funnits tankar om att individer inom skolans 
värld, som exempelvis elever och lärare, agerar på specifika sätt på grund av deras 
beliefs. Det finns ingen specifik förklaring eller några synliga samband mellan 
individernas handlingar och beliefs men det finns heller inget som bevisar motsatsen; 
vilket medför att det bör tas i beaktning om det kan finnas möjliga samband mellan 
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beliefs och individers agerande (Törner 2015 s. 11). Samma hypotes har presenterats av 
exempelvis Schoenfeld. Schoenfeld har betonat vissa relationer mellan beliefs inom 
matematiken i förhållande till kunskaper, dock har att det inte presenterats några direkta 
kopplingar mellan dessa (Törner 2015 s. 11). 
 

2.4.2 Motivational beliefs  
 

Kloosterman (2002 s. 247) framhåller att intresset för begreppet belief inom 
matematiken har ökat allt mer och poängterar även att belief kan anses vara relevant 
för den inre motivationen, vilken i sin tur anses påverka elevkunskaper. Vidare 
framhåller Kloosterman (2002 s. 248) att inre motivation uppnås med hjälp av 
individers vilja att lära sig saker; det individerna sedan väljer att fokusera på har att göra 
med vilka beliefs de besitter.  
 
Begreppet belief presenteras genom att dra paralleller mellan personliga värderingar 
och prestationer. ”[…], a student´s beliefs is something the student knows or feels that 
affects effort – in this case effort to learn mathematics.” (Kloosterman 2002 s. 248). 
 
Kloosterman (2002 s. 249) framhåller att det förekommer olika former av 
attitydsmätningar hos individer, för att kunna utläsa individers beliefs. Dock påpekas 
att dessa mätningar inte kan bedöma hur beliefs skapats eller hur de påverkar individers 
prestationer. Vidare framhålls att matematikkunskaper kan härledas från individers inre 
motivation och att den inre motivationen har sitt ursprung i befintliga beliefs 
(Kloosterman 2002 s. 249).  

 
2.4.3 Beliefs i matematikämnet 
 

Kislenko, Breiteig och Grevholm (2005 s. 129) betonar att beliefs har en relevant roll 
gällande matematikprestationer. För att kunna bedöma elevers matematikprestationer 
på relevanta sätt måste deras individuella beliefs tas i beaktning (Kislenko et al 2005 s. 
129). Vidare framhålls de relationer som finns mellan elevers beliefs och deras 
individuella val, vilket bidrar till matematikens komplexitet; dels anser vissa elever att 
matematikämnet är svårt och tråkigt och dels att matematik är en nödvändig kunskap i 
dagens samhälle (Kislenko et al 2005 s. 130). 
 
Kislenko et al (2005 s. 130) påpekar att så länge det finns olika viljor i världen kommer 
det finnas olika definitioner av begreppet beliefs. Dock framhåller Kislenko et al (2005 
s. 130) att oavsett definition finns det inget som kan avgöra om definitionen är rätt eller 
fel. Istället bör beaktning ske huruvida den presenterade definitionen är välanpassad till 
det tänkta undersökningsområdet (Kislenko et al 2005 s. 130). Vidare betonar Kislenko 
et al (2005 s. 131) att det både kan och inte kan förekomma skillnader mellan kunskap 
och beliefs, beroende på hur dessa ord definieras. 
 
Beliefs förekommer aldrig som enstaka företeelser utan figurerar i olika system. 
Kislenko et al (2005 s. 132) presenterar fyra vanliga system som matematiska beliefs 
kan figurera i:  
 

 Beliefs about the nature of mathematics 

 Beliefs about teaching and learning of mathematics 

 Beliefs about the self in context of mathematics teaching and learning 
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 Beliefs about the nature of knowledge and the process of knowing (Kislenko et al 

2005 s. 132). 

 

2.5 Motivation och inställning 
 

2.5.1 Nyman och Hannula 
 

Nyman (2015 s. 2) betonar att det inte finns någon internationell begreppsförklaring till 
elevers engagemang inom matematiken men att elevernas engagemang är med och 
påverkar deras intressen till kunskapsutveckling. Hannula (2006 s. 165) framhåller sin 
begreppsförklaring till ordet motivation och påpekar att motivation innebär individers 
vilja att göra eller inte göra olika moment.  
 
Inom matematikens värld har det även funnits försök till att se elevers engagemang 
som förlängningar av deras attityd till matematikämnet (Nyman 2015 s. 2). Vidare 
betonar Nyman (2015 s. 2) att elevers engagemang till matematikämnet kan 
uppmärksammas genom att se hur väl elever väljer att medverka och engagera sig under 
matematiklektioner. Hannula (2006 s. 165) poängterar att elever är motiverade inom 
matematikklassrummet, men att det är av största vikt att se var motivationen kommer 
från. 
 
Nyman (2015 s. 3) presenterar belägg för att elevers matematikintresse utvecklas 
positivt genom att de vid uträkning av matematikuppgifter både uppmärksammar hur 
de löser uppgiften och vad uppgiften kan bidra med till vidareutveckling. Det betonas 
även att motivation kan innebära en vilja att uppnå något men att det även kan vara 
frågan om att inneha en god självinsikt och anse sig vara duktig på något område, vilket 
i sin tur bidrar till högre motivation inom detta område (Hannula 2006 s. 167).  

 
2.5.2 Inställning till matematik 
 
Ann Ahlberg har skrivit en avhandling i pedagogik, vilket senare resulterade i Barn och 
matematik (1995). Ahlberg (1995 s. 10) poängterar vikten av elevers inställning till 
matematikämnet och hävdar att inställningen är med och påverkar deras prestationer. 
Ahlberg menar att om matematikundervisningen inte anses relevant och intressant för 
eleverna riskerar det att minska deras motivation i ämnet (Ahlberg 1995 s. 10). Vidare 
framhåller Ahlberg (1995 s. 11) de matematikkunskaper som eleverna tar med sig in i 
matematikämnet vid skolstart. De flesta elever har redan innan skolstart stiftat 
bekantskap med matematikämnet, men inte utvecklat förmågor att förklara sina 
tankegångar på korrekta sätt och har således svårt att exempelvis förklara hur de räknar 
ut något, även om de kan räkna ut det korrekt (Ahlberg 1995 s. 11). 
 

2.6 Vikten av matematik 
 
Professor Jo Boaler har skrivit boken Elefanten i klassrummet (2011), där hennes 
longitudinella studier synliggörs med syfte att avdramatisera rädslan som kan 
förekomma i matematikklassrum och istället frambringa engagemang hos elever för 
matematiken. Att matematikämnet kan få utstå negativ kritik på grund av händelser i 
det förflutna synliggörs genom att Boaler (2011 s. 14) poängterar att många vuxna 
människor har kvar känslor från skolmatematiken, vilka ofta kunde vara ångestladdade, 
och som sedan appliceras vidare i livet.  
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Vidare framhåller Boaler (2011 s. 14) att matematikintresset skulle kunna öka om de 
individerna med negativa minnen från ämnet kunde förbise dessa och istället fokusera 
på vad matematiken kan tillföra. Det är dock sällan som vuxna människor använder de 
kunskaper de lär sig i skolan, utan istället har de lärt sig att anpassa situationer utifrån 
sina individuella förutsättningar, mest lämpade för tillfället (Boaler 2011 s. 19). Detta 
leder ofta till att de matematikkunskaper som lärs ut i grundskolan anses irrelevanta, 
vilket även gör att eleverna börjar anse matematiken som ett nödvändigt ont (Boaler 
2011 s. 19). För att göra matematiken mer intressant krävs det att eleverna känner att 
de kan påverka sin undervisning och därigenom skapa ett större engagemang till 
matematikämnet (Boaler 2011 s. 33).  
 

2.7 Self-determination theory 
 
Self-determination theory, SDT, framhåller vikten av att se skillnad mellan inre och 
yttre motivation. Den inre motivationen brukar jämföras med en automatisk funktion och 
innebär att när individer finner moment roliga kommer motivationen per automatik, 
medan den yttre motivationen förekommer genom någon form av krav från omgivningen 
(Gagné & Deci 2005 s. 334). Vidare framhåller Gagné och Deci (2005 s. 334) att 
motsatsen till inre och yttre motivation är avsaknad av motivation, vilket innebär att 
det inte finns någon form av motivation eller intresse.  
 
Gagné och Deci (2005 s. 335) poängterar att de olika formerna av motivation 
förekommer i en viss ordning, med start vid avsaknad av motivation för att sedan 
utveckla yttre motivation, vilken förekommer i fyra olika former, för att slutligen mynna 
ut i den inre motivationen. SDT avgränsar även olika former av motivation inom den 
inre och yttre motivationen, nämligen självständig respektive kontrollerad motivation. 
Den inre motivationen hör till den självständiga kategorin och innebär att individer är 
motiverade genom sina egna intressen (Gagné & Deci 2005 s. 340). En persons 
motivation kan påverkas av flera faktorer, vilka kan vara av både yttre och inre karaktär. 
Det väsentliga är individens motivation för det relevanta uppdraget (Gagné & Deci 
2005 s. 340). 
 
SDT är en meta-teori som presenterar den inre motivationen som en näringstörstande 
process, vilken kontinuerlig är i behov av påfyllning av väsentliga aspekter för att 
fungera optimalt (Gagné & Deci 2005 s. 336). Gagné och Deci (2005 s. 336) hävdar att 
en tillförsel av aspekter till den inre motivationen bland annat består av att individer 
finner ett behov av att se till sina egna styrkor och arbeta på ett självständigt sätt. Det 
är detta som skiljer SDT från andra motivationsteorier. SDT fokuserar på självständig 
och kontrollerad motivation och inte på motivation som helhet (Gagné & Deci 2005 s. 
340). 
 
Gagné och Deci (2005 s. 353) hävdar att den självständiga motivationen, den inre 
motivationen, bidrar till att man känner stark tilltro till sina prestationer och att detta 
även visar sig i de åstadkomna resultaten. Vidare anser Gagné och Deci (2005 s. 338) 
att det kan förekomma yttre faktorer som påverkar den inre motivationen och lyfter 
bland annat föräldrars inflytande. 
 
Vidare framhåller Gagné och Deci (2005 s. 341) att den inre motivationen påverkar 
individers prestationer och även deras personliga välmående. Den inre motivationen 
kan vara en bra markör när det gäller individkunskaper vid problemlösningar, eftersom 
denna motivation inte separerar kunskap i olika kategorier utan utvärderar kunskaper i 
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stort (Gagné & Deci 2005 s. 341). Gagné och Deci påpekar att den inre motivationen 
även kan användas som en indikator på hur individers prestationer kan utvecklas, på 
mest effektiva sätt vid svårare uppgifter (Gagné & Deci 2005 s. 342). Dock har studier 
visat att gällande enklare uppgifter har den inre motivationen likvärdiga resultat med 
den yttre motivationen eller endast ett litet övertag gällande en kortare period där 
studier förekommit (Gagné & Deci 2005 s. 346). Vidare presenteras att den inre 
motivationen har en fördel gällande uppgifter som individer finner intressanta från 
start, medan den yttre motivationen ger nämnvärt högre resultat vid övningar där det 
egna intresset inte är relevant (Gagné & Deci 2005 s. 346–347). 
 
Inom Self-determination Theory är det väsentligt att skilja mellan den inre och den yttre 
motivationen, bland annat på grund av den inre motivationens fokus på individers 
intressen knutet till motivationen (Gagné & Deci 2005 s. 348). 
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3 Syfte och frågeställningar 
 
3.1 Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att få en närmare inblick i hur elevers inre 
motivation påverkar deras prestationer inom matematikämnet, med fokus på elever i f-
3. 
 
 

3.2 Frågeställningar 
 

 Finns det något samband mellan elevers inre motivation och deras prestationer inom 
matematikämnet i årskurs f-3? 
 

 Vad spelar den inre motivationen för roll när det gäller matematikinlärning hos elever 
i årskurs f-3? 
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4 Metod 
 

I detta avsnitt följer en detaljerad beskrivning av hur den systematiska litteraturstudien 
genomförts. Etiska aspekter och urval samt begränsningar som förekommit under 
studien redovisas. Vidare presenteras hur databassökningarna genomförts, vilket även 
har gjorts mer översiktligt i tabellform. Den gedigna kvalitetsgranskningen tydliggörs. 
Avslutningsvis framhålls en presentation av de inkluderade studierna och 
kvalitetsbedömning av dessa. 

 
4.1 Beskrivning av sökprocess 
 
Detta är en litteraturstudie, vilket innebär en studie med fokus på att knyta samman 
tidigare forskning med det aktuella ämnet. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013 s. 70) poängterar att en litteraturstudie skall utgöras av befintlig forskning och 
inte med hjälp av empiriska studier. För att säkerställa att denna litteraturstudie 
genomförts korrekt har det under studien förekommit systematiska sökningar, vilka 
sedan granskats kritiskt och utvärderats samt sammanställts (Eriksson Barajas et al 2013 
s. 31).  
 
Att hitta relevant litteratur till denna litteraturstudie verkställdes genom en omfattande 
litteratursökning med hjälp av flera olika databaser. För att hitta aktuell information 
krävdes noga utvalda sökord vilka slutligen blev följande: Mathematics, Intrinsic motivation, 
Achievement, Interest, Kindergarten, Primary, Assessment, Autonomous motivation. 
 
Dessa ord valdes ut med litteraturstudiens syfte och frågeställningar i åtanke. Orden 
kombinerades olika vid sökningarna (se avsnitt 4.5). Detta medförde ett brett spann av 
sökmöjligheter, vilka sedan komprimerades under urvalsprocessen.  

 
4.2 Etiska aspekter 
 
Eriksson Barajas et al (2013 s. 69) presenterar vikten av etiska aspekter redan vid 
uppstarten av en litteraturstudie, vilket genomgående i denna studie har tagits hänsyn 
till. Eriksson Barajas et al (2013 s. 70) framhåller även relevansen av att endast välja 
studier som blivit godkända av en etisk kommitté eller uppfyller relevanta etiska 
aspekter. Slutligen betonas att alla resultat ska presenteras, oavsett om de stöder eller 
inte stöder den tänkta hypotesen, eftersom det är oetiskt att bara presentera de artiklar 
som stöder studiens författares tankar (Eriksson Barajas et al 2013 s. 70). Allt detta har 
möjliggjorts genom en gedigen kvalitetsbedömning av de inkluderade studierna, oavsett 
vilka slutsatser som framkommit under studierna har dessa presenterats.  

 
4.3 Urval och begränsningar 
 
För att kunna begränsa sökresultaten till relevanta källor blev valet av relevanta sökord 
avgörande. I databasen Summon användes först svenska ord men dessa gav inga 
relevanta källor. Detta medförde att de befintliga sökorden översattes till engelska och 
sedan användes vid alla databassökningar. För att enbart fokusera på aktuell forskning 
begränsades tidsspannet till åren 2000–2016. Eriksson Barajas et al (2013 s. 115) 
framhåller att forskning ständigt förändras och utvecklas, vilket bidrog till den aktuella 
årsavgränsningen. Litteraturstudien inkluderade slutligen källor mellan åren 2003–2016. 
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4.3.1 Validitet 
 
Kihlström (2007 s. 231) anser att validitet innebär hur väl en undersökning har 
genomförts och poängterar även att de val av undersökningsmetoder som väljs ut blir 
avgörande för validiteten. En annan avgörande faktor gällande validiteten är 
objektiviteten. Larsen (2009 s. 15) framhåller vikten av objektivitet och påpekar att det 
i princip är omöjligt att vara helt objektiv eftersom det ständigt förekommer tankar och 
värderingar om det aktuella ämnet. Vidare påpekar Larsen (2009 s. 15) att det väsentliga 
gällande objektivitet är att de värderingar och tankar, som finns hos författaren av en 
studie, i mesta möjliga mån läggs åt sidan. De kvarvarande värderingarna kan komma 
att genomsyra studien men för att säkerställa validiteten måste hänsyn till dessa tas 
(Larsen 2009 s. 15). Innan uppstarten av litteraturstudien fanns befintliga värderingar 
och tankar gällande det relevanta syftet och frågeställningarna, dock har en stark 
objektivitet eftersträvats kontinuerligt under studien. Detta medför att de resultat som 
presenteras är de som framkommit från de olika studierna och dessa har på inga sätt 
påverkats av författarens förutfattade meningar.  
 
De metoder som använts under studien är sådana metoder som förekommer vid 
allehanda litteraturstudier. Detta är något Kihlström (2007 s. 231) poängterar är 
väsentligt när det gäller validitetsgranskning. Eriksson Barajas et al (2013 s. 105) anser 
att ett sätt att säkerställa validiteten är att se till hur pass trolig den relevanta forskningen 
är. Eftersom alla de inkluderade studiernas resultat framhållits medför detta flera sidor 
av relevant forskning och alla åsikter har synliggjorts, för att öka forskningens validitet. 
 
Under litteraturstudiens bearbetning har ständigt syftet med studien varit aktivt. Vid 
sökning av relevanta artiklar har urval begränsats med hjälp av litteraturstudiens syfte: 
att få en närmare inblick i hur elevers inre motivation påverkar deras prestationer inom 
matematikämnet, med fokus på elever i f-3. 
 
De artiklar som slutligen valdes ut till denna litteraturstudie anses uppfylla grundsyftet 
med studien, oavsett om de ger stöd för att den inre motivationen stärker elevernas 
prestationer eller inte. 
 

4.3.2 Reliabilitet 
 
En nära koppling till den ovannämnda validiteten är reliabiliteten. Karlsson (2007 s. 
251) betonar att det framför allt är inom den kvantitativa forskningen som paralleller 
bör dras mellan validitet och reliabilitet, vilket innebär en hög relevans för denna 
litteraturstudie.  
 
Karlsson (2007 s. 251) poängterar att en av aspekterna gällande reliabiliteten är 
tidsaspekten. Detta innebär att oavsett hur lång tid som kan ha fortlöpt sen 
originalstudien genomfördes, skall samma resultat framkomma vid en ny, enhetlig 
studie (Karlsson 2007 s. 251). Eriksson Barajas et al (2013 s. 103) framhåller att en god 
reliabilitet innebär att studien skall kunna genomföras flertalet gånger och ständigt 
frambringa samma resultat. Vidare poängterar Eriksson Barajas et al (2013 s. 103) att 
skulle det förekomma faktorer som anses oklara kan detta påverka reliabiliteten. 
 
För att säkerställa reliabiliteten i denna litteraturstudie har den omfattande sökprocess 
som genomförts, vid sökning av relevanta artiklar, presenterats på ett tillförlitligt och 
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precist sätt. Detta ger möjlighet att genomföra en liknande litteraturstudie vid ett senare 
tillfälle.  
 

4.3.3 Generaliserbarhet 
 

En annan viktig aspekt som bör beaktas är generaliserbarheten. Denna litteraturstudies 
resultat består av sex stycken, noga utvalda, vetenskapliga artiklar. Eftersom 
litteraturstudiens syfte fokuserade på elever mellan förskoleklassen och årskurs tre har 
även de relevanta resultatstudierna fokuserat på denna åldersgrupp; med undantag för 
en studie som ansågs relevanta trots fokus på en något äldre åldersgrupp. 
 
Björkdahl Ordell (2007 s. 86) poängterar att de urval som genomförs under studien 
påverkar generaliserbarheten. Även Kihlström (2007 s. 165) framhåller att de resultat 
som presenteras i studier kan generaliseras till liknande grupper som de som deltagit i 
den relevanta studien. Vidare betonar Kihlström (2007 s. 233) möjligheter att använda 
de resultat, vilka framkommit under olika studier, för att se samband som finns utanför 
det studerade. 
 

4.4 Databaser 
 
Summon- Summon är en databas för Högskolan Dalarna. Denna ger tillgång till allt 
som finns tillgängligt på Högskolan Dalarnas bibliotek. Summon innebär en möjlighet 
att söka igenom befintliga böcker (även digitala), avhandlingar, tidskrifter och dylikt. 
(Högskolan Dalarna 2016a). I Summon är det möjligt att begränsa sin sökning med 
hjälp av att använda tilläggsord, som exempelvis AND eller OR och så vidare. Det är 
även möjligt att begränsa sökningen genom att välja enbart källor som är i fulltext och 
”peer-review”. Det går även att avgränsa urvalet genom att åldersbestämma mellan 
vilka år källorna skall vara relevanta. 
 
ERIC Ebsco- ERIC, Educational Resources Information Center, är en databas med 
tillgång till olika typer av källor och den anses vara världens största databas (Högskolan 
Dalarna 2016b). Där kan diverse källor återfinnas i form av olika sorters böcker, 
avhandlingar, tidskrifter och dylikt. I denna databas är det möjligt att avgränsa sin 
sökning med hjälp av tilläggsord, som exempelvis AND eller OR. Det går även att 
begränsa urvalet genom att välja enbart ”peer-review”. 
 
Google Scholar- Google Scholar är en internationell databas med fokus på allt 
tillgängligt material som finns på webben. Detta medför en möjlighet att hitta bland 
annat avhandlingar, tidskrifter och böcker. Dock kan det i denna databas förekomma 
material som inte blivit kvalitetsgranskat (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013 s.78). Om så är fallet måste dessa källor vidare granskas för att säkerställa kvalitén. 
Vid användning av databasen behöver man inte använda ordet AND, eftersom tjänsten 
anser ett mellanslag innebära detta. Dock behöver dubbla ord, som exempelvis intrinsic 
motivation innefattas av citattecken, eftersom detta då innebär att orden hör samman, 
trots mellanslag. 
 

4.5 Sökresultat 
 
Summon- i denna databas startades sökningen och detta möjliggjordes med hjälp av 
sökorden Mathematic AND intrinsic motivation AND achievement AND interest AND 
kindergarten AND primary AND assessment. Den sökningen gav 193 olika källor, efter att 
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endast de källor som var ”peer-review” valdes ut. Av dessa lästes samtliga rubriker och 
vid de mest relevanta lästes även abstract, det vill säga sammanfattningar, totalt 33 
stycken. Alla resultat var inte möjliga att ta med och därför sållades flertalet studier bort, 
på grund av irrelevanta för studien genom bland annat fokus på äldre elever eller 
könsskillnader. Slutligen valdes de 10 mest väsentliga artiklarna ut och lästes noggrant, 
vilket slutligen resulterade i att två stycken användes i denna litteraturstudie. 
 
ERIC Ebsco- i denna databas återfanns 67 stycken källor, till sökorden Mathematic 
AND intrinsic motivation AND achievement. Utifrån de källorna lästes alla rubriker och på 
de mest relevanta lästes även abstract, det vill säga 14 stycken. Ur dessa urval blev det 
slutligen fem stycken som lästes helt. Dock valdes enbart en av dessa ut till denna 
litteraturstudie. De källor som valdes bort ansågs inte relevanta. Ett flertal av källorna 
handlade om elever i högre årskurser och resten ansågs inte tillföra något väsentligt till 
studien. Urvalen genomfördes med hjälp av läsning av abstact, det vill säga 
sammanfattning, och den synliga informationen till de olika källorna. 
 
Google Scholar- i denna databas hittades 178 olika källor med hjälp av sökorden 
Mathematics, ”Intrinsic motivation”, Achievement, Interest, Kindergarten, Primary, Assessment, 
”Autonomous motivation”. Av dessa lästes sedan samtliga titlar och utav dessa lästes 
abstract vid de som föreföll mest relevanta för syftet med denna litteraturstudie, dvs 34 
stycken och slutligen valdes 15 stycken ut, vilka lästes noggrant. Utav dessa blev det 
slutligen tre stycken som kom att användas i denna litteraturstudie. De källor som 
sållades bort under söktiden ansågs irrelevanta på grund av exempelvis fokus på 
motivation inom andra ämnen än matematiken, könsfokusering eller fokus på yngre 
eller äldre årskurser.  
 
Efter de första sökningarna framkom det enbart vetenskapliga artiklar, vilket medförde 
att det gjordes en tilläggssökning. I tilläggssökningen föll valet på att enbart fokusera 
på relevanta avhandlingar. Denna sökning presenteras närmare i tabell 2 i avsnitt 4.6. 
Eftersom det enbart var fokus på avhandlingar föll valet av databas på Summon, vilken 
har fler valmöjligheter (se mer i avsnitt 4.4). En första sökning gjordes med hjälp av 
sökorden Mathematics AND intrinsic motivation. Dock gav denna sökning endast fem 
resultat och efter att ha läst titlar och abstract på dessa sållades de allihop bort. 
 
En ny sökning i Summon genomfördes med hjälp av sökorden Mathematics AND 
motivation, vilket gav 213 sökresultat. För att få ut mesta möjliga av de tillgängliga 
avhandlingarna valdes det att inte göra någon avgränsning av år i denna sökning. Av 
dessa avhandlingar lästes alla rubriker och på de mesta aktuella, 26 stycken, lästes även 
abstract. Sex stycken av dessa lästes helt, dock var det ingen av avhandlingarna som 
blev aktuell för denna litteraturstudie, men sökningen redovisas, i tabellen 
tilläggssökning, för att säkerställa validiteten. 
 
De avhandlingar som valdes bort ansågs vara irrelevanta för denna litteraturstudie och 
sållades bort för att de innehöll: fel åldersgrupp, fokus på annat än motivation inom 
matematiken eller fokus på motivation i andra ämnesområden. Det förekom även 
avhandlingar på spanska och franska; dessa sållades även bort eftersom de språken inte 
behärskas tillräckligt bra av författaren till denna litteraturstudie för att säkerställa en 
rättvis översättning.  
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4.6 Tabeller 
 
4.6.1 Tabell 1 
 

Databas Begränsning Sökord Träffar Lästa 
rubriker 

Lästa 
abstract 

Lästa 
fullständigt 

Inkluderade 
i studien 

Summon Peer-review, 
fulltext 

Mathematic, 
Intrinsic 
motivation, 
Achievement, 
Interest, 
Kindergarten, 
Primary, 
Assessment 

193 193 33 10 2 

ERIC 
Ebsco 

Peer-review Mathematic, 
Intrinsic 
motivation, 
Achievement 

67 67 14 5 1 

Google 
Scholar 

 Mathematic, 
Intrinsic 
motivation, 
Achievement, 
Interest, 
Kindergarten, 
Primary, 
Assessment, 
Autonomous 
motivation 

178 178 34 15 3 

 
4.6.2 Tabell 2 
 
Tilläggssökning 
 

Databas Begränsning Sökord Träffar Lästa 

rubriker 

Lästa 

abstract 

Lästa 

fullständigt 

Inkluderade 

i studien 

Summon Avhandlingar Mathematic, 

Intrinsic 

motivation 

5  5  5  5  0 

Summon Avhandlingar Mathematic, 

motivation 

213  213  26  6  0 

 

4.7 Kvalitetsgranskning 
 
Av de utvalda källorna visade sig alla vara vetenskapliga artiklar. För att anses vara en 
vetenskaplig artikel finns vissa kriterier som måste uppfyllas. Eriksson Barajas et al 
(2013 s. 61) presenterar ett urval av viktiga kriterier vid kvalitetsgranskning. Först 
poängteras vikten av att en vetenskaplig artikel ska vara primärpublicerad, det vill säga 
det ska vara en förstahandsutgivning och denna skall endast kunna publiceras i den 
aktuella källan och inte någon annanstans (Eriksson Barajas et al 2013 s. 61). Vidare 
framhåller Eriksson Barajas et al (2013 s. 61) vikten av tillgänglighet, där fokus ligger 
på att den aktuella artikeln skall kunna återfinns i olika databaser och på så sätt vara 
lättillgänglig för intressenter. Vikten av tillförlitlighet och struktur i en vetenskaplig 
artikel framhålls (Eriksson Barajas et al 2013 s. 61). Slutligen poängterar Eriksson 
Barajas et al (2013 s. 61) att alla vetenskapliga artiklar skall vara förhandsgranskade med 
hjälp av ”peer review”. 
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De utvalda artiklarna i denna litteraturstudie har genomgått en säkerhetskontroll, för 
att kvalitetssäkras. Detta genomfördes med hjälp av ”peer-review”, vilket innebär att 
de har blivit kvalitetsgranskade. På Summon och ERIC finns det möjlighet att enbart 
välja källor som blivit kvalitetsgranskade, vilket verkställdes.  
 
Vid sökning på Google Scholar fanns det ingen möjlighet att avgränsa urval till enbart 
kvalitetsgranskade källor och på grund av detta genomfördes en manuell 
kvalitetsgranskning när valet av källor var slutfört. Den manuella granskningen 
genomfördes med hjälp av Summon. När relevanta källor hittats på Google Scholar 
skrevs titlarna in i databasen Summon, där urval kunde säkerställas genom ”peer 
review”, och en kvalitetsgranskning genomfördes. Detta medförde att alla väsentliga 
källor som valdes ut för denna litteraturstudie är kvalitetsgranskade. 
 
För att säkerställa att de tidskrifter där de vetenskapliga artiklarna publicerats var av 
hög kvalitet har de bearbetats i Norska listan (2017). Försvarshögskolan (2017) 
framhåller att Norska listan innebär en analysmodell som används för att kvalitetssäkra 
tidskrifter. I Norska listan rankas tillgängliga vetenskapstidningar i två nivåer, där nivå 
1 innebär en godkänd nivå och nivå 2 innebär en väl godkänd nivå (Försvarshögskolan 
2017). Av de artiklar som inkluderats i denna litteraturstudien har fyra stycken uppnått 
nivå 1, vilket medför en godkänd och trovärdig nivå av vetenskapliga artiklar. De två 
kvarvarande inkluderade artiklarna har uppnått nivå 2 och anses således vara av högsta 
kvalitet. 
 
Eliasson (2013 s. 148) framhåller även vikten att se till studiens omfattning när det gäller 
antal deltagare och den tidsomfattning som studien inkluderar. Eliasson (2013 s. 148) 
betonar att ju större deltagare i studien desto mer trovärdig blir den. 
 
Eriksson Barajas et al (2013 s. 61) framhåller att för att kvalitetssäkra studier bör fokus 
riktas på studiens struktur. För att anses vara en vetenskaplig artikel bör följande delar 
finnas med: ” […] inledning eller bakgrund, syfte, metod, resultat eller analys och 
diskussion.” (Eriksson Barajas et al 2013 s.61). 
 
För att säkerställa kvaliteten på de inkluderade artiklarna har följande frågor 
komponerats av författaren till litteraturstudien: 
 

 Finns det en inledning eller bakgrundsdel? 

 Framgår det ett tydligt syfte och väsentliga frågeställningar i studien? 

 Presenteras studiens metodiska upplägg? 

 Framgår väsentliga resultat och/eller slutsatser i studien? 

 Finns det ett avslutande diskussionskapitel? 

 

Frågorna har komponerats med utgångspunkt från det Eriksson Barajas et al (2013 s. 
85–86) framhåller. Utifrån dessa kan kvaliteten på artiklar granskas. Om en artikel 
endast kan besvara enstaka av de ovannämnda frågorna med svarsalternativet ”JA” 
anses kvaliteten vara underkänd. Kan artikeln besvara 2–3 av dessa frågor med 
svarsalternativet ”JA” anses kvaliteten vara av godkänd nivå och om artikeln kan 
besvara 4–5 av frågorna med svarsalternativet ”JA” är kvaliteten väl godkänd och av 
hög kvalitet. I avsnitt 4.8 kommer kvalitetsbedömning av de inkluderade artiklarna att 
presenteras. 
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4.8 Presentation och kvalitetsbedömning av litteratur 
 

I detta avsnitt följer en presentation av de inkluderade artiklarna och individuell 
kvalitetsbedömning av dessa. 
 

Artikel 1 
 
Den första artikeln är skriven av Thérèse Bouffard, Marie-France Marcoux, Carole 
Vezeau och Luce Bordeleau (Artikel 1 2003). Den är publicerad i British Journal of 
Educational Psychology (2003 nr 73 s. 171–186), vilken uppnått nivå 1 enligt Norska 
listan (2017). Ett syfte med studien var att se hur elevers förkunskaper och inre 
motivation kan relateras till deras akademiska kunskaper i matematikämnet och 
läskunskap. Studien genomfördes i Canada med hjälp av 115 elever, 63 stycken pojkar 
och 52 stycken flickor. Studien pågick från första klass och de efterföljande två åren. 
De aktuella undersökningarna genomfördes med hjälp av enkätundersökningar. De 
resultat som kan utläsas är att det i studien inte funnits några synliga relationer mellan 
elevernas inre motivation och deras prestationer i matematikämnet. Artikeln avslutas 
med ett gediget diskussionskapitel. 

 
Kvalitetsbedömning av den första artikeln 
 
Utifrån de komponerade frågorna ovan kan utläsas att studien håller hög kvalitet och 
en väl godkänd nivå. Detta kan sättas i förhållande till den tidskrift som artikeln 
publicerats i och som uppnått nivå 1 i Norska listan (2017). Artikeln bedöms uppfylla 
kvalitetsgranskningen och studien pågick under 3 år och bearbetar ett relativt stort antal 
deltagande elever. Artikeln anses relevant eftersom den kan knytas samman med 
litteraturstudiens syfte. 

 
Artikel 2 
 
Den andra artikeln är skriven av James Clyde DiPerna, Robert J. Volpe och Stephen N. 
Elliott (Artikel 2 2005). Den är publicerad i Journal of School Psychology (2005 nr 43 
s. 379–392), vilken uppnått nivå 1 enligt Norska listan (2017). Syftet med studien var 
att testa en modell för att kunna se eventuella relationer mellan inre motivation och 
matematiska kunskaper. Studien genomfördes i Nordöstra USA med hjälp av 394 
elever och 104 lärare från 21 slumpvis utvalda skolor. Studien pågick under ett läsår 
och genomfördes med hjälp av Academic Competence Evaluation Scales, ACES, och 
den data som framkom analyserades enligt Structural Equation Modeling, SEM. SEM 
ger en möjlighet att analysera flera former av data på ett relevant sätt, när det gäller 
matematiska resultat. Ett resultat som kan utläsas från studien är att det framkom en 
positiv utveckling mellan elevernas inre motivation i förhållande till deras matematiska 
kunskaper. 
 

Kvalitetsbedömning av den andra artikeln 
 
Med hjälp av de komponerade granskningsfrågorna kan denna artikeln anses hålla en 
god kvalitet och därigenom uppnå en väl godkänd nivå. Utifrån kvalitetsbedömningen 
på Norska listan (2017) har den tidsskift där artikeln publicerats uppnått nivå 1 och kan 
därmed anses hålla hög kvalitet. Studien pågick enbart under ett år men innefattade en 
stor mängd elever, vilket anses kompensera för den korta tiden som studien omfattar. 
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Vidare innefattade studien även ett relativt antal lärare, vilket enbart förekommer i 
denna artikel. Artikeln knyter väl samman med litteraturstudiens syfte.  
 

Artikel 3 
 
Den tredje artikeln är skriven av Kaisa Aunola, Esko Leskinen och Jari-Erik Nurmi, 
alla verksamma på University of Jyväskylä, Finland (Artikel 3 2006). Den är publicerad 
i British Journal of Educational Psychology (2006 nr 76 s. 21–40), vilken har uppnått 
nivå 1 enligt Norska listan (2017). Syftet med studien var att få en närmare inblick i 
utvecklingen av elevers inre motivation och matematiska kunskaper. Studien 
genomfördes i Finland med hjälp av 196 stycken elever och pågick mellan 
förskoleklassen och årskurs 2. Under studien förekom tester av elevernas matematiska 
kunskaper och även intervjuer med ansvariga lärare. De resultat som framkom under 
studien presenterar en konsekvent inre motivationsnivå hos eleverna under hela 
studien, dock återfanns resultat som pekade på vissa relationer mellan elevernas inre 
motivation och befintliga matematiska kunskaper. Avslutningsvis presenteras ett 
diskussionskapitel som lyfter alla sidor av studien. 
 

Kvalitetsbedömning av den tredje artikeln 
 
De aktuella granskningsfrågorna som använts vid kvalitetsbedömning bedömer att 
denna artikeln hålla en väl godkänd nivå. Med detta i åtanke och med paralleller dragna 
till den tidskrift där artikeln publicerats, vilken uppnått nivå 1 i Norska listan (2017), 
anses denna artikeln hålla hög kvalitet. Studien pågick under 3 år och innefattar ett 
relativt stort antal deltagande elever. Artikeln anses relevant för litteraturstudien 
eftersom den knyter samman med litteraturstudiens syfte.  
 

Artikel 4 
 
Den fjärde artikeln är skriven av Gabrielle Garon-Carrier, Michel Boivin, Frédéric 
Guay, Yulia Kovas, Ginette Dionne, Jean-Pascal Lemelin, Jean R. Séguin, Frank Vitaro 
och Richard E. Tremblay (Artikel 4 2016). Den är publicerad i Child Development som 
publicerar i samråd med The Society for Research in Child Development (2016 nr 1 s. 
165–175), vilken har uppnått nivå 2 enligt Norska listan (2017) och där med kan klassas 
som en väl godkänd tidskrift. Syftet med studien var att se om det fanns några paralleller 
mellan elevers inre motivation och matematiska kunskaper. Studien genomfördes i 
Canada med hjälp av 1478 stycken elever, mellan åren 1–4 (där 1 innebär det år där 
skolplikten startar och eleverna är 7 år). Studien har genomförts med hjälp av intervjuer 
och mätningar av befintliga matematiska kunskaper. De resultat som framkom under 
studien var att det gick att utläsa vissa relationer mellan elevernas prestationer och deras 
inre motivation, dock framkom inga synliga belägg för att elevernas inre motivation 
påverkade deras prestationer. Avslutningsvis diskuteras de presenterade resultaten i en 
slutdiskussion. 
 

Kvalitetsbedömning av den fjärde artikeln 
 
Med hjälp av de komponerade granskningsfrågorna anses denna artikeln hålla en väl 
godkänd nivå. Eftersom denna tidskrift där artikeln publicerats uppnått nivå 2 i Norska 
listan (2017), anses denna artikeln hålla högsta kvalitet. Den aktuella studien innefattar 
flest deltagande elever och pågick under 4 års tid. Artikeln anses relevant för 
litteraturstudien eftersom den knyter samman med litteraturstudiens syfte.  
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Artikel 5 
 
Den femte artikeln är skriven av Jaana Viljaranta, Marja-Kristiina Lerkkanen, Anna-
Maija Poikkeus, Kaisa Aunola och Jari-Erik Nurmi (Artikel 5 2009). Den är publicerad 
i Elsevier -Learning and Instruction (2009 nr 19 s. 335–344), vilken uppnår nivå 2 enligt 
Norska listan (2017). Syftet med studien var att se om det fanns några relationer mellan 
elevers inre motivation och deras prestationer inom matematikämnet och läs-och 
skrivkunskap. Studien genomfördes med hjälp av 139 stycken elever i förskoleklassen, 
vilket möjliggjordes med hjälp av 13 olika förskoleklasser i centrala Finland. Studien 
pågick under ett år genom intervjuer med eleverna och mätning av deras 
ämneskunskaper. De resultat som framkom presenterar att det genom studien funnits 
relationer mellan elevernas inre motivation och matematiska prestationer samt 
paralleller mellan deras matematiska prestationer och inre motivation. Avslutningsvis 
diskuteras de framkomna resultaten i ett diskussionskapitel. 

 
Kvalitetsbedömning av den femte artikeln 
 
De aktuella granskningsfrågorna bedömer att denna artikeln håller en väl godkänd nivå. 
Med detta i åtanke och med paralleller dragna till den tidskrift där artikeln publicerats, 
vilken uppnått nivå 2 i Norska listan (2017), anses denna artikeln hålla högsta kvalitet. 
Studien pågick bara under ett år men det var ett relativt stort antal elever som deltog, 
vilket bör beaktas vid kvalitetsbedömningen. Eftersom artikeln knyter samman med 
litteraturstudiens syfte anses den relevant för studien.  
 

Artikel 6 
 
Den sjätte artikeln är skriven av Adele Eskeles Gottfried, George A. Marcoulides, Allen 
W. Gottfried, Pamella H. Oliver och Diana Wright Guerin (Artikel 6 2007). Den är 
publicerad i International Journal of Behavioral Development (2007 nr 31 (4) s. 317–
327), vilken uppnår nivå 1 enligt Norska listan (2017). Studiens syfte var att se hur 
elevers matematiska kunskaper kunde figurera i förhållande med deras inre motivation. 
Studien genomfördes i USA med hjälp av 114 stycken elever, vilka studeras mellan 
åldrarna 9 till 17 år. Under studien mättes elevernas matematiska kunskaper och deras 
inre motivation till matematikämnet. De resultat som framkom under studien visar på 
vissa relationer mellan elevernas prestationer inom matematiken i förhållande till deras 
inre motivation. Det framkom även resultat som pekade på paralleller mellan elevernas 
inre motivation och deras matematiska kunskaper. Artikeln avslutas med ett 
sammanfattande diskussionskapitel.  
 

Kvalitetsbedömning av den sjätte artikeln 
 
Utifrån de komponerade granskningsfrågorna anses denna artikeln hålla en väl godkänd 
nivå. Den tidskrift som artikeln publicerats i uppnår nivå 1 i Norska listan (2017), och 
medför att denna artikeln anses hålla en hög kvalitet. Studien pågick under 8 år, vilket 
medför att detta är den mest omfattande studien som inkluderats. Deltagarantalet är 
relativt litet men tidsaspekten bör beaktas. Allt detta har beaktats och trots den något 
höga åldern på eleverna i studien anses studien knyta samman med litteraturstudien 
syfte och blir därigenom relevant.  
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5 Resultat 
 

I detta avsnitt följer en utförlig presentation av de resultat som framkom från de 
inkluderade artiklarna. För att underlätta läsningen är de inkluderade artiklarna 
presenterade med hjälp av de nummer som givits i föregående avsnitt. Avslutningsvis 
framhålls en resultatsammanfattning. 
 

5.1 Skillnader i självuppfattning gällande kunskap och den inre 
motivationen 
 
Syftet med studien (Artikel 1 2003 s. 171) var att försöka finna svar på nedanstående 
frågor: 
 

 Ändras elevernas upplevda förmåga och inre motivation, gällande läskunskap och 

matematik, något under de första tre åren i grundskolan? 

 Ändras elevernas upplevda kompetens och inre motivation beroende på aktuellt 

ämnesområde? 

 Finns det paralleller mellan elevernas upplevda kompetens och inre motivation i 

förhållande till deras akademiska kunskaper i de olika årskurserna? (Artikel 1 2003 

s. 171). 

 
För att söka svar på de relevanta frågorna användes det under studien en skala 
innehållande två olika svarsalternativ per fråga. Denna skala influerades av flera redan 
befintliga mätinstrument, där bland annat Chapman och Harter var några av 
nyckelpersonerna (Artikel 1 2003 s. 174). De aktuella frågeformulär som användes 
under studien var uppdelade i två avdelningar: upplevd kompetens och inre motivation 
(se mer i bilagorna 1 och 2). Under studien fick eleverna göra aktiva val om vilka 
svarsalternativ de ansåg mest relevanta för dem själva, vilket möjliggjordes med hjälp 
av två symboler: cirklar och kvadrater. Dessa symboler fanns i stora och små varianter. 
Efter att ha valt vilken grupp eleverna tillhörde, i den aktuella frågan, fick de sedan göra 
ytterligare ett val gällande storlek på symbolerna. Om de valde den stora varianten av 
symbolen innebar detta att de ansåg att påståendet var ”helt sant”, eller om de valde 
den lilla symbolen ansåg de istället att påståendet var ”någorlunda sant” (Artikel 1 2003 
s. 174). 
 
Under studien förekom det individuella intervjuer, två per elev, en med fokus på 
läskunskap och en med fokus på matematik. Till intervjuerna användes de ovannämnda 
skalorna som hjälpmedel. Inför intervjuerna förklarades det för eleverna hur intervjun 
var upplagd och hur frågeformulären fungerade. Vidare genomfördes ett första test, för 
att säkerställa att eleven förstått upplägget. Under själva intervjun lästes relevanta frågor 
upp för eleven som sedan besvarade frågan, antingen muntligt eller genom att peka på 
aktuell symbol (Artikel 1 2003 s. 175).  
 
Utifrån den data som framkom från de olika intervjuerna analyserades det fram resultat, 
vilka kunde ge svar på de frågor som vara den aktuella studiens syfte. 
 
Den första frågan handlade om huruvida ämnesområdet påverkar den inre 
motivationen och elevers upplevda förmåga under de första tre åren i grundskolan. För 
att analysera framkomna resultat kombinerades resultaten som framkommit från 
matematiken med de från läskunskapen. Detta medförde en bredare syn på frågan, 
dock inget ämnesindividuellt synsätt. Resultaten visar att den inre motivationen sjunker 
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i och med att eleverna blir äldre och att den största skillnaden återfinns hos flickorna. 
Hos flickorna var den inre motivationen till matematikämnet lägre i årskurs tre än i 
årskurs ett, dock skedde den största inre motivationssänkningen mellan årskurs ett och 
två. I de resultat som framkom om pojkarnas inre motivation gick det att utläsa att de 
under alla de tre första åren i grundskolan höll en stabil nivå (Artikel 1 2003 s. 175). 
 
Den andra frågan ville synliggöra om elevernas inre motivation och kompetens ändras 
beroende på ämnesområde. De resultat som framkom under studien visar att flickornas 
tilltro till sin egen kompetens inom matematikämnet var lägre i årskurs tre än i årskurs 
ett, vilket även var resultatet för deras inre motivation till det aktuella ämnet. Gällande 
pojkarnas resultat presenterades relativt konsekventa slutsatser. Pojkarnas inre 
motivation till matematikämnet och deras tilltro till sin egen kompetens föreföll 
densamma under de tre första åren i grundskolan oavsett ämnesområde (Artikel 1 2003 
s. 177). 
 
Den sista frågan fokuserade på elevernas inre motivation och kompetens i kontrast till 
deras akademiska kunskaper. Resultat från studien visade att elevernas inre motivation 
inte spelade någon väsentlig roll när det kom till elevernas akademiska kunskaper, 
oavsett åldersgrupp. Istället framhålls att elevernas befintliga kunskaper inom 
ämnesområdet, och deras självuppfattning om egna akademiska kunskaper, kunde 
utvisa vad deras utvecklingsmöjligheter under de kommande åren skulle kunna bli 
(Artikel 1 2003 s. 178).  
 

5.2 En modell med fokus på matematiska kunskaper 
 
Syftet med studien (Artikel 2 2005 s. 379) var att testa en modell med syfte att synliggöra 
eventuella relationer mellan inre motivation, personliga egenskaper, engagemang, 
studieteknik och matematiska prestationer.  
 
Under studien användes Academic Competence Evaluation Scales, ACES. Denna skala 
brukar användas för att mäta elevers kunskaper, attityder och beteende som kan 
påverka deras akademiska kompetens. I studien fick de aktuella lärarna tillgång till ett 
gediget frågeformulär innehållande 81 frågor, utvecklade från ACES. Lärarna fick välja 
ut upp till fem elever från sin aktuella klass och sedan arbeta med formulären 
tillsammans med dem. Den första mätningen med hjälp av ACES skedde ungefär sex 
veckor in på skolåret, för att ge lärarna en chans att lära känns de aktuella eleverna. 
Sedan avslutades studien med ännu en ACES-mätning i slutet av terminen (Artikel 2 
2005 s. 384).  
 
Flera av de resultat som framkom under studien föreföll vara på en jämn nivå, dock 
förekom det även resultat som varierade. Genom att dra paralleller mellan elevernas 
studieteknik och deras matematiska prestationer framkom det belägg för en liten 
ökning gällande detta hos elever mellan årskurs tre till årskurs sex. En annan 
resultatskillnad som framkom från studien var att den aktuella relationen mellan elevers 
inre motivation och deras engagemang till matematikämnet minskade hos elever mellan 
årskurs tre och årskurs sex.  Det framkom även resultat från studien som påpekade att 
relationen mellan elevers engagemang och deras matematiska prestationer minskade 
hos elever mellan årskurs tre och sex (Artikel 2 2005 s. 389).  
 
Utifrån den aktuella studien indikerade de sammanställda resultaten på att befintliga 
kunskaper och personliga egenskaper hos eleverna kunde förutsäga elevernas inre 
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motivation. Den inre motivationen kunde i sin tur förutsäga studieteknik och 
engagemang. Alla dessa delar ansågs figurera positivt med de matematiska 
prestationerna (Artikel 2 2005 s. 390).  

 
5.3 Utveckling mellan matematiska kunskaper och ämnesmotivation 
 
Syftet med studien (Artikel 3 2006 s. 21) var att se om elevernas inre motivation till 
matematikämnet påverkade deras matematiska prestationer.   
 
Innan den aktuella studiens start komponerades det hypoteser om möjliga utfall i 
studien.  
 

1. Under studien skall de matematiska prestationerna vara relativt stabila under 

mätningarna. 

2. Den inre motivationen skall bli allt mer stabil under mätningarna, eftersom 

eleverna får tillgång till mer kunskap och mer feedback från lärare. 

3. Högre matematiska prestationer bör leda till högre inre motivation, eftersom det 

kan härledas till positiv feedback hos eleven. 

4. Den inre motivationen bidrar till elevernas prestationer och den inre motivationen 

blir mer stabil med tiden. 

5. En motivationscykel; den inre motivationen bidrar till högre prestationer och 

högre prestationer bidrar till mer inre motivation (Artikel 3 2006 s. 25). 

 
Studien startades med att ta reda på elevernas befintliga matematikkunskaper. Detta 
genomfördes med hjälp av fyra olika test som hade utvecklats från The Diagnostic Test 
for Meta-cognitions and Mathematics (se bilaga 3). Fortsättningsvis under studien förekom 
det andra, liknande tester för att få närmare inblick i elevernas matematikkunskaper (se 
bilaga 4). Dessa tester förekom två gånger under deras första år i grundskolan, en gång 
i april och en gång i oktober. Sedan genomfördes samma test när eleverna började 
årskurs två. Eftersom eleverna utvecklades allt mer inom matematikämnet gjordes även 
de relevanta testerna allt mer avancerade och vidareutvecklades under studien. Alla test 
genomfördes av utbildade utredare (Artikel 3 2006 s. 26–27). 
 
Som ett komplement till de presenterade testerna förekom det även intervjuer med 
eleverna, för att mäta befintlig ämnesmotivation. Som underlag till intervjuerna 
användes Task-value scale for children, TVS-C (se bilaga 5). Denna skala brukar 
användas vid flera typer av mätningar: läskunskaper, skrivkunskaper och 
matematikkunskaper. Inom denna studie var det endast matematikkunskaperna som 
var relevanta. Denna skala består av frågor som kompletteras med smileyfigurer, och 
som eleverna fick använda sig av för att presentera sin ämnesmotivation (Artikel 3 2006 
s. 40). 
 
Utöver de tester och intervjuer som eleverna fick genomgå tillkom det även intervjuer 
med de aktuella lärarna. I intervjuerna med lärarna var det fokus på de befintliga 
klasserna, lärarkaraktärerna och de pedagogiska målen. Gällande de pedagogiska målen 
fick lärarna frågan om vad de anser vara det viktigaste pedagogiska målet i årskurs ett. 
Utifrån detta framkom resultat som kunde delas upp i de tio mest relevanta pedagogiska 
målen: ”arbetsvanor, självuppfattningsutveckling, motivation, sociala kunskaper, 
motorik, självständighet och ansvar, kunskapsförståelse, kreativitet, matematik och 
litteratur.” (Artikel 3 2006 s. 28) 
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Studiens resultat visar att de befintliga matematikkunskaper som eleverna hade i 
förskoleklassen kunde ge en fingervisning om vilka matematikprestationer som skulle 
kunna uppnås i årskurs ett (Artikel 3 2006 s. 30).  
 
Vidare indikerar resultat från studien att den matematikprestation som eleverna 
uppvisade vid mätningen i förskoleklassen även kunde förutspå hur elevernas inre 
motivation till matematikämnet skulle utvecklas fram till mätningen i årskurs ett. Den 
inre motivation som påvisades vid mätningen i årskurs ett ansågs även kunna ge 
indikationer om elevens inre motivation och matematiska prestationer i årskurs två 
(Artikel 3 2006 s. 30). 
 
Avslutningsvis betonas att ju högre matematiska prestationer som eleverna uppvisade, 
desto högre inre motivation hade de. Detsamma gällde även det omvända, det vill säga 
om elevernas inre motivation var hög desto högre matematiska prestationer uppvisades 
(Artikel 3 2006 s. 36). 
 

5.4 Inre motivation och kunskaper inom matematik 
 
Syftet med studien (Artikel 4 2016 s. 165) var att se om det fanns några relationer mellan 
elevers inre motivation och deras prestationer i matematikämnet.  
 
Under studien fick eleverna presentera sin befintliga inre motivation till 
matematikämnet. Detta genomfördes med hjälp av Elementary School Motivation 
Scale. Denna skala använder sig av tre stycken frågor: ”Jag gillar matematik”, ”Jag är 
mycket intresserad av matematik” och ”Jag räknar matematik även när jag inte är 
tvungen att göra det” (Artikel 4 2016 s. 167–168). Dessa frågor fick eleverna besvara 
med hjälp av en skala från 1–4; där nummer 1 motsvarade att eleven aldrig gillade 
matematikämnet och där nummer 4 motsvarade att eleven alltid gillade 
matematikämnet (Artikel 4 2016 s. 168).  
 
För att kunna mäta elevernas kunskapsutveckling förekom det regelbundna 
utvärderingar, vilka var åldersanpassade och försvårades allt eftersom eleverna blev 
äldre. I årskurs ett mättes elevernas matematikkunskaper med hjälp av The Number 
Knowledge Test, NKT. NKT är ett mätinstrument för grundläggande sifferkunskaper, 
och i det relevanta testet förekom det bland annat mätningar av storleksjämförelser av 
siffror. I årskurs två och fyra användes ett annat mätinstrument, The Canadian 
Achievement Test, CAT. CAT är ett mätinstrument av olika matematiska förmågor, så 
som addition och subtraktion. I årskurs fyra tillkom även en mätning av multiplikation. 
De olika testerna genomfördes under en bestämd tidsperiod och eleverna fick fyra olika 
svarsalternativ som de fick välja mellan (Artikel 4 2016 s. 168).  
 
Resultat från studien framhåller att pojkarna i studien hade en hög inre motivation till 
matematikämnet genom hela studien. Flickornas inre motivation minskade däremot 
mellan årskurs ett och två, för att sedan hålla sig stabil under resterande tid av studien 
(Artikel 4 2016 s. 169).  
 
Gällande relationer mellan inre motivation och matematiska prestationer hade det 
ingen betydelse om eleverna var flickor eller pojkar eftersom samma resultat framgick, 
det vill säga att det under studien inte fanns några belägg för att den inre motivationen 
påverkar elevers prestationer. Däremot framgick det under studien, små men ändå 
tydliga, paralleller mellan prestation och inre motivation. Genom att närmare granska 
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elevernas matematiska prestationer gick det att förutspå deras inre motivation till 
matematikämnet (Artikel 4 2016 s. 169–170).  
 

5.5 Relationer mellan motivation och prestation 
 
Syftet med studien (Artikel 5 2009 s. 335) var att se eventuella relationer mellan elevers 
inre motivation och deras matematiska prestationer. 
 
Under studien förekom de frågor som ville besvaras: 

 Utvecklas elevers ämnesmotivation, inom matematikämnet och läskunskaper, 
på en jämn nivå under förskoleklassen? 

 Bidrar elevers specifika ämnesmotivation till deras prestationer under 
förskoleklassen, eller är det snarare så att elevernas prestationer bidrar till deras 
ämnesmotivation? 

 Ändras elevernas ämnesmotivation under förskoleklassen? 

 Förekommer det paralleller mellan den matematiska ämnesmotivationen och 
motivationen inom elevernas läsförmåga? (Artikel 5 2009 s. 337–338). 

 
Studien genomfördes med hjälp av tester av elevernas befintliga matematikkunskaper 
och intervjuer gällande deras ämnesmotivation. Testerna genomfördes antingen av 
ansvariga lärare eller av utbildade utredare, och de aktuella intervjuerna genomfördes 
av de utbildade utredarna. Intervjuerna genomfördes med hjälp av The Task Value 
Scale for Children, TVS-C (se bilaga 5), medan testerna genomfördes med hjälp av 
additionstest med utgångspunkt från BANUCA-test. Dessa test innebar att eleverna 
fick fyra minuter på sig att besvara åtta stycken olika additionstal. Utifrån detta 
placerades sedan eleverna enligt en skala, beroende på antal korrekta svar (Artikel 5 
2009 s. 338).  
 
Studiens resultat visar att elevernas individuella prestationer vid mätning ett kunde 
indikera om hur dessa skulle vidareutvecklas till mätning två. Elevernas inre motivation 
varierade i mängd och det gick inte att utläsa några relationer mellan den befintliga inre 
motivationen vid mätning ett och utvecklingen av denna till mätning två (Artikel 5 2009 
s. 339). 
 
Under studien framkom det resultat som pekade på att ju högre inre motivation 
eleverna visade vid det första undersökningstillfället, desto högre var deras prestationer 
vid det andra undersökningstillfället. Vidare påpekas att detsamma gällde vid en 
omvänd situation, det vill säga om elevernas matematikprestationer var höga vid 
undersökningstillfälle ett ökade detta deras inre motivation till matematiken vid 
undersökningstillfälle två (Artikel 5 2009 s. 340). 

 
5.6 Inre matematisk motivation 
 
Syftet med studien (Artikel 6 2007 s. 317) var att se vilken utveckling som kan 
förekomma inom elevers inre motivation till matematikämnet och om denna utveckling 
kan påverka deras matematiska prestationer. 
 
Under studien mättes elevernas inre motivation och deras matematiska prestationer. 
Gällande den inre motivationen förekom det mätningar av denna med hjälp av The 
Children´s Academic Intrinsic Motivation Inventory, CAIMI. CAIMI är ett 
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mätinstrument som antingen kan användas som ett allmänt mätinstrument eller 
preciseras till följande ämnesområden: matematikkunskap, läskunskaper, 
samhällskunskaper och naturvetenskap. De aktuella elevernas inre motivation mättes 
vid åldrarna: 9, 10, 13, 16 och 17 (Artikel 6 2007 s. 319). 
 
För att mäta elevernas matematikkunskaper användes Woodcock-Johnson Psycho-
Educational Battery. Detta mätinstrument använder sig av beräkningskunskaper och 
problemlösning. Till detta mätinstrument finns det en standardiserad skala där elevers 
förväntade kunskaper utifrån vissa åldrar framgår, vilket medför en möjlighet att se 
elevers utveckling ur ett större perspektiv (Artikel 6 2007 s. 319). 
 
Resultat från studien visar att paralleller mellan elevernas inre motivation och prestation 
inom matematiken har upptäckts. Det har även påvisats positiva belägg för att elevernas 
prestationer inom matematiken bidrar till ökad inre motivation inom ämnet. De 
kunskaper som eleverna besitter i kombination med deras inre motivation inom 
matematikämnet är med och förutspår hur matematiska prestationer och inre 
motivation utvecklas under studiens år (Artikel 6 2007 s. 324–325). 

 
5.7 Resultatsammanfattning 
 
En gemensam nämnare för alla de inkluderade artiklarna är att de alla behandlar 
eventuella paralleller mellan elevers inre motivation i förhållande till deras 
matematikprestationer. Dock använder sig de olika studierna av olika mätinstrument, 
vilka appliceras och utvärderas på olika sätt. Förutom att mäta elevers befintliga 
matematikkunskaper förekom det även i flertalet studier attitydsmätningar med hjälp 
av TVS-C (se bilaga 5). I vissa studier framkom även läraren som en central roll och 
det genomfördes bland annat intervjuer för att se vad lärare anser mest väsentligt 
gällande pedagogiska mål. 
 
De resultat som kan utläsas med hjälp av de inkluderade studierna varierar och flera 
väsentliga faktorer synliggörs. 
 
Utifrån de presenterade resultaten som studierna bidragit med kan utläsas att flera av 
studierna påvisar positiva relationer mellan elevers inre motivation och deras 
prestationer. Med hjälp av de inkluderade studierna kunde det vid flertal tillfällen även 
uppvisas relationer mellan elevernas prestationer och deras inre motivation. En artikel 
framhåller att genom en närmare inblick av elevers egenskaper och befintliga kunskaper 
var det möjligt att dra paralleller till deras inre motivation, vilken i sin tur kunde kopplas 
samman med deras matematiska prestationer. Dock förekom det även studier som 
ansåg att det inte var möjligt att se några relationer mellan inre motivation och 
prestationer och istället ansåg att de befintliga kunskaper en elev innehar kan förutspå 
vidareutveckling.  
 
Utifrån det presenterade resultatet kommer det fram belägg i flera studier att elevers 
inre motivation sjunker ju äldre de blir. Detta medför att den inre motivationen inte 
alltid utvecklas positivt utan att detta kan variera. 
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6 Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras hur studien har genomförts; där både styrkor och svagheter 
framhålls. Vidare diskuteras de resultat som framkom från de olika studierna, i 
förhållande till den tillgängliga bakgrundsforskningen. Avslutningsvis presenteras en 
diskussionssammanfattning med utförligare presentation av slutsatser och även förslag 
på vidare forskning inom det aktuella ämnesområdet. 

 
6.1 Metoddiskussion 
 
Eftersom detta är en litteraturstudie har det enbart varit fokus på skriftliga källor. För 
att genomföra detta på bästa sätt har flera databassökningar genomförts. Den första 
sökningen som bestod av svenska ord gav inga relevanta träffar. Detta kan antingen 
bero på att matematikens inre motivation inte är speciellt efterforskad i Sverige eller på 
att fel sökord användes. Eftersom inga svenska sökord visade sig vara användbara föll 
valet istället på att översätta dessa till engelska sökord och dessa kom att användas vid 
resterande databassökningar. Som tidigare påpekats förekom det olika kombinationer 
av sökorden i de olika databaserna, vilket berodde på att det utifrån kombinationerna 
av orden framkom olika mängder av sökresultat. I de fall där sökresultaten blev svåra 
att hantera kombinerades flera sökord. 
 
Det blev slutligen tre stycken olika databaser som användes i sökningen. Valet föll på 
dessa eftersom de av författaren till denna litteraturstudie ansågs vara de mest relevanta 
för sökning inom det aktuella området. Summon är Högskolan Dalarnas egen databas 
med tillgång till allt tillgängligt material från Högskolans bibliotek, vilket gjorde att den 
kändes högst relevant. ERIC Ebsco anses vara en av världens största databaser med 
tillgång till stora mängder material, vilket gjorde den till ett enkelt val att inkludera. Både 
Summon och ERIC Ebsco framhölls även vara relevanta vid introduktionen av 
examensarbetet. Google Scholar lades till eftersom denna kan söka på en större mängd 
material än vad Summon och ERIC Ebsco kan; dock medförde Google Scholar först 
en icke hanterbar mängd källor men efter tillägg av sökord kunde detta komprimeras. 
 
Omfattningen av sökningar i databaserna var gedigen, vilket har medfört en större 
validitet för denna litteraturstudie. Att genomföra så pass stora sökningar ger möjlighet 
att hitta relevanta studier, vilka fokuserar på syftet med litteraturstudien och även ger 
möjlighet till att besvara givna frågeställningar.  
 
Vidare bör framhållas att validiteten varit relevant under hela litteraturstudien och 
framförallt under de moment som genomfördes i metodavsnittet. Att hitta relevanta 
källor som kan knytas samman med litteraturstudiens syfte och frågeställningar har inte 
varit lätt. De källor som framkom var slutligen enbart vetenskapliga artiklar, trots att 
intentionen var att få med ett antal avhandlingar. En tilläggssökning gjordes för att 
försöka finna relevanta avhandlingar men denna gav inga tillfredsställande resultat. Att 
en extra sökning gjordes med enbart fokus på avhandlingar ger litteraturstudien större 
trovärdighet, eftersom det visar på att ingenting har förbisetts under sökprocessen. 
 
I resultatet framhålls att de deltagande eleverna varierade från studie till studie och det 
förekommer även variation gällande tidsaspekter. Fyra studier har ett varierande 
deltagarantal mellan 114–196 stycken, där tiden för studien har varierat mellan 1–8 år. 
Vidare presenteras en studie som innehåller 394 stycken elever och 104 stycken lärare 
och där pågick studien i 1 års tid. Slutligen framhålls den mest gedigna studien som 
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innehöll 1478 stycken elever och pågick under 4 års tid. Utifrån tolkningen att ju större 
antal deltagare desto mer tillförlitliga svar (Eliasson 2013 s. 148), skulle detta kunna 
tolkas som att det finns mer validitet i den mest gedigna studien i förhållande till en av 
studierna innehållande färre deltagare. 
 
För att säkerställa kvaliteten på de vetenskapliga artiklarna som inkluderades i 
litteraturstudien genomfördes kvalitetsgranskningar. Förutom att se till de olika 
kriterierna som Eriksson Barajas et al (2013 s. 61) betonar som relevanta vid granskning 
av vetenskapliga artiklar komponerades även egna frågor. De egna frågorna användes 
för att kvalitetsgranska artiklarna och för att säkerställa deras relevans för 
litteraturstudien. En ytterligare säkerhetsåtgärd för att säkra kvaliteten på de 
inkluderade artiklarna var att granska de tidskrifter där artiklarna publicerats, detta 
möjliggjordes med hjälp av Norska listan (2017). De inkluderade artiklarna hade alla 
publicerats i tidskrifter som ansågs hålla en god eller väl godkänd nivå. De aktuella 
tidskrifterna var alla av psykologiskkaraktär, vilket kan ha sin förklaring i de inkluderade 
sökorden. De inkluderade sökorden komponerades genom associationer till den inre 
motivationen, vilket kan ha medfört att den relevanta relationen till matematikämnet 
kan ha missats. Det högst relevanta begreppet beliefs lades till i ett sent skede i studien 
och hade istället detta begrepp figurerat som ett av sökorden är det möjligt att de 
relevanta tidskrifterna hade varit av annan karaktär. Detta anses av författaren till 
litteraturstudien vara något som bör beaktas. 
 
Endast artiklar som var ”peer-review” inkluderades för att säkerställa att enbart 
kvalitetssäkrade artiklar användes. I Summon och ERIC Ebsco gick det att göra urval 
gällande enbart ”peer-review” artiklar, vilket då gjorde de sökningarna lättare att 
genomföra. Detta var dock inget valbart alternativ vid sökning i databasen Google 
Scholar och på grund av detta fick en annan metod användas för att säkerställa 
kvaliteten. Detta genomfördes med hjälp av att titlarna, till de artiklar som bedömdes 
relevanta för litteraturstudien, skrevs in i databasen Summon. I Summon valdes sedan 
”peer review”, vilket gjorde att endast de som blivit kvalitetsgranskade visades och som 
medförde att de inskrivna titlarna ansågs kvalitetssäkrade.  
 
Något som bör betonas är att det redan innan studiens start fanns tankar och 
förväntningar gällande det aktuella syftet och frågeställningarna. Detta medförde att det 
var av yttersta vikt att genomgående under studien förhålla sig objektiv till den relevanta 
litteratur som bearbetades. Precis som Larsen (2009 s. 15) presenterat är det svårt att 
vara objektiv under en studie eftersom det ständigt finns bakomliggande värderingar. 
Detta medför att objektiviteten är något som har bearbetats under hela litteraturstudien. 
Eriksson Barajas et al (2013 s. 70) poängterar att det är oetiskt att inte ta med alla sidor, 
det vill säga åsikter både för och emot, gällande en forskningsprocess. Detta har 
beaktats under studien och anses vara en styrka. 
 
Gällande reliabiliteten har allt som genomförts under litteraturstudien presenterats 
grundligt i metodavsnittet, för att på så sätt kunna möjliggöra att eventuella framtida 
litteraturstudier kan genomföras med samma premisser som denna. Eriksson Barajas 
et al (2013 s. 115) påpekar att all forskning förändras kontinuerligt. Men detta i åtanke 
blev valet av år som skulle medverka i databassökningarna av största vikt. Eftersom 
fokus skulle vara på nutidsforskning begränsades studierna till åren 2000–2016. Det är 
även viktigt att ha i åtanke att reliabiliteten förändras med åren och att de källor som 
påträffats under denna litteraturstudie kan om några år anses irrelevanta för liknande 
studier.  
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En annan viktig aspekt som bör beaktas är generaliserbarheten. I denna litteraturstudie 
var syftet fokuserat på elever mellan förskoleklassen och årskurs tre; vilket medförde 
att det under databassökningarna endast fokuserades på dessa åldersgrupper. Dock 
inkluderades även med en studie som inriktade sig på något äldre elever, det vill säga 
elever mellan nio och 17 år. Detta kan anses bredda spannet av relevanta elever som de 
presenterade resultaten kan innefatta.  
 
En annan aspekt gällande metoden är den tydliga presentationen av de inkluderade 
artiklarna. För att säkerställa både validitet och reliabilitet krävs gedigna presentationer. 
Det innebär dels att granska trovärdigheten hos de inkluderade artiklarna och dels 
garantera ett korrekt genomförande av studien och även genomföranden av liknande 
studier. 
 
Sammanfattningsvis kan betonas att upplägget och genomförandet av litteraturstudien 
har verkställts på ett godtagbart sätt. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet har 
beaktats kontinuerligt under studien, vilket har bidragit till en gedigen studie med 
intressanta infallsvinklar.  

 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att se vilken effekt elevers inre motivation har på 
deras prestationer inom matematikämnet. För att uppfylla syftet formulerades två 
frågeställningar: Finns det något samband mellan elevers inre motivation och deras 
prestationer inom matematikämnet i årskurs f-3? Vad spelar den inre motivationen för 
roll när det gäller matematikinlärning hos elever i årskurs f-3? 
 
Begreppet motivation anses syfta på individers val gällande vad de anser är mest aktuellt 
och intressant för dem; vilket i sin tur innebär de faktorer som leder till deras motivation 
(Öhman 2016). I bakgrunden framhålls skillnaden mellan inre och yttre motivation. 
Den yttre motivationen innebär den motivation som påverkas av yttre faktorer, som till 
exempel omvärldens förväntningar eller provresultat. Den inre motivationen innebär 
istället den motivation som sker per automatik; det som individer finner roligt och 
intressant i sig självt är det som styr deras val (Gagné & Deci 2005 s. 334).  
 
Eftersom det enbart är fokus på den inre motivationen i litteraturstudiens syfte och 
frågeställningar är det enbart den typen av motivation som eftersökts och bearbetats. I 
bakgrunden återfinns dock en gedigen presentation av SDT, vilket inriktar sig på 
skillnaderna mellan inre och yttre motivation, och som inkluderades för att mer 
precisera skillnader inom motivationen. I bakgrunden ifrågasätts även den yttre 
motivationens effekter på elevers prestationer av de olika PISA- och TIMSS-
undersökningarna. Läroplanen (Skolverket 2011 s. 9) betonar dock vikten av att stärka 
elevers motivation till kunskap. Vilket även det kan göra att tankar uppkommer om ett 
samband mellan motivation och prestation.  
 
Då denna litteraturstudie har fokuserat på elevers inre motivation blir den yttre 
motivationen inte lika väsentlig när det gäller tolkning av de inkluderade studiernas 
resultat, men det bör dock poängteras att en samstämning mellan elevers inre och yttre 
motivation ger en mer tillförlitlig bild över det eleverna anser vara mest väsentligt och 
motiverande. 
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För att närma sig det aktuella ämnesområdet med fokus på inre motivation i förhållande 
till elevers prestationer inom matematikämnet var det av stor vikt att bearbeta relevanta 
begrepp. Begreppet beliefs framhålls på flera olika sätt av en rad forskare inom området, 
men en sak som är gemensam för begreppet är att oavsett vilken typ av definition som 
förekommer finns det inga rätt eller fel (Kislenko et al 2005 s. 130). Med hjälp av bland 
annat MAVI-konferenserna finns det ständigt nya belägg för beliefs i förhållande till 
matematikens värld (Sumpter 2015 s. 7). Ett sätt att förklara beliefs är att se det som en 
länk mellan matematiken och didaktiken (Törner 2015 s. 11). Det har länge förekommit 
diskussioner om det är möjligt att binda samman individers beliefs med deras agerande, 
detta är dock svårt att finna belägg för. Eftersom det heller inte finns några belägg för 
att detta samband inte finns blir det möjligt att genomföra öppna tolkningar (Törner 
2015 s. 11). 
 
Kloosterman (2002 s. 248) betonar att en definition av beliefs är att se samband mellan 
individers värderingar och prestationer. Detta medför att begreppet blir högst relevant 
i denna litteraturstudie. Elevers inre motivation kan förklaras med hjälp av definitionen 
från SDT (Gagné & Deci 2005 s. 353), vilken framhåller att den inre motivationen 
bidrar till en starkare tilltro till de egna kunskaperna som sedan visar sig i prestationer. 
Med hjälp av begreppet beliefs har det varit möjligt att skapa ett gediget fundament att 
utgå från när det gäller den inre motivationen.  
 
En annan synpunkt om beliefs presenterar Kislenko et al (2005 s. 130) genom att 
påpeka att så länge det finns viljor i världen kommer det finnas olika definitioner av 
begreppet beliefs. Utifrån den information som inkluderats och bearbetats anser 
författaren till litteraturstudien att definitionen av belief bör knytas samman med 
individers vilja att lära sig matematik. Begreppet skulle även kunna associeras med det 
som individer anser motiverar dem i olika situationer.  
 

6.2.1 Inre motivation medför bättre prestation 
 
I resultatet framhålls möjligheter att se relationer mellan elevers inre motivation och 
prestation. Med hjälp av studier som genomförs med elever från förskoleklass till 
årskurs sex anses det framkommit belägg för att elevers inställning påverkar deras 
motivation till ett ämne. Elevernas motivation anses även påverka deras prestationer 
inom matematikämnet. Den inre motivationen kunde även förutsäga vilken typ av 
studieteknik som eleven kom att använda sig av, vilket i sin tur kunde påverka dennes 
prestationer inom matematikämnet. 
 
För att bilda en uppfattning om elevers inre motivation förekom det olika mätningar 
av detta i de olika studierna, vilka genomfördes på varierande sätt. Liknande 
attitydsmätningar framhålls även i bakgrunden, där bland annat Kloosterman (2002 s. 
249 poängterar att det förekommer attitydsmätningar inom beliefs begreppet men att 
det där inte är möjligt att finna svar på hur belief uppkommit eller hur det påverkar 
individen. Även i de olika internationella undersökningarna förekommer det 
attitydsmätningar och även dessa kan ifrågasättas, bland annat eftersom dessa 
genomförs med hjälp av enkätundersökningar som inte kan anses lika tillförlitliga som 
exempelvis intervjustudier (Skolverket 2012 s. 11 & Skolverket 2015a s. 10).  
 
Detta medför att trots möjligheter att undersöka elevers inre motivation med hjälp av 
olika mätinstrument bör dessa genomföras med försiktighet och med ett öppet sinne 
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eftersom det kan förekomma influenser som inte synliggörs. Dock har dessa mätningar 
av elevers inre motivation möjliggjort väsentliga delar av de framkomna resultaten. 
 
Vikten av att se den inre motivationen som något nödvändigt när det kommer till 
elevers prestationer betonas i bakgrunden och med hjälp av de inkluderade studierna 
kan dessa belägg stärkas ytterligare. Här kan även paralleller dras till begreppet beliefs, 
där det bland annat går att se relationer mellan värderingar och prestationer. 
Kloosterman (2002 s. 248) åsikter om fenomenet bör citeras för precision:”[…], a 
student´s beliefs is something the student knows or feels that affects effort – in this 
case effort to learn mathematics.” (Kloosterman 2002 s. 248). 
 
Genom att ha elevers beliefs i åtanke och utvärdera dessa i förhållande till deras 
prestationer är det möjligt, med hjälp av inkluderade studier, att se relationer mellan det 
som eleverna anser vara väsentligt och deras prestationer inom matematikämnet.  
 
I bakgrunden poängteras att elevers inre motivation är med och påverkar deras 
prestationer och det påpekas även att om matematikämnet anses vara tråkigt kan det i 
praktiken leda till en motivationssänkning (Ahlberg 1995 s. 10). I resultatet framhålls 
det återigen att det funnits relationer mellan elevers inre motivation och prestation. I 
de fall där elever i de inkluderade studierna uppvisat en hög inre motivation till 
matematikämnet har det även gått att utläsa en ökning av elevernas prestationer. Detta 
är även något som poängteras inom SDT, där det återfinns starka paralleller mellan 
individers inre motivation och deras prestationer. Det betonas även att den inre 
motivationen påverkar individers välmående och därigenom även deras inre motivation 
i förhållande till deras prestationer (Gagné & Deci 2005 s. 341).  
 
Utifrån det presenterade resultaten skulle det kunna tolkas som att en viktig faktor för 
elever när det gäller deras fortsatta kunskapsutveckling är att finna tilltro till sig själv 
och genom det finna inre motivation som i längden även påverkar deras prestationer. I 
artikel 2 (2005) presenteras intervjuer med befintliga lärare, vilka blev tillfrågade vad de 
ansåg mest väsentligt av de pedagogiska målen. Med hjälp av detta framkom det att 
motivationen ansågs kvalificera sig på den topp-tio lista som presenterades. Detta 
medför att det även ur en lärarsynvinkel bör finnas anledningar att beakta den inre 
motivationen som en bidragande faktor till elevernas matematiska prestationer. Något 
som alla inom skolans värld, förhoppningsvis, strävar efter är möjligheten att hjälpa 
sina elever till mesta möjliga kunskapsutveckling. Om det då är möjligt att genom inre 
motivation påverka elevers prestationer är det av stor vikt att hitta det som motiverar 
dem, vilket möjliggör en individanpassning av rang.  
 
I bakgrunden poängteras att den inställning man har till matematikämnet kommer att 
påverka ens framtida syn på ämnet, vilket kan medföra ett negativt synsätt. Kislenko et 
al (2005 s. 130) påpekar exempelvis att de val som eleverna gör är påverkade av deras 
beliefs. Detta kan vara på både gott och ont eftersom det kan förekomma tankar om 
matematikämnets komplexitet, vilket kan göra att matematiken kan kännas svår och 
som ett nödvändigt ont (Kislenko et al 2005 s. 130).  
 
Vidare betonas att en positiv syn på matematikämnet är gynnande i längden för berörda 
individer, det vill säga om individen uppskattar matematiken ökar även motivationen 
till ämnet (Boaler 2011 s. 14). Nyman (2015 s. 2) framhåller liknande aspekter genom 
att betona att elevernas attityd till matematikämnet är med och påverkar deras 
engagemang. Detta är även något som Hannula (2006 s. 167) betonar som väsentligt 
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och om elever har en hög grad av inre motivation bidrar detta till att de vill öka sina 
prestationer inom matematikämnet. 
 
Genom att hitta möjligheter att uppskatta matematikämnet kan således den inre 
motivationen öka. Detta kan i sin tur även leda till högre prestation inom ämnet, 
eftersom ett uppskattat ämne är lättare att ta till sig och lära sig mer om. Utifrån det 
ovannämnda skulle man kunna dra slutsatsen att det förekommer inre motivation som 
kan påverka elevers prestation. 
 

6.2.2 Bättre prestation medför inre motivation 
 
I resultatet framhålls paralleller mellan elevers prestation och motivation. Den 
analyserade data som presenterats kunde styrka relationer mellan elevers prestation och 
inre motivation; det vill säga i de fall där eleverna presterade bra inom matematikämnet 
kunde det även utläsas att deras motivation ökade. Även Skolverket (2016d s. 62) 
framhåller liknande åsikter gällande området och betonar att elevernas prestationer 
inom matematikämnet kan påverka deras attityder till ämnet. Den attityd som eleverna 
uppvisar kan anses härledas från deras befintliga beliefs. Detta skulle kunna medföra 
att den prestation som eleverna uppvisar kan knytas samman med deras 
inställning/attityd till matematikämnet och därigenom deras inre motivation. 
 
Det är anmärkningsvärt att den mest gedigna och tidsomfattande studien anser att det 
finns belägg för att elevers prestationer påverkar deras motivation inom 
matematikämnet. Det är även intressant att det genom studien inte funnits några belägg 
för eventuella relation mellan motivationen och prestationen. Genom dessa slutsatser 
kan utläsas att elever är i behov av relevanta kunskaper, vilka främjar deras prestationer, 
för att kunna utveckla sin inre motivation till matematikämnet. 
 
I detta avsnitt bör även den yttre motivationens relevans lyftas, trots att 
litteraturstudiens huvudfokus är på den inre motivationen. Skolverket (2016b s. 47) 
framhåller att elevers yttre motivation kan anses vara ett resultat av deras prestationer. 
Detta medför att om elevernas prestationer ökar upplever ofta eleverna en mer positiv 
inställning till matematikämnet, vilket i sin tur även bidrar med en högre inre 
motivation. 
 
Likt föregående avsnitt med fokus på elevers inre motivation i förhållande till deras 
matematiska prestationer kan liknande paralleller synliggöras på omvända relationer, 
det vill säga mellan elevernas prestationer och inre motivation. Detta medför att genom 
att anpassa elevernas uppgifter och uppdrag till individuella nivåer kan de öka sina 
prestationer och därigenom även öka sin inre motivation till matematikämnet.  
 

6.2.3 Inre motivation medför inte bättre prestation 
 
I resultatet återfinns ett par studier som ifrågasätter om den inre motivationen kan 
förbättra prestationen. Utifrån två studier fanns det inga synliga relationer mellan 
elevers inre motivation och deras prestation i matematikämnet; istället ansågs de 
befintliga kunskaper individerna hade vid studiens start vara det som kunde förutsäga 
hur individens fortsatta kunskapsutveckling kom att se ut. Studierna presenterar, med 
viss försiktighet, att det snarare är elevers självuppfattning än elevers inre motivation 
som är avgörande för vad eleverna finner intressant och vill lära sig mer om. En annan 
väsentlig aspekt som presenteras i studien är att elevernas inre motivation sjunker i och 
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med att de blir äldre. Detta är även något som Skolverket (2012 s. 11) betonar och med 
hjälp av internationella undersökningar har det framkommit att elevers 
matematikintresse sjunker ju äldre de blir. 
 
Med hjälp av studierna kan frågor väckas gällande möjligheter att tolka påståenden om 
eventuella relationer mellan inre motivation och matematiska prestationer. Den fakta 
som framkom från vissa av studierna borde kunna tolkas som att om eleverna saknar 
motivation till matematikämnet kan det bli svårare att prestera på önskvärt sätt. Detta 
skulle i sin tur kunna tolkas som ett påstående om att inre motivation har någon form 
av inverkan på individen; dock behöver detta inte vara prestationshöjande men den 
tycks ändå ha någon form av effekt hos individerna. 

 

6.2.4 Diskussionssammanfattning 
 
En detalj som bör beaktas är att alla de inkluderade studierna har genomförts på 
snarlika, dock inte identiska sätt med hjälp av olika mätinstrument. Detta skulle kunna 
vara en förklaring till de olika synpunkter som presenteras om den inre motivationens 
effekter i förhållande till prestationer. En möjlighet skulle kunna vara att olika resultat 
framkom från de olika studierna beroende på vilket val av mätinstrument som 
inkluderats. Detta skulle kunna synliggöra möjligheten att den inre motivationens effekt 
varierar från fall till fall och den generaliserbarhet som skulle kunna genereras från 
studierna kan appliceras i viss mån. Genom resultaten som framkommit under denna 
litteraturstudie bör dock den inre motivationens effekt beaktas med varsamhet. I 
resultatet framträdde motstridiga bilder av relationen mellan motivation och prestation. 
Flera studier presenterar klara paralleller mellan elevers motivation och deras 
prestationer, medan ett par studier hade svårigheter med att finna sådana relationer. 
Detta anses anmärkningsvärt eftersom det medför en tudelning gällande den inre 
motivationens kraft. En anledning till denna tudelning kan vara den redan nämnda 
variationen inom motivationen, som kan skilja sig från person till person. En annan 
anledning till tudelningen kan ha att göra med hur de olika studierna har genomförts 
eller vilken omgivning de studerade eleverna befinner sig i.  
 
Om elever känner sig motiverade tar de lättare till sig ett ämne, vare sig det senare 
påverkar deras prestationer eller inte. Detta medför att det finns ett värde i att som 
lärare och medmänniska kunna motivera eleverna att finna sin inre motivation och 
finna lycka i matematikämnet. 
 

7 Slutsatser 
 

Litteraturstudiens frågeställningar kan anses vara besvarade, dock med viss nyansering 
eftersom det finns en tudelning kring motivationsområdet. Vissa studier hävdar att det 
finns relationer mellan inre motivation och prestationer inom matematiken, medan 
andra studier påvisar befintliga paralleller mellan prestationer och inre motivation. Det 
finns även belägg för att det inte förekommer några former av relationer mellan den 
inre motivationen och elevers prestationer inom matematikämnet.  
 
Dessa resultat medför en viktig aspekt i det matematiska klassrummet, nämligen vikten 
av att arbeta med elevernas inre motivation och främja denna på bästa möjliga sätt. Det 
är alltid viktigt att, inom alla ämnen i skolan, motivera eleverna. Även om det inte alltid 
går att finna belägg för att den inre motivationen påverkar elevers prestationer är det 
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något som bör uppmuntras och beaktas kontinuerligt, eftersom en positiv syn på 
matematikämnet leder till större intresse och glädje att arbeta inom det. 
 

8 Vidare forskning 
 
Utifrån denna litteraturstudie anses det finnas stort underlag för vidare forskning inom 
den inre motivationens effekt hos elever. När denna litteraturstudie startades gick 
författaren in med värderingar i bagaget, vilka dock gjordes så objektiva som möjligt 
under studiens gång. Efter genomförandet av litteraturstudien har dock ett öppnare 
sinne växt fram, vilket möjliggör att nästa forskningssteg kommer genomföras med nya 
ögon. Denna litteraturstudie har skapat en stabil grund att stå på och frambringat både 
för- och nackdelar om motivationen och dess effekter.  
 
Vidare forskning är möjlig att genomföra på en mängd olika sätt, men ett alternativ 
skulle kunna vara att använda någon av de befintliga motivationsmodellerna och se vad 
dessa ger för resultat ute i den svenska skolan. Eftersom det redan råder en tudelning 
gällande motivationens kraft eller avsaknad av kraft kan det genom studier ges 
möjlighet att vidareutveckla ämnesområdet. Ett annat alternativ till vidare forskning 
skulle kunna vara att utgå ifrån ett lärarperspektiv och titta närmare på vad lärarna anser 
motiverar och intresserar eleverna.  
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     Bilaga 1 
 
Self-perceptions of competence scale 
 

In the circles group, kids find reading 
(mathematics) very difficult to them. 

but In the squares group, kids do not find 
reading (mathematics) very difficult to 
them. 
 

In the circles group, kids succeed very 
well in their reading (mathematics) 
exercises 

but In the squares group, kids do not succeed 
very well in their reading (mathematics) 
exercises. 
 

In the circles group, kids think that if they 
want to, they can have good marks in 
reading (mathematics). 
 

but In the squares group, kids think that even 
if they want to, they cannot have good 
marks in reading (mathematics). 
 
 

In the circles group, kids think that 
reading (mathematics) does take much 
effort for them. 
 

but In the squares group, kids think that 
reading (mathematics) does not take 
much effort for them. 
 

In the circles group, kids think that they 
will be even better in reading 
(mathematics) 
next year. 
 

but In the squares group, kids think that they 
will not be better at reading (mathematics) 
next year. 
 

In the circles group, kids often make 
mistakes in their reading (mathematics) 
exercises. 
 

but In the squares group, kids do not often 
make mistakes in their reading 
(mathematics) 
exercises. 
 

In the circles group, kids think that if 
they really decide to learn something 
hard in 
reading (mathematics) they can do it. 
 

but In the squares group, kids think that even 
if they really decide to learn something 
hard in reading (mathematics) they can’t 
do it. 
 

In the circles group, kids are pretty slow 
in finishing their reading (mathematics) 
exercises. 
 

but In the squares group, kids are pretty fast in 
finishing their reading (mathematics) 
exercises. 
 

In the circles group, kids easily 
remember what they learn in reading 
(mathematics). 
 

but In the squares group, kids often forget 
what they learn in reading (mathematics). 
 

In the circles group, kids think that they 
are among the best in reading 
(mathematics) in their class 
 

but In the squares group, kids think that they 
are not among the best in reading 
(mathematics) in their class. 
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     Bilaga 2 
Intrinsic motivation scale 
 

In the squares group, children are happy 
when the teacher says that it is time to 
do some reading (mathematics). 
 

but In the circles group, children are not 
happy when the teacher says that it is time 
to do some reading (mathematics). 
 

In the squares group, kids think that 
reading (mathematics) is not interesting. 
 

but In the circles group, kids think that 
reading (mathematics) is interesting. 
 

In the squares group, kids like learning 
new things in reading (mathematics). 
 

but In the circles group, kids do not like 
learning new things in reading 
(mathematics). 
 

In the squares group, kids like to do as 
much work as they can in reading 
(mathematics). 
 

but In the circles group, kids like to do as little 
work as they can in reading (mathematics). 
 

In the squares group, kids don’t like to 
practise new things in reading 
(mathematics). 
 

but In the circles group, kids like to practise 
new things in reading (mathematics). 
 

In the squares group, kids like to do 
difficult reading (mathematics) work. 
 

but In the circles group, kids like to do easy 
reading (mathematics) work. 
 

In the squares group, kids would like to 
learn more about reading 
(mathematics). 
 

but In the circles group, kids would not like to 
learn more about (mathematics). 
 

In the squares group, kids like to figure 
out new reading words (mathematics 
problems). 
 

but In the circles group, kids don’t like to 
figure out new reading words (mathematics 
problems). 
 

In the squares group, kids really like 
reading (mathematics). 
 

but In the circles group, kids really don’t like 
reading (mathematics). 
 

In the squares group, kids give up when 
reading (mathematics) work is difficult. 
 

but In the circles group, kids don’t give up 
even when reading (mathematics) work is 
difficult. 
 

In the squares group, kids like to do 
some reading (mathematics) during their 
free 
time. 
 

but In the circles group, kids don’t like to do 
some reading (mathematics) during their 
free time. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

     Bilaga 3 
 
För att säkerställa att det genomförda testet inte feltolkas har det gjorts ett aktivt val om att inte 
översätta den befintliga informationen (Artikel 3 2006 s. 26) 

 
Pre-mathematical skills (Elevernas förkunskaper) 
 

1. Counting numbers. The child was asked to count as far as he or she could. If the 
child reached 50, the test was stopped. The subtest was scored dichotomously (0, 
1). One point was given if the child could count without any mistakes from 1 to 
50, and 0 if child made mistakes or did not reach 50. 

 
2. Counting forwards. The child was given a starting number and asked to count 

forward from it. One point was given if the child could correctly count forward at 
least four numbers. The subtest consisted of four different tasks (starting values: 
3, 8, 12, and 19). 

 
3. Counting backwards. The child was given a starting number and asked to count 

backwards from it. One point was given if the child could correctly count 
backwards at least four numbers. The subtest consisted of four different tasks 
(starting values: 4, 8, 12, and 23). 

 

4. Counting forward by number. The child was asked four questions assessing 
knowledge of the ordinal aspects of numbers (e.g. ‘What is the number you get 
when you count five numbers forward from two? `). One point was given for each 
correct answer. (Artikel 3 2006 s. 26) 
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     Bilaga 4 
 
 
För att säkerställa att det genomförda testet inte feltolkas har det gjorts ett aktivt val om att inte 
översätta den befintliga informationen (Artikel 3 2006 s. 27) 
 

Mathematical performance (Matematiska prestationer) 
 

1. Knowledge of ordinal numbers. The children’s knowledge of ordinal numbers was 
assessed by two tasks. The children were first shown a picture of a sequence of 
boy figures and then asked to circle a particular one (‘The boys are in a line. Circle 
the third boy from the beginning’; ‘The boys are in a line. Circle the seventh boy 
from the beginning.’). 

 

2. Knowledge of cardinal numbers and basic mathematical concepts. The children’s 
knowledge of cardinal numbers and basic mathematical concepts, such as ‘equal’, 
‘more’, and ‘less’, were measured by 12 tasks which became progressively more 
difficult. In each task, children were shown a picture of a set of balls and asked to 
draw a specific number of balls in the space given (e.g. ‘Draw as many balls as 
there is in the model.’; ‘Draw five balls less than there is in the model.’; ‘Draw four 
balls more than there is in the model.’). 

 

3. Number identification. The children’s ability to perceive the correspondence 
between a particular number and the number of objects in a figure was assessed 
by six tasks. In three of these, the children were shown a picture that included a 
set of balls and four different numbers written below them. They were then asked 
to circle the number that corresponded to the number of balls in the figure (e.g. 
‘How many balls are there in the picture? Circle the right number.’). In other three 
tasks, the children were shown a picture which included a specific number and 
asked to draw as many balls as the number in the picture showed (e.g. ‘Draw as 
many balls as is shown in the picture.’ [e.g. ‘8’]). 

 

4. Word problems. The children were read aloud simple verbal mathematical 
problems (e.g. ‘You have seven candies and you get three more. How many do 
you have now?’). There were six problems at the first measurement point, 10 
problems at the second, and 14 problems at the third. After each problem, the 
children were asked to write down the right solution on the answer sheet. 

 

5. Basic arithmetic. The children’s skill of basic arithmetic was assessed by a set of 
visual addition (e.g. ‘9 þ 3 ¼’; ‘7 þ 14 ¼’), subtraction (e.g. ‘11 2 2 ¼’; ‘15 2 9 ¼’), 
multiplication (‘8 £ 7 ¼’; ‘4 £ 700 ¼’), and division tasks (‘48 : 6 ¼’; ‘240 : 80 ¼’), 
and combinations of these (eg. ‘16 : 4 þ 7 ¼’). There were 18 tasks at the first 
measurement point, 28 tasks at the second, and 42 at the third. The children were 
asked to do as many of them as they could. (Artikel 3 2006 s. 27). 
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     Bilaga 5 
 

För att säkerställa att den befintliga informationen presenteras korrekt har ett aktivt val gjorts 
gällande att inte översätta denna (Artikel 3 2006 s. 40) 

 

Instructions and material for the Task-value scale for children  
 

Instructions: ‘You learn and do many things at school, such as reading, writing 
and mathematics. I am going to ask you some questions concerning different 
kinds of school tasks and how much you like them. At the same time, I will 
show you a picture which has on it five different faces. The faces go from happy 
to unhappy and reflect your liking of tasks. The happier the face is, the more 
you like the task. This, the happiest face means that you like the task very much 
and you enjoy doing things like that. This second face means that you quite like 
the task; this one means that you neither like it nor dislike it; this one means 
that you don’t like the task and this last one means that you really dislike the 
task and don’t enjoy doing tasks like that at all. So, your job is to answer my 
questions by pointing out the picture which best describes how you feel. There 
are no right or wrong answers. I just want to know how much you like different 
things and what do you think about them. Do you understand? Good. Let’s 
start.’ 
 

 
    (Artikel 3 2006 s. 40) 


