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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att studera den påverkan som olika typer av mål har på inre 

motivation för studenter. Hypotesen är att försökspersoner i genomsnitt erhåller högre inre 

motivation för en uppgift med inlärningsmål än för en identisk uppgift med resultatmål. Uppgiften 

behandlade det psykologiska begreppet kognitiv dissonans. Uppgiften genomfördes av 30 

försökspersoner där15utförde uppgiften med inlärningsmål och 15 med resultatmål. Efter att 

försökspersonerna hade genomfört uppgiften mättes deras inre motivation för uppgiften med hjälp 

av en enkät. Data från experimentet behandlades med ett oberoende t-test. Resultatet visar ingen 

signifikant skillnad mellan betingelserna.  

 

Nyckelord: inlärningsmål, processmål, resultatmål, inre motivation, studenter  



 
 

Abstract

The purpose of this thesis is to study the influence that different types of goals have on students’ 

intrinsic motivation. The hypothesis is that the respondents’ average intrinsic motivation is higher 

for an assignment with learning goals than for an identical assignment with achievement goals. The 

assignment discusses the psychological concept cognitive dissonance. The respondents were30 

students from Luleå University of Technology. Half of themperformed the assignment with learning 

goals and the other half with achievement goals. Intrinsic motivation was measured by a 

questionnaire that the respondents’ filled out after experiments were done. An independent t-test 

was applied to process the data. The results show no significant difference between the conditions.  
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1. Inledning 

I detta examensarbete behandlas de faktorer som kan påverka inre motivation. Det finns skäl att 

anta att inre motivation är en viktig faktor för att få studenter att studera sitt material på ett bättre 

sätt, känna sig mer kompetenta, samt att bli mer benägna att finna nöje i att lära sig (Gottfried, 

1985, 1990; Lepper, Corpus, & Iyengar, 2005). 

 

Detta arbetes hypotes baserades på Dweck och Leggett (1988), som observerade att om individer 

med inlärningsmål upplever att de blir skickligare på en aktivitet ökar deras inre motivation. I andra 

studier har det även observerats att om en individ följer inlärningsmål och har lärt sig något 

ansträngande kan individen uppfatta det som en prestation och att denna upplevda prestation, som 

krävde ansträngning, i sin tur,ökar individens inre motivation (Deci & Ryan, 1980). Ames, Ames 

och Falker (1977) observerade att barn som följde inlärningsmål fann stolthet i sitt arbete beroende 

på hur mycket ansträngning det krävdes för att arbeta på uppgiften, oavsett om de hade lyckats eller 

misslyckats med uppgiften. Detta observerades även av Ames (1992).I studierna av Diener och 

Dweck (1978, 1980) observerades att individer med prestationsmål (mål som lägger fokus på att 

erhålla positiva bedömningar av individens kompetens) upplevde ångest ochnegativakänslor när de 

misslyckades, alltså när de erhöll negativa bedömningar av sin kompetens vid arbete på en uppgift. 

I kontrast till detta visade Dweck och Leggett (1988) att individer med inlärningsmål helt enkelt 

tolkade misslyckanden som utmaningar, vilka skulle behöva mer ansträngning och fyndighet för att 

handskas med. Detta gav, som förväntat, ytterligare en möjlighet för individer med inlärningsmål att 

anstränga sig för att förbättra sin kompetens, att få känna sig mer skickliga och på så sätt öka sin 

inre motivation.  

 

Detta arbetes hypotes är även baserad på studien av Grant och Dweck (2003), som visade att 

inlärningsmål var en positiv prediktor för studenters inre motivation när de studerade ämnet kemi 

som var ett nytt skolämne för dem. I samma studie visades att resultatmål var en svagare positiv 

prediktor än inlärningsmål för inre motivation för samma skolämne. Det finns stöd för att anta att 

resultatmål ska uppfattas som ett sorts inlärningsmål, eftersom att målet att försöka uppnå ett bra 

resultat kan leda till att en förmåga förbättras (Grant & Dweck, 2003). Forskarna attribuerade 

ökningen av inre motivation, som kan ha orsakats av resultatmål, till likheten som formuleringen av 

resultatmål delar med inlärningsmål. Om det enbart var likheten med inlärningsmål, som orsakade 

ökningen av inre motivation skulle det kunna förklara varför resultatmål var en svagare positiv 

prediktor för inre motivation än inlärningsmål. Grant och Dweck (2003) visade även att 

formuleringen av resultatmål liknar formuleringen av prestationsmål och att prestationsmål inte var 

en positiv prediktor för studenterna som studerade kemi. Målet att fokusera på att uppnå ett gott 

resultat skulle kunna vara en metod för att erhålla positiva bedömningar av egen kompetens. 

Likheten som resultatmål alltså har med prestationsmål kan också förklara varför det visade sig vara 

en svagare prediktor av inre motivation än inlärningsmål. Det finns alltså skäl att anta att det inte är 

någon unik egenskap hos resultatmål, som kan ha orsakat ökningen av inre motivation.  Grant och 

Dweck (2003) observerade även att de som följer prestationsmål enbart känner sig motiverade när 

de erhåller positiva bedömningar avsin kompetens och mindre motiverade när de erhåller negativa 

bedömningar, medan de som följer inlärningsmål känner sig motiverade oavsett misslyckande eller 

framgång. 

 

I studien av Grant och Dweck (2003) fastställdes vilken typ av mål som försökspersonerna 

tillämpade innan de började studera skolämnet kemi. Med hjälp av detta kunde det etableras en 

korrelation mellan en typ av mål och nivåer av inre motivation. Det som skiljer studien av Grant 

och Dweck (2003) från detta arbete är att det i detta arbete inte kontrolleras för vilka typer av mål 

som försökspersonerna föredrar att tillämpa. Hypotesen baseras även på det som tidigare har 

observerats när motoriska aktiviteter har tränats under betingelsen att aktiviteten som utfördes var 
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ny för försökspersonerna (Zimmerman & Kitsantas, 1997). I den studien visades att betingelsen 

”processmål” gav högre inre motivation än betingelsen resultatmål. Processmålen i studien lade 

fokus på hur den motoriska aktiviteten skulle utföras på ett bättre sätt och det har även 

uppmärksammats att definitionen för processmål liknar den för inlärningsmål (Zimmerman & 

Kitsantas, 1997). Likheten som processmål delar med inlärningsmål skulle då kunna vara en 

förklaring till varför processmål kan ha orsakat högre inre motivation. 

 

Eftersom det i process och inlärningsmål läggs fokus på det som behöver förbättras är det möjligt 

att det har en koppling till teorin om att det existerar ett psykologiskt behov av att känna sig 

kompetent. Detta hävdas av Deci och Ryan (2008), vilket utgör en del av deras makroteori Self-

determination Theory (SDT). I SDT hävdas även att desto mer en individ får känna sig kompetent 

jumer kommer den individens inre motivation att öka (Ryan &Deci, 2008). Detta skulle kunna 

förklara varför individer med inlärningsmål får en ökad inre motivation när de upplever att de har 

blivit skickligare. Experiment har visat att positiv feedback, som informerar individen om hur 

mycket bättre individen utför en uppgift, ökar inre motivation i motsats till att inte få någon 

feedback alls (Deci, 1971). Även Vallerand och Reid (1984) observerade att individers inre 

motivation påverkades av positiv och negativ feedback, där negativ feedback minskade den inre 

motivationen i jämförelse med ingen feedback. Utifråndessa resultat drog forskare (Deci & Ryan, 

1980) slutsatsen att det kan existera ett behov av att känna sig kompetent och vars tillfredställande 

leder till ökad inre motivation. White (1959) teoretiserade att skälet till att människan verkar ha en 

sorts uthållig motivation, som eggar lärande och förbättrande av en förmåga, är att denna motivation 

skulle kunna ha överlevnadsvärde. White (1959) anmärkte att människan behövde lära sig att 

kompetent använda ett flertal verktyg under en lång tid för att överleva i sin ursprungliga miljö. 

 

2. Metod 

2.1 Försökspersoner 

Trettio försökspersoner mellan 18 och 28 års ålder deltog i experimentet. Det var sex kvinnor och 

24 män. Alla försökspersonerna var studerande vid Luleå tekniska universitet. Det var 20 

försökspersoner som fortfarande studerade för att erhålla en kandidatexamen och 10 för att erhålla 

en andra examen. Det var 15 försökspersoner som studerade sitt huvudämne i samhällsvetenskap, 

10 i teknik och teknisk industri och femi humaniora. Hälften av försökspersonerna utförde 

uppgiften med inlärningsmål och andra hälften med resultatmål.  

2.2 Material 

Uppgiften som försökspersonerna utförde bestod av totalt fem ark. Uppgiften började med en 

inledning som gav instruktioner för hur utförandet med uppgiften skulle ske. Det fanns två 

versioner av uppgiften och dessa versioner hade var sin formulering av ett slutmål med uppgiften, 

vilken försökspersonen hade fått instruktion att följa. En version hade slutmålet ”att försöka bli 

bättre på att tillämpa sig av begreppet kognitiv dissonans”, vilket är ett inlärningsmål. Den andra 

versionen hade slutmålet att ”ha försökt tillämpa sig av begreppet kognitiv dissonans så korrekt som 

möjligt”, vilket är ett resultatmål. Dessa slutmål nämndes flera gånger i uppgiften samt att det stod 

det i uppgiftens instruktioner att försöksperson skulle läsa slutmålen varje gång de nämndes.  

 

Intrinsic Motivation Inventory/IMI (Deci, & Ryan, 1982) är ett mätinstrument som har använts i en 

rad experiment, där inre motivation och självreglering har studerats för olika aktiviteter (Ryan, 

1982; Ryan, Mims, & Koestner, 1983; Plant & Ryan, 1985; Ryan, Connell, & Plant, 1990; Ryan, 

Koestner, & Deci, 1991; Deci, Eghrari, Patrick, & Leone, 1994). Versionen av enkäten som 

användes hade 22 frågor och var en version designad för att mäta den inre motivation, som en 

individ har för en uppgift. Den hade skalorna: intresse/nöje, upplevt självförtroende, upplevd 
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press/påfrestning, samt upplevd valfrihet. Det är skalan intresse/nöje som mäter individens inre 

motivation. Frågorna översattes till svenska för denna studie.  

2.3Procedur 

Uppgiften framställdes baserat på förklaringen för begreppet kognitiv dissonans av Myers (2010). 

Uppgiften och enkäten justerades sedan med feedback, som hade erhållits från deltagarna i pilot-

experimentet. Urvalet av försökspersoner skedde genom ”snöbollssampling”. Försökspersonerna 

utförde uppgiften i en miljö, som de ansåg sig kunna koncentrera sig i när de inte var trötta eller 

stressade. Vilken betingelse som den första försöksomgången placerades i bestämdes med hjälp av 

en sexsidig tärning. Om tärningen visade en udda siffra efter ett kast skulle den första 

försöksomgången placeras i betingelsen resultatmål och om tärningen visade en jämn siffra skulle 

det vara i betingelsen inlärningsmål. Efter att betingelsen till den första försöksomgången hade 

bestämts valdes den återstående betingelsen till den andra försöksomgången. Sedan placerades 

varannan försöksomgång i varannan betingelse. Försökspersonerna informerades om att de fick 

ställa frågor om de inte förstod något i uppgiften. Efter uppgiften fick de uppskatta hur intressant 

den var att utföra genom att svara på IMI-enkäten. När uppgiften var över informerades 

försökspersonerna om vad hela syftet var med uppgiften. Vissa försökspersoner fick utföra 

uppgiften samtidigt och dessa individer var tillräckligt nära varandra för att kunna se varandra.  

 

2.4Databehandling 

I SPSS framställdes först två histogram för att bedöma om datan i de två betingelserna var 

tillräckligt normalfördelade för ett oberoende t-test. Efter det utfördes ett oberoende t-test för att 

bedöma om den genomsnittliga differensen av inre motivation mellan de två betingelserna var 

signifikant. 

 

3. Resultat 

Betingelsernas normalfördelning fastställdes och visas i Figur 1 och 2. Det observerades ingen 

signifikant skillnad i inre motivation för betingelserna på .05 nivån, t(28) = -,162, p> ,05. Det 

existerade högre inre motivation för uppgiften med resultatmål än för uppgiften med inlärningsmål, 

men detta resultat var ej signifikant. Hypotesen att försökspersoner i genomsnitt skulle erhålla högre 

inre motivation för en uppgift med inlärningsmål än för en identisk uppgift med resultatmål fick 

alltså ej något stöd. 
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Figur 1. Frekvensen av alla medelvärden för skattningarna i betingelsen inlärningsmål. 

Intresset för uppgiften med inlärningsmål var i genomsnitt fyra på IMI-enkätens  

intresse/nöje skala där sex var max. 

 

 
Figur 2. Frekvensen av alla medelvärden för skattningarna i betingelsen resultatmål.  

Intresset för uppgiften med resultatmål var i genomsnitt fyra på IMI-enkätens intresse/nöje 

skala där sex var max. 

 

4. Diskussion 

Med det erhållna resultatet går det att dra slutsatsen att detta arbetes hypotes ej har fått något stöd. 

Troligtvis är den interna validiteten för låg för att det ska kunna påstås att hypotesen bör förkastas 

av rätt anledning.  

 

Den interna validiteten har sannolikt försämrats av att stickprovet var icke-slumpmässigt samt av att 

det inte utfördes en ordentlig slumpmässig fördelning till test- och kontrollgrupp. Det var enbart den 

första försöksomgången, som hade lika stor chans att bli placerad i de båda betingelserna. Det är 

också så att en lämplig matchingsvariabel hade varit kunskapen av att en gång ha förstått begreppet 
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kognitiv dissonans, men att sedan ha glömt vad det innebar. Denna variabel kan ha påverkat 

resultatet även om det var just utförandet av uppgiften, som IMI-enkäten skattade inre motivation 

för och inte inlärningen av begreppet kognitiv dissonans.  

 

Trots målformuleringen i uppgifternas slutmål är det möjligt att försökspersonerna valde att arbeta 

med den typ av målformulering, som de föredrog att tillämpa sedan innan. Det är alltså möjligt att 

många av försökspersonerna aldrig upplevde att de hade blivit bättre på att tillämpa begreppet 

kognitiv dissonans på samma sätt som en individ med inlärningsmål skulle ha gjort. De skulle då 

inte heller tolka misslyckanden, som potentiellt motiverande utmaningar att överträffa såsom i 

Dweck och Leggetts undersökning (1988). Om resultatet påverkades av att försökspersonerna 

upplevde negativa känslor när de misslyckades med att utföra vissa delar i uppgiften kan det vara så 

att de följde prestationsmål såsom i Diener och Dweck (1978, 1980). Experimentets interna validitet 

kan också ha försämrats av att det var just normativa prestationsnärmande mål, som kan ha följts av 

de försökspersoner som utförde uppgiften i närvaron av andra försökspersoner. En individ med 

normativa prestationsnärmande mål vill demonstrera hur kompetent individen är i jämförelse med 

andra (Elliot, 1999; Elliot & Church, 1997). Det är alltså möjligt att försökspersonerna med 

prestationsnärmande mål kan ha uppfattat sig som mindre kompetenta om någon annan blev 

snabbare färdig med uppgiften. Det är också möjligt att vissa försökspersoners enda mål med 

uppgiften var att utföra den så att de kunde hjälpa till med föreliggande arbete, då majoriteten av 

försökspersonerna kände personen som organiserade experimentet. I alla dessa tänkbara fall har det 

alltså uppstått hinder för att individen ska kunna fokusera på att tillfredsställa ett behov av att känna 

sig kompetent. 

 

Det är möjligt att begreppsvaliditeten hos IMI-enkäten kan ha påverkats genom att frågorna 

översattes till svenska. Det är möjligt att frågorna tolkades på ett annat sätt än deras engelska 

formuleringar. I en studie av Tsigilis och Theodosiou (2003) studerades dock en grekisk version av 

IMI och den bedömdes pålitlig så i detta arbete antas att reliabiliteten och validiteten hos IMI inte 

påverkades alltför mycket av översättningen.Det finns även andra studier i vilka IMI har granskats 

och visat att den har stark validitet, som i t.ex. studien gjord av McAuely, Duncan och Tammen 

(1989). Det var en fråga från den ursprungliga versionen av enkäten, som valdes bort för att 

uppgiften i detta arbete enbart utfördes av en försöksperson i taget. ”I think I did pretty well at this 

activity, compared to other students” var frågan som uteslöts. Försökspersonen skulle alltså inte 

kunna ha svarat på den frågan och dessutom mäter den enbart försökspersonens upplevda 

självförtroende. 

 

Det finns alltså skäl att anta att den interna validiteten i detta experiment är för låg för att arbetets 

hypotes ska kunna förkastas av rätt anledning, då resultatet kan ha påverkats av för många störande 

variabler. 

 

I framtida forskning kan bristerna i detta arbete uppmärksammas för att replikera experimentet utan 

dessa. Framför allt bör det tillämpas en ordentligt slumpmässig fördelning. Varannan 

försöksomgång ska placeras i varannan betingelse och att den första betingelsen bestäms genom ett 

tärningskast. Om det blir en udda siffra hamnar den första försöksomgången i en viss betingelse och 

om det blir en jämn siffra hamnar försöksomgången i en annan betingelse. Namnet på varje 

försöksperson skrivs upp på en papperslapp och alla papperslappar läggs i en skål. Denna skål 

blandas och sedan får en annan person än den experimentansvarige dra en papperslapp i taget. Det 

första namnet som dras hamnar i den första försöksomgången, det andra namnet i den andra 

försöksomgången och så fortsätter detta till dess alla försökspersoner har blivit tilldelade en 

betingelse. Snöbollssampling bör även undvikas på grund av risken att försökspersoner enbart utför 

uppgiften för att hjälpa den experimentansvarige med sitt experiment. I framtida forskning bör även 
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undvikas att ha med de studenter som en gång har förstått begreppet kognitiv dissonans, men sedan 

glömt vad det innebär. I framtida studier bör även undvikas att låta försökspersoner utföra uppgiften 

i andra försökspersoners närvaro på grund av att det finns en risk att försökspersonen följer 

normativt prestationsnärmande mål. I en replikering bör även alla försöksomgångar utföras i ett tyst 

rum, som t.ex. ett grupprum i biblioteket. Här tilläts försökspersonerna själva välja en miljö, som de 

trodde att de kunde koncentrera sig i när de utförde uppgiften. Det är dock möjligt att 

försökspersonerna kan ha underskattat hur distraherande vissa miljöer var.  

 

Något som kan tilläggas vad gäller framtida studier är att i sådana inte bara jämföra den upplevda 

känslan av inre motivation mellan betingelserna, utan även hur mycket försökspersonerna beter sig 

som individer drivna av inre motivation. Det är trots allt beteendeaspekten hos inre motiverade 

studenter som är mest intressant.  

 

Det har observerats att studenter, som har inre motivation söker efter ytterligare möjligheter att 

utföra den akademiska uppgiften och söker efter chansen att få utföra svårare uppgifter, samt att 

använda kunskapen eller skickligheten inom andra områden (Schunk, Pintrich, & Meece, 2008). I 

framtida studier kan det mätas hur mycket försökspersonerna söker efter ytterligare möjligheter att 

utföra uppgiften genom att låta uppgiften om kognitiv dissonans ha ett antal deluppgifter som inte 

är obligatoriska. Sedan bör det räknas hur många sådana deluppgifter som försökspersonerna i en 

betingelse har utfört i genomsnitt och om det råder signifikanta skillnader mellan betingelserna. 

Antalet deluppgifter som inte är obligatoriska bör vara åtminstone 10. Det är bättre att ha för många 

uppgifter så att hela beteendets styrka kan mätas. Om det enbart finns fem sådana deluppgifter ges 

inte möjligheten att mäta om försökspersonen skulle kunna ha utfört sju sådana deluppgifter. Hur 

många svårare deluppgifter som försökspersonen utför kan mätas genom att lägga till icke-

obligatoriska deluppgifter. Det bör också tydligt skrivas att dessa deluppgifter är svårare än de andra 

deluppgifterna. Antalet deluppgifter som är svårare bör vara mångaså att hela beteendets styrka kan 

mätas. Därefter bör det räknas hur många sådana deluppgifter som försökspersoner i en betingelse 

har utfört i genomsnitt och sedan bedöma om det råder signifikanta skillnader mellan betingelserna. 

Slutligen bör det mätas hur mycket de har använt sig av kunskapen om kognitiv dissonans utanför 

experimentet. Detta görs genom att ringa och fråga hur många gånger de har använt sig av det i sin 

vardag en vecka efter att de hade sin försöksomgång. Försökspersonerna ska inte veta att detta 

kommer att ske då det kan motivera dem att tillämpa begreppet mer i sin vardag. Hur många gånger 

försökspersonerna påstår att de har tillämpat begreppet påverkas tyvärr av deras minne. Det är inget 

exakt tal som de kommer att kunna ge, men det är fortfarande väldigt intressant och då speciellt för 

de som har som målet att få elever att använda sig av kunskapen de lär sig i klassrummet utanför 

klassrummet. 

 

4.1. Etiska överväganden 

Informationskravet är till viss del uppfyllt genom instruktionerna för uppgiften, medan resterande 

information om experimentets syfte gavs efter att uppgiften var över. Det är med meningen ”Detta 

experiment ska studera studieteknik genom arbete på följande uppgift. Syftet är att fastställa hur bra 

detta studiematerial lämpar sig för studier samt hur bra man kan följa instruktionerna i uppgiften; 

det är alltså materialet som ska testas” som informationskravet uppfylls till viss del i uppgiften. 

Samtyckeskravet och nyttjandekravet är uppfyllt genom instruktionerna för uppgiften och ”Du har 

rätt att självständigt bestämma om du skall delta i experimentet. Du kan avbryta din medverkan när 
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du vill” uppfylls samtyckeskravet i uppgiften och”Ingen kommer att kunna identifiera dig genom 

ditt resultat på denna uppgift” meddelade försökspersonerna om att deras svar på uppgiften är 

konfidentiellt. Ett stöd till att konfidentialitetskravet har uppfyllts är att det inte går att identifiera 

vilken mätning av inre motivation som tillhör vilken försöksperson. Med meningen ”Resultatet av 

detta experiment kommer bara att användas för forskning om studieteknik” uppfylls nyttjandekravet 

i uppgiften. 
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6. Bilagor 
 

Appendix A 

 

Den svenska versionen av Intrinsic Motivation Inventory utformad för uppgifter 

 

TASK EVALUATION QUESTIONNAIRE 

Använd följande skala för att ange hur sanna du tycker att de följande påståendena är: 

 

1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

inte alls sant                                 någorlunda sant                                 väldigt sant 

 

 

1. Medan jag arbetade med uppgiften så tänkte jag på hur mycket jag gillade att jobba på den. 

2. Det kändes inte alls nervöst att göra uppgiften. 

3. Det kändes som att det var mitt eget val att göra uppgiften. 

4. Jag tycker att jag är rätt bra på den här uppgiften. 

5. Jag fann uppgiften väldigt intressant. 

6. Jag kände mig spänd när jag utförde uppgiften. 

7. Det var roligt att göra uppgiften. 

8. När jag utförde uppgiften så kände jag mig avslappnad. 

9. Jag tyckte det var väldigt kul att göra uppgiften. 

10. Jag hade egentligen inget annat val än att göra uppgiften. 

11. Jag är nöjd med min prestation på denna uppgift. 

12. Jag kände mig ängslig när jag utförde uppgiften. 

13. Jag tyckte att uppgiften var väldigt tråkig. 

14. Det kändes som att jag gjorde det jag ville göra medan jag utförde uppgiften.  

15. Det kändes som att jag utförde uppgiften på ett skickligt sätt. 

16. Jag tyckte att uppgiften var intressant.  

17. När jag gjorde uppgiften så kändes det som att jag var under press. 

18. Det kändes som att jag var tvungen att göra uppgiften. 

19. Jag skulle beskriva uppgiften som väldigt rolig. 

20. Jag utförde uppgiften för att jag inte hade något val. 

21. Jag kände mig rätt kompetent efter att jag hade arbetat med den här uppgiften ett tag. 



 
 

Appendix B 

 

Uppgiften som behandlade kognitiv dissonans med inlärningsmål 

 

Inledning 

Detta experiment ska studera studieteknik genom arbete på följande uppgift. Syftet är att fastställa 

hur bra detta studiematerial lämpar sig för studier samt hur bra man kan följa instruktionerna i 

uppgiften; det är alltså materialet som ska testas. I uppgiften så kommer du att få ett slutmål som 

ska följas. Så länge du uppfyller slutmålet så kommer du att göra det som efterfrågas. Så fort ett 

slutmål nämns i uppgiften så ska det läsas även om det verkar irrelevant! Slutmålet med denna 

uppgift är att försöka bli bättre på att tillämpa begreppet kognitiv dissonans. Du kommer att 

bli påmind om detta slutmål. 

 

Det är tillåtet att be experimentansvarig att klargöra det i uppgiften som är oklart. Du har ingen 

tidsbegränsning på dig att slutföra uppgiften. Du har rätt att självständigt bestämma om du skall 

delta i experimentet. Du kan avbryta din medverkan när du vill. Resultatet av detta experiment 

kommer bara att användas för forskning om studieteknik. Ingen kommer att kunna identifiera dig 

genom ditt resultat på denna uppgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elias Tesfa är experimentansvarig under handledning av universitetsadjunkt Mats Danielsson vid 

institutionen för ekonomi, teknik, och samhälle i Luleå tekniska universitet. Vänd bladet för att 

börja med uppgiften. 



 
 

Del 1 

Till att börja med så kommer jag att använda båda ”oförenliga” och ”går emot varandra” för att 

skapa variation i denna text men de betyder samma sak. Kognitiv dissonans är den obehagliga 

känslan som skapas när man har uppfattat två fenomen som går emot varandra. Så vad är det för 

”fenomen” som måste gå emot varandra? Jo, ens egna tankar, trosföreställningar (beliefs på 

engelska), känslor, attityder, och handlingar; detta är de fem kategorierna i vilka fenomenen kan 

ingå.  

 

En trosföreställning är alltså ett påstående om något som du tror är sant. Attityder är ett påstående 

om något du tycker att man bör/bör inte vara eller göra för att det är negativt/positivt i något 

avseende. Tankar är helt enkelt saker du har i huvudet. Tumregeln är att en mening som börjar med 

”jag tror att…” beskriver en trosföreställning, en mening som börjar med ”jag tycker att man 

bör/inte bör…” beskriver en attityd, en mening som börjar med ”jag känner mig…” eller ”det 

känns…” beskriver en känsla. 

 

Trosföreställningar och attityder kan vara oförenliga med fenomen ifrån alla kategorier (inklusive 

sin egen kategori) medan tankar, känslor och handlingar endast kan vara oförenliga med 

trosföreställningar eller attityder. När man inser att två fenomen ifrån dessa kategorier är oförenliga 

hos sig själv så uppstår känslan kognitiv dissonans.  

 

Följande är exempel på vissa variationer av kategorierna som skulle kunna leda till att kognitiv 

dissonans uppkommer: 

-Att veta att man har trosföreställningen ”jag tror att säljare inte går att lita på” och 

trosföreställningen ”jag tror att min farsa som är säljare går att lita på”.  

-Att veta att man tycker att ”man bör alltid vara ärlig” och att man tycker att ”man bör tänja på 

sanningen när man tjänar på det”.  

-Att veta att man tycker att ”man bör vara självständig” och att veta att man tänker ”men vem ska 

jag fråga om hjälp nu?” så fort man gör något krävande.  

-Att veta att man tycker att ”man bör alltid vara lugn som person” och att man känner sig irriterad 

så fort någon försöker reta en.  

-Att veta att man inte orkade att sortera soporna en dag och att man tycker ”man bör bry sig om 

miljön”.  



 
 

Slutmålet med denna uppgift är att försöka bli bättre på att tillämpa begreppet kognitiv 

dissonans. 

 

Deluppgift 1: ge exempel på någon som upplever kognitiv dissonans på grund av  

1) två oförenliga trosföreställningar  

2) två oförenliga attityder  

3) en attityd som är oförenlig med vissa tankar  

4) en trosföreställning som är oförenlig med en känsla  

5) en attityd som är oförenlig med en handling. 

(Skriv alltså ett exempel för alla fem). 

(Om du inte är säker på var gränsen går mellan trosföreställning och attityd, attityd och känsla, eller 

handling och tanke så välj det som du tycker låter bäst). 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 



 
 

Del 2 
När man känner kognitiv dissonans vill man eliminera känslan så fort som möjligt. Man kan göra 

detta på tre sätt. 1) Genom att ändra på något av de två oförenliga fenomenen från de fem 

kategorierna. Alltså att antingen sluta tänka vissa tankar, att sluta känna på ett visst sätt, att ändra en 

attityd, eller en trosföreställning, eller en handling. 2) Genom att komma på en bortförklaring som 

gör att man kan acceptera de två fenomenen. 3) Genom att distrahera/fokusera sig på något annat än 

de två oförenliga fenomenen.  

 

Följande är exempel på de tre metoderna: 

-Elias vet nu att han tror att ”jag är alltid snäll” och att han inte kan sluta tänka på hur han skulle 

vilja slå hans elaka chef. Elias känner kognitiv dissonans och eliminerar den genom att sluta tro på 

att han ”alltid är snäll”. 

-Elias vet nu att han tycker att ”män inte ska visa känslor när de är ledsna” och att han just blev 

tårögd när han såg på en film. Elias känner kognitiv dissonans och eliminerar den genom att komma 

på bortförklaringen ”jag är bara tårögd för att jag fick något i ögat”. 

-Elias vet att han inte pluggar och att han tycker att ”jag bör göra läxan idag om jag inte vill hamna 

efter”. Elias känner kognitiv dissonans och eliminerar den genom att distrahera sig själv med tv. 

 

 

 



 
 

Slutmålet med denna uppgift är att försöka bli bättre på att tillämpa begreppet kognitiv 

dissonans. 
 

Deluppgift 2: ge först exempel där kognitiv dissonans uppstår på grund av förhållandet 

mellan två fenomen och sedan hur personen i exemplet eliminerar den kognitiv dissonansen  

1) genom att ändra en av de oförenliga fenomenen  

2) genom att komma på en bortförklaring som gör att man kan acceptera de två fenomenen  

3) genom att distrahera/fokusera sig på något annat än de två oförenliga fenomenen. 

(Du ska alltså ha skrivit ett exempel för alla tre). 

(Du får återanvända gamla exempel). 

(Om du inte är säker på var gränsen går mellan trosföreställning och attityd, attityd och känsla, eller 

handling och tanke så välj det som du tycker låter bäst). 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Appendix C 

 

Uppgiften som behandlade kognitiv dissonans med resultatmål 

 

Inledning 

Detta experiment ska studera studieteknik genom arbete på följande uppgift. Syftet är att fastställa 

hur bra detta studiematerial lämpar sig för studier samt hur bra man kan följa instruktionerna i 

uppgiften; det är alltså materialet som ska testas. I uppgiften så kommer du att få ett slutmål som 

ska följas. Så länge du uppfyller slutmålet så kommer du att göra det som efterfrågas. Så fort ett 

slutmål nämns i uppgiften så ska det läsas även om det verkar irrelevant! Slutmålet med denna 

uppgift är att försöka bli bättre på att tillämpa begreppet kognitiv dissonans. Du kommer att 

bli påmind om detta slutmål. 

 

Det är tillåtet att be experimentansvarig att klargöra det i uppgiften som är oklart. Du har ingen 

tidsbegränsning på dig att slutföra uppgiften. Du har rätt att självständigt bestämma om du skall 

delta i experimentet. Du kan avbryta din medverkan när du vill. Resultatet av detta experiment 

kommer bara att användas för forskning om studieteknik. Ingen kommer att kunna identifiera dig 

genom ditt resultat på denna uppgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elias Tesfa är experimentansvarig under handledning av universitetsadjunkt Mats Danielsson vid 

institutionen för ekonomi, teknik, och samhälle i Luleå tekniska universitet. Vänd bladet för att 

börja med uppgiften. 



 
 

Del 1 

Till att börja med så kommer jag att använda båda ”oförenliga” och ”går emot varandra” för att 

skapa variation i denna text men de betyder samma sak. Kognitiv dissonans är den obehagliga 

känslan som skapas när man har uppfattat två fenomen som går emot varandra. Så vad är det för 

”fenomen” som måste gå emot varandra? Jo, ens egna tankar, trosföreställningar (beliefs på 

engelska), känslor, attityder, och handlingar; detta är de fem kategorierna i vilka fenomenen kan 

ingå. 

 

En trosföreställning är alltså ett påstående om något som du tror är sant. Attityder är ett påstående 

om något du tycker att man bör/bör inte vara eller göra för att det är negativt/positivt i något 

avseende. Tankar är helt enkelt saker du har i huvudet. Tumregeln är att en mening som börjar 

med ”jag tror att…” beskriver en trosföreställning, en mening som börjar med ”jag tycker att man 

bör/inte bör…” beskriver en attityd, en mening som börjar med ”jag känner mig…” eller ”det 

känns…” beskriver en känsla. 

 

Trosföreställningar och attityder kan vara oförenliga med fenomen ifrån alla kategorier (inklusive 

sin egen kategori) medan tankar, känslor och handlingar endast kan vara oförenliga med 

trosföreställningar eller attityder. När man inser att två fenomen ifrån dessa kategorier är 

oförenliga hos sig själv så uppstår känslan kognitiv dissonans.  

 

Följande är exempel på vissa variationer av kategorierna som skulle kunna leda till att kognitiv 

dissonans uppkommer: 

-Att veta att man har trosföreställningen ”jag tror att säljare inte går att lita på” och 

trosföreställningen ”jag tror att min farsa som är säljare går att lita på”.  

-Att veta att man tycker att ”man bör alltid vara ärlig” och att man tycker att ”man bör tänja på 

sanningen när man tjänar på det”.  

-Att veta att man tycker att ”man bör vara självständig” och att veta att man tänker ”men vem ska 

jag fråga om hjälp nu?” så fort man gör något krävande.  

-Att veta att man tycker att ”man bör alltid vara lugn som person” och att man känner sig irriterad 

så fort någon försöker reta en.  

-Att veta att man inte orkade att sortera soporna en dag och att man tycker ”man bör bry sig om 

miljön”.  



 
 

Slutmålet med denna uppgift är att försöka bli bättre på att tillämpa begreppet kognitiv 

dissonans. 

 

Deluppgift 1: ge exempel på någon som upplever kognitiv dissonans på grund av  

1) två oförenliga trosföreställningar  

2) två oförenliga attityder  

3) en attityd som är oförenlig med vissa tankar  

4) en trosföreställning som är oförenlig med en känsla  

5) en attityd som är oförenlig med en handling. 

(Skriv alltså ett exempel för alla fem). 

(Om du inte är säker på var gränsen går mellan trosföreställning och attityd, attityd och känsla, 

eller handling och tanke så välj det som du tycker låter bäst). 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 



 
 

Del 2 
När man känner kognitiv dissonans vill man eliminera känslan så fort som möjligt. Man kan göra 

detta på tre sätt. 1) Genom att ändra på något av de två oförenliga fenomenen från de fem 

kategorierna. Alltså att antingen sluta tänka vissa tankar, att sluta känna på ett visst sätt, att ändra 

en attityd, eller en trosföreställning, eller en handling. 2) Genom att komma på en bortförklaring 

som gör att man kan acceptera de två fenomenen. 3) Genom att distrahera/fokusera sig på något 

annat än de två oförenliga fenomenen.  

 

Följande är exempel på de tre metoderna: 

-Elias vet nu att han tror att ”jag är alltid snäll” och att han inte kan sluta tänka på hur han skulle 

vilja slå hans elaka chef. Elias känner kognitiv dissonans och eliminerar den genom att sluta tro 

på att han ”alltid är snäll”. 

-Elias vet nu att han tycker att ”män inte ska visa känslor när de är ledsna” och att han just blev 

tårögd när han såg på en film. Elias känner kognitiv dissonans och eliminerar den genom att 

komma på bortförklaringen ”jag är bara tårögd för att jag fick något i ögat”. 

-Elias vet att han inte pluggar och att han tycker att ”jag bör göra läxan idag om jag inte vill 

hamna efter”. Elias känner kognitiv dissonans och eliminerar den genom att distrahera sig själv 

med tv. 

 

 

 



 
 

Slutmålet med denna uppgift är att försöka bli bättre på att tillämpa begreppet kognitiv 

dissonans. 
 

Deluppgift 2: ge först exempel där kognitiv dissonans uppstår på grund av förhållandet 

mellan två fenomen och sedan hur personen i exemplet eliminerar den kognitiv dissonansen  

1) genom att ändra en av de oförenliga fenomenen  

2) genom att komma på en bortförklaring som gör att man kan acceptera de två fenomenen  

3) genom att distrahera/fokusera sig på något annat än de två oförenliga fenomenen. 

(Du ska alltså ha skrivit ett exempel för alla tre). 

(Du får återanvända gamla exempel). 

(Om du inte är säker på var gränsen går mellan trosföreställning och attityd, attityd och känsla, 

eller handling och tanke så välj det som du tycker låter bäst). 

 

 

______________________________________________________________________________ 
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