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Abstrakt 
Denna kvantitativa forskningsrapport inriktar sig på hur elever uppfattar sin egen 

matematiska förmåga, vilken grad av tilltro eleverna har till sin förmåga och hur de 

presterar i matematikämnet med särskilt fokus på metod- och problemlösningsuppgifter. 

Den litteratur som ligger till grund för studien baseras på vad det innebär att tro på sin 

egen förmåga, förmågan att kunna värdera sig själv och sin förmåga samt 

matematikuppgifters betydelse för skapandet av självuppfattning och tilltro till den egna 

förmågan. Den forskningsmetod som används för att kunna besvara studiens 

frågeställningar är av kvantitativ karaktär och består av ett självskattningsformulär där 

syftet är att synliggöra elevernas grad av tilltro till den egna matematiska förmågan samt 

ett tillhörande matematiktest där eleverna löser metod- och problemlösningsuppgifter. 

Lösningsfrekvensen av de olika uppgiftstyperna analyseras i relation till elevernas grad 

av tilltro. Studien genomsyras av ett socialpsykologiskt perspektiv och resultatet 

teoretiseras genom att utgå från den socialpsykologiska teorin om själveffektivitet samt 

symbolisk interaktionism. För att analysera sambanden har materialet även analyserats 

ur ett statistiskt perspektiv genom analysverktyget SPSS. Resultatet av studien visar att 

det verkar finnas ett samband mellan elevernas grad av tilltro till sin matematiska 

förmåga och hur de presterar i både metod- och problemlösningsuppgifter.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
 
”Unless people believe they can produce desired effects by their actions they have little 

incentive to act or to persevere in the face of difficulties” (Bandura, 2008, s 1) 

 

Hur en individ ser och uppfattar sig själv och tilltron till den egna förmågan att klara av 

saker utgör mer än ofta en betydande del för såväl personlig utveckling som för 

prestationer av olika karaktär. Frågan är om det är så att det redan i den tidiga 

skolutvecklingen finns begynnande tendenser hos eleverna i form av negativ 

självuppfattning och låg tilltro till sin egen förmåga som i förlängningen kan påverka 

deras utveckling negativt.  

 

I de tidiga grundskoleåren läggs grunden för elevernas fortsatta skolframgång. 

Matematikämnet är ett särskilt intressant och viktigt men även känsligt ämne vad gäller 

elevernas personliga utveckling av självuppfattning och tilltron till den egna förmågan. 

En fråga som eleverna i sin tidiga matematiska utveckling ställer sig är följande: är jag 

bra på matematik? Genom att tolka och utvärdera situationer i olika sammanhang får 

eleverna relativt snabbt ett svar på frågan. Eleverna omges konstant av situationer där de 

får bekräftelse av och genom kommunikation mellan lärare-elev, elev-lärare och mellan 

elev-elev. Enligt Ahlgren (1991) påverkar elevens uppfattning om sig själv och sin 

förmåga inte bara uppfattningen i skolsammanhang. ”Hur jag uppfattar mig själv i 

skolan får således konsekvenser för hur jag uppfattar mig själv i andra sammanhang 

och blir därmed av betydelse för individens framtid” (Ahlgren, 1991, s 167).   

 

Studien avser att undersöka och även synliggöra hur elever uppfattar sig själva i relation 

till matematisk förmåga, vilken tilltro eleverna har till sin matematiska förmåga och 

vilken roll det spelar på elevernas prestationer i matematikämnet. Studien bidrar till att 

synliggöra i vilken utsträckning elevernas egen uppfattning om sig själva påverkar hur 

de faktiskt presterar. Hur en elev uppfattar sig själv och sin förmåga skulle kunna vara 

avgörande faktorer för elevens fortsatta framgång i matematikämnet. Jenner (2004) 

menar att en av de konsekvenser som lärarens kommunicerade förväntningar kan skapa 

är att eleven uppfattar sig själv som misslyckad (a.a.). Läraren besitter en otroligt viktig 

position för att hjälpa eleverna att skapa en positiv bild av sig själv och sin förmåga. Det 

är av största vikt att lyckas fånga upp elever tidigt i sin utveckling för att den 

matematiska självuppfattningen och tilltron till den egna förmågan ska kunna utvecklas 

positivt, stärkas för att sedan kunna upprätthållas.  

 

Skolan är för eleven en viktig arena för den personliga utvecklingen och för skapandet 

av självbild och självuppfattning. I skolan sker lärandet genom ett socialt samspel. 

Enligt Imsen (2006) bygger elevens lärande på ett symboliskt samspel. Alltså ett 

samspel mellan eleven och skolans alla delar. Eleven utvecklar ett förhållningssätt till 

läromedel, bilder, uppgifter, gester, talat språk och mycket mer. Denna symboliska 

interaktion ligger till grund för elevens självuppfattning (a.a.). Skolan blir i denna 

mening en form av arena för självuppfattningen som eleven har i förhållande till skolan. 

Därför blir det viktigt att i studien hela tiden vara medveten om och förhålla sig till de 

sociala faktorer som påverkar elevernas självuppfattning och tilltro till sin förmåga.   

 

Studien kommer att fokusera på två matematiska förmågor. Enligt Skolverket (2017) 

ska eleverna utveckla fem förmågor i matematikämnet och de två förmågor som 

kommer att fokuseras på är metodförmåga och problemlösningsförmåga. De båda 

förmågorna används för att undersöka om det finns likheter eller skillnader i hur elever 
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uppfattar sin förmåga i beräkningsuppgifter och i uppgifter där informationen behöver 

tolkas och göras om till matematiska uttryck för att kunna lösas. Larsson (2015) 

beskriver den svenska skolans matematikundervisning som stagnerande. 

Undervisningen har under lång tid inneburit att läraren instruerar och att eleverna 

arbetar i sina läromedel med det som läraren först visat på tavlan. Hon anser att denna 

form av undervisning enbart gör att eleverna får träna på att välja beräkningsmetod och 

att genomföra uppgifterna korrekt utan att utveckla varken problemlösningsförmåga 

eller andra viktiga matematiska förmågor (a.a.).  Av egen erfarenhet kan jag se att det 

finns en viss tendens hos lärare att låta de elever som anses vara lågpresterande fokusera 

mer på beräkningsuppgifter, alltså metodförmåga, och högpresterande elever får 

fokusera mer på problemlösningsuppgifter och därmed alltså träna mer på 

problemlösningsförmågan.   
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2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka relationen mellan elevers självuppfattning av 

matematisk kompetens och elevers faktiska prestation i matematik med särskilt fokus på 

metod- och problemlösningsförmåga. Studien bidrar till att försöka synliggöra hur 

elevens tilltro till sin egen matematiska förmåga speglas i hur de presterar i 

matematikämnet genom att jämföra hur elever skattar sin egen förmåga i relation till 

specifika matematikuppgifter med den faktiska lösningsfrekvensen av dessa uppgifter. 

Jämförelsen av lösningsfrekvens i relation till självskattning bidrar till att synliggöra hur 

väl elevens egen uppfattning om sin egen matematiska förmåga representeras i deras 

faktiska prestationer. 

 

2.2 Frågeställningar 
 

1. Hur uppfattar elever sin matematiska förmåga? 

2. Finns det något samband mellan hur elever skattar tilltron till den egna matematiska 

förmågan och hur de presterar i metod- respektive problemlösningsuppgifter? Om det 

finns ett samband, vilket eller vilka finns det? 
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3 Begreppsförklaringar 
 

3.1 Självbegrepp 
Enligt Karin Taube (2007) finns det en mängd olika begrepp som belyser en individs 

uppfattning om sig själv. Några av begreppen är självuppfattning, självbild, 

självperception och självvärdering (a.a.). Av begreppen ovan kommer främst 

självuppfattning och självvärdering att användas i studien. Ett tredje begrepp som 

kommer förklaras är den så kallade självförmågan, eller tilltron till den egna förmågan, 

som även det kommer utgöra en betydande del av studien. 

 
3.1.1 Självuppfattning – av kompetens 

Självuppfattning anses vara uppdelad i ett antal olika områden. En uppdelning som 

Skaalvik presenterar är: fysisk, social, intellektuell, emotionell och moralisk 

självuppfattning (Ahlgren, 1991). Den del av självuppfattningen som studien kommer 

innefatta är främst intellektuell och emotionell självuppfattning. Enligt Imsen (2006) är 

självuppfattning en del av en individs personlighet som består av en sammanställning av 

alla uppfattningar som en individ har om sig själv. Även Imsen menar att 

självuppfattningen kan ses utifrån olika perspektiv eller inriktningar och det 

perspektivet som studien kommer fokusera är den som Imsen (2006) beskriver den 

kompetensinriktade självuppfattningen. Den kompetensinriktade självuppfattningen 

innebär den uppfattningen en individ har om sin egen förmåga att klara av exempelvis 

en specifik uppgift (a.a.). Begreppet självuppfattning kommer i studien att innebära en 

mer reflekterande del av hur en individ uppfattar sin egen förmåga. Den 

speglingsprocess som sker i de sociala sammanhang som eleverna ingår i blir en 

bärande del i självuppfattningsbegreppet.      

 
3.1.2 Självvärdering 

Taube definierar begreppet självvärdering enligt följande ”Självvärdering, som är 

självuppfattningens värderande aspekt, står under inflytande av…hur viktiga olika 

områden bedöms vara, av upplevelser av kontroll, spridningseffekter och jämförelse 

med betydelsefulla andra personer” (Taube, 2007, s 31). Enligt Ahlgren (1991) är 

självvärdering en form av värdering som utgör synen vi har på oss själva. Hon menar 

även att självvärderingen skapas i sociala sammanhang eller i socialt samspel. Elevers 

självvärdering i relation till skolsituationer kan kopplas samman med den klass som 

eleven ingår i. Ahlgren menar att för att eleven ska kunna värdera sig själv och sina 

prestationer behöver de kunna sätta in sina prestationer och resultat i ett sammanhang 

eller i en kontext. Genom att eleverna jämför sina resultat med andra skapas på så sätt 

en självvärderingsprocess (a.a.). Självvärdering handlar om hur bra man anser sig själv 

vara i relation till ett specifikt område. Elevernas självvärdering innebär en tolkning av 

dessa specifika områden som eleven har en relation till. Det är ett mått på den egna 

uppfattningen av vilka förutsättningar man har för att prestera väl i ett specifikt område 

(Skaalvik och Skaalvik, 2016). Självvärdering skiljer sig åt från begreppet självförmåga, 

som beskrivs nedan, genom att den fokuserar på vad en individ anses sig ha för 

förutsättningar att kunna prestera väl genom att ställa sin egen prestation emot någon 

annans. I detta arbete ses självvärdering som en form av bedömning av sin egen 

förmåga att prestera i relation till en specifik uppgift eller ett specifikt område.      

 
3.1.3  Självförmåga - Self-efficacy  

Socialpsykologen Albert Bandura (1997) myntade begreppet self-efficacy och begreppet 

kan förstås som en individs tilltro till sin egen förmåga att klara av en specifik uppgift 
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eller att nå ett specifikt mål (a.a.). Begreppet self-efficacy beskrivs enligt Reber (1995) 

som individens upplevelse av sin egen förmåga att kunna ta sig an en uppgift i ett visst 

sammanhang. Skaalvik och Skaalvik (2016) menar att self-efficacy kan översättas som 

självförmåga, alltså den egna förmågan att genomföra det som ställs framför en (a.a.). 

Precis som ovan så menar jag att begreppet självförmåga eller self-efficacy skiljer sig åt 

från självvärdering genom att det fokuserar på någon form av egen påverkan. Alltså den 

själveffektivitetsgrad som en individ har påverkar de möjligheter som en individ har för 

att prestera bättre. Self-efficacy kan sägas tillhöra den positiva psykologin, alltså 

psykologiska teorier om individens välbefinnande och välmående. Self-efficacy handlar 

om att jag själv har makt över mina prestationer, jag kan påverka mina prestationer. 

Graden av tilltro till sin förmåga behöver inte handla om att jämföra sig med andra utan 

påverkas mer av upplevelser av att lyckas, se andra lyckas eller bli uppmuntrad av andra 

att man kan klara av saker.  
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4 Litteraturbakgrund 
 

4.1 Att tro på sin egen matematiska förmåga 
Bandura (1997) menar att en individ inte enbart påverkar utan styr sig själv och sin egen 

omgivning genom sin tro på sig själv och sin förmåga (a.a.).Vid en kvalitetsgranskande 

undersökning, med särskilt fokus på matematik, som genomfördes av Skolverket (2003) 

framgick det att lusten att lära är starkt sammankopplad med individens tro på sin egen 

förmåga. Undersökningen visar att elever med en positiv uppfattning om sig själv och 

sin förmåga bidrar till att eleverna själva söker sig till utmaningar vilket i förlängningen 

ökar chanserna för att eleven fortsätter anstränga sig och vidareutvecklas positivt (a.a.). 

Även Linnanmäki (2002) visar genom sina omfattande studier att det finns ett starkt 

samband mellan matematisk prestation och självuppfattning. Hon hävdar att en låg 

(negativ) självuppfattning påverkar prestationer i ämnet negativt (lågt resultat) och att 

på samma sätt en hög (positiv) självuppfattning påverkar prestationer i ämnet positivt 

(högt resultat). Linnanmäkis longitudinella och tvärsnittsstudie visar 

sammanfattningsvis att sambandet mellan elevernas självuppfattning i åk 2 och faktiska 

matematikprestationer var relativt låg men att de elever som blev kategoriserade som så 

kallade lågpresterande behöll en låg självuppfattning genom årskurs 5 och 8. 

Linnanmäki menar att detta visar hur viktigt det är att eleverna i sin tidiga matematiska 

utveckling får känna att de lyckas och att ansträngningarna ger positivt resultat (a.a.). 

Ett flertal studier visar alltså att det verkar finnas en relation mellan självuppfattning 

och prestation i just matematikämnet. Det kan därför bli intressant att undersöka 

relationen mellan självuppfattning och faktisk prestation inom specifika delar av 

matematiken, då exempelvis jämföra likheter, skillnader och eventuella samband mellan 

olika matematiska förmågor.  

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017) står det tydligt 

att varje skola har som skyldighet att arbeta för att utveckla och stärka elevernas tilltro 

till sin egen förmåga (a.a.). Matematiken anses vara ett särskilt betydelsefullt ämne att 

prestera högt i. Vid den tidigare nämnda kvalitetsgranskande undersökningen framkom 

det i resultatet att många av informanterna önskade att de var en person som var duktig i 

matematik eftersom personen ifråga då upplevdes som kompetent (Skolverket, 2003). 

Hur elever uppfattar sig själva och sin matematiska förmåga blir alltså inte enbart en 

fråga som berör matematiken utan samtliga av skolans ämnen blir berörda.  

 

Att tro på sig själv och sin förmåga att klara av olika saker i olika situationer menar 

Taube (2007) är en process. Denna process handlar om skapandet av en individs 

självuppfattning vilket Taube menar sker genom en slags organisering och sortering av 

de intryck och upplevelser som en individ möter genom livet. Självuppfattningen är 

indelad i olika områden som Taube beskriver genom en förklaring av Shavelson modell. 

Hon skriver i enlighet med Shavelson att självuppfattningen är uppdelad i en form av 

rangordning där den allmänna självuppfattningen finns överst, under finns 

självuppfattningen kopplad till skolan och självuppfattningen kopplad till den sociala 

delen av självuppfattningen. Under självuppfattningen kopplad till skolan finns ett antal 

kategorier och då finns bland andra matematik som en egen underkategori. (a.a.). 

Processen är alltså högst individuell och självuppfattningen lika så. En individs 

uppfattning om sig själv och sin förmåga påverkas av alla de upplevelser och 

sammanhang som individen ingår i och ibland utsätts för. Taube (2007) menar att 

individens självuppfattning påverkas olika beroende på inom vilken kategori som det 

som individen ställs inför hamnar under. Varje kategori betyder olika mycket för olika 
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individer och därmed påverkar olika mycket beroende på vem det handlar om (a.a.). Så 

beroende på om en elev har en positiv eller negativ, stark eller svag uppfattning om sig 

själv och sin förmåga i matematikämnet påverkas självuppfattningen olika när det 

handlar om framgång eller misslyckanden. Lärarens roll handlar därför om att kunna 

förstå det komplexa förhållandet mellan en elevs självuppfattning och faktiska 

prestation. Eleven äger sin unika självuppfattning och omgivningen är medskapare i den 

ständigt utvecklande processen.  

 

Tilltron till den egna förmågan kan även kopplas samman med motivation. Enligt Giota 

(2014) finns det olika former av drivkraft hos elever som gör att de har olika grader av 

motivation inför olika uppgifter eller situationer. Denna drivkraft påverkar elevens 

prestationsnivå, vilken ansträngningsgrad och vilka mål eleven sätter inför sig själv 

(a.a.). Eftersom att motivationen påverkar hur mycket en individ anstränger sig och 

därmed prestationsnivån påverkas även självuppfattningen. Giota (2014) hävdar att 

lärarens bedömning och kommunikation av bedömning till eleverna påverkar elevernas 

uppfattning om sin egen förmåga (a.a.). Så elevernas tidigare intryck och upplevelser 

påverkar självuppfattningen och självuppfattningen påverkas av bedömning och 

återkoppling och motivationen verkar som ett kitt för att eleven ska utvecklas positivt. 

Giota (2014) menar även att motivation ur ett interaktionistiskt perspektiv inte kan ses 

till en individ utan hela kontexten, sammanhanget, omgivningen och situationen 

behöver tas i beaktning. 

 

Enligt Banduras (1995) teori om själveffektivitet finns det några kärnfaktorer som 

påverkar graden av tilltro till sin förmåga. En av faktorerna kallar han för mastery 

experiences vilket kan översättas som erfarenhet av bemästrande. Alltså att man 

behöver få rika erfarenheter av att lyckas och klara av olika uppgifter eller når mål 

(a.a.). Det innebär att en individ som lyckas ofta, lyfts av sina erfarenheter av 

bemästrande och därigenom utvecklar en starkare självuppfattning. Så relationen är 

ömsesidig. Självuppfattningen stärks av erfarenhet av bemästrande och man bemästrar 

fler uppgifter eller når fler mål om man har en stark självuppfattning. Linnanmäki 

(2002) beskriver i sin studie att det som eleverna presterar i matematik påverkar 

självuppfattningen mer än det omvända, att självuppfattningen påverkar hur eleverna 

presterar (a.a.). Det finns dock en stark ömsesidighet i relationen mellan prestation och 

självuppfattning.  

 

4.2 Förmågan att bedöma sig själv 
Lundahl (2014) menar att det under väldigt lång tid varit allmän känt inom vetenskapen 

att bedömning av elevers kunskaper påverkat elevers självkänsla och självuppfattning 

negativt. Den negativa inriktningen handlar då ofta om den summativa delen av 

bedömning, alltså genom exempelvis prov. Den formativa bedömningen, alltså genom 

fortlöpande feedback och självbedömning, har de senare åren studerats noggrant och 

forskare menar att den formativa bedömningen verkar ha en positiv effekt på elevernas 

självuppfattning (a.a.). En del av den formativa bedömningen handlar alltså om att 

eleverna själva ska utvärdera sina kunskaper. Wery och Thomsons (2013) forskning 

visar att elevers förmåga att självvärdera sina kunskaper påverkar i vilken grad eleverna 

tar ansvar för sitt eget kunskapsutvecklande. Enligt Wery och Thomson bidrar elevernas 

självvärdering till att skapa en medvetenhet hos eleverna vilket i förlängningen gör att 

de istället för att jämföra sina kunskaper med andra börjar jämföra med sig själv och 

sina egna kunskaper. Att ha förmågan att kunna självvärdera sina egna kunskaper 

innebär att eleven får möjlighet att få känna sig kompetent då det fokuseras på det som 

eleven kan och inte på det som den har svårigheter i (a.a.). Enligt Lundahl (2014) 



  
 

8 

påverkas elevernas resultat negativt om bedömningen på något sätt kan kopplas samman 

med elevens identitet och han menar att bedömningen bör innefatta hur eleven kunde 

gjort annorlunda, vad som var huvudmålet med uppgiften samt gå igenom elevens 

lösning (a.a.). För att eleverna ska kunna bedöma sig själva och sin förmåga behöver de 

få möta och arbeta med konkreta och tydliga bedömningsstrategier. Genom att läraren 

modelerar och använder sig av konkret och tydlig feedback som inte på något sätt lägger 

en värdering på eleven som person kan bedömningsprocessen utvecklas positivt.    

 

Att kunna självvärdera sig själv och sin förmåga kan kopplas samman med elevers 

självuppfattning och faktiska prestation. Stringer och Heath (2008) visar genom sin 

forskning hur en viss form av prestation, akademisk prestation, relaterar till en viss form 

av självuppfattning, akademisk självuppfattning. En specifikt inriktad självuppfattning 

inom ett specifikt område och även Stringer och Heath visar att det finns ett samband 

mellan prestation och självuppfattning. I relation till det faktiska sambandet synliggör 

Stringer och Heath dess komplexitet. De hävdar att det finns ett stort behov av att 

utveckla kommunikation och interaktion som rör begreppet självuppfattning för att 

eleverna ska kunna utveckla en positiv bild av sig själv (a.a.). I skolan handlar det om 

att som lärare besitta förmågan att kunna kommunicera förväntningar men även 

synliggöra för eleven vad den kan och vad som behöver utvecklas. Hannula (2006) 

menar att eleverna behöver få feedback som är målorienterad, detaljerad och uttalad 

men då för att motivationen ska kunna upprätthållas (a.a.). En god självvärdering 

bygger på att eleverna jämför sina resultat med sig själva, att bedömningen av deras 

kunskaper återges konstruktivt, att eleverna arbetar utifrån uppnåeliga mål och att 

eleverna hela tiden får känna att de lyckas med sin inlärning (Skaalvik och Skaalvik, 

2016). Forskningen visar alltså att det verkar finnas ett samband mellan elevers 

självuppfattning, faktiska prestation och förmåga att självvärdera. Hur läraren 

kommunicerar förväntningar, synliggör lärandet, ger konkret framåtsyftande feedback 

skulle alltså kunna synliggöras genom att studera elevernas faktiska prestationer i 

relation till elevernas egen självuppfattning. En intressant aspekt är därför att undersöka 

skillnader och likheter mellan hur elever uppfattar sin egen förmåga i relation till två 

olika förmågor. Skulle det kunna vara så att lärarens förväntningar på olika elever 

skiljer sig åt beroende på om det handlar om en beräkningsuppgift eller en 

problemlösningsuppgift.  

 

Shen och Pedulla (2000) har genomfört en övergripande kvantitativ landsöverskridande 

forskning där de jämför elevernas akademiska självuppfattning i matematik och 

naturvetenskap med deras faktiska prestationer i båda ämnena. Studien genomfördes i 

40 olika länder och resultatet visar att elever med hög självuppfattning tenderar att 

prestera högre än elever med låg självuppfattning. Det som studien även lyfter fram är 

att det finns tendenser som tyder på att länder som visar relativt låg prestationsnivå 

också har lägre kravnivåer i ämnet, detsamma gäller för högpresterande länder som då 

tenderar att ha högre akademiska kravnivåer (a.a.). Självvärderingen sker alltså i och 

genom ett sorts ramverk, nämligen de styrdokument som skolan verkar utefter. 

Självvärderingsprocessen påverkar även den av en mängd faktorer som lärare bör vara 

medvetna om.  

 

För att kunna bedöma sig själv och sin förmåga krävs tydlig och konkret 

kommunikation. Det framgår genom Skolinspektionens (2009) kvalitetsgranskande 

undersökning vilken betydelse elevernas egen medvetenhet om sig själva och sin 

förmåga har för att de ska kunna vidareutvecklas positivt. Elevernas medvetenhet är 

starkt sammankopplat med om eleverna uppfattar att det finns tydliga mål och ett tydligt 
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kommunicerat syfte kopplat till undervisningen. Det framgår även att det finns en risk 

för elever som enbart arbetar med läromedel och stenciler att hamna i en negativ 

utveckling i matematikämnet. Anledningen är att ämnet med tiden blir mer och mer 

abstrakt och upplevs ur ett elevperspektiv som att den inte längre fyller någon funktion 

(a.a.). Motivationen och den inre drivkraften hos eleverna kan alltså få näring av en 

tydlig kommunikation och en måluppfyllelse som är betydelsefull för eleven och inte 

bara en uppgift som ska bli färdig och sättas in i en pärm.       

 

4.3 Matematikuppgifter och dess betydelse 
Under följande rubriker kommer metoduppgifter samt problemlösningsuppgifter att 

definieras. Efter följer en problematisering av matematikuppgifters betydelse för lärande 

och undervisning. 

 
4.3.1  Definition av problemlösningsuppgift och metoduppgift 

Problemlösningsuppgifter beskrivs på en mängd olika sätt beroende på syfte och 

användningsområde. Något som de flesta ändå är överens om är att det inte finns ett sätt 

att lösa en problemlösningsuppgift på och att lösningsmetoden inte är förutbestämd 

(Burman, 2006). Taflin (2007) menar att för att det ska räknas som en 

problemlösningsuppgift så behöver den kräva en större ansträngningsgrad än en 

textuppgift. Precis som Burman menar Taflin att man i en problemlösningsuppgift inte 

ska kunna se att det bara finns en given metod för att lösa uppgiften med (a.a.). I såväl 

läromedel som i undervisningen i matematik används problemlösningsuppgifter som 

”extrauppgifter” eller ”kluringar”, helt enkelt uppgifter som de elever som arbetar riktigt 

snabbt bara hinner med att göra. Elever som aldrig hinner komma fram till den där sista 

”extra uppgiften” skulle därmed kunna riskera påverkas negativ när det kommer till 

självuppfattning och självbild.  
 

Metoduppgift är enligt Burman (2006) en uppgift där eleverna förväntas använda sig av 

en viss typ av metod, vilket även kan benämnas som tillämpningsuppgift. Det vill säga 

att eleven i uppgiften ska tillämpa en välbekant metod i uppgiften. Definitionen av en 

rutinuppgift menar Hagland och Åkerstedt (2014) är att eleven direkt förstår vad 

uppgiften kräver för metod och hur eleven ska gå till väga för att lösa den. Även 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) menar att en rutinuppgift definieras som en uppgift 

där metoden är förutbestämd. De menar att rutinuppgifter är uppgifter där beräkning står 

i centrum och symboler används för beräkningen (a.a.). Beräkningsuppgifter eller 

metoduppgifter är uppgifter som elever i åk 3 möter nästintill dagligen. Dessa uppgifter 

tillskrivs en betydande stor del av de läromedel som eleverna får till sig. Även i denna 

typ av uppgifter så skulle elever som knappt hinner med att göra dessa uppgifter på 

lektionstid att tappa såväl motivation som positiv självuppfattning. Oavsett om det 

handlar om problemlösningsuppgift eller metoduppgift är det viktigt att eleverna ges 

möjligheter till variation och därmed att eleverna ges möjligheter att bli bättre och 

utvecklas inom båda områden. 

 
4.3.2 Matematikuppgifters betydelse för lärande och undervisning 

Skolinspektionen (2009) genomförde 2009 en kvalitetsgranskande undersökning som 

syftade till att synliggöra resultatet av de insatser som skolor gjort, med särskilt fokus på 

matematikämnet, för att lyfta elevers resultat. Den omfattande studien genomfördes i 10 

kommuner runt om i landet och i 23 olika grundskolor. Studien innefattades av 

observationer av matematiklektioner med efterföljande djupintervju med lärare samt 

ifyllandet av en enkät. Genom undersökningen framgår det att eleverna arbetar 59 

procent av tiden enskilt, och det enskilda arbetet innebär läromedel eller stencil med 
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uppgifter. 90 procent läromedelsarbetet handlar om att träna på en viss räkneregel eller 

ett visst räknesätt vilket innebär att metodförmågan står i fokus nästan hela tiden. Den 

tiden som eleverna får ett arbetsblad eller stencil handlar det istället om 64 procent av 

tiden som går åt till metodförmågan (a.a.). Undersökningen visar tydligt att eleverna i 

grundskolan arbetar en betydande del av sin matematikundervisningstid med 

metodförmåga vilket då innebär att de andra förmågorna hamnar i skymundan. Även 

Niss (2003) menar att matematikuppgifter utgör en betydande del av undervisningen av 

matematik (a.a.). Uppgifterna är det som läromedlet innehåller, det som läraren 

använder i undervisningen och är därmed det som eleven får till sig genom 

undervisningen. Olika typer av uppgifter kräver olika typer av kompetens. Pettersson 

och Wistedt (2013) beskriver matematisk kompetens bland annat som en flexibilitet och 

kreativitet och att elever behöver få vara allt annat än bara producenter när det kommer 

till matematikuppgifternas lösningskaraktär (a.a). Men först och främst en förklaring av 

matematikuppgifter. Matematikuppgifter kan ordnas och kategoriseras på många olika 

sätt. Enligt Hagland och Åkerstedt (2014) kan matematikuppgifter delas in i tre 

huvudkategorier; rutinuppgift, textuppgift och problem. Nedan följer en illustration över 

hur de olika uppgiftstyperna relaterar till varandra (Figur 1).   

 
Figur 1. Kategorisering av olika uppgiftstyper (Hagland & Åkerstedt, 2014) 

 

Enligt Figur 1 (Hagland & Åkerstedt, 2014) kategoriseras alltså matematikuppgifter 

som rutinuppgift, textuppgift eller problem. Problem kan delas upp i två olika kategorier 

nämligen rika problem eller övriga problem.  

 

Boaler (1998) har genomfört en 3-årig fallstudie som syftade till att undersöka hur olika 

undervisningstraditioner i matematik påverkade elevernas resultat. Boaler använder sig 

av begreppen öppna eller stängda problem, med vilket hon menar uppgifter med flera 

lösningsalternativ respektive uppgifter med endast ett lösningsalternativ. Två skolor 

undersöktes, varav den ena använde sig av läromedel (traditionell undervisningsmetod) 

och den andra använde sig av olika undervisningsmetoder (blandat öppna, rika 

problem). Boalers slutsats är att de elever som undervisades enligt den traditionella 

formen utvecklade en metodförmåga eller en rutinlösningsförmåga vilken bedömdes 

som relativt limiterad när eleverna hamnade utanför läromedlets trygga bas. De elever 

som undervisades enligt den mer öppna formen utvecklade ett mer kreativt tänkande 

vilket innebar att de hade ett försprång vad gäller att kunna dra slutsatser och kunna 

tänka i olika banor. Boaler menar att alla elever är olika och behöver olika saker för att 

kunna lära sig. Genom den alternativa arbetsformen menar hon att eleverna bygger sitt 

självförtroende, för att de uppgifterna kräver mer och blir därför viktigare att bemästra 

för eleverna (a.a.). Skolinspektionens (2009) omfattande kvalitetsgranskande 

undervisning visade att eleverna enbart fick använda sin rutinlösningsförmåga när det 

gäller läromedelsundervisning och då att samtliga av de andra matematiska förmågorna 

missgynnades (a.a.).  
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Christiansen och Walther (1986) menar att de uppgifter som presenteras för eleverna i 

undervisningen påverkar hur eleverna tar sin an uppgiften, hur läraren förbereder 

undervisningen och hur undervisningen ska fortsätta efter det att eleverna löst 

uppgifterna. De menar att uppgifterna som lärare använder i undervisningen styrs av 

den form av kunskap som den undervisande läraren har i matematikämnet. Det blir en 

spegling av lärarens kunskaper och även en spegling av lärarens uppfattning eller egen 

erfarenhet av undervisning i ämnet (a.a.). Den komplexa roll som uppgifterna i 

undervisningen spelar har omfattande betydelse för elevernas lärande, utveckling och 

framtida uppfattning av matematikämnet. Uppgifterna i denna studie ses som två 

separata delar, metoduppgift respektive problemlösningsuppgift, men i själva verket är 

de båda uppgifterna starkt sammankopplade med varandra. Christiansen och Walther 

(1986) belyser hur så kallade metoduppgifter, eller rutinuppgifter, kan användas för 

analys i form av att exempelvis argumentera för lösningar eller att undersöka 

bakomliggande mönster (a.a.). Denna nära relationen mellan vad som anses vara en 

problemlösningsuppgift och metoduppgift kommer att diskuteras vidare i metod- och 

resultatdiskussion, avsnitt 7 och 8. 

   

4.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man se tendenser som visar att variation är ett viktigt begrepp 

när det handlar om att elevernas självuppfattning och tilltro till sin egen förmåga ska 

kunna utvecklas positivt. Det finns en mängd faktorer som både speglar med också 

påverkar resultatet av undervisning av pedagogiskt kvalitativ undervisning. Innanför 

den pedagogiska ramen förefaller det ett stort ansvar vad gäller val av läromedel och 

matematikuppgifter för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla samtliga matematiska 

kompetenser och därmed självbild och självkänsla. Relationen till matematik grundas i 

den symboliska interaktionismens sfär, genom och av interaktion. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
För att kunna konstruera de verktyg som behövdes för att samla in data och för att 

senare kunna analysera och förstå resultatet av datainsamlingen användes två teoretiska 

perspektiv. Det ena teoretiska perspektivet är teorin om själeffektivitet, eller mer 

vedertaget Self-efficacy Theory som den benämns på engelska. Teorin används som 

utgångspunkt för frågeställningar och syfte och kommer att användas för att tolka och 

förstå resultatet. Själveffektivitetsteorin bygger på tanken att individen själv kan 

påverka sina resultat genom graden av tilltro till den egna förmågan. Om individen har 

hög tilltro till sin egen förmåga ökar ansträngningsgrad, motivation och därmed även 

resultatet. Det andra teoretiska perspektivet är symbolisk interaktionism som är ett 

perspektiv inom socialpsykologin, vilken även den kommer att fungera som ett ramverk 

för tolkning av resultatet. Den symboliska interaktionismen används ofta i kvalitativa 

studier men används i denna studie som en teoretisk utgångspunkt för att beskriva och 

förklara resultatet. De båda teorierna kompletterar varandra genom att den ena fokuserar 

på individens egen drivkraft och ansträngning och den andra fokuserar mer på 

omgivningen eller den sociala kontextens betydelse för individens motivation, 

ansträngning och tilltro till den egna förmågan.        

 

5.1 Self-efficacy Theory 
Själveffektivitetsteorin grundades av socialpsykologen Albert Bandura och handlar om 

en tilltro till sin egen förmåga att klara av en viss sak (Passer & Smith, 2007). Om en 

individ tror att förmågan för att klara en specifik uppgift finns är det stor sannolikhet att 

det förväntade resultatet också införlivas. Bandura hävdar genom sin teori att beroende 

på själveffektivitetsgrad hos en individ inför en specifik uppgift påverkar hur mycket en 

individ anstränger sig för att klara den. Self-efficacy är en faktor som också påverkar 

motivationen att exempelvis lösa en uppgift hos en individ (a.a.). Bandura (1995) menar 

att det finns fyra kärnfaktorer som påverkar graden av tilltro till sin förmåga. Den första 

kallar Bandura för mastery experiences eller erfarenhet av bemästrande. Den handlar 

om att en individ behöver få känna att den lyckas. Att bemästra uppgifter gör att tilltron 

till den egna förmågan förstärks och befästs. Bandura menar att man behöver lyckas 

mycket innan man kan misslyckas utan att sänka sin tilltro till sin förmåga. Individen 

behöver kunna möta uppgifter med en anpassad nivå av ansträngning. Den andra 

faktorn benämner Bandura som vicarious experiences eller erfarenhet av 

ställföreträdande. Den handlar om att man behöver se andra lyckas. Om någon som är 

lik mig lyckas så kan jag också lyckas. Detta gäller inte bara vid framgång utan även 

med misslyckanden, så ser vi någon som inte lyckas är risken stor att vi också tror att vi 

inte kommer att lyckas. Den tredje kallar Bandura social persuasion eller social 

övertalning. Den handlar om den verbala kommunikationen av förväntningar som en 

individ får till sig. Om kommunikationen är positiv – syftar till att få individen att 

anstränga sig lite till – så är chansen stor att den också gör det. Samma sak gäller om 

negativa förväntningar kommuniceras så är risken större att individen tvivlar på sig 

själv och ger upp. Den fjärde och sista faktorn benämner Bandura som physiological 

and emotional states eller fysiologiska och emotionella stadier. Här menar Bandura att 

när en individ står inför en uppgift eller utmaning så tolkas tecken som att man blir 

spänd eller att man blir stressad som negativa svaghetstecken. Positiva eller neutrala 

tolkningar påverkar tilltron till den egna förmågan att klara av uppgiften positivt. Och 

tvärtom gäller för negativa tolkningar vilket alltså påverkar tilltron negativt (a.a.). Imsen 

(2006) sammanfattar teorin om själveffektivitet som att tron på faktisk framgång medför 

att vi försöker lite mer vilket gör att vi lyckas lite bättre (a.a.). Metoden i denna studie är 
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kvantitativ och själveffektivitetsteorin ligger till grund för utformandet av enkätfrågor 

och formuleringar och även design.   

 

5.2 Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är ett socialpsykologiskt perspektiv som handlar om just 

interaktion genom symbolik. Någonting symboliskt innebär exempelvis rörelser eller 

handlingar och interaktion innebär att det sker någon form av utbyte eller samspel 

människor emellan eller samspel mellan människor och saker. Den symboliska 

interaktionismens kärna består av den teoretiska utgångspunkten att människans 

självmedvetenhet skapas och formas tillsammans med och genom omgivningen och de 

sociala kontexter som människan ingår i (Angelöv, Jonsson & Stier, 2015). Det är i 

samspelet med andra som vi skapar och utvecklar vår självuppfattning genom att vi 

konstant blir värderade och observerade av den miljön och kontext som vi infinner oss i. 

Cooley myntade begreppet spegeljaget vilket innebär att så som andra värderar mig är 

en spegling av hur jag ser på mig själv (Angelöv, Jonsson & Stier, 2015). Denna 

process kallar Imsen (2006) för speglingsprocess. I speglingsprocessen menar Imsen att 

alla personer som ”värderar” dig inte nödvändigtvis behöver påverka hur du ser på sig 

själv utan det handlar om särskilt viktiga personer när det kommer till att påverka. 

Imsen menar att för en elev blir läraren en särskilt viktig och betydelsefull person som 

har stor makt vad gäller elevernas bildande och utveckling av självuppfattning. Nedan 

finns figur 2 som visar speglingsprocessens struktur. Min handling leder till att någon 

”bedömer” i form av en reaktion vilket leder till att jag handlar utifrån reaktionen osv. 

(a.a.).  

 

Inom symbolisk interaktionism finns ett utvecklat resonemang som är uppdelat i tre 

delar som verkar som en form av sammanfattning av teorin. Den första delen handlar 

om att ”Människan handlar i förhållande till den innebörd som situationen har för dem” 

(Angelöv, Jonsson & Stier, s 35, 2015). Den faktiska betydelsen som en viss situation 

har för en individ är viktig och bör försöka förstås ur dennes perspektiv. Den andra 

delen är ”Situationens innebörd härleds ur eller uppstår ur den sociala interaktionen 

individen har med sina medmänniskor” (Angelöv, Jonsson & Stier, s 36, 2015). Det 

som sker oss människor emellan eller mellan människor och saker ses som en form av 

växelverkan. Hur betydelsefullt någonting är för oss är någonting som är skapat av detta 

samspel. Allt som sker och de uppfattningar vi har om oss själva, om saker och om vår 

omgivning är konstruerat i ett socialt sammanhang. Den tredje delen är ”Denna 

innebörd hanteras i och modifieras genom en tolkningsprocess som individen använder 

när han hanterar de situationer han stöter på” (Angelöv, Jonsson & Stier, s 35, 2015). 

Den sista delen belyser att samspelet i de situationer som vi befinner oss i inte sker utan 

en form av tolkning. Denna tolkning sker på individnivå och innebär att den 

”information” eller de bedömningar vi som människor gör av olika situationer och i 

olika sammanhang är aktivt skapade av oss genom dessa tidigare erfarenheter (a.a.).  

 
5.2.1 Den generaliserande andre 

En viktig fras inom den symboliska interaktionismen som studien kommer att fokusera 

kring är enligt Trost och Levin (2004) den generaliserande andre. De hävdar att den 

generaliserande andre inte bör ses enbart som en individ utan bör ses ur ett större 

perspektiv. De skriver ”det organiserande samhället eller den sociala grupp som ger 

individen ett eget jag.” (Trost & Levin, 2004, s 70).  

 

Den symboliska interaktionismen fungerar mer som en egen övertygelse om sociala 

interaktioners betydelse för individens självuppfattning och kommer i studien att 
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användas för att ge en extra förklaring till självskattningen och belysa det faktum att de 

studerade frågeställningarna utgår från att allting sker i ett socialt sammanhang.   

 

Metoden i studien är kvantitativ och studerar därmed kvantitativa data. Trots att det 

insamlade materialet representeras av siffror är den hämtad utifrån en social kontext, ett 

socialt sammanhang. Siffrorna speglar på så sätt ett utdrag ur en situation som både 

skapats och formats av interaktioner på såväl individ- som på grupp- och samhällsnivå. 

Den symboliska interaktionismen står som bärande grundtankar i min analys och 

diskussion.   

 

5.3 De teoretiska utgångspunkterna kopplat till studien 
De båda teoretiska utgångspunkterna kommer i studien att användas för att förstå och 

tolka resultatet. Teorierna beskriver möjliga anledningar till eventuella samband mellan 

faktisk prestation och förmågan att tro på sig själv. Banduras teori om själveffektivitet 

eller självförmåga kommer att användas för att tolka resultatet av självskattningen och 

den symboliska interaktionismen kommer att fungera som ett analysverktyg för att 

förstå och tolka resultatet i de resterande frågeställningarna som handlar om 

problemlösningsförmåga och metodförmåga. De båda teorierna syftar till att fungera 

som ett ramverk för så väl konstruktionen av datainsamlingsmaterial och för val av 

metod. De båda teorierna ses i studien som komplement till varandra, den ena fokuserar 

med på en individs självuppfattning och den andra fokuserar mer på det som sker runt 

omkring individen och påverkar på det viset de val och handlingar som individen gör.  

 

Enligt Åsberg (2001) som är forskare inom pedagogik finns det ingen metod som är 

varken kvantitativ eller kvalitativ. Data som samlas in kan vara antingen kvalitativ eller 

kvalitativ men alltså i form av siffror eller ord. Detta gör således att analyser av data 

varken kan vara enbart kvalitativa eller kvantitativa. Åsberg menar istället att man i 

forskning bör ”tala om analys av numerisk information respektive analys av icke 

numeriska data, om man i förväg behöver benämna vad man gör” (Åsberg, 2001, s 

276). Denna mer neutrala syn på kvantitativ respektive kvalitativ metod och analys 

kommer att genomsyra metod, analys och resultatavsnitt. 
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6 Metod 
Eleverna besvarade ett frågeformulär i enkätform med 14 frågor. Enkäten baserades på 

frågor som syftade till att synliggöra elevernas uppfattning och tilltro till sin egna 

matematiska förmåga med särskilt fokus på metodförmåga och 

problemlösningsförmåga. Valet att använda just enkät var för att få en så bred bild som 

möjligt av elevernas uppfattning om sin förmåga. När eleverna hade fyllt i enkäten fick 

de lösa 10 matematikuppgifter där 6 uppgifter var rutinuppgifter och 4 var 

problemlösningsuppgifter. Studiens data har behandlats genom att beräkna 

korrelationskoefficienter mellan elevernas självuppskattade förmåga och resultaten från 

matematikuppgifterna för de olika kategorierna. En hypotesprövning görs för besvara 

frågan om det finns ett statistiskt samband mellan elevernas självuppskattning och 

elevernas faktiska förmåga, lösningsfrekvensen. Detta görs genom att pröva en 

nollhypotes, det vill säga en hypotes som säger att det inte finns något samband mellan 

uppskattad förmåga och lösningsfrekvens. Om denna nollhypotes kan förkastas innebär 

det att det att det i själva verket finns ett samband mellan elevers självuppskattning och 

deras lösningsfrekvens. 

 

6.1 Val av metod 
Valet av metod grundar sig på de tankar som Åsberg (2001) har om kvantitativ 

respektive kvalitativ metod som lyftes fram i avsnitt 5.3. För att förtydliga visas den 

bild som Åsberg använder sig av för att förklara relationen mellan ett fenomen, metod 

respektive data (se Figur 2).   

 
Figur 2. Källa: Åsberg, 2001, s 274 

 

Åsberg (2001) hävdar att det som framkommer av undersökningar gör det på grund av 

den metod eller de metoder som används. Metoden gör att en viss data eller information 

kommer fram om ett visst fenomen vilket på så sätt blir en reflektion av det fenomenet.   

(a.a.). Valet av metod i studien gör att data som samlas in är av kvantitativ karaktär men 

kommer att spegla ett fenomen som kommer tolkas både kvantitativt och kvalitativt.    

 

6.2 Kvantitativ metod 
Den kvantitativa metoden användes i studien för att få en så stor datainsamling som 

möjligt samtidigt som ämnet i själva studien syftar att synliggöra relativt smala 

frågeställningar. Enligt Holme och Solvang (1997) behöver informationen i kvantitativa 

studier faktiskt kunna kvantifieras, alltså att det som studeras ska kunna översättas i 

siffror (a.a.). Tidigt i processen behöver det framgå hur datainsamlingen ska kunna 

översättas i siffror och hur ett eventuellt samband i så fall skulle kunna räknas ut, alltså 

vilken metod som kommer att användas. Holme och Solvang (1997) menar att 

kvantitativa metoder med fördel kan behandla data av kvalitativ karaktär vilket ofta kan 

vara en missuppfattning (a.a.). I studien operationaliserades de teoretiska 

utgångspunkterna, frågeställningarna, för att studien skulle bli genomförbar. Enligt 

Holme och Solvang (1997) menar att man i forskningsprocessen har en mer eller mindre 
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flerdimensionell teori om vad det är som studien syftar att undersöka men att det i själva 

operationaliseringen av det komplexa framstår ett undersökningsbart område (a.a.).  

 

6.3 Urval av deltagare 
I studien deltog totalt 69 elever, 37 flickor och 32 pojkar. Studien genomfördes i en 

mindre kommun och kommunens samtliga 5 skolor finns representerade. Studien 

genomfördes i en åk 3 och urvalet av deltagare var ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval är enligt Denscombe (2016) ett urval som görs på grund av just 

bekvämlighet (a.a.). I detta fall handlade bekvämligheten om tillgänglighet. Det fanns 

sedan tidigare en kontakt med två av skolorna och denna redan befintliga kontakt 

utnyttjades på grund av att deltagarantalet skulle bli så högt som möjligt.  

 
6.3.1 Etiska överväganden 

Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Hermerén, 2011). Det första kravet, informationskravet, som tagits i beaktning handlar 

om att studiens deltagare ska ges information om vad deras deltagande innebär både 

under deltagandet och vid ett eventuellt avbrytande. Eftersom att deltagarna i denna 

studie var minderåriga informerades även vårdnadshavare om ovanstående. Det andra 

kravet, samtyckeskravet, handlar om att ett samtycke om deltagande måste samlas in 

från samtliga deltagare. I detta fall skickades ett samtyckesformulär (se Bilaga C) hem 

till vårdnadshavare där både elev och vårdnadshavare fick skriva under vid ett eventuellt 

deltagande. I samband med samtyckeskravet fick eleverna information om att 

deltagandet var på frivillig basis och att de när som helst kunde välja att avsluta sitt 

medverkande. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att det materialet som 

samlas in ska avidentifieras och ska inte kunna spåras tillbaka till enskilda individer. 

För att studien skulle verka i enlighet med konfidentialitetskravet avkodades eleverna 

genom att varje elev fick representeras av en siffra. I studien behandlas deltagarnas 

personuppgifter enligt rekommendationerna från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Hermerén, 2011). 

 

6.4 Pilotstudie 
Studien inleddes med en form av pilotstudie där frågeformulärets innehåll och struktur 

kontrollerades. Denscombe (2016) menar att en pilotstudie på ett effektivt sätt prövar 

valet av metod och synliggör eventuella fallgropar vilka senare i studien skulle kunna 

skapa stora problem (a.a.). Resultatet av frågeformuläret visade på en del brister, dels i 

själva utförandet och dels i ett antal av frågeformuleringarna. Vad gäller brister i 

utförandet handlade det om att instruktionen till hur frågeformuläret skulle besvaras 

framgick på olika sätt i olika grupper vilket skulle kunna påverka slutresultatet. Det 

andra området som pilotstudien visade formulärets brister på var genom hur några av 

frågorna var formulerade. Två frågor hade olika tolkningsmöjligheter som genom 

pilotstudien kunde synliggöras. Eftersom att frågeformuläret ändrades efter pilotstudien 

kommer dessa resultat inte att ingå i studien. Genom pilotstudien framgick även att det 

inte gick att visa exempeluppgifter, som skulle kunna representera de båda förmågorna, 

för eleverna. Då exempeluppgifter visades fokuserade eleverna på att försöka lösa den 

faktiska uppgiften istället för att fundera över om de generellt sätt skulle kunna lösa den 

typen av uppgifter. Försöket att generalisera de båda uppgiftstyperna genom att visa 

exempeluppgifter gjorde att metoden ändrades till att istället förklara vilken typ av 

uppgifter som frågan syftade till muntligt.   
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6.5 Avgränsningar 
Denna studie syftar till att undersöka elevernas tilltro till sin förmåga i matematik och 

även att synliggöra relationen till prestation i metod- och problemlösningsuppgifter. 

Studien belyser enbart en del av elevernas uppfattning om sig själva och sin förmåga 

och syftar enbart till att testa två av de matematiska förmågorna. Att undersöka 

självuppfattning, självvärdering och tilltron till sin egen förmåga är ett omfattande 

undersökningsområde. Studiens omfattning avgränsades genom att fokusera positiva 

socialpsykologiska framgångsfaktorer.  

  

6.6 Naturligt bortfall 
Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) är det viktigt att reflektera kring ett 

eventuellt bortfall då det kan påverka resultatet (a.a.). Det naturliga bortfallet i studien 

var 31 procent där elever av olika anledningar inte valde att delta i studien. Ett relativt 

stort antal elever som inte deltog i studien deltog inte för att de missade att lämna in 

samtyckeskravet i tid vilket medförde att de inte kunde medverka trots att de ville. De 

åtgärder som vidtagits för att minska bortfallet diskuteras i metoddiskussionen.   

 

6.7 Genomförande 
Före genomförandet formulerades ett missivbrev som skickades ut till respektive 

klasslärare som vidarebefordrade det till samtliga vårdnadshavare. Studien genomfördes 

under fyra dagar på fem skolor. I varje skola genomfördes självskattningsenkäten och 

matematikuppgifterna vid ett och samma tillfälle. Eleverna blev slumpmässigt utvalda i 

grupper om 4–5 elever beroende på den tilldelade ytans storlek. Eleverna placerades så 

att de inte kunde se varandras svar och de tilldelades penna och suddgummi på platsen. 

Efter genomförandet samlades samtliga enkäter och matematikuppgifter in och varje 

häfte avkodades. Varje elev fick en kod och på så vis anonymiserades resultatet. 

 
6.7.1 Enkäten - självskattningsformulär 

Syftet med enkäten var att undersöka elevernas grad av tilltro till sin egen förmåga i 

relation till matematik med särskilt fokus på metod- respektive 

problemlösningsförmåga. För att möjliggöra detta konstruerades ett 

självskattningsformulär med 14 frågor (se bilaga A). Frågorna är konstruerade i enlighet 

med Banduras (2006) Guide for constructing self-efficacy scale. Bandura har 

konstruerat olika former av skalor för att mäta självförmåga eller själveffektiviteten 

beroende på vem som ska genomföra testet och för vilket syfte. Bandura använder sig 

av en skala från 0-100, där 0 betyder att man inte kan alls, 50 betyder att man 

någorlunda kan och 100 betyder att man är i hög grad säker på att man kan. Till varje 

fråga ska man alltså gradera sitt svar från 0-100, hur säker man är på att klara av det 

som frågan eller påståendet handlar om (a.a.). Eleverna som ingår i studien går i årskurs 

3 vilket gjorde att jag omarbetade Banduras skala till en tallinje istället, fortfarande med 

skalan 0-100. Nedan finns ett exempel på en fråga från självskattningsformuläret (Figur 

3).   

 
1. Jag kan lägga ihop två tal där båda är mindre än 10 

 
       Jag kan inte                                                                                                                       Jag kan 
Figur 3. Enkätfråga 1 från självskattningsenkäten (se Bilaga A). 
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Valet att använda en tallinje kopplad till varje fråga gjordes på grund av att det är ett 

vanligt förekommande verktyg i matematiken och eleverna i var vana vid att hantera 

och sedan tidigare hade en tydlig bild av. Vid genomförandet visade jag ett antal 

exempel på tavlan med hjälp av en meterlinjal och försäkrade mig om att alla eleverna 

förstod vad de förväntades att göra. Enkäten genomfördes gemensamt alltså genom att 

jag läste och förklarade frågan och väntade tills samtliga var klara innan jag gick vidare 

till nästa frågeställning. 

 

Frågorna i formuläret var av olika karaktär. Några frågor handlade om generell tilltro till 

sin förmåga i matematik, några handlade om metodförmågan i matematik och några 

handlade om problemlösningsförmågan. Frågan nedan (Figur 4) är en fråga som 

representerar en generell fråga.  

 
 4.  Jag kan matte 

 
          Jag kan inte                                                                                                                   Jag kan 

Figur 4. Enkätfråga 4 i självskattningsenkäten (se Bilaga A).  

 

Enligt Bandura (2006) ska frågorna ställas så att man kan svara jag kan eller jag kan 

inte. Frågan i Figur 4 handlar om att svara på frågan: hur bra är jag i matematik? 

 

Skalans intervall är 20 och det valet gjordes medvetet för att undvika att många svarade 

50 om de va något osäkra på vad de skulle svara. Detta är en förändring som gjordes på 

grund av pilotstudiens utfall.  
 

6.7.2 Matematikuppgifter 

När eleverna hade genomfört enkäten skulle de lösa 10 matematikuppgifter med särskilt 

fokus på metod- respektive problemlösningsuppgifter. Syftet med att eleverna skulle 

lösa matematikuppgifter var att försöka besvara den andra frågeställningen, alltså om 

det fanns något samband mellan graden av tilltro till sin förmåga och faktisk prestation. 

Syftet var att synliggöra eventuella skillnader mellan självskattning och prestation. 

Uppgifterna har konstruerats med inspiration från skolornas läromedel, Favorit 

matematik. 3A (Asikainen, 2013) och kartläggningsmaterialet Mål i matte (Eriksson, 

2014). Urvalet av uppgifter innehåller form av progression. Uppgifterna är framtagna i 

enlighet med vad Asikainen (2013) och Eriksson (2014) benämner som årskursadekvata 

uppgifter. Uppgifterna som valdes ut grundas på vad materialet kategoriserar 

uppgifterna som, alltså problemlösningsuppgift eller metoduppgift. Exempel på 

metoduppgift (se Figur 5) nedan: 

 

 

9.           58 - 36 = ⬜ 

Figur 5. Matematikuppgift 9 (se Bilaga B). 
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Nedan följer ett exempel på en problemlösningsuppgift (se figur 6): 

 

8. Anna har 25 kronor. Anna köper två glassar. Hur mycket pengar har hon 

kvar om en glass kostar 9 kronor? 
Figur 6. Matematikuppgift 8 (se Bilaga B). 

 

Eftersom studien undersöker problemlösningsförmåga i åk 3 är uppgifterna 

konstruerade så att den kräver mer ansträngning än en rutinuppgift och att det finns flera 

sätt att lösa uppgiften på. För att samtliga skulle få en mer likvärdig chans att lösa 

uppgifterna läste jag för de som behövde det. Lärarna i respektive klass hjälpte till 

genom att berätta vilka som eventuellt behövde extra hjälp med det. Uppgifterna 

rättades sedan med rätt respektive fel vilket är ett val som gjorde på grund av att jag 

skulle få se elevernas säkerhet i de respektive uppgifterna. Lösningsfrekvensen kunde 

på så sätt kvantifieras.  

 

6.8 Databearbetningsmetoder  
Eftersom databearbetningsmetoderna innefattat bearbetning i flera steg så kommer de 

beskrivas under denna rubrik. Den metod som jag använt för att beräkna eventuella 

samband, korrelationskoefficienten, för de olika delarna av det insamlade materialet har 

jag använt det statistiska analysverktyget SPSS.  

   

Självskattningsenkäten som eleverna besvarandes finns i sin helhet som Bilaga A. Varje 

elev svarade på enkätfrågorna genom att sätta ett kryss någonstans mellan 0 och 100 på 

tallinjen som fanns till varje frågeställning eller påstående. 0 på tallinjen översätts till 

”Jag kan inte” och 100 översätts som ”Jag kan”. Eleverna placerade ett kryss på 

lämpligt ställe där deras egen uppfattning om sig egen förmåga i relation till frågan eller 

påståendet på så sätt blev representerat. Varje kryss överfördes sedan till poängsystemet 

nedan (se Tabell 1): 

 

Poäng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Självskattning 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Tabell 1. Tabell som visar hur elevernas självskattning översattes till en poängskala från 1-10. 

  

Eleverna placerade ett kryss på lämplig plats längs med tallinjen och sedan kunde 

resultatet överföras. Så om eleven exempelvis satte ett kryss på ”73” på tallinjen 

översattes det i enlighet med poängsystemet till ”8”. Syftet med att överföra 

självskattningsresultatet till en annan poängskala var för att förenkla resultatbilden utan 

att ta bort för många nyanser i självskattningen.    

 

Matematikuppgifterna som eleverna löste rättades med rätt respektive fel vilket gav 1 

poäng för rätt och noll poäng för fel. Resultatet av självskattningsenkäterna och 

matematikuppgifterna placerades i en Excel-fil. Resultatet sorterades och 

kategoriserades enligt följande kategorier (se Tabell 2 och 3).  
 

Exempel:  

Elev Självskattning: total Självskattning: 

generell 

Självskattning: 

metodförmåga 

Självskattning: 

problemlösningsförmåga 

1 120 20 40 10 
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Tabell 2. Tabell som visar hur materialet bearbetats.  

 

Exempel: 

Elev Lösningsfrekvens: total Lösningsfrekvens: metodförmåga Lösningsfrekvens: 

problemlösningsförmåga 

1 8 3 5 

Tabell 3. Tabell som visar hur materialet bearbetats.  

 

För att kunna gå vidare överfördes materialet till programmet SPSS för vidare analys. I 

SPSS gjordes spridningsdiagram och låddiagram för att resultatet skulle kunna 

analysera. Där beräknades även Pearsons korrelation mellan de olika delarna för att 

säkerställa ett eventuellt statistiskt samband. Med översättningen av de 14 enkätfrågorna 

enligt poängsystemet beskrivet i Figur 7 ger detta att varje elev fick en 

självuppskattningspoäng på minst 14 poäng och som mest 140 poäng. I SPSS 

normerades alla poäng för både för självuppskattning och för faktiska resultat i de olika 

kategorierna så att 1.0 motsvarar maximal poäng. Detta för att lättare kunna analysera 

resultaten. 

 

För att undersöka det statistiska sambandet mellan hur eleverna skattade tilltron till sin 

förmåga och hur de presterade i metod- respektive problemlösningsuppgifter 

beräknades Pearsons korrelation (r) i programmet SPSS (se Bilaga D). Enligt Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen (2010) används Pearsons korrelationskoefficient (r) , som är 

ett statistiskt mått, för att beräkna hur starkt ett samband mellan oberoende variabler är 

(a.a.). Enligt Stukat (1993) finns det en del riktlinjer som kan förklara innebörden av 

storleken på korrelationskoefficienten (se Figur 7).  

 

 
Figur 7. Tabell för att tolka storleken på korrelationskoefficienten (Stukat, 1993, s 57).  

 

Korrelationskoefficienten, enligt Pearsons korrelation (r), beräknades till 0,55 vilket 

enligt Stukat (1993) visar på ett ganska starkt samband. Samtliga 

korrelationsberäkningar finns att se i Bilaga D.         
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7 Resultat och analys 
Syftet med studien var dels att undersöka hur eleverna uppfattar sin egen matematiska 

förmåga men även att undersöka ett eventuellt samband mellan hur eleverna uppfattar 

sin egen förmåga och hur de presterar i metod- respektive problemlösningsuppgifter. 

För att sammanställa resultatet har det statistiska analysverktyget SPSS använts. I 

följande avsnitt kommer resultatet att presenteras i sin helhet varvid en statistisk analys 

kommer att presenteras. Enligt Stukat (1993) är sambandsmåttet en uträkning av ett 

matematiskt samband vilket gör att eventuell orsak eller bakgrund inte kan verifieras 

enbart genom en korrelationberäkning (a.a.). Analysen kommer därför att kompletteras 

med hjälp av de båda socialpsykologiska teorierna, själveffektivitetsteorin och den 

symboliska interaktionismen. Den vidare analysen av resultatet som utgår från de båda 

socialpsykologiska utgångspunkterna kommer att analyseras i underrubrikerna till 

avsnittet 8.2 Resultatdiskussion.  

 

För att på ett tydligare sätt presentera resultatet har frågeställningarna delats upp i fyra 

frågeställningar istället för två. Den första, 7.2, visar hur eleverna uppfattar sin förmåga, 

den andra, 7.3, visar relationen mellan hur eleverna uppfattar sin förmåga och hur de 

presterar i både metod- och problemlösningsuppgifter. Den tredje, 7.3, visar relationen 

mellan hur eleverna uppfattar sin förmåga och hur de presterar i metoduppgifter. Den 

fjärde och sista, 7.4, visar relationen mellan hur eleverna uppfattar sin förmåga och hur 

de presterar i problemlösningsuppgifter.  

 

7.1 Hur uppfattar elever sin matematiska förmåga? 
Resultatet av elevernas självskattningar av sin egen matematiska förmåga, med särskilt 

fokus på metod- och problemlösningsförmåga, visar på ett relativt brett spektrum av 

självskattningar. I Figur 8 presenteras elevernas självskattningar.   
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Figur 87. Diagrammet visar elevernas självskattning av tilltro till den egna matematiska förmågan. 

 

I diagrammet finns samtliga 69 deltagare representerade. I självskattningsenkäten kunde 

eleverna totalt få 140 poäng. Ju högre poäng eleven tillskriver sig själv i 

självskattningen desto högre tilltro till sin egen förmåga anses eleven ha. Spridningen på 

elevernas självskattningar är mellan 57 poäng och 140 poäng.  

 

Nedan följer en presentation av elevernas totala självskattningar och lösningsfrekvenser.    
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Box-ploten visualiserar spridningen på både självskattningarna och 

lösningsfrekvenserna. Det mittersta strecket visar medianen, lådan visar övre och undre 

kvartilen och de yttersta strecken visar min- och maxvärdet. Innanför boxen finnas alltså 

50 procent av samtliga värden.  

 

 

 
Figur 9. Boxplot-diagram över elevernas självskattningar och lösningsfrekvenser. 

   

Nedan följer en mer detaljerad presentation av elevernas självskattningar. 

Självskattningarna är här uppdelade i fyra olika områden, total självskattning, 

självskattning av generell matematisk förmåga, metodförmåga samt 

problemlösningsförmåga (se Figur 10).  

 

 
Figur 10. Box-plot över elevernas självskattning. Resultatet är uppdelat i fyra olika områden, total 

självskattning, självskattning av generell matematisk förmåga, metodförmåga samt 

problemlösningsförmåga.  

 

Resultatet av låddiagrammet (se Figur 10) visualiserar främst att eleverna skattar sin 

generella förmåga högst samt att spridningen i elevernas uppfattning om sin 

problemlösningsförmåga är störst. Självskattningen av metodförmågan är både högre 

och visar mindre spridningen självskattning av problemlösningsförmågan. 

Metodförmågans undre kvartil hamnar betydligt högre än den undre kvartilen för 

problemlösningsförmågan. 
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7.2 Finns det något samband mellan hur elever skattar tilltron till sin 
egen förmåga och prestation i metod- och problemlösningsuppgifter? 
Den andra frågeställningen handlar om ett eventuellt samband mellan elevernas tilltro 

till sin egen förmåga och faktiska prestation i ämnet. Nedan följer ett spridningsdiagram 

(se Figur 11) som visar elevernas totala självskattning i relation till lösningsfrekvensen 

av matematikuppgifterna. Efter en snabb visuell analys av resultatet kan man ana att det 

skulle kunna finnas ett eventuellt samband mellan de båda variablerna.  

 

    

 
Figur 11. Diagram som visar elevernas totala självskattning i relation till deras totala 

lösningsfrekvens av metod- och problemlösningsuppgifter. 

 

För att ytterligare kunna se hur sambandet förhöll sig mellan olika grupper inom ramen 

för elevernas självskattningar konstruerades ett stapeldiagram (se Figur 12). 

Självskattningarna sorterades in i fyra grupper med en intervall på 20 

självskattningsvärden. I kategori 1 finns självskattningar mellan 57-77, i kategori 2 

finns 78-98, i kategori 3 finns 99-119 och i kategori 4 finns självskattningar mellan 120-

140.  

 

 
Figur 82. Självskattningen grupperad i intervaller om 20 poäng, lösningsfrekvensen som tillhör 

självskattningen, den svarta stapeln, presenteras i den vita stapeln.  
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Till varje kategori finns elevernas genomsnittliga prestation för att jämföra. Genom 

diagrammet visualiseras en viss tendens, nämligen att lösningsfrekvensen följer 

självskattningen. En elev som tror mer på sig själv och sin förmåga tenderar att prestera 

bättre än en elev som tror mindre på sin förmåga. För att gå vidare genomfördes ett 

korrelationstest för att se korrelationen mellan elevernas självskattning och deras 

faktiska prestation. 

Korrelationskoefficienten, enligt Pearsons korrelation (r), beräknades till 0,55 vilket 

enligt Stukat (1993) visar på ett ganska starkt samband. Vidare kan nollhyposten 

förkastas då korrelationen är signifikant. Samtliga korrelationsberäkningar finns att se i 

Bilaga D.        

 

7.3  Finns det något samband mellan hur elever skattar tilltron till den 
egna matematiska förmågan och hur de presterar i metoduppgifter?  
Resultatet av elevernas självskattningar och faktiska prestationer har delats in i olika 

områden för att kunna ställas i relation till varandra. Självskattningarna kan användas i 

sin helhet alternativt delas in i generell matematisk förmåga, metodförmåga eller 

problemlösningsförmåga. Först presenteras elevernas totala självskattning i relation till 

den faktiska lösningsfrekvensen av metoduppgifter (se Figur 13). 

  

 
Figur 13. Diagrammet visar elevernas totala självskattningar och lösningsfrekvens av 

metoduppgifter. 

 

Även inom detta område kan man se en viss tendens, nämligen att en högre 

självskattning verkar ge en högre lösningsfrekvens, detta är någonting som även går att 

vända på nämligen att en högre lösningsfrekvens verkar ge en högre självskattning. 

Korrelationskoefficienten beräknades till 0,59 vilket enligt Stukat (1993) innebär ett 

ganska starkt samband (a.a.). Nollhypotesen kan förkastas då korrelationen är 

signifikant.   

 

Om elevernas självskattning, med särskilt fokus på metodförmåga, ställs i relation till 

deras lösningsfrekvens av metoduppgifter får vi följande spridning (se Figur 14). 
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Figur 14. Elevernas självskattning med särskilt fokus på metodförmåga i relation till elevernas 

lösningsfrekvens av metoduppgifter.  

 

Spridningen blir i Figur 14 något svårare att säga någonting om. Det verkar ändå som 

att det finns ett visst samband men för att säkerställa korrelationen beräknades Pearsons 

korrelationskoefficient även här. Korrelationen beräknades i detta fall till 0,50 vilket 

även det skulle betyda ett ganska starkt samband (se Bilaga D) vilket innebär att 

nollhypotesen kan förkastas då korrelationen är signifikant.  

 

Självskattningen kan delas in i olika områden, generell matematisk förmåga, 

metodförmåga och problemlösningsförmåga. När elevernas självskattning av generell 

matematisk förmåga ställs i relation till lösningsfrekvensen av metoduppgifter ser 

spridningen ut enligt nedan (se Figur 15). Och Pearsons korrelation beräknas till 0,61 

vilket innebär ett ganska starkt samband.   

 

 
Figur 15. Elevernas självskattning av generell matematisk förmåga i relation till lösningsfrekvens 

av metoduppgifter. 

 

Vidare kan nollhypotesen förkastas då korrelationen är signifikant. Samtliga 

korrelationsberäkningar finns att se i Bilaga D. 



  
 

26 

7.4  Finns det något samband mellan hur elever skattar tilltron till den 
egna matematiska förmågan och hur de presterar i 
problemlösningsuppgifter?  
Spridningsdiagrammet nedan (se Figur 16) visualiserar resultatet av elevernas totala 

självskattningar i relation till lösningsfrekvensen av problemlösningsuppgifter. I Figur 

16 ser relationen någon annorlunda ut än i föregående fall. Det går inte att se ett 

eventuellt samband genom att enbart analysera spridningsdiagrammet.  

 

 
Figur 16. Elevernas självskattning av den totala matematiska förmågan i relation till 

lösningsfrekvens av problemlösningsuppgifter.  

 

Pearsons korrelation användes även i detta fall och korrelationskoefficienten beräknades 

till 0,34 (se Bilaga D). Som förväntat, då man inte kan se ett linjärt samband, blir det ett 

lägre mått på det statistiska sambandet. Enligt Stukat (1993) kan korrelationen tolkas 

som ganska svagt. Nollhypotesen kan ändå förkastas eftersom korrelationen är 

signifikant (se Bilaga D). För att gå vidare analyseras relationen mellan elevernas 

självskattning av problemlösningsförmåga och deras lösningsfrekvens av 

problemlösningsuppgifter. Spridningen ser ut enligt Figur 17.  

  

 
Figur 17. Elevernas självskattning med särskilt fokus på problemlösningsförmåga i relation till 

elevernas lösningsfrekvens av problemlösningsuppgifter.  

 

Inte heller här går det att se något eventuellt samband. Pearsons korrelation beräknades 

till 0,33 vilket också anses vara ett ganska svagt samband. Nollhypotesen kan förkastas 
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då korrelationen är signifikant (se Bilaga D). Om elevernas självskattning av generell 

matematisk förmåga ställs i relation till elevernas lösningsfrekvens av 

problemlösningsuppgifter ser spridningen ut enligt Figur 18. För att säkerställa 

sambandet mellan elevernas uppfattning om sin generella matematiska förmåga med hur 

de presterar i problemlösningsuppgifter beräknades Pearsons korrelation även här. Den 

beräknades till 0,37 vilket är ett något högre sambandsmått än för ovanstående 

beräkningar. Nollhypotesen kan förkastas då korrelationen är signifikant. 

  

 
Figur 98. Elevernas självskattning med särskilt fokus på deras generella matematiska förmåga i 

relation till elevernas lösningsfrekvens av problemlösningsuppgifter.  

 

7.5 Sammanfattning 
För att sammanfatta resultatet kan man säga att det finns en signifikant skillnad vad 

gäller korrelationsmåttet mellan problemlösningsförmåga och metodförmåga. 

Korrelationen där antingen grad av tilltro till problemlösningsförmåga eller 

lösningsfrekvens av problemlösningsuppgifter är med hamnar på en lägre nivå, än för 

metodförmåga/grad av tilltro till metodförmåga. Skillnaden synliggörs oavsett om det 

handlar om den ena variabeln är grad av tilltro till problemlösningsförmåga eller 

lösningsfrekvens av problemlösningsuppgifter (se Tabell 4).  

 
Översikt: Pearsons korrelation (r) 

Självskattning: Lösningsfrekvens:  Pearsons 

korrelation 

(r): 

Total  Total  0,55 

Generell Total  0,58 

Problemlösningsförmåga Total  0,34 

Total Metodförmåga  0,59 

Generell Metodförmåga  0,61 

Metodförmåga Metodförmåga  0,50 

Generell  Problemlösningsförmåga  0,37 

Problemlösning Problemlösningsförmåga  0,33 

Tabell 4: Pearsons korrelation: Se Bilaga D 
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8 Diskussion 
I denna avslutande del av arbetet följer en diskussion om studiens metod och 

tillförlitlighet, resultat och analys samt en avslutande diskussion om studiens relevans 

för den fokuserade verksamheten. I metoddiskussionen diskuteras urval, 

datainsamlingsmetod samt bearbetningen av det insamlade materialet. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån de fyra frågeställningarna. I det 

avslutande avsnittet om studiens relevans för den fokuserade verksamheten diskuteras 

även förslag på vidare forskning utifrån resultatet.    

 

8.1 Metoddiskussion och tillförlitlighet 
I detta avsnitt kommer urval av elever, val av datainsamlingsmaterial samt 

bearbetningsmetod att diskuteras.  

 
8.1.1 Urval av elever 

Urvalet av elever gjordes enligt ett så kallat bekvämlighetsurval som enligt Denscombe 

(2016) är ett urval som baseras på tillgänglighet (a.a.). För att öka studiens trovärdighet 

genomfördes en pilotstudie där 16 elever medverkade. Pilotstudien bekräftade det som 

fungerade och synliggjorde vad som behövde ändras och förtydligas. Studien 

genomfördes i en liten kommun i södra delen av Sverige där det totala antalet elever 

som gick i årskurs 3 var 100. Något som kan påverka studiens reliabilitet är det 

naturliga bortfallet, 31 elever valde av olika anledningar att inte medverka eller missade 

att lämna in samtyckeskravet i tid. Bortfallet blev därför 31 procent. Enligt Densombe 

(2016) bör man i ett tidigt skede i studien arbeta systematiskt för att undvika bortfall. 

Man bör även reflektera över tillvägagagångssättet vad gäller enkäter och 

surveyundersökningar som kan påverka svarsfrekvensen (a.a.). De val som gjordes för 

att minska bortfallet var att jag skrev ett brev (se Bilaga C) till varje klasslärare där jag 

redogjorde för studiens syfte. Efter brevet hade skickats ut ringde jag upp samtliga 

lärare för att presentera mig personligen och för att lärarna skulle kunna berätta mer 

ingående för eleverna vad deltagandet i studien skulle innebära. Jag åkte även tillbaka 

till ett par av skolorna och genomförde enkät och uppgifter där samtyckeskravet hade 

kommit in för sent.  

 
8.1.2 Självskattningen 

Självskattningsformuläret konstruerades i enlighet med Banduras (2006) Guide for 

constructing self-efficacy scale (a.a.). Jag valde att omarbeta skalan som Bandura 

använder sig av till en tallinje istället eftersom jag var väl medveten om att eleverna var 

bekväma med att använda sig av tallinje, inte för självskattning men för funktionen och 

relationen mellan olika avstånd i skalan.  

 

Formuläret genomfördes i mindre grupper antingen om 4 eller 5 elever i varje grupp. 

Detta val gjordes för att samtliga elever skulle ges samma möjligheter att svara på 

frågorna. Enligt Denscombe (2016) ska enkätfrågor vara enkla att svara på alltså ska 

kräva liten ansträngning för att resultatet ska vara mer tillförlitligt (a.a.). Jag valde 

därför att läsa frågorna högt och repetera frågan under tiden eleverna funderade, samt att 

jag valde att de skulle sätta ett kryss och inte skriva siffror som representerade svaret. 

Jag har vid konstruerandet av självskattningsformuläret tagit i beaktning det som enligt 

Denscombe (2016) menar är viktigt att tänka på nämligen frågornas ordningsföljd, 

formulering, antal frågor, instruktioner före genomförandet, vem som är respondent och 

själva ämnet (a.a.).   
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Pilotstudien som genomfördes på 16 elever genomfördes även för att öka 

tillförlitligheten i självskattningsformuläret. Frågorna omarbetades och förtydligades, 

skalan ändrades och antalet frågor utökades och preciserades för att så mycket 

information som möjligt skulle komma fram genom så få frågor som möjligt. 

Formuläret delades in i olika kategorier eller områden som syftade till att nyansera och 

berika resultatet, alltså för att se om det fanns något intressant samband mellan en viss 

kategori av frågor och en viss lösningsfrekvens exempelvis. 

 

De frågor som valdes ut till självskattningsformuläret analyserades i förväg och är noga 

utvalda, samtidigt kan det sägas att de frågor som är kopplade till självskattning av 

metodförmågan är mer av konkret karaktär och de frågor som är kopplade till 

problemlösningsförmågan är mer av abstrakt karaktär. Detta skulle kunna vara 

någonting som påverkade studiens resultat. För att minimera avståndet mellan konkreta 

och abstrakta frågeformuleringar gavs exempel på de olika uppgiftstyperna muntligt. 

Samtliga deltagare fick tillgång till samma exempel och samma förklaringar vilket gör 

att förutsättningarna var likvärdiga för samtliga.    

 
8.1.3 Urval av matematikuppgifter 

De 10 matematikuppgifterna som valdes ut syftade att synliggöra metodförmåga samt 

problemlösningsförmåga. Uppgifterna har konstruerats utifrån skolornas läromedel, 

Favorit matematik. 3A (Asikainen, 2013) och kartläggningsmaterialet Mål i matte 

(Eriksson, 2014). Uppgifterna är framtagna i enlighet med vad Asikainen (2013) och 

Eriksson (2014) benämner som årskursadekvata uppgifter. Uppgifterna som valdes ut 

grundas på vad materialet kategoriserar uppgifterna som, alltså problemlösningsuppgift 

eller metoduppgift. Det finns dock en risk att just de uppgifterna som användes i studien 

visar ett resultat och att andra uppgifter skulle visa ett annat resultat. Jag förenklade och 

förtydligade uppgifterna något för att felmarginalen i missuppfattningar av 

problemlösningsuppgifterna skulle vara så liten som möjligt. Även här medförde 

pilotstudien att ett antal uppgifter ändrades eller togs bort för att de av olika anledningar 

kunde ge upphov till ett missvisande resultat. Eftersom det av pilotstudien även 

framgick att det var en utmaning att försöka generalisera problemlösningsuppgifter 

gjordes ett medvetet val att använda uppgifter från de läromedel som eleverna använder 

i skolan. Missförstånd och otillräcklig förståelse av de olika uppgifterna minskades på 

detta vis.   

 

Genom studien har metod- respektive problemlösningsuppgifter och metod- respektive 

problemlösningsförmåga behandlats som två separata fenomen. Det är dock av allra 

största vikt att framhäva att båda uppgiftstyperna och förmågorna är strakt 

sammankopplade med varandra. Relationen mellan de båda fenomenen är av komplex 

och flerdimensionell karaktär. Tidigare, i avsnitt 4.3.2, framgick det att uppgifterna som 

används i undervisning påverkar hur eleverna tar sin an uppgifter och hur 

undervisningen planeras och följs upp. Uppgiftstypernas karaktär är någonting som har 

tagits i beaktning i studien och deras inbördes relation är någonting som det genom hela 

studien finns en medvetenhet kring. Syftet att separera de båda uppgiftstyperna var att 

göra ett försök till att se någon form av skillnad mellan relationen till tilltron till den 

egna förmågan hos eleverna.       

 
8.1.4 Lösningsfrekvens av matematikuppgifter 

Eleverna fick i uppgift att lösa 10 matematikuppgifter, uppdelade på metod- respektive 

problemlösningsuppgifter, efter vi tillsammans hade genomfört 

självskattningsformuläret. Resultatet av lösningarna blev en lösningsfrekvens av testet i 



  
 

30 

sin helhet, metoduppgifter samt problemlösningsuppgifter. I de uppgifter som rörde 

problemlösningsförmågan finns en viss risk att eleverna identifierar rätt metod men 

fallerar i själva beräkningen. Valet att rätta uppgifterna med rätt respektive fel gjordes 

på grund av att testet skulle visa den form av säkerhet som eleverna har i just den typen 

av uppgift och av den anledningen att lösningsfrekvensen enkelt kunde kvantifieras. I 

självskattningsformuläret får eleverna besvara frågor som berör just det som uppgifterna 

syftar att synliggöra. För att lösningsfrekvensen skulle blir så exakt som möjlig läste jag 

uppgifterna för alla elever som behövde det, det var tack vare valet att genomföra testet 

i små grupper som detta möjliggjordes.    

 
8.1.5 Bearbetning av material 

Självskattningen besvarade eleverna genom att sätta ett kryss, krysset överfördes sedan 

till ett poäng mellan 1-10. Totalt kunde en elev få 140 poäng eftersom det var 14 frågor 

totalt. Matematikuppgifterna rättades med rätt eller fel och varje uppgift kunde på så vis 

ge 1 poäng eller 0 poäng, totalt kunde en elev då få 10 poäng. Det datamaterialet som 

samlades in fördes över till ett dokument i Excel. Dokumentet kunde sedan föras över 

till det statistiska analysverktyget SPSS. I SPSS fick jag fram beskrivande statistisk data 

och korrelationsmått mellan olika variabler samt olika diagram för att visualisera 

resultatet (se Bilaga D). Eftersom en kvantitativ metod har använts har resultaten 

granskats utifrån statistiska mått och beräkningar. En begränsning vad gäller analys av 

kvantitativ data är antalet observerade fall. I detta fall studeras 69 procent av det totala 

antalet elever i årskurs tre vilket, om man ska generalisera resultatet inom kommunen, 

innebär i stora drag att 2/3 får representera samtliga.      

 
8.1.6 Sammanfattning 

Allwood och Eriksson (2017) menar att det finns två viktiga aspekter att särskilt ta i 

beaktning vad gäller småskalig forskning nämligen trovärdighet och tillförlitlighet. Med 

trovärdighet menar de helt enkelt att man kan tro på resultatet och med tillförlitlighet 

menar de att resultatet kan bekräftas genom att någon annan gör om samma studie (a.a.). 

Samtliga delar i metodavsnittet har diskuterats och motiverats. Urvalet av deltagare är 

även det motiverat i metoddiskussionen. Genomförandet är tydligt beskrivet och 

samtliga delar finns representerade för att kunna bekräftas.  

 

8.2 Resultatdiskussion  
Hela studien har baserats på och genomsyrats av två teoretiska fundament. Det ena är 

teorin om själveffektivitet och det andra är symbolisk interaktionism. I 

resultatdiskussionen kommer resultatet att tolkas och diskuteras med hjälp av de båda 

teoretiska fundamenten. Det kvantitativa resultatet speglar en form av situationsbunden 

verklighet och syftet blir därför att försöka förstå det genom att använda de båda 

socialpsykologiska teorierna. Genom statistiska metoder har samband mellan 

självskattning, tilltro till den egna förmågan, och lösningsfrekvens fastslagits, dock 

säger inte korrelationskoefficienterna någonting om kausaliteten, alltså orsak/verkan 

förhållandet. Resultatet kommer att diskuteras utifrån möjliga förklaringsmodeller.  

 
8.2.1 Hur uppfattar elever sin matematiska förmåga?  

Hur eleverna uppfattar sin egen förmåga, alltså den graden av tilltro som eleverna 

tillskriver sig själva varierar beroende på vilket område som fokuseras. Graden av tilltro 

till den egna problemlösningsförmågan är det område där spridningen på nivåerna är 

störst. Även medianen, alltså det mittersta värdet är lägst i förhållande till de andra 

områdena. Vad gäller graden av tilltro till metodförmåga så hamnar den på en högre 

grad av tilltro än problemlösningsförmågan men på en lägre grad av tilltro än till den 



  
 

31 

generella matematiska förmågan som hamnar allra högst. Detta gäller även för 

medianen i de båda kategorierna. När de tre olika självskattningsområdena 

sammanställs visar resultatet på en mindre spridning i självskattningen av den generella 

matatematiska förmågan jämfört med självskattningen av både metodförmågan och 

problemlösningsförmågan. Utifrån resultatet går det inte att se det direkta förhållandet 

mellan orsak och verkan. Resultatet visar enbart på ett korrelationsmått, som med hjälp 

av två teoretiska utgångspunkter kommer att analyseras.  

 

Genom att titta på resultatet syns en tydlig variation av elevernas grad av tilltro. Detta 

kan analyseras utifrån Banduras (1995) tre av totalt fyra kärnfaktorer: mastery 

experiences, vicarious experiences och physiological and emotional states. I korta drag 

handlar mastery experiences om erfarenhet av bemästrande, vicarious experiences om 

erfarenhet av ställföreträdande och physiological and emotional states om hur individen 

tolkar fysiologiska tecken antingen positivt, negativt eller neutralt (a.a.).   

 

Graden av tilltro till problemlösningsförmågan är det området där spridningen är störst. 

Detta kan förstås genom att få elever faktiskt ges möjlighet att träna på den förmågan 

vilket påverkar erfarenhet av bemästrande. Helt utan eller med begränsade egna 

erfarenheter av problemlösningsuppgifter blir man således osäker på sin förmåga.  

Det kan även förklaras av hur eleverna tolkar fysiologiska tecken som stress eller 

nervositet. Fysiologiska tecken tolkas antingen positivt, negativt eller neutralt (Bandura, 

1995). Eftersom studier visar att elever generellt sätt får träna mycket lite på 

problemlösningsförmåga kan det påverka elevernas känslor för just det området vilket 

även det bidrar till en osäkerhet som kan förklara spridningen på 

problemlösningsförmågan.   

 

Graden av tilltro till metodförmågan är betydligt högre än för problemlösningsförmågan 

och spridningen av dessutom lägre för metodförmågan än problemlösningsförmågan, 

detta är något som tydligt framgår av Figur 10. Detta skulle kunna förklaras med 

eleverna känner sig mer säkra på sin förmåga då de helt enkelt får träna mer på 

metodförmågan. Eleverna upplever att de tro mer på sin metodförmåga än på 

problemlösningsförmågan på grund av både med anledning av att de fått erfara 

bemästrande och för att de sett andra lyckas. En möjlig faktor till den generellt sätt 

högre graden av tilltro skulle kunna förklaras med att de har en mer positiv bild av sin 

förmåga att lösa rutinuppgifter/metoduppgifter än problemlösningsuppgifter.   

 

Graden av tilltro skulle även kunna försöka förklaras med hjälp av den symboliska 

interaktionismen som utgångspunkt. Jag utgår ifrån att allting har sitt ursprung i en 

social kontext och i ett socialt sammanhang. Viktiga begrepp som jag kommer använda 

mig av från den symboliska interaktionismen är spegeljaget, den generaliserande 

andre, signifikanta andra och interaktion genom symbolik. I sin korthet beskriver Trost 

och Levin (2004) spegeljaget som så som andra ser mig ser jag mig själv, den 

generaliserande andre som en social konstellation som bildar en individs jag, 

signifikanta andra ”särskilt viktiga” personer påverkar din självuppfattning, interaktion 

genom symbolik en individs uppfattning om sig själv skapas i en social kontext genom 

social interaktion (a.a.). Elevernas grad av tilltro till problemlösningsförmågan skulle 

därför kunna förklaras med att de blivit bekräftade av den sociala kontext som de ingår i 

på många olika sätt eller förhållandevis lite. I detta fall handlar det om 

matematikundervisningssituationerna där eleverna genom interaktionen som sker 

ständigt skapar en uppfattning om sig själv och sin förmåga. Den stora spridningen 

skulle kunna förklaras med att eleverna får handskas med problemlösningsuppgifter 
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olika mycket beroende på hur läraren uppfattar elevens matematiska förmåga då utgår 

jag från det som framkom av Skolinspektionens (2009) omfattande undersökning av de 

uppgifter och arbetssätt som eleverna får arbeta med i skolan (se avsnitt 4.3.1).  

 
8.2.2  Finns det något samband mellan hur elever skattar tilltron till den egna 
matematiska förmågan och hur de presterar i metod- och 
problemlösningsuppgifter?  

Passer och Smith (2007) menar att själveffektivitetsteorin handlar om att det finns en 

större sannolikhet i att en individ klarar en uppgift om graden av tilltro är hög (a.a.). 

Genom att titta på resultatet skulle man kunna bekräfta själveffektivitetsteorins kärna. 

Resultatet visar ett ganska starkt samband mellan grad av tilltro och faktiska prestation i 

metod- och problemlösningsuppgifter. Samma gäller för graden av tilltro till generell 

matematisk förmåga och prestation i metod- och problemlösningsuppgifter där resultatet 

visar på ett ganska starkt samband.   

 

De frågor som användes i självskattningsenkäten som syftade till att belysa elevernas 

tilltro till sin metodförmåga var av mer konkret karaktär än de frågor som syftade att 

belysa elevernas tilltro till sin problemlösningsförmåga. Vid genomförandet användes 

exempel från elevernas läromedel som enligt de olika läromedlens författare ansåg vara 

rena metoduppgifter respektive problemlösningsuppgifter. Resultatet tolkas med en 

medvetenhet kring elevernas förutsättningar vid genomförandet. För att vidare analysera 

likheter och skillnader mellan hur elever skattar tilltron till den egna förmågan och hur 

de presterar i metod- respektive problemlösningsuppgifter besvaras de två resterande 

frågeställningarna under rubrikerna 8.2.3 och 8.2.4. 

  
8.2.3  Finns det något samband mellan hur elever skattar tilltron till den egna 
matematiska förmågan och hur de presterar i metoduppgifter?  

Resultatet visar att graden av tilltro till sin metodförmåga i relation till hur eleverna 

presterar i metoduppgifter ett ganska starkt samband. Även när relationen mellan 

generell matematisk förmåga och prestationen i metoduppgifter kontrolleras visas ett 

ganska starkt samband. När den totala matematiska förmågan ställs i relation till 

metodförmåga visas ett ganska starkt samband. Eftersom att samtliga 

korrelationberäkningar som gjordes med metodprestationen som ena variabel visar ett 

ganska starkt samband kan man koppla samman det med att eleverna generellt sätt 

uppfattar sin förmåga i relation till just metodförmågan eftersom de är mest bekanta 

med den. Sambandet visar alltså att det finns en tendens att högre tilltro till sin 

metodförmåga medför en högre prestationsnivå i metoduppgifter. Om man då utgår från 

att eleverna bemästrat fler metoduppgifter än problemlösningsuppgifter kan resultatet 

beskrivas utifrån det som Bandura (1995) kallar mastery experiences (a.a.). Då blir 

relationen mellan tilltro till den egna förmågan och självuppfattning omvänd. Om 

eleverna lyckats bemästra olika former av metoduppgifter så utvecklas en bättre 

självuppfattning inför just metoduppgifter och prestationsnivån blir därmed högre. 

Resultat kan tolkas med hjälp av Banduras (1995) begrepp vicarious experiences, 

psysiological and emotional states och social persuasion (a.a.). Vad gäller 

metodförmåga får eleverna till sig en del erfarenhet genom ställföreträdande. I 

läromedel handlar ofta undervisningen av matematik om att använda en räkneregel, 

vilket då skulle kunna översättas som rutinuppgifter eller metoduppgifter 

(Skolinspektionen, 2009). Eleverna får alltså erfarenhet av hur man förväntas lösa en 

uppgift och hur andra elever gör för att lösa uppgifter, vilket ger de en bild av vad de 

förväntas göra. Av läraren får eleven konstant feedback i form av både positiva och 

negativa förväntningar vilket Bandura (1995) kallar social persuasion. Han menar att 
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den positiva kommunikationen bidrar till att eleven anstränger sig mer och den negativa 

bidrar till att en elev ger upp eller anstränger sig mindre (a.a.). Enligt definitionen av 

metoduppgift kräver den mindre ansträngningen än en problemlösningsuppgift vilket 

också då påverkar vikten av att få tydlig bekräftelse och feedback i de olika typerna av 

uppgifter. Resultatet skulle kunna tolkas som att eleverna vet relativt väl hur bra de 

presterar i metoduppgifter eftersom att de får mer tydlig och konkret återkoppling till 

metoduppgifter än vad de får till problemlösningsuppgifter. 

 

Enligt Skolverkets (2003) kvalitetsgranskande undersökning framgick att elever tyckte 

att det var viktigt att vara duktig i matematikämnet eftersom man då uppfattades som 

kompetent (a.a.). Eftersom att ämnet är av känslig karaktär för eleverna utifrån ett 

prestationsperspektiv är det intressant att analysera ur ett socialpsykologiskt perspektiv. 

Resultatet kan tolkas som att elevernas prestationsresultat och självskattningsresultat är 

en spegling av elevernas uppfattning och upplevelse av den social interaktion som sker 

inom ramen för matematikundervisningen. Där den särskilt viktiga personen är 

exempelvis lärare, och där den sociala interaktionen mellan symboliken skapat och 

format elevernas uppfattning om sig själv och sin förmåga och som i sin tur påverkar 

elevernas prestationer. Eleverna ser på sig själva så som andra ser på dem vilket blir en 

form av speglingsprocess. När eleverna genomförde självskattningen ställer de sig 

själva och sin förmåga i relation till en nivå. Nivån är starkt sammankopplad med den 

sociala kontext som eleverna ingår i. Nivån är påverkad av de upplevelser och 

erfarenheter som eleverna genomlever i skolan och i detta fall mer specifikt 

matematikundervisningssituationerna.   

 
8.2.4  Finns det något samband mellan hur elever skattar tilltron till den egna 
matematiska förmågan och hur de presterar i problemlösningsuppgifter?  

Resultatet av den statistiska analysen visar att oavsett om generell matematisk förmåga, 

problemlösningsförmåga och matematisk förmåga: total ställs i relation till prestation i 

problemlösningsuppgifter visar ett ganska svagt samband. Sambandsmåttet innebär inte 

nödvändigtvis att det inte finns ett samband men vad man kan säga är att sambandet 

verkar vara lägre för när det handlar om problemlösningsförmågan än för 

metodförmågan. Ur ett själveffektivitetsperspektiv skulle resultatet inte kunna 

analyseras, däremot kan sambandet problematiseras genom begreppet självvärdering. 

Ahlgren (1991) menar att för att det ska vara möjligt för en elev att kunna självvärdera 

sig själv och sina prestationer krävs att eleven kan ställa dessa prestationer i relation till 

andra elevers prestationer eller till sina egna (a.a.). Om vi utgår från att undervisningen 

består av relativt lite utrymme för träning av problemlösningsförmåga har eleven inte 

särskilt mycket att ställa sina prestationer emot eller i relation till. Detta påverkar i sin 

tur elevernas självvärdering och därmed hur mycket de tror på sig själva och sin 

förmåga vilket skulle kunna förklara den stora spridningen av både självskattningen och 

prestationen av problemlösningsförmåga.  

 

Även här verkar det som att resultatet är påverkat av Banduras (1995) kärnfaktorer för 

hur tilltron till den egna förmågan påverkar prestationer och omvänt (a.a.). Om eleverna 

har upplevt färre tillfällen av bemästrande vad gäller problemlösningsförmågan borde 

resultatet vara mer splittrat eftersom erfarenhetsbasen är låg. Taflin (2007) menar att 

problemlösningsuppgifter ska kräva en större ansträngningsgrad än  metoduppgifter 

(a.a.). Eftersom att problemlösningsuppgifter tillskrivs en ”svårare” titel än 

metoduppgifter kan det vara så att elevernas emotioner och fysiologiska tecken, det som 

Bandura (1995) benämner som emotional och physiological states, påverkar hur de 

presterar (a.a.). Det kan alltså vara så att eleverna tolkar de fysiologiska tecken som 
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negativt laddade och därmed inte anstränger sig lika mycket som för metoduppgifter 

eftersom de vet att problemlösningsuppgifter är ”svåra”. Detta är ju någonting som är 

skapat genom den interaktion som sker inom ramen för undervisningen. Enligt Angelöv, 

Jonsson och Stier (2015) handlar denna symboliska interaktionismen om både rörelser, 

handlingar och språk som sker i någon form av socialt samspel eller socialt utbyte (a.a.). 

Oavsett om läraren rent verbalt utrycker att problemlösningsuppgifter är ”svårare” än 

metoduppgifter finns det många tillfället för eleven att tolka just detta. I läromedel 

kommer exempelvis problemlösningsuppgifter sist i ett avsnitt, 

problemlösningsuppgifter används som extrauppgifter i form av stenciler när man gjort 

färdigt i läromedlet (Skolinspektionen, 2009). Om man tolkar utifrån Banduras (1995) 

begrepp erfarenhet av bemästrande där han menar att en individ behöver lyckas mycket 

innan den kan misslyckas utan att sänka tilltron till den egna förmågan, och social 

persuasion som bland annat innebär att en individ riskerar att ge upp när den ställs inför 

en utmaning om den verbala kommunikationen som individen fått, kopplat till området, 

tolkas som negativ (a.a.). I denna betydelse kan det svaga sambandet även här kopplas 

samman med att eleverna behöver erfara många tillfällen av att lyckas inom ett visst 

område för att graden av tilltro ska fortsätta utvecklas positivt även vid misslyckanden. 

Och vikten att den verbala kommunikationen, interaktionen, som sker i det sociala 

samspelet tolkas positivt för att eleverna inte ska ge upp innan de ens försökt.    

      
8.2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man genom studien säga att graden av tilltro var starkast när 

det gäller metodförmåga. Angående graden av tilltro till problemlösningsförmågan 

visade resultatet på en större spridning. När det gäller den generella matematiska 

förmågan hamnade den nivåmässigt högst upp i grad av tilltro. En möjligen orsak till 

resultatet i metod- respektive problemlösningsförmåga kan vara att eleverna var mer 

bekanta med metoduppgifter och därmed metodförmågan än problemlösningsförmågan. 

Inom ramen för detta arbete kan jag säga utifrån min analys att det verkar finnas ett mer 

eller mindre samband mellan tilltro till den egna förmågan och prestationer i metod- 

respektive problemlösningsuppgifter. I denna studie har resultatet problematiserats 

utifrån två socialpsykologiska teoretiska perspektiv vilket visade på den komplexitet 

som finns inom ramen för självuppfattning i relation till prestationer.  

 

8.3 Relevans för den fokuserade verksamheten och förslag till vidare 
forskning 
Resultatet visar, trots elevernas unga ålder, på en form av medvetenhet om sin 

matematiska förmåga med särskilt fokus på metod- och problemlösningsförmåga. 

Studien synliggör därmed hur viktigt det är att låta eleverna vara delaktiga i sin 

kunskapsutveckling genom givande återkoppling och tydliga lärandemål. Studien visar 

även på betydelsen av att vara medveten om den kommunikation och interaktion som 

ständigt sker runt omkring oss, medvetet eller omedvetet.  

 

Som ett nästa steg skulle det vara intressant att intervjua lärare om hur man arbetar för 

att synliggöra lärandet, hur man kommunicerar förväntningar och hur man arbetar för 

att ge konstruktiv feedback. Det skulle även vara av intresse att då fokusera på en 

mindre mer fokuserad grupp elever, kanske elever som enligt kriterier från 

motivationsforskning anses vara mindre motiverade. 
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Bilagor 

Bilaga A Självskattningsenkät 

 

Namn: ______________________________________________        Flicka  ❑  

Skola:_______________________________________________        Pojke   ❑  

  

  

Från 0-100  
  
  

1.    Jag kan lägga ihop två tal där båda är mindre än 10  

  

        Jag kan inte                                                                               Jag kan  

  

  

2.    Jag kan ställa frågor på mattelektionen när det är något jag inte förstår  

  
         Jag kan inte                                                                             Jag kan  

  

  

3. Jag kan räkna ut skillnaden mellan två tal där båda är mindre än 10  

  
         Jag kan inte                                                                             Jag kan  

  

  

 

 

4. Jag kan matte  

  

        Jag kan inte                                                                              Jag kan  
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5. Jag tror att jag kan lära mig matte  

  

         Jag kan inte                                                                              Jag kan    

6. Jag kan räkna addition med tvåsiffriga tal
 
 ( +

 
 )    

  

         Jag kan inte                                                                              Jag kan 

   

7. Jag kan räkna ut problemlösningsuppgifter  

  

           Kan inte                                                                                Jag kan  

    

  

8. Jag kan svara på frågor på mattelektionen  

  

            Jag kan inte                                                                            Jag kan    

  

  

 

9. Jag kan förstå när min lärare har genomgång i matten  

  

         Jag kan inte                                                                             Jag kan    

  

10.  Jag kan lägga ihop två tresiffriga tal  ( + )  

  

        Jag kan inte                                                                              Jag kan    
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11. Jag kan subtrahera med tresiffriga tal ( - )  

  
        Jag kan inte                                                                              Jag kan  

  

  

12. Jag vet vilket räknesätt jag ska använda i problemlösningsuppgifter  

  
        Jag kan inte                                                                              Jag kan    

  

 

 

13. Jag kan förklara lösningen till en problemlösningsuppgift till en annan elev  

   
         Jag kan inte                                                                             Jag kan    

 

 

14. Jag kan räkna subtraktion med tvåsiffriga tal ( - )  

  
        Jag kan inte                                                                              Jag kan   
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Bilaga B Metod- och problemlösningsuppgifter 
 

  

Namn: ______________________________________________        Flicka  ❑  

Skola:_______________________________________________        Pojke   ❑  
   

Matteuppgifter  

  

  

1.                                  8 + 7 =
 ⬜   

2. Anna, Arvid och Albin delar på 9 godisbitar. Alla får lika många. Hur 

många får Anna?  
  
  
  
  
  
  

 3.                         9 - 5 = ⬜  

4. Arvid har två hundar och några hönor. Djuren har tillsammans 16 ben. Hur 

många hönor har Arvid?  
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5.                                  27 + 38 = ⬜  

  

  

 

6. Arvid har 21 godisbitar. Anna har 13 godisbitar. De äter två godisbitar var. 

Sen lägger de allt godis i en skål. Hur många godisbitar är det i skålen?  

  

  

  

  

 7.                 253 + 618 = ⬜    

  
  

8. Anna har 25 kronor. Anna köper två glassar. Hur mycket pengar har hon 

kvar om en glass kostar 9 kronor?  
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9.                        58 - 36 =  ⬜  

  

10.                       474 - 261 =  ⬜  
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Bilaga C Missivbrev  
  

Hej!  

Mitt namn är Sarah Algotsson och jag studerar till grundlärare på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Jag läser sjunde terminen av åtta nu vilket innebär att jag är inne på mitt sista 

år. Just nu skriver jag på mitt första av två examensarbeten.    

Studien som jag ska göra handlar om hur eleverna uppfattar sig själva matematikämnet. 

Eleverna kommer att få svara på en enkät som vi gör i mindre grupper, och till det 

kommer de att få lösa några matematikuppgifter.   

  

Studien kommer att följa de vetenskapsrådets etiska krav  1. Det första kravet handlar 

om att jag ska informera om studien. 2. Det andra är att jag måste få samtycke från 

vårdnadshavare och från barnet för att de ska kunna delta i studien. 3. Det tredje kravet 

handlar om att barnet ska veta att det när som helst går att avsluta deltagandet. Alltså 

barnet behöver bara vara med så länge det själv vill. 4. Det fjärde kravet handlar om 

att det i det redovisade materialet inte får figurera några namn eller dylikt på studiens 

deltagare.   

  

Om ni har vidare frågor kan ni kontakta mig via:   Sa222yq@student.lnu.se  

Eller min handledare Odour Olande:    Oduor.olande@lnu.se   

  

  

Jag vore väldigt tacksam om era barn kan vara med och hjälpa mig med min 

studie!   

Tack på förhand!   

Sarah Algotsson   
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Samtyckesformulär 

  

Elevens namn och skola:  

_______________________________________________  

  

  

  

❐ JA - jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i 

studien   

❐ NEJ - jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar 

i studien  

  

  

Målsmans underskrift  

 

……………………………………………..  

Elevens underskrift  

 

……………………………………………..  
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Bilaga D Pearsons korrelation 
 

Pearsons korrelationskoefficient (r) framtagen ur SPSS 

 

Korrelation 

 

Självskattning: Total 

uppfattning Lösningsfrekvens: Total 

Självskattning: Total 

uppfattning 

Pearson Korrelation 1 ,555** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 69 69 

Lösningsfrekvens: 

Total 

Pearson Korrelation ,555** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Korrelation 

 

Självskattning: Generell 

matematisk förmåga 

Lösningsfrekvens: 

Total 

Självskattning: Generell 

matematisk förmåga 

Pearson Correlation 1 ,585** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 69 69 

Lösningsfrekvens:Total Pearson Correlation ,585** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Korrelation 

 

Självskattning: Generell 

matematisk förmåga 

Lösningsfrekvens: 

problemlösningsuppgifter 

Självskattning: Generell 

matematisk förmåga 

Pearson Correlation 1 ,376** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 69 69 

Lösningsfrekvens: 

problemlösningsuppgifter 

Pearson Correlation ,376** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Korrelation 

 generell test: metod 

generell Pearson Correlation 1 ,613** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 69 69 

test: metod Pearson Correlation ,613** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Korrelation 

 

självskattning:proble

mlösning 

Matteuppgifter: 

Problemlösning 

självskattning:problemlösning Pearson Correlation 1 ,330** 

Sig. (2-tailed)  ,006 

N 69 69 

Matteuppgifter: Problemlösning Pearson Correlation ,330** 1 

Sig. (2-tailed) ,006  

N 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Korrelation 

 Självskattning:total Matteuppgifter:metod 

Självskattning:total Pearson Correlation 1 ,590** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 69 69 

Matteuppgifter:metod Pearson Correlation ,590** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Korrelation 

 Självskattning:total 

Matteuppgifter: 

Problemlösning 

Självskattning:total Pearson Correlation 1 ,347** 

Sig. (2-tailed)  ,003 

N 69 69 

Matteuppgifter: Problemlösning Pearson Correlation ,347** 1 

Sig. (2-tailed) ,003  

N 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Korrelation 

 självskattning:metod Matteuppgifter:metod 

självskattning:metod Pearson Correlation 1 ,506** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 69 69 

Matteuppgifter:metod Pearson Correlation ,506** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Korrelation 

 

självskattning:problem

lösning Matteuppgifter: totalt 

självskattning:problemlösning Pearson Correlation 1 ,447** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 69 69 

Matteuppgifter: totalt Pearson Correlation ,447** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 

 

 

 


