
	
	 	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

SAMBAND MELLAN ELEVERS MOTIVATION OCH 
PRESTATION I MATEMATIK  

EN FALLSTUDIE INOM MULTIPLIKATION  
FÖR ÅRSKURS TVÅ 

 
 

The relation between students’ motivation and achievement in the field of 
mathematics referring to multiplication in second grade 

 
	

	
	

Lina Wetterfall 
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	

Akademin för utbildning, kultur Handledare: Daniel Brehmer 
och kommunikation  
 
Examensarbete – Examinator: Andreas Ryve 
Matematik för Grundskollärare F-3 
 
Avancerad nivå, 15 hp  VT 2017 
  



	 2	

	 	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
 
Akademin för utbildning EXAMENSARBETE 
kultur och kommunikation MAA017  15 hp 
  VT 2017 
 
 
SAMMANDRAG 
________________________________________________________________ 
 
Lina Wetterfall 
 
Samband mellan elevers motivation och prestation i matematik 
En fallstudie inom multiplikation för årskurs två 
 
The relation between students’ motivation and achievement  
referring to multiplication in the mathematic field 
 
 
 
2017 Antal sidor: 29 
________________________________________________________________ 
 
Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan elevers motivation och 
prestationer gällande räknesättet multiplikation. Motivationen graderas utifrån elevernas 
egna skattningar i form av hur de upplever ämnesområdet samt deras upplevelser om hur 
svårt eller lätt det är. Studien genomfördes i en klass bestående av 21 st elever i årskurs 2. 
Varje elev fick muntligt ange utifrån en enkät hur motiverade de var med hjälp av skalor 
gällande multiplikation överlag samt olika uppgiftstyper inom multiplikation. Därefter fick 
eleverna genomföra ett enskilt multiplikationstest skriftligt. Den insamlade datan från 
elevernas enkätsvar och testresultat sammanställdes och jämfördes. Resultatet visade ett 
samband mellan låg motivation och låga resultat och högre motivation och högre resultat 
gällande multiplikation. Slutsatsen är att det finns ett samband mellan elevers motivation 
och prestation gällande räknesättet multiplikation, men att andra aspekter, som exempelvis 
uppgiftstyp, påverkar upplevelsen av hur roligt eller tråkigt och/eller lätt eller svårt 
räknesättet multiplikation upplevs.  
________________________________________________________________ 
 
Nyckelord: Multiplikation, motivation, prestation. 

 
 
 



	 3	

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. Inledning        s.4 
  1.1 Syfte och forskningsfråga      
__________________________________________________________ 
 
2. Bakgrund        s.5 
  2.1 Tidigare forskning      
  2.2 Multiplikation      s.6 
  2.3 Motivation        
    2.3.1 Inlärning genom motivation     s.7 
__________________________________________________________ 
 
3. Metodologi      s.8 
  3.1 Urval 
   3.2 Datainsamlingsmetod 
    3.2.1 Enkät 
    3.2.2 Multiplikationstest     s.9 
  3.3 Genomförande 
   3.3.1 Enkät med uppföljande intervju 
   3.3.2 Multiplikationstest     s.10 
  3.4 Forskningsetik 
__________________________________________________________ 
 
4. Resultat        s.11 
  4.1 Dataanalys 
  4.2 Resultat      s.12 
 4.3 Resultatanalys       s.13 
__________________________________________________________
  
5. Diskussion och slutsats      s.15 
  5.1 Metoddiskussion       
  5.2 Resultatdiskussion     s.16 
  5.3 Validitet     s.18 
   5.4 Resultatets bidrag      s.19 
  5.5 Slutsats och förslag på fortsatt forskning    s.20 
__________________________________________________________ 
 
Referenser       s.21 
__________________________________________________________ 
 
Bilaga A        s.23 
Bilaga B        s.24 
Bilaga C        s.26 
Bilaga D        s.28 

 
 
  



	 4	

1. INLEDNING 
 
Skolans uppgift är att främja lärandeprocesser för kunskapsutveckling som även leder till en 
personlig utveckling för varje individ (Skolverket, 2011). Olika yrkesgrupper inom skolan 
behöver vara väl medvetna om faktorer som kan ha en positiv eller negativ påverkan på 
lärandeprocessens utkomst för att uppfylla Skolverkets krav som finns på verksamheten. 
Motivationen, även kallad viljan till inlärning (Jenner, 2004) är en faktor som har en 
betydelsefull påverkan på elevers inlärning och prestationer där ökad motivation leder till 
bättre prestationer (Giota, 2002). Motivationen påverkas av många olika faktorer och kan 
skilja sig åt hos olika individer beroende på personliga erfarenheter och upplevelser.  
 
I kontrast till Giota (2002) visar PISA-undersökningen från 2015 ett negativt samband 
mellan elevers prestation och deras motivation i matematikämnet. Där visade resultatet att 
elever med hög motivation hade låga testresultat och elever med låg motivation hade höga 
testresultat (Klingberg, 2016). Resultat kring sambandet mellan motivation och prestation är 
således inte entydigt. Denna studie fokuserar på sambandet mellan motivation och prestation 
gällande räknesättet multiplikation inom matematiken. Valet att fokusera på just 
multiplikation grundar sig i att det är ett stort steg för eleverna att ta i övergången från 
addition och subtraktion (Löwing & Kilborn, 2003), som kräver nya inlärningsprocesser hos 
varje elev. Utifrån de tvetydiga rapporterna om sambandet mellan motivation och prestation 
är det relevant att undersöka hur detta samband ser ut i detta kognitivt stora steg att ta för 
eleverna.		
 
1.1 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA 
 
Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan elevers motivation och 
prestation gällande räknesättet multiplikation.  
 
Målet operationaliseras genom forskningsfrågan:  
 
 •  Hur ser sambandet mellan motivation och prestation ut vid utvecklandet av räknesättet 
   multiplikation? 
 
Som stöd för forskningsfrågan kommer jag arbeta utifrån följande analysfråga: 
 

  (1)  Finns det en korrelation mellan att tycka att räknesättet multiplikation är tråkigt  
   och svårt eller roligt och lätt?  
 
Som stöd för diskussioner utifrån resultatet kommer jag även undersöka olika uppgiftstypers 
påverkan på motivationen genom följande analysfrågor: 
 
  (2) Finns det en korrelation mellan att tycka att olika uppgiftstyper är tråkiga och 
   svåra eller roliga och lätta? 
 
  (3) Påverkas sambandet mellan motivation och prestation av vilken typ av 
   uppgifter som ges?  
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2. BAKGRUND 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning följt av dess resultat. Därpå beskrivs räknesättet 
multiplikation inom matematiken och dess innebörd. Sist redogörs	begreppet motivation 
utifrån ett allmänt perspektiv följt av motivation som en inlärningsaspekt.	 
 
2.1 TIDIGARE FORSKNING 
 
Antalet studier kring individers uppfattning om olika matematiska områden och denna 
uppfattnings påverkan på resultat är substantiell. Studierna som jag väljer att redovisa 
fokuserar främst på relationen mellan elevers attityder och motivation gentemot deras 
prestationer på olika matematiktester. Resultaten i dessa studier har visat sig genom 
jämförelser mellan elevers egna attityder och känslor och deras prestationer på ett test, vilket 
jag har inspirerats av till denna studies datainsamling och dataanalys. 
 
Resultatet från forskningsstudierna som jag har valt att redovisa visar i majoriteten av fallen 
(4 av 6) att motivation inte har stor påverkan på matematikprestationer. Linnanmäki (2002) 
genomförde från år 1991-1994 en studie vars syfte gick ut på att ta reda på om det fanns ett 
samband mellan elevers självuppfattning och deras prestationer i ämnet matematik samt hur 
utvecklingen hos dessa elever framskred. Resultatet från studien visade att sambandet 
mellan elevernas självuppfattning och matematikprestationer skiljde sig beroende vilken 
årskurs de gick i. Relationen mellan de två aspekterna självuppfattning och prestation var 
betydelselösa i årskurs 2, måttliga i årskurs 5 och starka i årskurs 8. Därmed kunde en 
slutsats dras om att sambandet mellan självuppfattning och prestationer inom matematiken 
ökar ju äldre eleverna blir. Det starka sambandet i högre åldrar visade till störst del att låg 
självuppfattning bidrog till låga matematikprestationer och vice versa. I och med det kunde 
även det dras en slutsats om att elevers självuppfattning påverkar deras matematiska 
prestationer. Papanastasiou (2000) undersökte om attityder och föreställningar gällande 
matematik som ämne var aspekter som påverkade den enskilda individens matematiska 
resultat. Hans resultat från studien visade att elevernas attityder till det matematiska ämnet 
inte hade en betydande effekt på det matematiska resultatet. Slutsatsen var att elevers 
matematiska prestationer formas av flera dimensioner, där elevers attityder inte ensamt kan 
härledas till deras matematiska resultat. Eklöf (2007) undersökte vilket samband som fanns 
mellan svenska elevers motivation till testet TIMSS 2003 och deras testresultat. Genom att 
analysera elevers enkätsvar gällande motivation kontra deras testresultat framkom ett 
resultat som visade att bristande motivation till TIMSS testet överlag inte hade en signifikant 
negativ påverkan på testresultatet. Detta ledde till slutsatsen att elevers motivation till att 
genomföra en matematiktest inte behöver ha en stor inverkan på slutresultatet. Garon- 
Carrier et al. (2016) genomförde en studie där syftet var att undersöka om det fanns en 
relation mellan elevers motivation och prestation i ämnet matematik. 1478 kanadensiska 
barn i åldern 7-10 år fick individuellt svara på ett frågeformulär med hjälp av intervjuer om 
deras motivation till matematik där svaren senare omvandlades på en motivationsskala. 
Elevernas matematikprestationer mättes utifrån deras resultat på två matematiktester. 
Resultatet visade att elevers motivation till matematiken inte hade en stor påverkan på deras 
testresultat i studien.  
 
Acar-Guvendir (2016) studie visade att större intresse, själveffektivitet och positiv 
uppfattning av matematiken (den inre motivationen) samt lärarens intresse och frekvensen 
av matematikprov (den yttre motivationen) påverkade elevernas matematiska prestationer 
positivt. Det framkom även att den inre motivationen hos elever påverkade den matematiska 
prestationen mer än vad den yttre motivationen gör. Slutsatsen som drogs var att elevers 
matematikprestationer påverkades av både den inre motivationen som bestod av 
uppfattningar och intresse samt den yttre motivationen där läraren spelade en stor roll.  
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Resultatet från Zakaria och Mohd Nordins (2008) visade ett samband mellan ångest och 
motivation. Resultatet visade även att elever med hög matematikångest presterade betydligt 
sämre på matematiktestet än elever med låg matematikångest. Ur resultatet framgick även 
ett samband mellan låg motivation och låga testresultat där den låga motivationen hade en 
större påverkan på testresultatet än vad en hög motivation hade. Slutsatsen som drogs av 
denna studie var att hög ångest och låg motivation gällande matematik har en negativ 
påverkan på studenters matematiska kunskaper vid testtillfället.  
 
2.2 MULTIPLIKATION 
 
Matematiken som skolämne ska leda till att elever utvecklar olika matematiska kunskaper 
och förmågor och kunskapen om hur man kan använda matematiken som ett verktyg. I 
årskurs 1-3 ska eleven bl.a. ha utvecklat kunskap i taluppfattning och tals användning där 
olika typer av räkneoperationer hör till (Skolverket, 2011).  
  
Addition och multiplikation är två av de fyra grundläggande räkneoperationer som 
matematiken bygger på. I skolan utvecklar eleverna oftast kunskaper för räknesättet addition 
innan de introduceras för räknesättet multiplikation. Löwing & Kilborn (2003) beskriver att 
övergången från addition till multiplikation är ett stort steg att ta för eleverna, då räknesättet 
multiplikation är mycket mer komplicerat att behärska utifrån många olika aspekter. 
Grevholm (2012) beskriver att eleverna behöver behärska räkneoperationer med addition för 
att kunna övergå till räkneoperationer bestående av multiplikation. Räknesättet 
multiplikation kan ses som en form av upprepad addition där man adderar ett visst tal ett 
visst antal gånger, t.ex. 3x4=3+3+3+3. Det kan även ses som en oberoende konstellation av 
två olika tal, t.ex. enbart 3x4 (Grevholm, 2012; McIntosh, 2011). För att kunna räkna 
multiplikation behöver eleverna kunna förstå relationen mellan addition och multiplikation 
och kunna utveckla tabellkunskap gällande de olika multiplikationskombinationer som finns 
(McIntosh, 2011). Grevholm (2012) poängterar att det är viktigast för barn att lära sig olika 
multiplikationskombinationer för talen 1-10. Genom att skapa förståelse för den 
kommutativa lagen (t.ex. att 3x4=4x3) underlättas arbetet i att befästa tabellkunskaperna. 
Räkneoperationer med multiplikation kan lösas genom huvudräkning, vilket innebär att man 
har automatiserat kunskapen så den finns direkt tillgänglig i tanken, eller via skriftliga 
beräkningar (McIntosh, 2011).

2.3 MOTIVATION 
 
Begreppet motivation går att sammanfatta som viljan att lära eller viljan till förändring. Det 
är främst två faktorer som i samverkan påverkar motivationen hos individen:  
  1.  Inre faktorer som t.ex. drivkraften att ”sätta igång handlandet”. 
  2.  Målsträvan med yttre belöningar som t.ex. höga betyg och pengar och/eller inre 
   belöningar som t.ex. glädje och stolthet.  
Förutom dessa tre nämnda aspekter påverkas motivationsprocessen även av individuella och 
sociala faktorer.  

Många av teorierna kring motivation grundar sig i Hedoismen vilken innebär att en individs 
beteende påverkas av behovet av njutning och välbefinnande, vilket leder till en ökad 
motivation (Jenner, 2004). Maslows behovshierarki beskriver fem grundläggande behov som 
individen strävar efter att uppnå, vilket genomsyrar alla ageranden och beslut som tas.   
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I Maslows behovstrappa (se figur 1) påverkas alla fem behov av en strävan efter 
välbefinnande hos individen.  Det som däremot motiverar individen till att prestera genom 
t.ex. inlärning är behovet av erkännande och respekt. Detta behov visar sig genom individens 
strävan att få ett positivt erkännande av sig själv och av andra (Imsen, 2006). Genom att 
människan främst eftersträvar njutning, påverkas dem både av strävan att lyckas och av 
undvikandet att misslyckas (Imsen, 2006; Jenner, 2004).    
        

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 1. Maslows behovshierarki (Imsen, 2006)  
 
 
2.3.1 INLÄRNING GENOM MOTIVATION 
 
Inlärning innebär att genom en process förändra varaktigheten av kapaciteter hos varje 
enskild individ. Inlärningen är ett komplext förlopp där många olika aspekter kan påverka 
lärandeprocessens utkomst (Illeris, 2007). Motivationsteorin innebär att individen försöker 
tillgodose ett behov både kort- och långsiktigt. En aspekt som kan påverka inlärningen är 
individens motivation till den inlärningsprocess som ska ske eller sker. Upplever individen 
att ett behov tillgodoses genom att lära sig något, motiveras man till detta (Glasser, 1996). 
Giota (2002) menar att flera motivationsforskare är övertygade om att elevens motivation till 
inlärning har betydelse för hens inlärning och prestationer.  
 
Utifrån människans tillfredsställelsebehov (Jenner, 2004) går det att konkretisera flera 
aspekter som påverkar tillfredsställelsen och i förlängningen inlärningen. En av dessa 
aspekter är behovet av nöje, vilket innebär att människan förknippar något med glädje och 
lustfylldhet, både kort- och långsiktigt (Glasser, 1996). Schunk & Zimmerman (2008) 
beskriver att intresset för det aktuella även har en stor påverkan på individens inlärning. 
Tillfredsställelsen kan även påverkas av hur lätt alternativt svårt individen anser att 
inlärningsprocessen är. Upplevs inlärningsprocessen av kunskaper som för svår, finns det en 
stor risk att processen upplevs som obehaglig och inte leder tillfredsställelse vilket i sin tur 
påverkar motivationen negativt (Glasser, 1996). Känslan av att något är för svårt kan dock 
även bidra till en ökad motivation, då man i fortsättningen försöker undvika det 
misslyckandet igen (Imsen, 2006). Vid inlärning av matematisk kunskap nås 
tillfredsställelsen i känslan av att vara ”smart”, då matematik är ett ämne som ofta anses vara 
svårt.  
 
I denna studie kommer arbetet utgå från faktorer i den inre motivationen där deltagarnas 
motivation kommer mätas utifrån tillfredsställelsebehovet genom aspekterna lust och 
intresse (tråkigt eller roligt) samt uppfattningen om svårt eller lätt.  
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3. METODOLOGI 
 
I följande avsnitt kommer urvalet till denna studie beskrivas. Därefter följer en beskrivning 
av hur utformandet och genomförandet av två datainsamlingsmetoder skedde. Slutligen 
redogörs hur de forskningsetiska aspekterna tillämpats i denna studie.  
 
3.1 URVAL 
 
I studien deltog en klass från en kommunal skola, från en större ort i Mellansverige. Klassen 
bestod av 21 elever, 12 flickor respektive 9 pojkar i årskurs 2. Deltagarna var bekanta med 
räknesättet multiplikation genom att ha arbetat med multiplikationstabellerna 1-5 och 10 i 
sin lärobok Mera Favorit Matematik 2b (Asikainen, Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen & Voima, 
2008/2013) under årskurs 2.  
 
3.2 DATAINSAMLINGSMETOD  
 
För att undersöka relationen mellan elevers motivation och prestationer gällande räknesättet 
multiplikation och specifika uppgiftstyper utformades två skilda datainsamlingsmetoder: 
enkät och multiplikationstest.  
 
3.2.1 ENKÄT 
 
För att mäta elevernas motivation inom multiplikation och olika uppgiftstyper inom 
multiplikationen formades en enkät (se bilaga B). Enkäten bestod av totalt sju frågor, först en 
innehållsorienterad fråga om elevernas relation till räknesättet multiplikation: ”Hur tycker 
du det är att räkna multiplikation?”. Genom att granska de olika multiplikationsuppgifter 
som läromedlet Mera Favorit Matematik 2b (Asikainen et al. 2008/2013) bestod av valdes 
sex olika uppgiftstyper ut. Dessa uppgiftstyper för räknesättet multiplikation förekom ofta i 
läroboken och formade därmed sex olika uppgiftsgrupperingar till enkäten. Valet att använda 
sig av just dessa sex uppgiftstyper i studien grundade sig främst i att det var uppgiftstyper 
som eleverna var bekanta med utifrån deras tidigare arbete med multiplikation. Genom 
elevernas bekantskap med de uppgiftstyper som skulle förekomma i enkäten och 
multiplikationstestet, blir elevernas enkät- och testsvar därmed mer rättvisande. 
Uppgiftstyperna valdes även ut för att undersöka det samband som fanns mellan dem. 
Uppgiftstyp 1 och 2 är liknande då de enbart kräver rätt produkt med eller utan bildstöd. 
Uppgiftstyp 3 och 4 är liknande då de berör den upprepade additionen med eller utan 
bildstöd. Uppgiftstyp 5 och 6 är liknande då de kräver en skriftlig multiplikationsräkning 
med eller utan bildstöd. Uppgiftstypernas olika samband togs i anspråk för att kunna 
undersöka eventuella mönster gällande elevernas motivation och behärskande av olika 
uppgiftstyper främst med eller utan bildstöd. Enkäten följdes därefter av sex 
uppgiftsorienterade frågor gällande sex olika uppgiftstyper (se bilaga C) inom räknesättet 
multiplikation:  
  • Uppgiftstyp 1: Uppgifter där eleverna enbart ska ange rätt produkt (svaret). 
  •   Uppgiftstyp 2: Uppgifter där eleverna enbart ska ange rätt produkt (svaret), med 
   bildstöd som hjälp.   
  •  Uppgiftstyp 3: Uppgifter som visar den upprepade additionen där eleverna 
   ska ange både faktorer och rätt produkt. 
  •  Uppgiftstyp 4: Uppgifter där eleverna ska ange den upprepade additionen 
   genom termer och summan och multiplikationsuträkningen med faktorer 
    och rätt produkt genom bildstöd. 
  •   Uppgiftstyp 5: Textuppgifter där eleverna ska använda sig av skriftlig 
    multiplikationsräkning för att ange svaret.  
  •   Uppgiftstyp 6: Textuppgifter där eleverna ska använda sig av skriftlig 
    multiplikationsräkning för att ange svaret, med bildstöd som hjälp.  
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Värde 1 2 3 4 5
Skala 1 "Rolighetsnivå" Väldigt tråkigt Ganska tråkigt Varken tråkigt eller roligt Ganska roligt Väldigt roligt
Skala 2 "Lätthetsnivå" Väldigt svårt Ganska svårt Varken svårt eller lätt Ganska lätt Väldigt lätt

De sex olika uppgiftsgrupperingarna till denna enkät gestaltades genom ett uppgiftsexempel 
vardera (se bilaga C) som passade in på varje specifik uppgiftstyp. Dessa uppgiftsexempel var 
inspirerade av de olika uppgiftstyper inom räknesättet multiplikation som eleverna var 
bekanta med och hämtade ur deras lärobok Mera Favorit Matematik 2b (Asikainen et al. 
2008/2013). Både den första innehållsorienterade frågan (elevernas motivation till 
räknesättet multiplikation överlag) och de sex uppgiftsorienterade frågorna i enkäten 
utformades med två skalor utifrån studiens definition om vad motivation innebär (se s.7). 
Den första skalan, som i denna studie kommer benämnas som skala 1 ”rolighetsnivå”, bestod 
av värden mellan 1-5 där eleverna skulle ange rätt värde beroende om hur tråkigt alternativt 
roligt de ansåg att det efterfrågade var. Även den andra skalan, som i denna studie kommer 
beskrivas som skala 2 ”lätthetsnivå”, bestod av värden mellan 1-5 där eleverna skulle ange 
rätt värde beroende på svårt alternativt lätt de ansåg att det efterfrågade var (se tabell 1). 
 

Tabell 1. Värdena 1-5:s betydelse för skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”svårighetsnivå” på enkäten.  
 
 
 
 
 
3.2.2 MULTIPLIKATIONSTEST 
 
Den andra datainsamlingsmetoden bestod av ett multiplikationstest (se bilaga D). Utifrån de 
sex uppgiftsgrupperingar som valts ut utifrån läromedlet Mera Favorit Matematik 2b 
(Asikainen et al. 2008/2013) (se s.8) utformades ett multiplikationstest bestående av sex 
olika uppgiftstyper med totalt 16 deluppgifter. Uppgift 1-4 bestod av a), b) och c) uppgifter, 
där a) och b) innehöll de multiplikationstabeller som eleverna var bekanta med (1-5 och 10). 
Uppgift c) innehöll en slumpmässigt utvalt multiplikationstabell av de 
multiplikationstabeller som eleverna inte var lika bekanta med (6, 7, 8 eller 9). Uppgift 5-6 
bestod av a) och b) uppgifter, där a) frågan berörde de multiplikationstabeller som eleverna 
var vana med (1-5 och 10) och b) frågan berörde de multiplikationstabellerna som eleverna 
inte var lika bekanta med (6, 7, 8 eller 9). Anledningen till att avsluta varje uppgift med en 
”obekant” multiplikationstabell var för att senare kunna undersöka om eleverna förstått 
konceptet med att multiplikationsräkning går att räkna som upprepad addition oavsett 
multiplikationstabell. Varje uppgift i multiplikationstestet var kopplat till de olika 
uppgiftstyper (se s.8 och bilaga C) som även valts ut till enkäten. Uppgift 1 (a, b och c) 
formades utifrån uppgiftstyp 1 i enkäten, uppgift 2 formades utifrån uppgiftstyp 2 i enkäten 
osv.  
    
3.3 GENOMFÖRANDE 
 
När enkäten (se bilaga B), uppgiftsexemplena (se bilaga C) och multiplikationstestet (se 
bilaga D) hade formats utifrån studiens syfte följde ett genomförande av datainsamlingen i 
två separata steg. I denna studie kommer jag som format och genomfört datainsamlingen 
benämnas som undersökningsledare.  

3.3.1 ENKÄT MED UPPFÖLJANDE INTERVJU 
 
Enkäten (se bilaga B) genomfördes som en enkät med uppföljande intervju individuellt med 
alla 21 elever under en dag där tillvägagångssättet var identiskt för alla. Eleverna fick en och 
en i ett enskilt rum svara på frågor från enkäten och tillsammans med undersökningsledaren 
som stöd fylla i aktuella värden på skalorna. För varje elev påbörjades enkäten/intervjun med 
en förklaring om varför de deltog i denna studie, vad som ingick i studien och hur studien 
skulle gå till. Därefter förklarade undersökningsledaren hur de två motivationsskalorna var 
formade med värden mellan 1-5 och vad de olika värdena stod för (se tabell 1).   
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Datainsamlingen började med att undersökningsledaren muntligt ställde den första frågan 
på enkäten till eleverna: ”Hur tycker du att det är att räkna multiplikation?”.  
Eleverna fick sedan förklara muntligt hur tråkigt alternativt roligt och svårt alternativt lätt de 
ansåg att multiplikationsräkning var. Därefter tog undersökningsledaren fram ett 
uppgiftsexempel i taget (se bilaga C), förklarade vilken uppgiftstyp det var (se s.8). Eleverna 
fick på samma sätt som tidigare förklara muntligt hur tråkigt alternativt roligt och svårt 
alternativt lätt de ansåg att det var att räkna den specifika uppgiftstypen. I vissa fall angav 
eleverna ett värde på båda skalorna direkt efter att frågorna hade ställts, och i vissa fall fick 
undersökningsledaren hjälpa till som stöd i att komma fram till vilket värde som passade 
deras attityder bäst. Det framkomna värdet ringades in på enkäten. Under intervjun frågade 
undersökningsledaren eleverna ”varför?” deras attityd till det efterfrågade var som det var. 
Deras svar dokumenterades som fältanteckningar för att senare i studiens arbetsprocess 
kunna bidra till diskussionstankar.  

3.3.2 MULTIPLIKATIONSTEST 
 
Dagen efter genomförandet av enkäten genomförde eleverna multiplikationstestet (se bilaga 
D). Testet utfördes i halvklasser, med 11 respektive 10 elever i vid varje testtillfälle. Ena 
testtillfället var på morgonen och andra testtillfället var efter lunch. Båda tillfällena börjades 
med en gemensam genomgång där eleverna fick se testet förstorat på en smartboard längst 
fram i klassrummet. Vid genomgången beskrevs varje uppgift var och en för sig. Därefter fick 
eleverna informationen att om de önskade att få en uppgift förklarad ytterligare eller själv 
ville förklara lösningen till uppgiften muntligt fanns denna möjlighet under genomförandet 
av multiplikationstestet. Språkstödet fanns där som en extra insats för att göra elevernas 
testresultat valida för studiens syfte, där enbart elevernas matematikkunskaper skulle mätas, 
genom att minimera felkällor p.g.a. eventuella läs- och skrivsvårigheter. Eleverna 
genomförde sedan individuellt testet skriftligt med språkstöd om de önskade. 

3.4 FORSKNINGSETIK 
 
Studiens hela arbetsprocess har genomsyrats av Vetenskapsrådets (2011) fyra principer 
gällande etiska aspekter som forskare bör tillämpa vid en undersökning. Informationskravet 
som innebär att studiens urval och målsmän får ta del av studiens syfte och 
genomförandeplan, månades om genom att skicka ut ett informationsblad (se bilaga A) om 
studien till deltagarnas målsmän i god tid före studien genomfördes. Även deltagarna i 
studien blev informerade genom en muntlig beskrivning av studiens syfte och 
genomförandeplan vid varje datainsamlingstillfälle (Informationskravet). Genom de 
muntliga beskrivningarna till eleverna och informationsbladet till målsmännen framgick 
även elevernas frivilliga medverkan. Det innebar att eleverna och målsmännen påmindes om 
att de fick själva bestämma över sitt deltagande i studien och att de hade rätt att bryta om det 
önskades vid något tillfälle (Samtyckekravet). Eleverna och målsmännen blev även 
informerade genom informationsbladet och vid datainsamlingstillfällena att elevernas 
deltagande och resultat skulle hanteras anonymt och generellt (Konfidentalitetskravet). Det 
resultat som framkom genom datainsamlingen i denna studie kommer ej att användas i 
ickevetenskapliga syften, utan enbart i detta självständiga arbete och framtida opponering 
(Nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet, 2011, referens i Tivenius, 2015). 
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Grupp A (3 st) Grupp B (6 st) Grupp C (9 st) Grupp D (3 st)
Lösningsfrekvens per elev <50% 51-75% 76-99% 100%
Lösningsfrekvens i genomsnitt 33,33% 70,83% 88,19% 100%

4. RESULTAT 
 
I följande avsnitt beskrivs hur den insamlade datan har analyserats, vilket resultat som 
framkom och en resultatanalys utifrån studiens forskningsfråga och analysfrågor.  
 
För att läsaren ska ges möjlighet att skapa god förståelse för resultatet och resultatanalysen 
beskrivs härmed väsentlig information från enkätutformningen (se bilaga B).  
  •  Första frågan på enkäten är innehållsorienterad och handlar om elevernas relation till  
   räknesättet multiplikation överlag och berör studiens forskningsfråga och 
   analysfråga 1 (se s.4).  
  • De sex resterande frågor på enkäten är uppgiftsorienterade och handlar om elevernas 
   relation till olika uppgiftstyper inom multiplikation och berör studiens analysfråga 2 
   och 3 (se s.4). 
  •  Tabell 1 (se s.9) beskriver skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivås” olika 
   värdens betydelse.  
  •   Se bilaga C för de olika uppgiftstyper och s.8 för beskrivning av de 
   olika uppgiftstyperna. 
 
4.1 DATAANALYS 
 
Elevernas individuella enkätsvar sammanställdes först för att ta fram varje enskild elevs 
värde för skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” (mellan 1-5) för enkätens första 
fråga (innehållsorienterad). Därpå rättades elevernas svar på multiplikationstestet (se bilaga 
D) där samma angivna svar som facit bedömdes som ett korrekt svar. Utifrån varje elevs 
totalpoäng på multiplikationstestet räknades deras lösningsfrekvens (antal poäng av 
totalpoängen) ut som en procentsats. Värdena utifrån varje elevs enkätsvar och den 
uträknade procentsatsen från multiplikationstestet sammanställdes i en överblickande tabell. 
Beroende på hur hög lösningsfrekvens eleverna haft på matematiktestet delades de in i fyra 
olika grupper: A, B, C och D (se tabell 2). Elever med en lösningsfrekvens mindre än 50 % 
placerades i grupp A. Elever med en lösningsfrekvens mellan 51-75 % placerades i grupp B. 
Elever med en lösningsfrekvens mellan 75-99 % placerades i grupp C och elever med 100 % 
lösningsfrekvens placerades i grupp D.  
 
 
Tabell 2. Gruppindelning beroende på procentuell lösningsfrekvens på multiplikationstestet.  
 
 
 
 
 
 
Därefter räknades det genomsnittliga värdet på skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 
”lätthetsnivå” (utifrån den innehållsorienterade frågan) för respektive grupp ut. Detta gjordes 
för att kunna se ett samband mellan de olika grupperna, som grupperats utifrån 
prestationerna på multiplikationstestet, och deras motivation till räknesättet multiplikation. 
Elevernas individuella enkätsvar sammanställdes även för att ta fram varje enskild elevs 
värde för skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” (mellan 1-5) för enkätens sex 
separata uppgiftsorienterade frågor. Utifrån varje enskild elevs korrekta svar på 
multiplikationstestet som skett i rättningsstadiet i tidigare skede, räknades en 
lösningsfrekvens i procentform (antal rätta svar) per uppgiftstyp ut. Elevernas individuella 
värden och lösningsfrekvenser per uppgiftstyp samt det genomsnittliga värdet och 
lösningsfrekvensen per uppgiftstyp sammanställdes sedan i ett överblickande dokument för 
att sedan kunna undersöka om samband fanns mellan elevers relation till olika uppgiftstyper 
och deras prestationer. 
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4.2 RESULTAT 
 
Diagram 1. Grupp A, B, C och D:s genomsnittliga värde på enkätfråga 1 (räknesättet multiplikation)  
gällande skala 1 ”rolighetsnivå”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 1 visar varje grupps genomsnittliga enkätsvar på fråga 1 (den innehållsorienterade) 
gällande skala 1 ”rolighetsnivå”. Resultatet visar det genomsnittliga värdet gällande skala 1 
”rolighetsnivå” för grupp A (3,33/5). Grupp B:s genomsnittliga värde var högre än grupp A:s 
(4,33/5). Grupp C:s genomsnittliga värde var högre än grupp A, men något lägre än grupp B 
(4,11/5). Grupp D:s genomsnittliga värde var högre än alla andra grupper (4,66/5).  
 

Diagram 2. Grupp A, B, C och D:s genomsnittliga värde på enkätfråga 1 (räknesättet multiplikation) 
gällande skala 2 ”lätthetsnivå”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 2 visar varje grupps genomsnittliga enkätsvar på fråga 1 (den innehållsorienterade) 
gällande skala 2 ”lätthetsnivå”. Resultatet visar det genomsnittliga värdet gällande skala 2 
”lätthetsnivå” för grupp A (2,33/5). Grupp B:s genomsnittliga värde var högre än grupp A:s 
(3,66/5). Grupp C:s genomsnittliga värde var högre än både grupp A och B (3,77/5). Grupp 
D:s genomsnittliga värde var högre än alla andra grupper (4,33/5). 
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Diagram 3. Elev 1-21:s enskilda angivna värde på enkätfråga 1 (innehållsorienterad) gällande skala 
1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Diagram 3 visar varje enskild elevs enskilda angivna värde på enkätfråga 1 (den 
innehållsorienterade) gällande skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå”. Resultatet 
visar att i majoriteten av fallen (14 av 21) skiljer sig värdena mellan skala 1 ”rolighetsnivå” 
och skala 2 ”lätthetsnivå” bara med + eller -1 poäng. I 7 av 21 fall är det en större skillnad på 
värdena mellan skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” (+ eller – 2 poäng eller fler).   
 
 
Diagram 4. Elev 1-21:s lösningsfrekvens i procentform på hela multiplikationstestet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
Figur 5 visar varje enskild elevs lösningsfrekvens i procentform på hela multiplikationstestet. 
Resultatet visar hur den totala lösningsfrekvensen stiger från elev 1 till elev 21.  
 
4.3 RESULTATANALYS 
 
Genom datainsamlingen och dataanalysen har flera resultat utifrån studiens frågeställning 
framkommit. Resultatet visar till en början att det finns ett samband mellan elevernas 
angivna värde för multiplikation som räknesätt gällande skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 
”lätthetsnivå” på enkäten och deras prestationer på multiplikationstestet. I diagram 1 går det 
att identifiera att ju högre eleverna presterat på multiplikationstestet, vilket har legat till 
grund för gruppfördelningen A, B, C och D, ju högre genomsnittligt värde för hur roligt de 
anser att multiplikation är har angivits (Grupp A: 3,33/5, Grupp B: 4,33/5, Grupp C: 4,11/5 
och Grupp D: 4,66/5). Det går att identifiera en ökning och minskning beroende på hur roligt 
eleverna tycker att multiplikation är och deras prestationer på multiplikationstestet. Förutom 
mellan grupp B och C, där en marginell minskning av det genomsnittliga värdet framkommer 
sker en ökning från den lägst presterande gruppen (Grupp A) till den högst presterande 
gruppen (Grupp D). Därmed kan ett samband urskiljas mellan elever som anser att 
räknesättet multiplikation är mindre kul och lägre testresultat jämfört med elever som anser 
att räknesättet multiplikation är roligare och högre testresultat.  
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I diagram 2 går det att identifiera ett liknande samband som i diagram 1, dock gällande svårt 
alternativt lätt. Resultatet visar en kontinuerlig ökning av det genomsnittliga värdet gällande 
hur lätt man anser att räknesättet multiplikation är från den lägst presterande gruppen till 
den högst presterade gruppen (Grupp A: 2,33/5, Grupp B: 3,66/5, Grupp C: 3,77/5 och 
Grupp D: 4,33/5). Därmed går det att urskilja ett tydligt samband mellan elever som anser 
att räknesättet multiplikation är svårt och lägre testresultat jämfört med elever som anser att 
räknesättet multiplikation är lättare och högre testresultat. 
 
I diagram 3 framgår varje elevs separata värden för multiplikation som räknesätt (fråga 1 på 
enkäten) för både skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå”. För majoriteten av 
eleverna (14 av 21) går det att urskilja en korrelation mellan elevernas värden för skala 1 
”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå”. I dessa 14 fall skiljer sig värdet mellan skala 1 
”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” enbart med + eller - 1 poäng. I de andra 7 fallen 
skiljer sig värdet mellan skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” med + eller – 2 eller 
fler poäng. Då majoriteten av elevernas värden mellan skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 
”lätthetsnivå” enbart skiljde sig med 1 poäng påvisas ett samband mellan att tycka 
räknesättet multiplikation är roligt och lätt eller tråkigt och svårt. Dock visar resultatet att 
denna korrelation mellan roligt och lätt eller tråkigt och svårt inte gäller i hundra procent av 
fallen, då för 7 elever skiljde värdet mellan skala 1 och 2 med + eller – 2 poäng eller fler 
(analysfråga 1) (se s.4).  
 
Diagram 4 redovisar varje enskild elevs lösningsfrekvens i procentform på hela 
multiplikationstestet. Resultatet visar hur elevernas totala lösningsfrekvens stiger från elev 1 
till elev 21. Genom att jämföra diagram 3 och 4 går det att se en korrelation mellan elevernas 
angivna värde på skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” och deras prestationer på 
multiplikationstestet. Genom att överblicka diagram 3 och 4 bredvid varandra går det i 
majoriteten av fallen att urskilja en likhet mellan höga värden på skala 1 ”rolighetsnivå” och 
skala 2 ”lätthetsnivå” och höga prestationer. Ett exempel på detta är elev 21 som angivit 
värdena 5 och 5 på skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” (se diagram 3) samt haft 
en lösningsfrekvens på 100 % på multiplikationstestet (se diagram 4). I vissa fall går det även 
att urskilja en likhet mellan lågt angivna värden på skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 
”lätthetsnivå” och låga prestationer. Ett exempel på detta är elev 1 som angivit värdena 3 och 
2 på skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” (se diagram 3) samt haft en 
lösningsfrekvens på 12,50 % på multiplikationstestet (se diagram 4). Genom att överblicka 
resultatet från diagram 3 och 4 går det att överlag identifiera samband mellan att anse att 
multiplikation är roligt och lätt med höga prestationer eller att anse att multiplikation är 
tråkigare och svårare med lägre prestationer. Samtidigt går det att urskilja vissa fall där 
denna relation motsägs. Ett tydligt exempel på detta är elev 4 som angivit värdena 5 och 3 på 
skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” (se diagram 3) samt haft en lösningsfrekvens 
på 62,50 % på multiplikationstestet (se diagram 4). Detta visar att det finns ett samband 
mellan att anse att multiplikation är roligt och lätt med höga prestationer, och ett samband 
mellan att anse att multiplikation är tråkigt och svårt med låga prestationer i majoriteten av 
fallen, men inte alltid.  
 
I sammanställningen av alla elevers enskilda värden för uppgiftstyp 1-6 gällande skala 1 
”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” och ens lösningsfrekvens för varje uppgiftstyp på 
multiplikationstestet framgår en korrelation mellan att ange hur roligt och lätt eller hur 
tråkigt och svårt man anser att de olika uppgiftstyperna är. I majoriteten av fallen (100 av 
126) skiljer sig värdena mellan skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” per 
uppgiftstyp med + eller - 1 poäng. Detta mönster är dock inte hundraprocentigt då i 26 av 
100 fall skiljer sig värdet mellan skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” med + eller 
– 2 poäng eller fler. Det framkommer även en indikation att i majoriteten av fallen har högre 
angivna värden för skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” gällande varje 
uppgiftstyp även lett till högre prestationer på multiplikationstestet.   
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Det visar även på ett mönster gällande att lägre angivna värden på skala 1 ”rolighetsnivå” och 
skala 2 ”lätthetsnivå” gällande varje uppgiftstyp lett till lägre prestationer på 
multiplikationstestet. Trots denna överblickande indikation finns det fall som motsäger detta 
mönster i minoriteten av fallen. Ett exempel är elev 1 som gällande uppgiftstyp 3 har angett 
värdena 5 och 5 på skala 1 ”rolighetsnivå” respektive skala 2 ”lätthetsnivå”, men haft en 
lösningsfrekvens på samma uppgiftstyp på 0 %. Ett annat exempel är elev 21 som angivit 
värde 2 på skala 2 ”lätthetsnivå”, men haft en 100 % lösningsfrekvens på samma uppgiftstyp. 
Dessa exempel visar på att korrelationen mellan roligt, lätt eller båda delarna (hög 
motivation) och höga prestationer samt tråkigt, svårt eller båda delarna (låg motivation) och 
låga prestationer gäller i majoriteten av fallen, men inte alltid (analysfråga 2 och 3) (se s.4).  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att lågt presterande elever på multiplikationstestet har 
angett lägre värden på skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” än elever som 
presterat högre på multiplikationstestet. Resultatet visar även att i majoriteten av fallen 
förekommer ett samband mellan att tycka att räknesättet multiplikation och olika 
uppgiftstyper inom multiplikation är roliga och lätta eller tråkiga och svåra. 

 
5. DISKUSSION OCH SLUTSATS	
	
I det avslutande kapitlet kommer studiens metodval diskuteras följt av en diskussion av 
resultatet. Sedan benämns aspekter som kan påverkat studiens validitet och reliabilitet följt 
av en diskussion berörande resultatets betydelse. Slutligen redovisas slutsatsen utifrån 
studiens forskningsfråga och förslag på fortsatt forskning inom samma område ges.  
	
5.1 METODDISKUSSION	
	
I denna studie har varierande metoder och innehåll använts för att få fram ett giltigt resultat 
utifrån studiens forskningsfråga. Anledningen till att studien genomfördes i en årskurs 2 
grundar sig främst i att eleverna i den aktuella klassen hade till en viss del arbetat med 
införandet av räknesättet multiplikation. Eleverna hade introducerats för multiplikation av 
deras lärare och arbetat med vissa multiplikationstabeller (1-5 och 10) i deras 
matematikläromedel Mera Favorit Matematik (Asikainen et al. 2008/2013). Klassens 
kunskaper och förmågor gällande multiplikation var utvecklade till viss del men inte 
fullkomligt, vilket gjorde dem till ett passande urval för studiens syfte. Elevernas tidigare 
erfarenheter av multiplikation gjorde att undersökningsledaren kunde undersöka hur 
elevernas motivation och prestation korrelerade utifrån de erfarenheter de redan fått av de 
tabeller de redan blivit bekanta med (1-5 och 10) och om motivationen påverkade deras 
prestationer gällande tabeller som de inte var lika bekanta med (6, 7, 8 och 9).  
 
Utifrån studiens syfte om att undersöka sambandet mellan inre motivation och prestation 
behövde begreppet motivation definieras. Utifrån litteraturundersökningar om vad 
motivation innebar valde undersökningsledaren att utgå från inre motivation genom 
tillfredsställelse (Jenner, 2004). Denna utgångspunkt gjorde att elevernas inre motivation 
mättes genom tillfredsställelsebehovet i form av nöje och intresse (tråkigt alternativt roligt) 
samt upplevelsen av svårt eller lätt (Glasser, 1996., Imsen, 2006., Schunk & Zimmerman, 
2008). Utifrån dessa aspekter formades skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”svårighetsnivå” 
till datainsamlingen genom enkätgenomförandet (se tabell 1).  
 
Vid multiplikationstestets (se bilaga D) utformande valdes både tabeller som eleverna var 
bekväma och inte bekväma med ut för att samla in data. Anledningen till 
multiplikationstabellerna på testet varierade mellan tabell 1-10 var för att kunna undersöka 
flera aspekter berörande elevernas multiplikationskunskaper. Uppgifterna bestod främst av 
tabeller som eleverna var bekanta med (1-5 och 10) (2 av 3 deluppgifter för uppgift 1-4 och 1 
av 2 deluppgifter för uppgift 5-6).   
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De uppgifter som berörde tabellerna 1-5 och 10 bidrog till att kunna undersöka elevernas 
kunskaper kring något de redan var bekanta med. Multiplikationstestet bestod även av 
multiplikationstabeller som eleverna inte var lika bekanta med (6, 7, 8 och 9). De uppgifterna 
som berörde de slumpmässigt utvalda tabellerna mellan 6-9 bidrog till att kunna undersöka 
om eleverna förstått konceptet med att multiplikation är som en form av upprepad addition 
och även den kommutativa lagen (se s.6). För om eleverna hade förstått kopplingen om att 
multiplikation kan räknas som upprepad addition hade de i princip kunnat räkna vilken 
multiplikationstabell som helst, oavsett om tabellkunskapen är inlärd eller inte, bara de 
behärskade räknesättet addition.  
 
Vid datainsamlingstillfället genom enkäten valde undersökningsledaren att låta eleverna 
svara på enkätens frågor enskilt med undersökningsledaren som stöd, där möjligheten till 
följdfrågor fanns tillgängligt. Detta val grundade sig i främst att undersökningsledaren ville 
undvika missförstånd och oförståelse hos eleverna vid enkätgenomförandet. Genom att 
utnyttja tillfället att kunna förklara enkätens innehåll och frågor olika beroende på elevernas 
olika förutsättningar och behov, ökade chanserna att svaren som eleverna angav var korrekta 
utifrån deras egna uppfattningar och känslor. Undersökningsledaren kunde även ställa 
följdfrågor som skrevs ner som fältanteckningar, som bidragit till analysen och diskussionen 
av studiens resultat.    
 
Multiplikationstestet genomfördes i halvklass för att ge bättre möjligheter att som ensam 
undersökningsledare stötta eleverna om behovet fanns. Undersökningsledaren valde att 
beskriva alla uppgifter muntligt med bildstöd på smartboarden för att ge eleverna gynnande 
förutsättningar inför genomförandet av multiplikationstestet och därmed undvika eventuella 
fundersamheter. Samtidigt valde undersökningsledaren att erbjuda språkstöd till eleverna. 
Eleverna informerades om att det gick att få ytterligare muntliga beskrivningar av 
testuppgifterna om de önskade. Eleverna informerades även om att de även hade möjligheten 
att svara muntligt på testuppgifterna om de hade svårt att formulera sig skriftligt. 
Språkstödet fanns där för att göra elevernas testresultat mer validt, där enbart deras 
matematiska kunskaper skulle mätas utan risk för felaktiga resultat på grund av läs- eller 
skrivsvårigheter.  
 
5.2 RESULTATDISKUSSION 
 
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan elevers inre motivation relativt 
prestationer gällande räknesättet multiplikation. Resultatet visade att det förekom en 
relation mellan låg motivation och låga prestationer eller högre motivation och höga 
prestationer, men att motivationen inte hade en betydande påverkan på prestationen.  
 
I resultatanalysen (se s.14) framkom en korrelation av att eleverna ansåg att multiplikation 
var roligt och lätt eller tråkigt och svårt utifrån studiens analysfråga 1 (se s.4) då 14 av 21 
elever hade angett ett liknande värde för skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” på 
enkätgenomförandet (+ eller – 1 poäng). Det indikerar att det finns ett övervägande samband 
mellan att anse att multiplikation är roligt och lätt eller tråkigt och svårt, vilket i denna studie 
mätte elevernas motivation. Samtidigt synliggjordes 7 elever vars attityder inte passade in i 
det identifierade mönstret. Det framkom även en korrelation mellan elevers upplevelser om 
roligt och lätt eller tråkigt och svårt gällande olika uppgiftstyper inom multiplikation utifrån 
studiens analysfråga 2 (se s.4). I 100 av 126 fall skiljde värdet mellan skala 1 ”rolighetsnivå” 
och skala 2 ”lätthetsnivå” med enbart + eller – 1 poäng och i 26 av 126 fall skiljde värdet 
mellan skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” med + eller – 2 poäng eller fler. Detta 
resultat visar på samma sätt som resultatet gällande studiens analysfråga på ett övervägande 
samband mellan att anse att olika uppgiftstyper är roliga och lätta eller tråkiga och svåra. 
Anledningen till de avvikande fallen (7 elever för räknesättet multiplikation och 26 fall av 
uppgiftstyper) kan bero på flera olika individuella aspekter.   
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Utifrån elevernas kommunikation till undersökningsledaren går det att få indikationer på 
faktorer som påverkat den avvikande korrelationen. Ett exempel på detta är elev nr 21 som 
angivit värdet 2 för skala 1 ”rolighetsnivå” och värdet 5 för skala 2 ”lätthetsnivå” på 
uppgiftstyp 5: 
 
  Jag tycker att det blir tråkigt när det är för enkelt. 
 
  (Citat från elev nr 21, enkätgenomförande, 15 april 2017) 
 
Genom att jämföra elevernas lösningsfrekvens på hela multiplikationstest och för varje 
uppgiftstyp framkom även ett samband mellan elevernas attityder för skala 1 ”rolighetsnivå” 
och skala 2 ”lätthetsnivå” på enkäten och deras prestationer, vilket ger svar på studiens 
analysfråga 1 och 3 (se s.4). Elever som hade presterat högt på multiplikationstestet hade 
överlag angivit högre värden på enkäten än elever som presterat lägre, vilket pekar på ett 
samband mellan att anse att räknesättet multiplikation inklusive olika uppgiftstyper är roliga 
och lätta med höga prestationer samt att anse att det är tråkigare och svårare med lägre 
prestationer (se s. 14).  
 
Vid genomförandet av enkäten framkom elevernas känslor och attityder till multiplikation 
överlag samt till olika uppgiftstyper inom det räknesättet. Genom att jämföra elevernas 
angivna värden för skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” gällande enkätens olika 
uppgiftstyper framkom inga tydliga skillnader gällande alla elevers motivation mellan 
uppgiftstyp 1 och 2 samt uppgiftstyp 3 och 4. Det sammanlagda värdet för skala 1 
”rolighetsnivå” och skala 2 ”lätthetsnivå” var 33/42 för uppgiftstyp 1 respektive 32/42 för 
uppgiftstyp 2 och 31/42 för både uppgiftstyp 3 och 4. Dessa värden visar att elevernas 
motivation inte påverkas signifikant av om en uppgift innehåller bildstöd eller inte. Det gick 
däremot att identifiera en större skillnad mellan elevernas motivation överlag gällande 
uppgiftstyp 5 och 6 då det sammanlagda värdet för skala 1 ”rolighetsnivå” och skala 2 
”lätthetsnivå” var 27/42 för uppgiftstyp 5 och 36/42 för uppgiftstyp 6. Skillnaden mellan det 
sammanlagda värdet för uppgiftstyperna 5 och 6 ger en antydan om att vid uppgifter som 
kräver fler förmågor vilket textuppgifter gör, kan bildstöd bidra till en ökad motivation hos 
eleverna. Majoriteten av eleverna som genomförde enkäten ansåg att bildstödet gjorde det 
både roligare och lättare att räkna olika uppgiftstyper. Men samtidigt förekom elever som 
ansåg att bildstödet hade en negativ effekt på deras motivation. Exempel på dessa skillnader 
framkom i kommunikationen med undersökningsledaren: 
 
  Jag tycker uppgiftstyp 5 har för mycket text. Det blir för mycket för  
  huvudet. Uppgiftstyp 6 är bättre för då kan jag ta bilderna till hjälp. 
 
  (Citat från elev nr 3, enkätgenomförande, 15 april 2017) 
 
 
  Jag vill inte ha ledtrådar genom bilder. Jag gillar utmaningar.  
 
  (Citat från elev nr 10, enkätgenomförande, 15 april 2017) 
 
Utifrån resultatet på multiplikationstestet går det däremot att identifiera en signifikant 
skillnad mellan uppgiftstyperna utifrån alla elevers totala lösningsfrekvens (uppgiftstyp 1: 
74,33 %, uppgiftstyp 2: 90,28 %, uppgiftstyp 3: 77,66 %, uppgiftstyp 4: 80,76 %, uppgiftstyp 
5: 57,14 % och uppgiftstyp 6: 83,33 %). Den ökade lösningsfrekvensen från uppgiftstyp 1 till 
2, uppgiftstyp 3 till 4 och uppgiftstyp 5 till 6 visar på att eleverna presterar bättre på uppgifter 
som erbjuder bildstöd.  
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Elevernas multiplikationskunskaper mättes både genom tabeller som de var bekanta med (1-
5 och 10) samt tabeller de var mindre bekanta med (6, 7, 8 och 9) genom deras läromedel 
Mera Favorit Matematik.  Anledningen till att elevernas kunskaper mättes genom alla 
tabeller mellan 1-10 var för att kunna undersöka om eleverna förstått en av grundstenarna 
med multiplikation, att det har en nära relation till räknesättet addition (Grevholm, 2012) (se 
s.6). Genom att sammanställa elevernas testresultat framkom ett varierande resultat gällande 
om eleverna förstått denna relation. Vid 67 av 126 fall (gällande uppgift 1-6 för alla elever) 
hade eleverna en lösningfrekvens på 100 % oberoende av vilken tabell som berördes. Detta 
visar på att i 53 % av alla fall hade eleverna behärskat räknesättet multiplikation gällande 
tabell 1-10, oavsett om det var genom att använda upprepad addition eller att förstå 
kombinationen av två tal (se s.6). Vid 43 av 126 fall (gällande uppgift 1-6 för alla elever) hade 
eleverna enbart angivit det felaktiga svaret på den uppgift som berörde de tabeller som 
eleverna inte var lika bekanta med (6, 7, 8 och 9). Detta visar på att i 34 % av fallen 
behärskade eleverna enbart de tabeller de arbetat med (1-5 och 10), vilket tyder på att de 
antingen inte behärskat räknesättet addition eller inte förstått att multiplikation kan räknas 
som upprepad addition. I 14 av 126 fall hade eleverna angett felaktiga svar på både uppgifter 
berörande tabeller som de var bekanta med och tabeller de var mindre bekanta med. Detta 
visar på att i 11 % av fallen har eleverna även bristande multiplikationskunskaper gällande de 
tabeller som de har arbetat med. Det ovan nämnda resultatet ger bara en indikation till om 
eleverna förstått vad räknesättet multiplikation innebär (se s.6). Man behöver även vara 
medveten om andra aspekter som kan ha påverkat elevernas testresultat (se s.18-19). 	

5.3 VALIDITET 	
	
Vid analysen och diskussionen av de metoder och det resultat som framkommit i denna 
studie har aspekter som kan ha påverkat resultatets validitet identifierats. Genom att 
undersöka olika teorier om vad motivation innebar valdes tillfredsställelsebehovet (Jenner, 
2004) ut som en grund i denna undersökning. Med inspiration från detta skapades två skalor 
vars syfte var att kvantitativt mäta elevernas inre motivation med hjälp av värden mellan 1-5. 
Resultatet visade att i majoriteten av fallen förekom ett samband mellan att anse att något är 
roligt och lätt eller tråkigt och svårt (se s.14), vilket bidrog till att mäta hög inre motivation i 
form av roligt och lätt och låg inre motivation i form av tråkigt och svårt i denna studie. Det 
som blir paradoxalt med detta tankesätt är att korrelationen inte förekom i hundra procent 
av fallen, vilket gör att det inte går att komma fram en hundra procentig slutsats. Att eleverna 
upplevde att något var svårt behöver inte heller alltid bidra till låg motivation, utan istället 
öka motivationen (Imsen, 2006). Om något upplevs som för enkelt kan det även sänka 
motivationen, då det eventuellt kan upplevas som tråkigt. Men utifrån den korrelation mellan 
lätt och roligt eller svårt och tråkigt som förekom i majoriteten av fallen valde jag att mäta 
elevernas motivation utifrån de två korrelerade aspekterna vid resultatanalysen. Det hade 
eventuellt varit mer validt att mäta elevernas motivation genom redan beprövade 
motivationsmätningar som använts i forskning, för att utgå från en mer beprövad modell om 
vad motivation innebär.  
 
En annan aspekt som kan ha påverkat validiteten gällande elevernas enkätsvar av de olika 
uppgiftstyperna är att eleverna trots den personliga kommunikationen mellan eleven och 
undersökningsledaren, inte förstod att uppgiftsexemplena just var exempel på olika 
uppgiftstyper och inte en efterfrågan på den specifika uppgiften som visades (t.ex. 2x5, se 
uppgiftsexempel 1 i bilaga C). Om detta missförstånd förekommit finns risken att eleverna 
har angett andra värden än vad som egentligen skulle ha angivits om de förstått skillnaden 
mellan en generell uppgiftstyp och den specifika uppgiften som visades upp. 
Undersökningsledaren försökte dock undvika detta missförstånd genom att förtydliga vad 
uppgiftsexemplena innebar för varje enskild elev. 
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Om det inte hade varit för en bristande tidsaspekt hade även multiplikationstesterna 
genomförts med varje elev separat. Då hade den personliga kommunikationen mellan 
eleverna och undersökningsledaren kunna vara tydligare vid genomgången av de olika 
uppgifterna och erbjudandet av språkstödet. Trots att eleverna fick en introduktion av 
matematiktestets uppgifter och blev erbjudna språkstöd i halvklass finns det alltid en risk att 
någon elev inte förstod genomgången av multiplikationstestet eller erbjudandet om 
språkstöd. Det finns även en risk att eleverna inte vågade be om hjälp och eventuellt utnyttja 
det erbjudna språkstödet på grund av att andra elever befann sig i samma lokal. Då 
multiplikationstestet var format för att enbart mäta elevernas matematikkunskaper finns 
därmed fortfarande en liten risk att språkliga svårigheter och inte bristande matematiska 
kunskaper kan ha lett till inkorrekta svar. Eleverna satt vid varannan bänk för att minimera 
risken av att eleverna tittat på andra elever vid testtillfället. Det fanns ingen tidsbegränsning 
vid genomförandet av multiplikationstestet vilket minimerar risken för att eleverna angav 
felaktiga svar på grund av stress. Men samtidigt kan eleverna ha bli stressade av att andra 
klasskamrater blivit klara med sitt multiplikationstest innan dem själva. Elevernas dagsform 
kan även ha haft en påverkan på deras testresultat. Alla dessa risker hade kunnat minimeras 
ytterligare genom att låta varje elev genomföra multiplikationstestet enskilt i ett separat rum. 
Men med den tidsram som fanns gjordes det medvetna valet om att genomföra 
datainsamlingen i halvklass istället för helklass, för att minska möjligheterna för att de ovan 
nämnda riskerna skulle påverka elevernas testresultat. Elevernas svar räknades som korrekta 
när enbart slutsvaret var korrekt. Testets rättningstyp kan ha missat fall där eleverna 
behärskat uppgiftstypen och kunskapen, men bara angett fel svar. Men samtidigt behövde 
elevernas kunskaper mätas på något kvantitativt sätt, vilket innebar att det mest valida sättet 
att mäta elevernas kunskaper var genom att identifiera korrekta eller inkorrekta svar.		
 
5.4 RESULTATETS BIDRAG 
 
Utifrån studiens resultat går det att finna aspekter som kan ha en betydande påverkan på 
skolan som verksamhet som bland annat berör yrkesrollen som lärare och för den enskilde 
eleven.  
 
Resultatet från studien visar att den inre motivationen inte är en betydelsefull faktor för 
prestationer inom multiplikation. Samtidigt finns det en liten påverkan som lärare behöver 
vara medveten om (se s.20). Eftersom lärarens roll i undervisningen är att utveckla elevernas 
matematiska kunskaper (Skolverket, 2011) är det väsentligt att vara medveten om faktorer 
som främjar elevernas inlärning för att skapa så gynnande förutsättningar som möjligt för 
kunskapsutvecklingen. Genom enkäten som datainsamlingsmetod fick undersökningsledaren 
ta del av elevernas olika attityder och känslor till räknesättet multiplikation och dess olika 
uppgiftstyper. Eleverna fick även möjlighet att förklara anledningen till deras attityder, vilket 
dokumenterades ner som fältanteckningar. Den information som framkom vid 
datainsamlingstillfällena är något som jag anser att varje lärare skulle behöva ta del av för att 
ge varje elev rätt förutsättningar utifrån deras enskilda förutsättningar och behov. Skolverket 
(2011) beskriver att lärare ska kunna individanpassa undervisningen. För att kunna göra en 
individanpassning behöver läraren vara medveten om vilka faktorer som påverkar just varje 
enskild elevs känslor. I genomförandet av denna studie framkom det en korrelation mellan 
att anse att något var roligt och lätt eller tråkigt och svårt i majoriteten av fallen (se s.14). 
Samtidigt framkom vissa fall där denna korrelation inte förekom, utan där elever t.ex. ansåg 
att något var tråkigt för att det var för lätt för dem (se s.17). Detta resultat visar på att det är 
viktigt att lärare inte antar att alla elever fungerar likadant, utan tar sig tid att lära känna 
varje enskild elev och dess behov för att därefter kunna forma en främjande undervisning för 
alla. Om lärare skulle sträva efter att alla elever ska uppnå tillfredsställelse vid inlärningen av 
en kunskap även om det är på skilda sätt, skulle den tillfredsställelsen ha en påverkan på hela 
skolans verksamhet överlag.  
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Att eleverna får sätta ord på sina egna attityder och känslor bidrar till att varje elev får känna 
sig hörd och behövd. Samtidigt kan elevernas metakognitiva förmåga utvecklas genom att 
analysera sin egen inlärning. Elevernas positiva känslor skulle även ha en positiv påverkan på 
hela skolans verksamhet.		
	
5.5 SLUTSATS OCH FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING	
	
Utifrån studiens resultat går det att dra slutsatsen att det finns ett samband mellan elevers 
inre motivation i form av nöje, intresse och upplevelser om lätt eller svårt och deras 
prestationer gällande räknesättet multiplikation. Resultatet visar dock att det största 
sambandet finns mellan de elever som presterat lägst på multiplikationstestet och har den 
lägsta inre motivationen (grupp A) och de elever som presterat hundraprocentigt på 
multiplikationstestet och har haft den högsta inre motivationen (grupp D) (se diagram 1 och 
2). För eleverna där emellan (grupp B och C) är skillnaden marginell. Resultatet är dock inte 
tillräckligt tydligt för att kunna ge ett entydigt svar på hur motivation och prestation 
samverkar. Slutsatsen som kan dras utifrån resultatet är att i majoriteten av fallen finns det 
ett samband mellan låg inre motivation och låga prestationer och mellan högre inre 
motivation och högre prestationer. Denna relation är dock inte hundraprocentig och 
tillräckligt tydlig för att dra slutsatsen att motivation har en betydelsefull påverkan på 
prestationer gällande multiplikation. Den inre motivationen är därmed en faktor som kan 
påverka inlärning och prestation gällande multiplikation, men enbart till viss del (se s. 13-14).  
 
Resultatet från denna studie stärker resultatet från många andra forskningsstudier (Eklöf, 
2007; Garon- Carrier et al, 2006; Linnanmäki, 2002; Papanastasiou, 2000), att motivation 
inte är en så betydelsefull faktor som man kan tro. Samtidigt finns det en övertygelse hos 
motivationsforskare om att relationen mellan motivation och prestation gällande inlärning 
överlag är betydelsefull (Giota, 2002). Skillnaden och tvivelaktigheten som finns gällande 
motivationens betydelse föranleder för ytterligare forskning kring hur relationen mellan 
motivation och prestation kan förstås, där även hänsyn till formen för uppgifterna som ges 
tas hänsyn till och inte bara innehållet. Forskningen bör vara detaljerad och storskalig för att 
kunna undersöka om tydligare och slutsatser inom området går att dra. 
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BILAGA A 
 
BREV TILL MÅLSMÄN 
 
Hejsan! 

Jag heter Lina och är lärarstudent från Mälardalens Högskolan. Just nu genomför jag min 
verksamhetsförlagda utbildning i klass 2A samtidigt som jag ska samla in underlag till min 
uppsats på avancerad nivå. För att kunna skriva min uppsats kommer jag göra en studie i 
klass 2A där jag kommer undersöka elevernas relation och känsla till ämnet matematik och 
om det hänger ihop med deras matematiska kunskaper.    

Detta kommer ske på skoltid genom att eleverna individuellt med hjälp av mig kommer få 
svara på en enkät om vad de tycker om ämnet matematik. Slutligen kommer eleverna få 
genomföra ett kort kunskapstest i matematik som senare kommer ligga till grund för 
uppsatsens analys och reflektion. Datainsamlingen från studien kommer alltså ske genom 
elevernas enkät- och intervjusvar samt ett kunskapstest.  
Detta kommer ske någon gång mellan vecka 11 & 13.  
 
Informationen och resultatet som datainsamlingen visar kommer användas i min uppsats 
som jag senare kommer skriva.  

Eleverna kommer vara helt anonyma i denna undersökning och eleverna kan frivilligt 
bestämma själva om de vill delta eller inte. De har även rätten att bestämma om de vill 
avbryta sin medverkan under datainsamlingens gång. Känner du/ni att ni inte vill att ditt 
barn ska medverka i denna studie, maila gärna mig innan den 10/3-17 eller kontakta den 
aktuelle klassläraren. 
 
Har ni några frågor eller vill få mer information är ni också välkomna att kontakta mig.  
 
Mvh Lina Wetterfall  
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BILAGA B 
 
ENKÄT 
     Namn:____________ 
 
Ringa in siffran som stämmer bäst med vad du tycker.  
 
Hur tycker du att det är att räkna multiplikation? 
	
	

 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
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_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
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BILAGA C 
 
UPPGIFTSEXEMPEL 
 
1.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
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BILAGA D 
 
MULTIPLIKATIONSTEST   Namn:____________ 
 
1. Multiplicera. 
 
 a) 2·3=____  b) 4·5=____  c) 7·8=____ 
_____________________________________________ 
 
2. Multiplicera. 
 
  
   
  a) 2·6=____ b) 5·8=____   c) 7·7=____ 
_____________________________________________ 
3. Skriv multiplikationen och multiplicera. 
 
  a) 2+2+2=__·__=__   b) 5+5+5+5+5=__·__=__ 
   
  c) 9+9+9+9=__·__=__ 
_____________________________________________ 
4. Skriv additionen och multiplikationen. Räkna. 
 
       
 a) __+__+__=__                b)   __+__+__+__=__ 
       __·__=__    __·__=__ 
 
 
         
         
   
c) __+__+__+__+__+__=__ 
  __·__=__ 



	 29	

5. Skriv multiplikationen och räkna. 
 
a) 10 elever i klassen har 2 Pokémonkort var.   b) 9 elever i klassen har 7 
Pokémonkort var.  
Hur många har dem tillsammans?  Hur många har dem tillsammans? 

 
________________    ________________ 
 

Svar:____________    Svar:____________ 
 
_____________________________________________ 
 
6. Skriv multiplikationen och räkna.  
 
a) Det behövs 3 ägg för att baka en kaka.   b) En chokladkaka har 8 rutor. Hur 
Hur många ägg behövs för att baka 4 kakor?   många rutor har 5 chokladkakor 
     totalt? 
 
 
 
 
 
________________  ________________ 
 
Svar:____________    Svar:___________ 
 
 
 

 
 
 

	


