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The purpose of this study is to investigate students' motivation and metacognitive 
knowledge in mathematics. We have investigated the attitude students in first grade 
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1. Introduktion 
I Skolverkets rapport nr 221 (2003) Lust att lära med fokus på matematik redovisas 
resultat från den kvalitetsgranskning som genomfördes 2001-2002. Denna 
granskning omfattade 41 kommuner och 16 fristående huvudmän. I denna rapport 
framgår det att den största lusten att lära matematik ligger i årskurs fem och i de 
lägre åldrarna för att sedan sjunka i de senare årskurserna. 

Det internationella projektet PISA (Programme for International Student 
Assessment) har som syfte att studera hur elever, som är femton år och därmed snart 
kommer att avsluta den obligatoriska skolan, är redo att möta framtiden. I detta 
sammanhang undersöks hur utbildningssystemet i respektive land bidrar till att rusta 
eleverna inför det framtida livet utanför skolan (Skolverket, 2010). 

PISA-studien som undersökte femtonåringars matematikkunskaper gjordes våren 
2009, resultaten visar att andelen elever med mycket goda resultat i matematik 
minskar, samtidigt ökar andelen elever som saknar grundläggande kunskaper och 
förmågor, som anses vara nödvändiga i matematik (Skolverket, 2010). 

Skolverkets rapporter visar alltså att elevers lust att lära matematik sjunker i de 
senare årskurserna samt att andelen svenska elever som saknar grundläggande 
kunskaper i matematik ökar. Med utgångspunkt i dessa rapporter ser vi det som 
intressant att undersöka vilken inställning elever i årskurs ett på gymnasiet, har till 
ämnet matematik. Med anledning av att andelen elever som saknar grundläggande 
kunskaper i matematik ökar, ser vi det även som intressant att undersöka hur elever i 
årskurs ett på gymnasiet lär sig matematik på bästa sätt samt vilket eget ansvar de tar 
för att påverka sitt lärande i matematik. Vi vill alltså undersöka elevernas motivation 
och metakognitiva kunskaper, detta för att försöka få förståelse och kunskap kring 
hur vi som lärare ska kunna hjälpa och stötta våra elever på bästa sätt.    

1.1 Syfte 
Med Skolverkets rapporter som bakgrund har vi som syfte med detta arbete att titta 
närmare på elevers motivation och metakognitiva kunskaper i matematiken.  

1.2 Forskningsfrågor 
Syftet har lett fram till dessa frågeställningar. 

Vilken inställning har elever, i årskurs ett på gymnasiet till matematiken som ämne?  

Hur anser elever att de lär sig matematik på bästa sätt? 

Vilket eget ansvar tar elever för att påverka sitt lärande i matematik? 

1.3 Rapportens disposition 
Till att börja med kommer vi i denna rapport att beskriva litteratur som vi ser som 
relevant för detta arbete. Den litteratur som vi har valt kommer att beskriva vikten av 
elevers motivation och metakognition för att lyckas. Vidare kommer litteraturen att 
innehålla en djupare redogörelse av de resultat som redovisas i tidigare forskning. Vi 
kommer i litteraturavsnittet även att beskriva innebörden av motivation och 
metakognition i ett skolperspektiv samt det matematiska lärandet. 

Därefter kommer vi att beskriva en övergripande teori kring elevers lärande och 
begreppsbildande. Under avsnittet metodologi kommer vi att beskriva hur vi har gått 
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tillväga med utformandet av de enkäter som eleverna har besvarat. Vi kommer även 
att beskriva hur vi har arbetet med de olika delarna i detta examensarbete. 

Utifrån den litteratur och de teorier som vi har valt kommer vi att redovisa våra 
resultat av den enkätundersökning som eleverna har besvarat, för att ge en bild av 
hur de ser på sitt lärande i matematik. Vi kommer att redogöra för de slutsatser som 
vi anser att vi kan dra, med hjälp av denna undersökning, kring elevers inställning till 
matematik, hur elever anser att de lär sig på bästa sätt samt vilket eget ansvar elever 
tar för sitt lärande. Avslutningsvis kommer vi att föra en diskussion kring de resultat 
vi har funnit samt att knyta dessa resultat till den litteraturen och den teori som vi 
har valt. Detta med avsikt att titta närmare på elevers motivation och metakognition i 
matematiken. 

2. Litteraturgenomgång 
Det här avsnittet är en genomgång av, för detta arbete relevant litteratur samt en 
fördjupning kring begreppen motivation och metakognition. Det kommer även att ge 
en djupare redogörelse för de resultat som redovisas i tidigare forskning. Det kommer 
även att beröra motivation och metakognition ur ett skolperspektiv samt det 
matematiska lärandet. 

2.1 Motivation som ett fundament i lärandet 
Begreppet motivation kan beskrivas som en drivkraft som ger beteendet energi och 
riktning. Människan tenderar att fjärma sig från mål som är förknippade med olust 
och närma sig mål som är förknippade med lust (Stensmo, 2008). 

Motivationen har en central roll i all inlärning och är en avgörande faktor för att en 
elev ska lyckas. Stensmo (2008) beskriver att motivation är processer som får oss att 
göra saker. Det kan vara för att nå ett uppsatt mål eller för att undvika något. 
Motivationen kan påverkas av inre och yttre faktorer.  

Motivation påverkas av de lärprocesser som eleven möter, här påverkas eleven av det 
samspel som finns mellan tankarna och känslorna samt den feedback som eleven får. 
Ett starkt självförtroende hos eleven leder till en så kallad god cirkel (Butterworth, 
1999) vilket innebär att om eleven tränar mer, får han eller hon en större 
begreppsförståelse vilket i sin tur leder till bättre resultat. Får eleven bättre resultat 
stärks självförtroendet ytterligare vilket ger en positiv och stärkt motivation att arbeta 
vidare. 

På samma sätt påverkas motivationen negativt då en elev har svagt självförtroende 
orsakat av att han eller hon inte tränat tillräckligt mycket eller målmedvetet. Då 
utvecklas inte förståelsen för olika matematiska begrepp vilket leder till sämre 
resultat och därmed sämre självförtroende. Den svaga motivationen gör att det kan 
bli ångestladdat att arbeta med matematiska uppgifter. Detta kallas av Butterworth 
(1999) för en ond cirkel. 

Även Stensmo (2008) beskriver på sätt och vis dessa fenomen när han beskriver 
motivationstypen interaktiv motivation. I den interaktiva motivationen formas 
motivationen i ett samspel mellan en situation och en person. Man kan uttrycka den 
interaktiva motivationen med hjälp av en formel, 
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där M står för motivationen, F är förväntan om framgång respektive misslyckande 
och V är värdet av att ha framgång. Om en människa har ett mål och förväntan om 
framgång är stor samt att målet har ett högt personligt värde då blir också 
motivationen stor. Detta är analogt med att om personen har en låg förväntan om 
framgång samt att målet har litet personligt värde för personen, så kommer även 
motivationen att bli mycket liten. Detta är starkt förbundet med såkallad 
prestationsmotivation, där det finns en strävan att utföra en uppgift väl i förhållande 
till någon kvalitetsnorm. Prestationsmotivationen är sammansatt av två 
komponenter: lusten att ta itu med en uppgift och rädslan att misslyckas. Den högsta 
prestationsmotivationen menar Stensmo (2008) finns vid medelsvåra uppgifter. I en 
för lätt uppgift finns liten lust att ta itu med uppgiften och i en för svår uppgift blir 
rädslan att misslyckas för stor. 

Utöver de motivationsteorier vi beskrivit hittills kan vi även titta på den yttre och den 
inre motivationen. Den inre motivationen består av mål som finns inom en 
människa, det handlar om vissa behov som skall tillfredställas eller känslor som ska 
följas. Den yttre motivationen består av mål som finns i omgivningen, en människa 
kan förmå någon annan att bete sig målinriktat. Denna typ av motivation 
uppkommer exempelvis mellan lärare och elev. Stensmo (2008) kopplar detta till 
Frederic Skinners operanta beteendeteori. Teorin omfattar belöningar och straff som 
fungerar som förstärkare av mänskligt beteende.  En belöning kan således vara något 
positivt som tillkommer eller något negativt som försvinner. Straff är något som 
minskar sannolikheten för ett visst beteende och kan bestå av att fysiskt eller psykiskt 
obehag tillfogas någon eller att personen blir fråntagen något som han eller hon 
tycker om. 

Lust brukar vara sammankopplat med motivation, men lust betyder enligt 
Nationalencyklopedin  

”[En]önskan att pröva ngt som man känner skulle skänka nöje el. tillfredsställelse” 

                       (www.ne.se 2012-05-18) 

Detta tolkar vi som att lusten till något ligger på ett ytligare plan än motivationen. En 
person kan ha lust att räkna några tal i läroboken, men det krävs motivation för att 
slutföra en kurs i matematik. Motivation är mer en psykologisk term för de 
företeelser som vi beskrivit ovan. Anledningen till att vi klargör dessa begrepp är att 
Skolverket i sin rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik” (2003) talar om 
elevernas lust medan vi har valt att tala om motivation. Vi ser det som att lusten är 
något som kan utvecklas till motivation, exempelvis genom Butterworths (1999) goda 
cirkel. 

Elever i grundskolans senare år och i gymnasiet har ett relativt litet intresse för 
matematik (Skolverket, 2003). En av anledningarna till detta låga intresse är att 
elever i dessa åldrar oftast är mer fokuserade på betyg och poäng. Rapporten pekar 
också på att undervisningen till stor del är läroboksbunden. Den modell som 
dominerar matematikundervisningen under grundskolans senare år och på 
gymnasiet utgörs av att läraren har genomgång ibland, följt av att eleverna arbetar 
enskilt i läroboken. Därefter har eleverna ett diagnostiskttest eller ett prov som sedan 
kommer att ligga tillgrund vid betygssättningen. Det finns sällan något utrymme i 
undervisningen för att stimulera elevernas kreativitet eller att hitta sätt att utforska 
matematiken i vardagen runt om kring oss. I grundskolans tidigare år är det vanligare 

http://www.ne.se/
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att matematikundervisningen sker på detta sätt, vilket anses vara en av orsakerna till 
att elevernas lust att lära och deras intresse hålls vid liv (Skolverket, 2003).  

Skolverkets rapport (2003) påvisar som en tänkbar orsak till att elevernas lust att lära 
sjunker kan ha att göra med att elever som har lätt för att lära matematik inte alltid 
får de utmaningar som de behöver. En annan orsak sägs vara att eleverna upplever 
att det är för mycket repetition och upprepningar i matematikundervisningen. 
Rapporten visar även på att det finns skillnader i elevernas upplevelser när 
matematiken blir svårare. De elever som har lätt för att lära matematik upplever ofta 
en glädje och inspiration i och med att uppgifterna blir svårare medan de elever som 
har svårare för att lära matematik och inte förstår, kommer att förlorar lusten att lära 
samt tron på sin egen förmåga. 

Graden av motivation hos eleven är således avgörande för elevens inställning till 
matematiken som ämne och lusten att lära. En större motivation ger större lust att 
lära och att ta ansvar för sitt lärande, vilket även påverkar elevens självförtroende. 
Vidare utvecklas motivationen i ett sampel mellan personer eller en person och en 
situation. I skolans värld sker detta samspel vanligen mellan lärare och elev. 

2.2 Metakognition 
Begreppet metakognition innebär att en individ är medveten om sina egen 
tankeprocesser och har förmåga att kontrollera dessa processer. De elever som är väl 
medvetna om dessa processer är enligt Gökhan (2010) de elever som är mest 
framgångsrika. Detta menar Gökhan beror på att lärandet endast kan vara effektivt 
om det sker medvetet.  

Begreppet metakognition kan även kallas metalärande och har stor betydelse för hur 
motivationen att lära kan stärkas. Om eleven har fått en uppfattning om hur han eller 
hon tänker och lär sig på bästa sätt kan det leda till stärkt motivation (Stensmo, 
2008).  

Att förstå när och hur man ska använda något är en del i metakognition, ett begrepp 
som är relativt nytt och myntades av John H.Flavell i början på 70-talet. 
Metakognition brukar beskrivas som ”kognition om kognition” eller ”tänka om att 
tänka”. Forskningen om metakognition har pågått i cirka fyrtio år, sedan Flavell 
myntade begreppet. Det finns ett brett spektrum av forskning inom metakognition. Vi 
har valt att begränsa oss till det som är relaterat till matematikundervisning och 
elevers metakognition. 

Metakognition ses som en av komponenterna i självreglerat lärande (SRL) och har ett 
samband med valet av metoder för lärandestrategier. SRL leder vanligtvis till att 
eleverna når framgång i sin inlärning samtidigt som detta ger positiva effekter 
eftersom eleverna känner ansvar för sitt lärande och är motiverade att lära. 
Metakognition är alltså tankefunktioner kring de tankefunktioner som hanterar den 
information och den kunskap som vi tar till oss. Metakognitionens uppgift är att 
övervaka och kontrollera vår kognition för att de mål vi har, ska kunna uppnås. 
Metakognition beskrivs utifrån tre aspekter metakognitiv kunskap, metakognitiva 
färdigheter och metakognitiva erfarenheter (Efklides, 2008). 

2.2.1 Metakognitiv kunskap 
Gökhan (2010) hävdar att flera undersökningar har dragit slutsatsen att det finns ett 
viktigt samband mellan elevernas akademiska framgångnivå och metakognitiva 
kunskaper. För att eleverna ska nå ett matematiskt kunnande måste de dra nytta av 
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kognitiva resurser. De måste använda dessa resurser väl i den bemärkelsen att de 
måsta ha medvetenhet och kontroll över vad de ska göra och hur de ska göra det. 
Huvudorsaken bakom att elever misslyckas med matmatisk problemlösning är att de 
inte kan övervaka sina egna mentala processer. 

Metakognitiva kunskaper är kunskaper som eleverna hämtar från minnet och dessa 
kunskaper gäller vad eleverna vet eller tror om sig själva och om andra som kognitiva 
varelser. Det handlar även om deras relationer med olika kognitiva uppgifter, mål, 
åtgärder eller strategier samt de erfarenheter som eleverna har i förhållande till 
dessa. Metakognitiv kunskap kan beskrivas som kunskap, medvetenhet och djupare 
förståelse om de egna kognitiva processerna (Efklides, 2008). 

Gökhan (2010) talar om att metakognitiv kunskap kan delas in i tre områden. Dessa 
områden är deklarativ, processuell och villkorlig kunskap. Deklarativ kunskap avser 
kunskap och förmågor för en allmän bearbetning av problem. Kunskapen om hur 
man framgångsrikt löser problem kallas processuellkunskap. Villkorlig kunskap är 
kunskap om när eleverna ska använda sig av särskilda strategier för att lösa problem. 
Emellertid kräver metakognition, förutom kunskaper, även att eleverna har förmåga 
att använda den metakognitiva kunskapen på ett strategiskt sätt. 

2.2.2 Metakognitiva erfarenheter 
Metakognitiva erfarenheter består av de metakognitiva känslor, tankar och 
bedömningar som eleverna har tidigare erfarenheter av. Genom dessa blir eleverna 
medvetna om sin kognition. Metakognitiva bedömningar kan komma ur medvetna 
eller omedvetna processer. De metakognitiva känslorna, kan vara omedvetna och 
därmed inte analyserade känslor, trots detta kan dessa känslor ge upphov till 
medvetna analytiska processer. Vad som är viktigt är att metakognitiva erfarenheter 
har, förutom sina kognitiva, informativa karaktär även en känslomässig karaktär 
(Efklides, 2006, 2008). 

Metakognitiva upplevelser förekommer tillsammans med metakognitiva känslor och 
metakognitiva bedömningar. En del av den metakognitiva erfarenheten finns 
närvarande samtidigt som eleverna bearbetar en uppgift. Det kan till exempel vara 
känslan av att veta, känslan av svårigheter, känslan av förtrolighet och förtroende 
samt uppskattning av den tid det tar att utföra uppgiften samt tankar kring de 
strategier som kommer att användas. När uppgiften är slutförd kan känslan av 
tillfredsställelse och uppskattning vid en lösnings korrekthet eller känslan av ilska 
och missnöje vid en felaktig lösning förekomma (Efklides, 2006). 

Den känslomässiga delen av metakognitiva erfarenheter kan förklaras med olika 
varianter av feedback. En variant sker då eleven upptäcker, genom kognitiv 
bearbetning, en avvikelse från det uppsatta målet. Denna felbedömning och känsla av 
svårigheter är förknippade med negativ inverkan. De metakognitiva erfarenheterna 
kan även utlösa processer hos eleven som tjänar till att målet nås, vilket ger en positiv 
inverkan. Dessutom kan eleverna känna sig trygga, även om analysen av den 
kognitiva erfarenheten inte är helt korrekt, bara för att eleverna enkelt kan 
konstruera lösningen, vilket kan äventyra lämpliga beslut om kontrollåtgärder. Detta 
gäller speciellt för elever som inte är medvetna om sin okunskap (Efklides 2008). 

Elevernas kognitiva erfarenheter under bearbetningen av en uppgift, såväl som efter 
bygger på elevernas grundtankar och på elevernas motivation, därmed påverkar 
dessa erfarenheter framtida beslut och engagemang. De metakognitiva 
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erfarenheterna blir även avgörande för det självreglerade lärandet. Det bör dock 
noteras att metakognitiva erfarenheter inte är detsamma som "uppgiftsperception" 
och "uppgiftsanalys", eftersom dessa bygger på kognitiva analytiska processer 
(Efklides, 2006). 

Elevernas välbefinnande i skolan är ett komplext mål för utbildningen som 
omfattar självreglerande lärande samt samreglering med andra elever, detta inom 
ramen för positiva relationer. Både självreglerings- och samregleringsprocesserna 
utnyttjar elevernas metakognitiva erfarenheter och därför bör lärare vara medvetna 
om vilka konsekvenser de metakognitiva erfarenheterna kan få för elevernas 
framgångar med lärandet och deras välbefinnande i skolan (Efklides, 2008).  

Tillsammans med motivation och lust är alltså metakognition en viktig faktor i 
elevernas lärande då det gäller elevernas reflektion över hur de lär sig på bästa sätt. 
Det finns också enligt flera rapporter ett litet intresse för matematik och därmed låg 
motivation hos eleverna. Detta beror till stor del av att undervisningen är 
läroboksbunden vilket inte skapar någon vidare förståelse för hur matematiken kan 
användas i ett liv utanför skolan. I och med den läroboksbundna undervisningen 
lämnas inget större utrymme till en djupare reflektion hos eleverna om vad de gör 
och varför, samt hur de lär sig bäst. 

2.3 Motivation och metakognition i skolan 
Läroplanen och kursplanerna bygger på att eleverna inledningsvis ska få förståelse 
för och skaffa sig färdigheter, som rör enklare matematiska begrepp för att sedan 
kunna ta till sig mer avancerade begrepp och metoder. Om förståelsen hos eleverna 
inte ökar i samma takt som kunskapskraven kommer detta avstånd att öka. Elevernas 
färdigheter i matematik kan förbättras avsevärt med målmedveten träning 
(Butterworth, 1999).  

Butterworth (1999) pekar på att det mesta inom matematiken hänger ihop, vilket 
innebär att bristande förståelse kring ett grundläggande matematiskt begrepp kan 
påverka inlärningsförmågan längre fram. Han menar att det kan finnas ett avstånd 
mellan det eleverna tror att de förstår och det de tror att de borde förstå. Butterworth 
kallar detta avstånd för oförståelseklyftan. För att undvika att oförståelseklyftan 
växer är det viktigt att redan tidigt undvika att eleverna hamnar i den onda cirkeln (se 
avsnitt 2.1). Det är angeläget att eleverna arbetar eftertänksamt och med entusiasm 
samt att de verkligen ser till att förstår de matematiska begrepp de arbetar med.  

Barn lär sig tidigt ett grundläggande matematiskt tänkande då främst i form av 
former, storlekar och antal, denna tidiga inlärning sker genom det sociala samspelet. 
De grundläggande uppfattningarna om talbegrepp och vårt positionssystem har 
barnen som grund för sitt fortsatta lärande i matematik. Löwing och Kilborn (2002) 
anser att de lärare som undervisar de yngre eleverna har en mycket viktig uppgift när 
det gäller att lägga grunden för elevernas matematikkunskaper samt för elevernas 
attityd till ämnet matematik. Malmer (2002) påtalar att det finns risker med att 
införa matematiska symboler för tidigt eftersom att det kan leda till att eleverna 
enbart lär sig att fylla i rätt symbol på rätt plats utan att ha fått möjlighet att skapa en 
förståelse för vad det är de gör. 

Verktyg för att eleven ska reflektera över sitt lärande, vilket är metakognition, är 
bland annat den individuella utvecklingsplanen (IUP) och vid behov åtgärdsprogram 
(ÅP).  
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En individuell utvecklingsplan (IUP) ska skrivas för varje elev, denna ska användas 
som ett stöd för elevens lärande och innefatta omdömen kring elevens 
kunskapsutveckling. IUP ska vara en plan där det framgår på vilket sätt skolan, 
vårdnadshavare och eleven ska arbeta för att eleven ska nå de nationella 
kunskapsmålen. IUP kommer att följa eleverna genom hela skolgången och med 
hänsyn till elevens studieresultat och situation i skolan ska denna plan revideras vid 
behov. Det är viktigt att eleven och vårdnadshavare är delaktiga i arbetet med den 
individuella utvecklingsplanen (Skolverket, 2008a). 

Alla elever som av någon anledning riskerar att inte nå kunskapsmålen i något ämne 
och därmed är i behov av särskilt stöd, ska ha ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram 
kan eleven komma att ha under en begränsad tid. Dessa elever kommer att ha både 
en individuell utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram, då dessa inte ersätter 
varandra. Det betonas att eleven och vårdnadshavare har rätt att vara delaktiga i 
arbetet med åtgärdsprogrammet. En viktig utgångspunkt när det gäller att arbeta 
med åtgärdsprogram, är att ta tillvara samt stärka elevens eget engagemang och vilja 
att utvecklas (Skolverket, 2008b). 

Eftersom matematikundervisning bygger på elevernas tidigare inhämtade kunskaper 
är det viktigt att eleverna är medvetna om vad de kan och vad de inte kan. Med hjälp 
av IUP och ÅP kan eleverna göras uppmärksamma på vilka kunskaper de eventuellt 
saknar samt ges möjlighet att reflektera över hur de lär sig på bästa sätt och vilket 
ansvar de tar för sin egen inlärning. 

2.4 Matematiskt lärande 
Det är inte bara i skolan eleverna utvecklar färdigheter i matematik, det sker även 
utanför skolan. När eleverna befinner sig i bekanta situationer samt möter 
matematiken i ett meningsfullt sammanhang, skaffar de sig kunskaper och 
färdigheter inom matematiken. Oavsett var eleverna inhämtar sina kunskaper och 
färdigheter är det nödvändigt att de befäster fakta och tillvägagångssätt i förståelsen 
för att de ska kunna se de rätta sambanden (Butterworth, 1999). 

Ahlberg (2001) beskriver att matematikundervisningen har gett eleverna en förmåga 
att göra riktiga beräkningar genom att de får lära sig att minnas olika räkneregler, 
procedurer och algoritmer samt att tillämpa formler. Dessa kunskaper har dock inte 
gett eleverna förmågan att skapa någon grundläggande förståelse för de beräkningar 
de utför. Matematikundervisningen har börjat förändras menar Ahlberg (2001), detta 
innebär tillexempel att matematiken i vardagen får större utrymme. När eleverna får 
större möjligheter att lösa matematiska problem, tillexempel genom grupparbeten får 
de genom att de tar del av varandras funderingar, en förståelse för att det kan finnas 
flera olika lösningar som är riktiga.  

Löwing & Kilborn beskriver i Baskunskaper i matematik (2002) att baskunskaper i 
matematik är av stor vikt för vardagslivet och samhällslivet. Författarna menar att 
under livets gång måste vi alla människor fatta flera beslut av matematisk karaktär. 
Det kan handla om vardagliga händelser som att planera en resa, avgöra vilken 
teleoperatör vi bör välja för att få de lägsta kostnaderna eller att kontrollera våra 
lönebesked. Matematiken i vardagslivet handlar även om allmänbildning för att 
kunna följa med i den aktuella samhällsdebatten. Det samhälle vi lever i idag 
förändras med hög hastighet och det ställs allt högre krav på de kunskaper som krävs 
för att få förståelse för och kunna behärska de situationer vi kan ställas inför. Löwing 
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och Kilborn (2002) förklarar vidare vad de menar med baskunskaper för 
samhällsbruk:  

De är alla de basala kunskaper en svensk behöver för att med självaktning kunna leva i samhället 
och ta del av de viktigaste av utbud samhället erbjuder. (s. 29) 

Löwing och Kilborn (2002) pekar också på att hemmets kunskapssyn är av stor 
betydelse. De menar att elevernas vårdnadshavare måste engageras i större 
utsträckning då dessa ofta förbises eller glöms bort i diskussioner kring kunskapssyn 
och skola. Kunskapssynen är ofta olika hos skolan och hos vårdnadshavare. Inom 
matematiken har både metoderna och kunskapssynen förändrats mycket utifrån att 
läroplanerna har förnyats. Ett exempel som anges är det upprepade bytet av 
divisionsalgoritmer. De metoder som har använts har tillexempel varit ”liggande 
stolen”, ”trappan” och på senare tid har man använt sig av kort division. I och med 
detta uppstår problem när vårdnadshavarna ska hjälpa sitt barn med matematiken. 

Våra matematiska färdigheter beror på tre faktorer. Vår medfödda förmåga, de 
matematiska kunskaper vi möter i den kultur vi lever i och vilken förmåga vi har att 
tillgodogöra oss dessa kunskaper. En person som föds i en kultur med avancerade 
kunskaper i matematik har stora möjligheter att nå goda matematiska färdigheter, 
medan en person som föds i en kultur med små matematiska kunskaper inte har 
samma möjligheter. Ett bristande intresse för matematik leder också till sämre 
färdigheter, medan eget intresse och vägledning från en kunnig och entusiastisk 
lärare leder till större färdigheter i matematik. Ytterligare en faktor som påverkar 
färdigheterna i matematik är i vilken utsträckning eleverna har stöd av sina föräldrar. 
Stimulerande föräldrar är inte någon garanti för att barnen ska lyckas, men att 
barnen får stöd hemma är definitivt till stor hjälp (Butterworth, 1999). 

Stigler och Hiebert (2009) skriver att utbildning har blivit ett sätt att bli 
konkurrenskraftig och att utbildningsreformer får allt större politisk 
uppmärksamhet. Stigler och Hiebert menar att det inte räcker med att utforma nya 
normer och standarder för undervisningen, utan att det även är viktigt att hitta sätt 
att ge eleverna goda möjligheter att nå de nya standarderna. För att skapa ett gott 
lärandeklimat är det nödvändigt att se ta hänsyn till sambandet mellan hur elever lär 
sig och hur lärare undervisar. 

Stigler och Hiebert (2009)har studerat material från den internationella studien 
TIMSS, som undersöker elevers kunskaper i matematik och NO. De fann att det finns 
stora kulturella skillnader i de undervisningssätt som används i skolorna. De har 
tittat på hur undervisningen bedrivs i olika länder och kommit fram till att det inte är 
någon större skillnad mellan hur olika lärare från samma kultur undervisar men att 
det finns stora skillnader mellan olika kulturer. Det är dessa skillnader som Stigler 
och Hiebert kallar ” The teaching gap”. 

För att kunna förbättra och fatta kloka beslut om undervisningen måste vi veta vad 
som sker i klassrummen samt skapa och dela kunskap om undervisningen. Att 
studera elevernas måluppfyllelse ger enbart en bild av om de når målen, det säger 
inget om på vilket sätt eleverna lär sig. För att få bättre insikt i detta behövs 
information om de processer som äger rum i klassrummen och som leder till att 
eleverna utvecklar kunskap (Stigler & Hiebert, 2009). 
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Eftersom lärandet i matematik inte enbart sker i skolan och dessutom är kulturellt 
betingat är det viktigt att låta eleverna reflektera över sitt lärande och på så sätt 
försöka hjälpa dem att skapa motivation. 

Löwing och Kilborn (2002) beskriver att matematiken vanligtvis bara integreras med 
andra ämnen om det är absolut nödvändigt. Detta sker tillexempel på slöjden när 
något ska mätas eller någon vinkel ska bestämmas. I andra avseenden är det dock 
ganska ovanligt att andra ämnen integreras med matematiken för att öka elevernas 
förståelse. I detta sammanhang menar Ahlberg (2001) att när matematiken 
integreras med andra ämnen och på så vis sätts in i ett samband ges eleverna 
möjlighet att skapa en djupare matematisk förståelse. I och med en ämnesintegrering 
kan eleverna få möjlighet att upptäcka att matematik inte enbart handlar om att få 
bra resultat på proven eller att memorera räkneregler, formler, metoder och olika 
procedurer. Vidare menar Ahlberg (2001) att det finns en risk för att eleverna inte får 
någon djupare förståelse när det gäller matematiken om undervisningen enbart är 
bunden till läroboken. Den djupare förståelsen uteblir troligtvis också om eleverna 
främst riktar sitt intresse på att hinna med att räkna så många tal som möjligt i 
läroboken. Denna typ av procedurräkning leder därmed till att eleverna enbart ägnar 
sig åt det enskilda arbetet och inte tar del av någon kamrats funderingar eller sätt att 
hitta lösningar. 

Skolverket (2010) beskriver att den internationella studie som kallas PISA 
(Programme for International Student Assessment) undersöker femtonåringars 
förmåga att behärska matematik, naturkunskap och läsförståelse. Denna studie har 
fokus på de kunskaper och de förmågor som ligger på en funktionell nivå och är nära 
relaterade till det kommande vuxenlivet. Matematiken ska alltså inte bara ses som en 
samling begrepp och metoder som eleverna ska behärska, utan PISA:s studie syftar 
till att titta på om eleverna har de matematiska kunskaper som de behöver för att 
möta det samhälleliga och yrkesmässiga liv som väntar dem. 

Skolverket är de som har det yttersta ansvaret för PISA-studien. Skolverket (2010) 
redogör för PISA studiens resultat, från den undersökning som genomfördes våren 
2009. Dessa resultat visar att andelen av svenska elever som har mycket goda resultat 
i matematik minskar, detta samtidigt som andelen elever som saknar grundläggande 
kunskaper i matematik ökar.  

Skolverket (2011a) redovisar resultaten från TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study). TIMSS är en undersökning som tittar på elevernas 
kunskaper i matematik och NO. Sverige deltog i TIMSS Advanced 2008, då 
genomfördes undersökningen med elever som läste avancerad matematik och fysik i 
gymnasieskolans sista år. 2008 var andra gången gymnasieskolan var med i denna 
undersökning, första gången var 1995. Sverige visar på genomsnittliga resultat i fysik 
och låga resultat i matematik sett ur ett internationellt perspektiv. Jämfört med 
resultaten från 1995 har det för Sveriges del varit en kraftig försämring. 
Undersökningen visar att skillnaden mellan lågpresterande och högpresterande 
elevgrupper har ökat. 2008 var andelen av elever som inte når en medelgod nivå i 
matematik närmare 71 % att jämföra med 36 % 1995. Andelen av elever som når den 
mest avancerade nivån sjönk från 6 % 1995 till endast 1 % 2008. Skolverket (2011a) 
ger som en möjlig förklaring till dessa resultatnedgångar i matematik att det kan bero 
på att eleverna har mindre kunskaper med sig från grundskolan och att allt mer tid av 
lektionerna måste användas till repetition av tidigare kurser. 
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Skolverket (2011c) beskriver resultaten från ämnesproven i årskurs 9 som utfördes 
vårterminen 2011. Det ämne där lägst andel når målen är matematik, här är andelen 
elever som når målen 80,7 %, att jämföra med att 97,3% av eleverna når målen i 
svenska. Denna rapport visar även att det finns skillnader mellan flickor och pojkar 
när det gäller de redovisade resultaten. I svenska når flickor målen i lite högre 
utsträckning jämfört med pojkarna i matematik är situationen den omvända. 

I skolverkets rapport (2011c) påvisas det att det finns en skillnad i elevernas resultat i 
matematik även beroende av elevens bakgrund. Av de elever som har svensk 
bakgrund är det 17,4% som inte når målen. Detta att jämföra med 25,7% av de elever 
som har utländsk bakgrund men är födda i Sverige och 31.5% av de elever som är 
födda utomlands. Det går att se ytterligare skillnader i elevernas resultat beroende på 
deras föräldrars utbildningsnivå. 38,7 % av de elever vars föräldrar enbart har 
grundskoleutbildning når inte målen i matematik. 25,7% av eleverna vars föräldrar 
har gymnasieutbildning och 11,8% av de elever som har minst en förälder med 
eftergymnasialutbildning, når inte målen.  

I detta litteraturavsnitt har vi redogjort för litteratur och tidigare forskning som vi 
anser är intressant med utgångspunkt i elevers inställning till matematiken som 
ämne. Vi har även påvisat att elevernas motivation och elevernas metakognitiva 
kunskaper har betydelse när det gäller inlärning och därmed även undervisning i 
matematik. 

3. Teori om hur elever tänker och lär 
I detta avsnitt har vi valt att titta på lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
Detta för att vi har haft denna teori som grund då vi har utformat våra enkätfrågor. 
Teorin har även varit med som bakgrund då vi har strukturerat och analyserat de 
insamlade data som enkäterna har gett oss. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Vi har i huvudsak valt att utgå ifrån lärande i ett sociokulturellt perspektiv. Med det 
menas att lärandet inte är bundet endast till en skolkontext utan sker hela tiden. 
Lärandet ser olika ut beroende på vilka sociala och kulturella sammanhang man växt 
upp i (Thornberg 2006). Skolan och utbildning är viktiga förlopp i en människas 
lärande menar Säljö (2000), men många av de färdigheter och kunskaper vi besitter 
förvärvar vi i andra sammanhang, i miljöer som inte har ett primärt syfte att förmedla 
kunskaper. Det kan handla om familjesammanhang, i föreningslivet, framför tv-
apparaten eller på ett café. De är sammanhang där lärande sker genom interaktion av 
människor. 

Vygotskij menade att människor skaffar sig färdigheter och kunskaper genom 
interaktion med andra människor. Han menade att människorna alltid är på väg att 
skaffa sig nya sätt att tänka, skaffa ny kunskap samt ny förståelse för världen. De 
färdigheter och den kunskap vi har använder vi för att skaffa oss fler färdigheter 
utifrån nya situationer. Vygotskij hävdade att människans utveckling och lärande 
sker i ett samspel mellan individen och den kulturella, historiska samt sociala miljö 
som individen befinner sig i. Det mest värdefulla redskap som används i denna 
process är språket (Säljö, 2005). 

Strandberg (2006) skriver att Vygotskij menade att en elevs lärande och utveckling 
löper parallellt och påverkas av varandra, det ena är inte resultatet av det andra. Alla 
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de steg i utvecklingen som en enskild elev tar, påverkas av den sociokulturella miljö 
som eleven lever i och all utveckling sker i det sociala samspelet. Samtliga inre 
processer hänger samman med de yttre aktiviteter eleven har upplevt tillsammans 
med andra. 

De läroplaner som skolan idag arbetar utifrån bygger till stor del på Lev Vygotskijs 
syn på elevers utveckling och lärande. Vygotskij menade att alla mentala processer tar 
sin början i det sociala livet. Det som eleven kan själv eller tänker själv har eleven 
från början kunnat eller tänkt i samspelet med andra. Detta är en viktig princip i 
Vygotskijs teorier kring pedagogiska situationer (Partanen, 2007).  

Det centrala i Vygotskijs sociokulturella teori är att eleverna kan lära sig det de ännu 
inte behärskar, genom att träna tillsammans med någon som har kompetens att 
utföra det eleverna behöver lära sig. I detta sammanhang talar Vygotskij om den 
proximala utvecklingszonen, med detta uttryck avses det område som är skillnaden 
mellan vad eleven kan själv och vad eleven klarar av med hjälp av någon annan 
person. Teorin om betydelsen av det sociala sammanhanget, har gjort att stor 
uppmärksamhet har ägnats åt det som sker utanför eleven och utformandet av 
elevernas lärandemiljöer, har fått stor pedagogisk uppmärksamhet. Vygotskij 
försökte sammanlänka de yttre faktorerna, såsom lärandemiljöer med de inre 
faktorerna, såsom elevens mentala processer och menade att dessa faktorer utvecklas 
parallellt. När eleven lär sig något nytt tillsammans med en annan person och det 
yttre samspelet överförs till de inre mentala processerna, förändras det utifrån de 
unika mentala förutsättningar eleven har (Partanen, 2007). 

Eleverna har olika medel och verktyg till sin hjälp för att de ska nå olika mål. När 
målet tillexempel är att eleven ska lära sig något inom matematiken är läroboken ett 
verktyg för att nå målet. Utan reflektion kring lärandet blir matteboken enda 
verktyget och även målet, att räkna ut boken är det enda mål eleven ser framför sig. 
Lärande är en process där eleven är engagerad i en uppgift där ett tydligt mål finns 
och där eleven har flera verktyg till sin hjälp. Enligt Vygotskij blir lärarens uppgift att 
balansera mellan att vägleda eleverna och att utforska elevernas egna idéer 
(Partanen, 2007). 

Det är viktigt att eleverna får förståelse för och möjlighet att se sambanden mellan 
det de lär sig i skolan och den nytta de kan ha av dessa kunskaper i vardagslivet. På 
samma sätt är det även viktigt att försöka bygga vidare på elevernas erfarenheter från 
vardagen, i den pedagogiska verksamheten. När eleverna ser dessa samband blir 
sannolikheten stor att de ska bli mer motiverade och engagerade i sitt lärande. Om 
eleverna inte ges möjlighet relatera till eller förstå det de ska lära sig är risken stor att 
de enbart skaffar sig utantill kunskaper istället för förståelse. Vygotskij menade att 
skolan lägger för liten vikt vid att lära eleverna olika strategier för lärandet samt att 
eleverna inte ges möjligheter att utveckla sitt medvetande kring hur de lär sig, vad vi i 
modern tid kalla metakognition. För att eleverna ska kunna utveckla metakognition 
är det värdefullt att de får vägledande hjälp, för att se på sitt lärande ur ett annat 
perspektiv än enbart resultatinriktat. Eleverna behöver samtala kring hur det gick till 
när de lärde sig samt få vägledning för att generalisera lärandet. På detta vis har de 
möjlighet att använda de framgångsrika strategierna vid senare tillfällen, vilket 
skapar ett meningsfullt lärande (Partanen, 2007). 

Vi har i detta avsnitt redogjort för den sociokulturella teorin kring elevers lärande. Vi 
anser att denna teori har betydelse för elevernas lärande i matematik. Vi kommer 
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senare med utgångspunkt i denna teori att föra en diskussion kring elevernas 
inställning till matematiken samt kring hur de anser att de lär sig matematik på bästa 
sätt. Studien har ju för avsikt att studera motivation och metakognition. Detta vävs 
uppenbarligen in i den sociokulturella teorin varför vi valt att utgå ifrån denna. 

4. Metodologi 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de val vi har gjort gällande 
forskningsmetodiken. Vi kommer att motivera de val som denna undersökning 
bygger på. Utifrån de metoder och de val som vi har gjort kommer vi även att föra en 
diskussion kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

4.1 Positivismen och den kvantitativa metoden 
Det vetenskapliga förhållningssättet positivismen har, enligt Patel & Davidsson 
(2011), sina rötter i en naturvetenskaplig/empirisk tradition och ska bedrivas enligt 
den hypotetiskt-deduktiva modellen. Det betyder att teori härleds till hypoteser som 
slutligen prövas empiriskt med hjälp av vetenskapliga metoder. Inom positivismen 
söks ”säker” kunskap som grundar sig på logik och fakta. Det positivistiska 
förhållningssättet liknar det sättet man angriper naturvetenskapliga problem på, 
nämligen att sätta upp en hypotes och sedan testa sin hypotes genom empirisk 
prövning. Forskarens roll ska vara objektiv och dennes politiska, religiösa och 
känslomässiga läggning ska inte på något vis kunna påverka forskningsresultatet. 
Forskaren ska kunna bytas ut och forskningsresultatet ska bli detsamma i alla fall 
(Patel & Davidsson, 2011). 

Den kvantitativa metoden har sitt ursprung i det positivistiska förhållningssättet. 
Syftet är att samla in en stor mängd fakta för att sedan analysera detta för att finna 
mönster eller ”regler” som gäller generellt (Stukát, 2005). Mätningarna ska vara 
kvantifierbara och objektiva och görs bäst exempelvis med strukturerade enkäter 
eller intervjuer (Stukát, 2005; Denscombe, 2000).  

Vår studie har därmed en kvantitativ karaktär som utgår från positivismen som 
vetenskapligt förhållningssätt då vi har för avsikt att samla in en större mängd data 
och därefter dra slutsatser av våra data. 

4.2 Insamling av data 
Då undersökningens avsikt var att samla in en större mängd data var enkäter 
lämpliga som undersökningsinstrument. 

Enkäter kan utformas som antingen strukturerade eller ostrukturerade 
frågeformulär. Det ostrukturerade frågeformuläret innehåller öppna frågor där den 
tillfrågade själv skriftligen ska ange sitt svar till skillnad från det strukturerade som 
innehåller frågor med fastställda svarsalternativ (Denscombe, 2000; Stukát, 2005). 

Det finns dock några nackdelar med enkäter som undersökningsinstrument och de är 
dels att informanterna inte nås på djupet och att enkätfrågorna måste vara oerhört 
noggrant utformade. Den språkliga utformningen är mycket viktigare vid enkäter än 
vid intervjuer eftersom att det under en intervju är möjligt att kommunicera verbalt 
om informanten inte förstår frågan (Stukát, 2005). Därför bör ett enkelt och 
vardagligt språk användas i enkäterna för att minimera risken för feltolkningar 
(Denscombe, 2000; Stukát, 2005). Vi har beaktat dessa nackdelar men vår studie har 
avsikten att få en bred översikt av hur eleverna ser på sitt lärande och kunskaper i 
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matematik. Vi har även försökt att utforma enkätfrågorna med ett enkelt och 
lättförståligt språk. 

Enkäter är en bra mätmetod eftersom det på detta sätt går att nå många informanter 
vilket ger kraft åt forskningsresultaten istället för att intervjua några få. En annan 
fördel med enkäter är att det går att minimera intervjuareffekten, det vill säga att den 
omedvetna styrningen minskar. Informanten kan vid intervjuer svara så som hon 
eller han tror att intervjuaren vill att han eller hon ska svara och därmed minskar 
studiens reliabilitet (Stukát, 2005; Denscombe, 2000; Patel & Davidsson, 2011). 

I denna studie verkade således strukturerade enkäter (bilaga 9.2) var den bästa 
undersökningsmetoden eftersom vi då kan nå ett stort antal informanter.  

Enkäten utformades så att den första delen bestod av lättbesvarade frågor där 
eleverna inte behöver lägga någon större ansträngning på att ta ställning. Detta för att 
eleverna då ska ”bli varma i kläderna” och vara villiga att slutföra enkäten (Stukát, 
2005). Dessa inledande frågor syftade också till att ge oss bakgrundsinformation som 
exempelvis kön och programtillhörighet vilket vi behövde för att utföra den tänkta 
jämförelsen. Den första delen består av fråga 1-12 (bilaga 9.2). 

Del två av enkäten utgörs av frågorna 13-16 (bilaga 9.2) där eleven måste ta ställning 
till ett antal påståenden. Denna del kommer att ligga till grund för det resultat vi 
kommer att redovisa och analysera med avseende på bakgrundsinformationen. 

I utformandet av enkätfrågorna tog vi hänsyn till Vygotskijs sociokulturella teori. 
Därför ansåg vi att fråga 14 och 15 h var nödvändiga för att mäta elevernas 
uppfattning om lärande tillsammans med andra, både kamrater och lärare. Dessa 
frågor är avsedda att besvara forskningsfråga två om hur eleverna anser att de lär sig 
matematik på bästa sätt. 

Utifrån Skolverkets rapport (2003), Stensmo (2008) och Butterworth (1999) 
utformades fråga 15 a, b och c för att mäta elevernas motivation och lust att lära samt 
inställningen till matematik. Frågorna är avsedda att besvara forskningsfråga ett om 
vilken inställning eleverna har till matematiken. 

En del av elevernas metakognition mäts med hjälp av fråga 13 och 15 f då vi utgått 
dels från Butterworths (1999) teori om vikten av att träna tillräckligt och på så vis nå 
en god cirkel. Vidare mäts Efklides (2008) teori om självreglerat lärande där hon 
talar om motivation och metakognition som viktiga delar för att eleverna ska ta 
ansvar för sitt lärande. Detta är tänkt att besvara forskningsfråga tre om vilket eget 
ansvar eleverna tar för att påverka sitt eget lärande.  

Slutligen innehöll enkäten en chans för eleverna att lämna övriga kommentarer. 

4.3 Urval 
Urvalet bestod av gymnasieelever i årskurs ett i två kommuner från 
yrkesförberedande program och studieförberedande program. Detta eftersom vi ville 
jämföra resultaten mellan programmen och se elevers reflektioner kring hur de ansåg 
att deras kunskaper från grundskolan var. Bortsett från att välja yrkesinriktade och 
studieförberedande program gjorde vi inget urval gällande informanterna. Vi valde 
slumpmässigt två olika skolor i två mellanstora kommuner någonstans i 
Mellansverige. Då vi inte kände till skolorna blev urvalet av kön och kulturell 
bakgrund slumpmässig.  
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Mentorerna till dessa klasser kontaktades via e-post, då vi ville nå ett stort antal 
mentorer, där vi presenterade studiens syfte och frågade om vi fick komma och göra 
undersökningen.  

Mot bakgrund av att vi endast hade två skolor med i undersökningen, kunde vi inte 
göra någon vidare generalisering av våra resultat, utan vi får endast en bild av hur det 
ser ut på dessa två skolor. 

4.4 Analysmetod 
Eftersom detta är en studie av kvantitativ karaktär har vi bestämt oss för att analysera 
data på ett kvantitativt sätt. Det betyder att resultat kommer att presenteras med 
hjälp av tabeller och diagram. 

Då vi använt oss av likertskala som svarsalternativ satte vi värden på dessa svar, 
påståendet ”stämmer mycket bra” hade värdet fem och påståendet ”stämmer inte 
alls” hade värdet ett. Svarsalternativet ”vet ej” satte vi till värdet noll. På så sätt kan vi 
räkna ut medelvärdet för olika svarsalternativ. Vi får då ett bra jämförelsetal och kan 
jämföra dessa medelvärden med avseende på kön, gymnasieprogram och så vidare. 

Vad gäller jämförelsen mellan kön kommer det också att presenteras i tabell. 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på studiens tillförlitlighet och handlar om noggrannheten på 
mätinstrumentet. En vanlig reliabilitetsbrist är feltolkning av enkätfrågor hos 
informanterna. Om de tolkar en fråga fel kan ju resultatet bli missvisande. För att 
undvika detta problem kan mätinstrumentet testas genom framförallt en pilotstudie 
men också genom att be någon eller några titta igenom formuläret och komma med 
synpunkter (Stukát, 2005; Denscombe, 2000; Patel & Davidsson, 2011). Det gäller 
också att ha ett relativt vardagligt och enkelt språk och att undvika svårdefinierade 
ord som exempelvis ”ofta”, då det är en faktor som påverkar hur man tolkar en fråga. 
Om en pilotstudie genomförs blir det oftast väldigt tydligt om informanterna har 
feltolkat en fråga eller om frågorna överhuvudtaget mäter det forskaren vill mäta. Det 
senare kallas för validitet, med det menas giltighet och för att kontrollera sitt 
undersökningsinstruments validitet kan någon utomstående titta igenom frågorna.  

För att säkerställa en god reliabilitet och validitet i vår studie genomförde vi en 
pilotstudie och bad handledare, kurskamrater och lärare att granska enkäten och 
komma med synpunkter. Pilotstudien gav upphov till vissa förändringar i enkätens 
struktur, men inte några avgörande sådana. Vi fann att frågorna inte hade 
misstolkats och att den beräknade tiden för att genomföra enkäten stämde överens 
med vad vi trodde.  

4.6 Etiska utgångspunkter 
Humanistisk‐samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, 1990) slår fast att 
forskning är viktigt och nödvändigt både för utvecklingen i samhället och för enskilda 
individers utveckling. Därför finns det ett såkallat forskningskrav som innebär att 
samhället och individerna ställer krav på att forskning sker och att forskningen håller 
en god kvallitet samtidigt som forskningen riktar in sig på viktiga frågor. Vidare 
innebär detta krav att forskningen ska leda till att kunskaper och metoder utvecklas, 
förbättras och fördjupas. 

Samtidigt som forskningskravet finns, har samhällets medlemmar det såkallade 
individskyddskravet, detta är ett krav på att de skyddas mot olämplig insyn i sina 
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livsförhållanden samt att de inte får utsättas för någon form av förödmjukelse eller 
kränkning, som kan leda till psykisk eller fysisk skada. Detta krav är den obestridda 
utgångspunkten för alla forskningsetiska överväganden (HSFR, 1990). 

Enligt HSFR (1990) kan individskyddskravet beskrivas med hjälp av att fyra 
huvudkrav ställs på forskningen. Ett av dessa krav är informationskravet vilket 
innebär att forskaren måste informera de personer som ska delta i forskningen om 
vilket syfte han/hon har med forskningsuppgiften. Ett annat av dessa krav är 
samtyckeskravet vilket innebär att de som deltar i undersökningen har rätt att 
bestämma huruvida de vill delta i forskningen eller inte samt om de vill avbryta sitt 
deltagande. Konfidentialitetskravet är ytterligare ett av kraven, vilket innebär att alla 
uppgifter om deltagarna som tillexempel personuppgifter måste förvaras på ett 
konfidentiellt sätt. Ingen obehörig ska ges möjlighet att ta del av dessa uppgifter. Det 
sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att det material och de uppgifter som 
har samlats in i samband med en forskningsundersökning endast får användas för 
den forskningen. 

Då informanterna är fyllda 16 år har medgivande från vårdnadshavare inte behövts 
inhämtas eftersom de etiska principerna förespråkar att så sker då informanterna är 
under 15 år. Enkätfrågorna bedöms heller inte vara av speciellt känslig karaktär. 

För att upplysa informanterna om rättigheter och skyldigheter i 
forskningssammanhang bifogade vi ett missivbrev (se bilaga 9.1) där vi presenterade 
vårt syfte med studien och informanternas rättigheter att avstå. Vi meddelade även 
våra kontaktuppgifter. På detta vis uppfylldes samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet i studien. 

Vi har nu försökt redogöra och motivera de val vi har gjort och de beslut vi har fattat i 
samband med urvalet av informanter, utformandet av enkäter samt analysen av 
insamlad data. Vi har sett det som mycket viktigt att försöka följa de etiska 
utgångspunkter som HSFR (1990) har fastställt. 

5. Resultat 
I kommande avsnitt ska vi redogöra för de resultat som vi har funnit utifrån de 
insamlade data som enkätundersökningen har gett. Vi kommer inte att använda oss 
av svaren på samtliga enkätfrågor, utan enbart av svaren på de frågor som vi ser som 
relevanta vilket vi redovisar i kommande avsnitt. 

5.1 Undersökningsgruppen 
Undersökningsgruppen bestod av 49 pojkar och 54 flickor i årskurs 1 på gymnasiet. 
Av dessa gick 47 på yrkesförberedande program och 56 på studieförberedande 
program. Denna grupp gav oss möjlighet att göra jämförelser mellan könen och 
programmen.  

Antalet informanter med annan kulturell bakgrund än svensk blev för få. Därför 
kunde vi inte göra någon jämförelse mellan kulturella bakgrunder, vilket hade varit 
intressant med tanke på Skolverkets rapport (2011c) samt Stiegler och Hiebert 
(2009). 

Det var inte alla mentorer som svarade på vår förfrågan, så där fick vi ett bortfall. 
Sammanlagt genomfördes 103 enkäter. Problemet med de lärare som inte svarade var 
att de var mentorer till naturvetar- och teknikprogrammet och dessa hade vi 
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verkligen velat ha med i studien. Det är definitivt en nackdel och kan ge ett snedvridet 
resultat eftersom elever läser betydligt mycket mer matematik på dessa program, 
men istället har vi ett stort antal elever från olika samhällsprogram. Vi övervägde att 
kontakta en tredje skola, men på grund av tidsbristen ansågs detta omöjligt. Det 
skulle kunna ha gjort att arbetet med studien fördröjdes ytterligare ett antal veckor, 
och det fanns det helt enkelt inte tid till. 

Det positiva är dock att antalet elever har blivit relativt jämnt fördelat med avseende 
på yrkesförberedande program och studieförberedande program. Av de enkäter som 
skickades ut till skolorna blev alla ifyllda. De som saknas är de från naturvetar- och 
teknikprogrammet som nämndes ovan. 

 

 Yrkesförberedande program 
 

 Studieförberedande program 

Pojkar 
 

Flickor  Pojkar Flickor 

Skola A 28 2   9  39 
 

Skola B 5 
 

12  7(5) 1(1) 
 

Totalt: 33 
 

14  16 40 

Tabell 5.1.1 Undersökningsgruppen uppdelad på program och kön. Siffror i parantes anger 
bortfall. 

Könsfördelningen kan tyckas lite skev, men så råkade det se ut på de skolor vi varit på 
och jämförelsen kön emellan ska inte relateras till programtillhörighet utan är avsett 
att studeras allmänt. Könsfördelningen är 49 pojkar och 54 flickor vilket är relativt 
jämnt. 

Det totala bortfallet på utdelade enkäter är 5,5 %. Detta bortfall beror på frånvarande 
elever och elever som valde att inte delta. En enkät föll bort på grund av ofullständigt 
ifyllt formulär. Vi kunde inte avgöra vilken jämförelsegrupp enkäten skulle tillhöra. 

5.2 Vilken inställning har elever, i årskurs ett på gymnasiet till 
matematiken som ämne?  

Utifrån studiens resultat kan vi se att inställningen till matematik som ämne skiljer 
förhållandevis lite beroende på programtillhörighet. Det är alltså väldigt liten skillnad 
beroende på om eleven går yrkesförberedande program eller studieförberedande 
program. Mest negativa till matematik som ämne är flickor på yrkesförberedande 
program medan pojkar på yrkesförberedande program är mest positiva i 
inställningen till matematik.  

Den grupp som anser sig ha lättast för att lära sig matematik är pojkar på 
studieförberedande program. De är också den gruppen som i störst utsträckning 
anser att deras kunskaper från grundskolan är bra. Återigen är det flickorna på 
yrkesförberedande programmen som utmärker sig vara mer åt det negativa hållet då 
de anser sig ha svårt för att lära sig matematik, men också att deras kunskaper från 
grundskolan inte är tillräckliga. 

I tabellen på nästa sida redovisas medelvärdena över svarsalternativen. 
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 Yrkesförberedande 
program 

 

 Studieförberedande 
program 

 Medelvärde 
alla elever 

Pojkar 
 

Flickor  Pojkar Flickor   

Jag tycker att matematik är 
roligt. 
 

2,8 2,1   2,3  2,7 
 

 2,6 

Jag har lätt för att lära mig 
matematik. 
 

3,2 
 

2,1  3,6 2,7 
 

 2,9 

Mina matematikkunskaper 
från grundskolan är bra. 
 

3,2 2,6  3,8 2,9  3,1 

        
Tabell 5.2.1 Elevers inställning och syn på sin kunskap 

5.3 Hur anser elever att de lär sig matematik på bästa sätt? 
Under denna fråga har vi funnit att skillnaderna för hur eleverna lär sig matematik på 
bästa sätt är marginella. Vi kan dock se att eleverna föredrar lärarledd undervisning 
framför grupparbeten och praktiskt arbete. Skillnaderna mellan flickor och pojkar 
samt mellan yrkesförberedande och studieförberedande är inte stora. Inom gruppen 
pojkar på yrkesförberedande program är det mest omtyckta arbetssättet praktiskt 
arbete eller lärarledd undervisning, medan grupparbete är minst omtyckt. Gruppen 
flickor på yrkesförberedande program har arbete med en kamrat som det bästa 
alternativet, även de anser att grupparbete är minst lärorikt. Pojkar på 
studieförberedande program har självstudier som det mest lärorika alternativet och 
praktiskt arbete som det minst omtyckta alternativet. Flickor på studieförberedande 
program ser lärarledd undervisning som det bästa sättet att lära sig matematik och 
grupparbete som det minst populära. 

 

 Yrkesförberedande 
program 

 

 Studieförberedande 
program 

 Medelvärde 
alla elever 

Pojkar 
 

Flickor  Pojkar Flickor   

Genom självstudier 
 

3,8 3,3  3,9   3,5 
 

 3,6 

Genom samarbete med en 
kamrat 
 

3,7 3,8  3,6 3,4  3,6 

Genom grupparbete 
 

3,1 2,8  3,3 3,2  3,1 

Genom praktiskt arbete 
 

3,9 3,6  3,2 3,5  3,6 

Genom lärarledd 
undervisning 

3,9 3,4  3,5 4,0  3,8 

        
Tabell 5.3.1 Hur elever lär sig matematik på bästa sätt. 
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5.4 Vilket eget ansvar tar elever för att påverka sitt lärande i matematik? 
För att försöka besvara denna frågeställning, har vi valt att tolka enkätfrågorna om 
vad eleverna gör när de stöter på något de inte förstår inom matematiken.  Utifrån 
elevernas svar kan vi se att det vanligaste sättet är att eleverna frågar sin lärare och 
det minst förekommande är att de struntar i det. Här ser vi ingen skillnad mellan 
studieförberedande och yrkesförberedande program, vi ser inte heller någon skillnad 
mellan pojkar och flickor. 

 

Figur 5.4.1 Elevers strategier när matematiksvårigheter uppstår 

Då undersökningen ska studera elevers eget ansvar för sitt lärande bör man inkludera 
hur mycket de faktiskt studerar matematik utanför skoltid. Var fjärde elev uppger att 
de aldrig studerar matematik utanför skoltid. Vi har även resultatet att nästan var 
fjärde elev uppger att de inte vet hur mycket tid de ägnar sig åt matematiken på 
fritiden. Det vanligaste alternativet är att eleverna studerar matematik, en till två 
timmar per vecka på fritiden. Det är ovanligt att eleverna studerar matematik mer än 
tre timmar per vecka och det är ingen elev som uppger att den ägnar mer än fyra 
timmar per vecka åt studier i matematik utanför skoltid. Vid analysen av denna fråga 
finner vi ingen skillnad mellan studieförberedande och yrkesförberedande program, 
vi ser inte heller någon skillnad mellan pojkar och flickor. 

Resultatet av elevernas svar på denna enkätfråga kommer att redovisas i ett 
cirkeldiagram på näst kommande sida. 

33% 

23% 

18% 

21% 

5% 0% 

Frågar lärare

Frågar kompis

Frågar hemma

Försöker själv

Struntar i det

Vet ej
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Figur 5.4.2 Tid eleverna ägnar sig åt matematiken utanför skoltid per vecka. 

Samtidigt som en fjärdedel av eleverna uppger att de aldrig ägnar sig åt matematiken 
på fritiden anser en stor del att de skulle behöva studera mer matematik på fritiden. 
Inte heller här ser vi någon mellan studieförberedande och yrkesförberedande 
program eller mellan pojkar och flickor. 

 

 Yrkesförberedande 
program 

 

 Studieförberedande 
program 

 Medelvärde 
alla elever 

Pojkar 
 

Flickor  Pojkar Flickor   

Jag skulle behöva plugga 
mer matematik utanför 
skoltid. 
 

3,2 3,9   3,9  3,9 
 

 3,7 

        
        
        
Tabell 5.4.1 Elevers behov av att studera mer matematik utanför skoltid. 

De resultat som vi här har redovisat i siffror, diagram och tabeller kommer vi att 
diskutera vidare i kommande avsnitt. 

6. Slutsats 
Utifrån elevers inställning till matematik, deras medvetenhet om hur de lär sig på 
bästa sätt samt vilket eget ansvar elever tar för sitt lärande kommer vi här att koppla 
samman våra frågeställningar med de resultat vi har funnit och försöka tydliggöra 
vad undersökningen har kommit fram till. Vi kommer även att jämföra våra resultat 
med tidigare forskning.  

6.1 Vilken inställning har elever, i årskurs ett på gymnasiet till 
matematiken som ämne? 

Elevers inställning till matematik skiljer sig inte på något markant sätt utifrån om 
eleverna har valt ett yrkesförberedande program eller studieförberedande program. 

25% 

42% 

8% 

2% 

0% 

23% Aldrig

1-2 timmar

2-3 timmar

3-4 timmar

>4 timmar

Vet ej
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Det finns heller inte några större skillnader med avseende på pojkar eller flickor. 
Generellt kan vi dra slutsatsen att elevernas inställning till matematik är ganska 
negativ, de tycker heller inte att matematik är ett roligt ämne. Dessa resultat är helt i 
linje med resultaten i Skolverkets rapport (2003).  Även Skolverket (2004) visar i sin 
undersökning att eleverna ser matematiken som ett viktigt ämne som de anser att de 
kommer att ha nytta av i framtiden. Trots detta ser elever ämnet matematik som 
ointressant och svårt. 

Pojkar på studieförberedande program anser sig ha relativt goda 
matematikkunskaper från grundskolan medan flickor på yrkesförberedande program 
anser sig ha relativt dåliga matematikkunskaper från grundskolan.  

Det är även pojkarna på de studieförberedande programmen som anser sig ha lätt för 
att lära matematik medan flickorna på yrkesförberedande program anser att de har 
svårt för att lära matematik. 

Ur dessa resultat drar vi slutsatsen att de elever som har goda grundkunskaper i 
matematik är de elever som också har lättast för att lära sig. Detta kan också peka på 
att de med goda grundkunskaper även är de med störst motivation att lära 
matematik. Detta är exempel på den goda cirkeln som Butterworth (1999) nämner 
men man kan även dra paralleller till Stensmos (2008) teori om motivation.  

6.2 Hur anser elever att de lär sig matematik på bästa sätt? 
Eleverna anser att de lär sig matematik bäst genom lärarledda lektioner medan 
grupparbete är den lärandemetod som minst andel elever ser som bästa sättet att lära 
sig matematik. I och med att samtliga elever har besvarat dessa enkätfrågor som rör 
deras sätt att bäst lära sig matematik, kan vi se att de har reflekterat över sitt lärande. 
Att de har besvarat frågan är relevant för denna studie i större utsträckning än det 
valda alternativet, då vi ville undersöka elevers motivation och metakognition. 

Resultatet går rakt emot det Skolverket (2003) kom fram till i sin rapport där de 
menar att läroboksstyrd undervisning leder till mindre lust att lära. I vår studie vill 
eleverna ha en lärar- och läroboksstyrd undervisning, medan Skolverket har kommit 
fram till att det inte är så. Även Skolverket (2004) visar i sin undersökning att fler 
elever vill lära sig mer matematik i skolan och att de i allt större utsträckning arbetar 
individuellt. Eleverna ägnar sig vanligtvis åt enskilt arbete, isolerat från både 
kamrater och lärare, vilket också strider mot vad vi har kommit fram till. 

Partanen (2007) nämner som det centrala i sociokulturell teori att eleverna ska ges 
möjlighet att träna det de ännu inte kan med någon som har kompetens inom 
området. Det sociokulturella perspektivet innefattar även grupparbete och lärande i 
samarbete med kamrat, men de här eleverna anser att lärare är den gruppen som bäst 
kan stimulera, motivera och hjälpa dem.  

6.3 Vilket eget ansvar tar elever för att påverka sitt lärande i matematik? 
De flesta elever lägger ner ca 1-2 timmar utanför skoltid på matematiken och en stor 
andel elever anser att deras insats inte är tillräcklig, utan de behöver egentligen 
anstränga sig mer. Detta visar att eleverna ändå har reflekterat över förhållandet 
mellan den tid de lägger ner och vad de tror att de skulle behöva. 

Skolverket (2004) beskriver en ökning av andelen elever som inte är tillräckligt 
motiverade att göra sitt bästa, utan i stället väljer att ge upp när de stöter på problem 
med matematiken.Vi har dock funnit att om elever stöter på problem så har 95% av 
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eleverna en strategi för hur de ska gå tillväga. Detta tyder på att eleverna någonstans 
har en motivation att arbeta vidare trots att de stött på svårigheter. Att de besvarar 
frågan visar på en metakognitiv kunskap, de har en uppfattning om vad de behöver 
för att komma vidare och lösa svårigheterna. Efklides (2006) beskriver detta som 
metakognitiv kunskap då det handlar om vad eleverna vet och tror om sig själva, 
samt deras förmåga att välja lämpliga strategier. 

7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat och metod, samt ge förslag 
på fortsatt forskning.  

Vi har inte hittat något som är direkt revolutionerande, men det hade vi inte tänkt 
ifrån början heller. Eftersom vi bara utförde denna studie bland eleverna på två 
gymnasieskolor är underlaget inte tillräckligt stort för att vi ska kunna dra några 
generella slutsatser. Om vi vill få en verklig bild över hur det faktiskt ser ut bör vi nog 
genomföra en liknande studie som pågår under flera år och dessutom med ett mycket 
större antal elever. Först då kan man egentligen dra några generella slutsatser om 
elevers metakognition och motivation. 

Om vår önskan hade uppfyllts hade elever från det naturvetenskapliga och tekniska 
programmen varit med i studien. Vi tror att resultaten hade påverkats av detta 
eftersom elever på dessa program är de som läser mest matematik på gymnasiet 
vilket de var medvetna om då de gjorde sitt gymnasieval. Vi har nu ett underlag av 
informanter som i sin utbildning i huvudsak har fokus på andra ämnen än 
matematik. 

Det har blivit tydligt att trots att vi vidtagit åtgärder för att stärka studiens reliabilitet 
och validitet så upptäcker vi ändå brister med undersökningsinstrumentet i slutet när 
vi har en översikt över det vi studerat. Vi upplever att enkäten hade kunnat vara 
utförligare och innehålla djupare frågor för att ge oss mer information. Vi hade 
behövt ha mer information för att på ett bättre sätt kunna undersöka elevernas 
motivation och metakognition i matematiken. 

Intervjuer kan vara ett sätt att nå informanterna mer på djupet och få ut värdefull 
kunskap. Detta hade förmodligen gett oss ett bättre underlag för att undersöka 
elevernas motivation och metakognitiva kunskaper i matematiken. Vi ser att 
intervjuerna förmodligen skulle ha tagit mycket mer tid i anspråk och vi hade heller 
inte nått så många informanter. 

Vi kan konstatera att skolan och läraren ska stimulera elevers kreativitet, tillit till sin 
egen förmåga och nyfikenhet. Läraren ska stärka elevers vilja och förmåga att lära 
samt använda sig av varierande arbetsformer. Detta anges i kursplanen för 
matematik samt läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011d) vara några av de 
uppdrag som skolan och lärare har. Det är således en viktig uppgift vi har som lärare 
att försöka motivera våra elever och försöka förmå dem att uppleva en lust till att 
lära.  

För att skapa denna motivation kan man titta på Butterworths (1999) teori om den 
goda och onda cirkeln men även Stensmos (2008) teori om den interaktiva 
motivationen då de går in i varandra. Först när en elev lyckas och blir stärkt av detta 
kan man uppnå en positiv inverkan på motivationen. 
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Att eleverna inte tar hem och arbetar med matematiken trots att de vet att de borde 
kan bero på att eleverna inte är speciellt motiverade att arbeta med matematiken. Är 
man inte motiverad att arbeta med något så gör man det oftast inte. För att skapa 
motivation kan lärare behöva ha i åtanke att de uppgifter man lägger fram, bör 
uppfattas som stimulerande för eleverna och det måste bli tydligt vad man ska med 
kunskapen till. Skolverkets rapporter (2010, 2011a, 2011b, 2011c,) påvisar tydligt att 
eleverna saknar förståelse för hur matematiken kan användas i vardagen. Det är 
också sällsynt att matematiken integreras i andra ämnen för att skapa en vidare 
förståelse hos eleverna (Löwing & Kilborn, 2002; Ahlberg, 2001). 

Våra erfarenheter säger att det är lätt för lärare att skylla ifrån sig vad gäller elevers 
kunskapsbrister. Man lägger ofta skulden på de lärare som eleverna haft innan och 
många gymnasielärare undrar vad i hela friden eleverna har gjort i grundskolan i nio 
år. Men det vore synd att hålla på med pajkastning. Någonstans blir det för låg nivå i 
diskussionen om elevers kunskapsbrister. Det måste klargöras att målen i matematik 
för årskurs sex är oerhört många och de innefattar många områden. Lärarna i de 
tidigare stadierna känner, precis som högstadie- och gymnasielärare, pressen och 
stressen med att hinna med allting som står i kursplanen. Kanske vore det bättre om 
man i grundskolans tidigare år satsade mer på taluppfattning och de fyra räknesätten 
och lämnade vissa bitar till senare. Om elever har brister i sin taluppfattning eller inte 
förstår sig på de fyra räknesätten ordentligt, kommer eleverna få det svårare med 
andra bitar i matematiken. Taluppfattningen och de fyra räknesätten är ju på något 
sätt grunden i själva matematiken och denna grund måste stå bergsfast innan man 
påbörjar något annat. Annars gör man eleverna en björntjänst. Detta bekräftas också 
av Löwing och Kilborn (2002) som menar att lärarna i de tidigare åren i grundskolan 
har en mycket viktig uppgift när det gäller att lägga denna grund för elevernas 
fortsatta lärande i matematik. 

Något som har framkommit i vår studie och som är intressant är vilka arbetssätt 
eleverna föredrog. Enligt Skolverkets rapport ”Lusten att lära” var den 
läroboksbundna undervisningen något negativt ansåg eleverna. Men i vår studie har 
vi kunnat konstatera att eleverna föredrar denna undervisningsform. Detta kan bero 
på olika saker, dels blir den läroboksbundna undervisningen ”enkel”. Man behöver 
inte tänka så mycket kring vad man faktiskt behöver lära sig. Partanen (2007) menar 
att läroboken blir det enda målet och att räkna ut denna är det enda mål eleven har. 
Reflektionen uteblir på grund av detta och eleven går miste om att lärandet är en 
process. 

För att som lärare kunna fatta kloka beslut kring undervisningen måste vi ha god 
kunskap om elevernas sätt att tänka och lära sig. Denna kunskap kan vi få om vi kan 
hjälpa eleverna att utveckla sina metakognitiva kunskaper. Som två hjälpande verktyg 
i det arbetet har vi en individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogrammet. Där är det 
meningen att eleven själv ska formulera sina mål, sina starka sidor och sina svaga 
sidor, vilket betyder att eleven måste reflektera över vad han eller hon kan eller inte 
kan. 

Genom detta arbete har vi tillägnat oss kunskaper via litteratur och enkätresultat. 
Dessa kunskaper gör att vi tror på att arbeta med att hjälpa eleverna självkännedom 
om vilka inlärningsmetoder som passar dem bäst. Detta innebär att vi tror på att 
hjälpa dem att utveckla sina metakognitiva kunskaper. Lyckas vi med detta kommer 
elevernas tro på sig själva att stärkas vilket kan leda till att eleverna lyckas med sina 
studier vilket i sin tur leder till att motivationen växer. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 
PISA och TIMSS är viktiga verktyg i kartläggningen av elevers kunskaper och 
resultat, men att studera elevernas måluppfyllelse ger enbart en bild av om de når 
målen, det säger inget om på vilket sätt eleverna lär sig. För att få bättre insikt i detta 
behövs information om de processer som äger rum i klassrummen och som leder till 
att eleverna utvecklar kunskap (Stigler & Hiebert, 2009). Därför föreslår vi en vidare 
studie om elevers olika sätt att lära sig matematik på bästa sätt. Detta kan ge oss 
viktigt kunskap om hur vi lärare på bästa sätt ska kunna hjälpa eleverna. Vi föreslår 
att den forskningen sker i betydligt större skala än vad vi har presenterat i den här 
studien. 

Det kan även vara intressant att studera elevers metakognition på ett djupare plan, 
exempelvis genom ett test men det skulle också kunna genomföras som ett projekt i 
en klass under en begränsad tid. Då skulle elevernas metakognitiva kunskaper kunna 
mätas i början och i slutet av undersökningen, för att se om och hur eleverna har 
utvecklat sina metakognitiva kunskaper. 

8. Avslutning 
Arbetet med denna studie har varit oerhört lärorikt för oss. Vi har stött på både 
motgångar och medgångar och allt detta har gjort oss rikare på kunskap och 
erfarenheter. Båda av oss kommer att skriva ett till examensarbete i vår andra 
inriktning och de erfarenheter vi har fått genom detta arbete kommer definitivt att 
underlätta vårt fortsatta arbete. Vi har fått en djupare kunskap om motivationsteori 
men också metakognition som kommer att finnas i bakhuvudet när vi sedan kommer 
ut i ”verkligheten”. Som vi märker finns det många olika nyanser i en lärares arbete, 
och det är just detta som gör att vi känner en glädje att vi har valt detta yrke.  

Tänk att få vara med och skapa framtiden! 
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10. Bilagor 
 

10.1 Missivbrev 
 

Bästa studerande! 

I flera rapporter från Skolverket talas det idag om att svenska elevers kunskaper i 

matematik sjunker. Samtidigt talar flera forskare om vikten av elevernas egen 

medvetenhet kring sitt lärande, även kallat metakognition, i matematik. Med dessa 

rapporter som bakgrund har vi valt att skriva ett examensarbete där vi tittar närmare 

på elevers metakognition i matematiken.  

Denna undersökning kommer att genomföras i form av en enkätundersökning med 

ca 80 elever i årskurs ett på gymnasiet. Vi hoppas att du vill vara en av dessa. Denna 

enkätundersökning kommer att ta ca 15 minuter att besvara. 

Deltagandet i denna undersökning är frivilligt och du kan när som helst välja att 

avbryta ditt deltagande, även efter att du har gett ditt samtycke att delta. Resultatet 

av denna undersökning kommer att redovisas i form av ett skriftligt examensarbete i 

kursen Examensarbete i matematik vid Mälardalens högskola. De insamlade 

uppgifter som denna undersökning kommer fram till kommer enbart att användas i 

detta forsknings syfte och du är garanterad att vara anonym, dina enskilda åsikter 

kommer inte att kunna härröras till dig. 

Om du vill ha ytterligare uppgifter kring denna undersökning kontakta gärna 

ansvariga för undersökningen: Elin Näslund, telefon 076-2397530 mail: 

end06001@student.mdh.se eller  Camilla Bengtsson Svärd, telefon: 073-600 32 03 

mail: cbn09002@student.mdh.se. 

 

TACK för ditt deltagande! 

Vänliga hälsningar 

Camilla och Elin 
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10.2 Enkät 

ENKÄTUNDERSÖKNING I ÅRSKURS 1 PÅ GYMNASIET 
       

     Besvara frågorna nedan. 

1. Födelseår: ______________ 

 

 

2. Kön:            Pojke            Flicka 

 

 

3. Modersmål: _________________________ 

 

 

4. Om du har annat modersmål än svenska, hur länge har du bott i Sverige? 

 

_________________________________________ 

 

 

5. Gymnasieprogram: __________________________________ 

 

 

6. Jag läser:         

 

Matematik 1a          Matematik 1b             Matematik 1c 

 

 

7. Betyg i matematik årskurs 9: 

 

IG        G        VG        MVG        vet ej 



 

8. Förälder 1 utbildningsnivå:  

 

Grundskola    Gymnasium   Universitet/högskola    vet ej 

 

 

9. Förälder 2 utbildningsnivå  

 

Grundskola     Gymnasium  Universitet/högskola    vet ej 

 

 

10. Förälder 1 yrke: ______________________________          vet ej 

 

 

11. Förälder 2 yrke: ______________________________          vet ej 

 

 

12. Efter gymnasiet vill jag: 

 

Jobba     Studera (högskola/universitet)  Studera (folkhögskola) 

 

            Annat: _____________________________ 
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13. Hur många timmar per vecka läser du matematik utanför skoltid? 

 

aldrig        1-2 timmar        2-3 timmar        3-4 timmar 

 

             mer än 4 timmar        vet ej 

 

 

14. Vad gör du om du inte förstår någonting inom matematiken? 

 

Frågar läraren        Frågar en kompis               Frågar hemma  

 

             försöker på egen hand         Struntar i det        vet ej 

 

                               
 
 

15. För varje påstående nedan kryssar du i det påstående som stämmer bäst 

in på dig. Om påståendet stämmer in på dig väldigt bra, sätter du ett kryss 

i rutan under ”Stämmer mycket bra”, stämmer påståendet mycket dåligt 

sätter du istället ett kryss där. 

 
  

Stämmer 
mycket 

bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

Vet ej 

a) Jag tycker att matematik är roligt. 
      

b) Jag har lätt för att lära mig matematik. 
      

c) Mina matematikkunskaper från 
grundskolan är bra. 
 

      

d) Jag brukar vara tydlig med att skriva hur 
jaq räknat/tänkt i en lösning. 
 

      

e) Mina föräldrar har goda kunskaper i 
matematik. 
 

      

f) Jag skulle behöva plugga matte mer 
utanför skoltid. 
 

      

g) Jag vill inte ha hjälp och stöd hemma i 
matematiken. 
 

      

h) Jag lär mig bäst genom: 
 

 

     

      Självstudie  
      

                   Tillsammans med kamrat  
      

      Grupparbete 
      

      Praktiskt arbete 
      

      Lärarledd undervisning 
      

i) Jag tycker att det är lätt att förklara hur 
jag tänkt i en uppgift när jag löst den. 
 

      

j) Jag får hjälp och stöd hemma i 
matematiken. 
 

      



34 
 

 Stämmer 
mycket 

bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

Vet ej 

k) Det är svårt för mina föräldrar att få tid att 
hjälpa och stödja mig i matematiken. 
 

      

l) Jag vill ha mer hjälp och stöd hemifrån. 
      

m) Jag känner att jag har en engagerad 
lärare. 
 

      

 

16. I den kursen jag läser nu, kommer jag troligtvis att få betyget 

 

A       B       C       D        EF      vet ej 

 

 

 
 

17. Övriga kommentarer 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Stort tack för din hjälp! 

 


