Matematikens motivationsdilemma
Goda och onda motivationscirklar inom matematiken
Lars Dalmyr

Självständigt arbete i matematikdidaktik för ämneslärare
Huvudområde: Matematik
Högskolepoäng: 15
Termin/år: HT 2018
Handledare: Helena Johansson
Examinator: Andreas Lind
Kurskod/registreringsnummer: MA030A
Utbildningsprogram: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning

Sammanfattning
Matematiken har ofta betraktats som ett speciellt skolämne där många elever känt
misslyckande. Svenska staten har själv uppmärksammat att eleverna haft svårt för
matematiken vilket skapade matematikkrisen under 90 talet. Mina egna undersökningar av betygsfördelningen i grundskola och på gymnasiet bekräftade att vi fortfarande har ett särskilt problem med matematiken i skolan, där betygsfördelningen blir
mot allt lägre betyg ju högre upp i årskurserna man kommer.
En viktig orsak som tidigare tagits upp är motivation för matematik där forskning
har visat att det finns kopplingar mellan matematisk prestation och motivation.
Denna uppsats undersöker hur kopplingen är mellan olika motivationsfaktorer och
det matematiska engagemang som eleverna visar under lektionstid. Studien undersökte också om olika grupper; program, årskurs och kön visar på olika motivation.
Studien genomfördes som observation av vilket fokus eleverna hade på matematik
under lektioner i åtta klasser på gymnasiets högskoleförberedande program (Ekonomi,
Natur och Samhäll). Eleverna fick i slutet av observerade lektioner svara på en webbenkät med frågor som försökte fånga olika motivationsfaktorer hos eleverna.
Studien visade att de olika motivationsfaktorerna bara kunde förklara 4%-11% av
elevernas engagemang under lektionen. De olika grupperna; program, årskurs och
kön gav i enkäten fokus på olika motivationsfaktorer och det var också olika koppling
mellan motivationsfaktorer och fokus på matematik för de olika grupperna. Den faktor som förklarade mest av engagemanget var intresset för lektionen. Det indikerar att
faktorer för att skapa engagemang i situationen kan vara viktigare än de mer traditionella långsiktiga motivationsfaktorerna, vilket är det som modern forskning på området också fokuserar allt mer på. Tyvärr tyder studien också på att eleverna kan
tappa motivation genom att hamna i en ond motivationscirkel vilket skulle kunna
förklara de sjunkande resultaten med ökande årskurs i skolan.
Nyckelord: engagemang, gymnasiet, korrelationsanalys, matematik, motivation
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Inledning
När jag under våren 2018 påbörjade min kompletterande pedagogiska utbildning med
målet att bli gymnasielärare i matematik och fysik var det nästan 30 år sedan jag själv
gick ut gymnasiet. Under den tiden har jag hunnit med högskolestudier och drygt 20
år på arbetsmarknaden. Med stor nyfikenhet satt jag åter där i skolbänken och fick
återuppleva studier på universitetsnivå, men fick åter en inblick i dagens grund- och
gymnasieskola. Ämnet matematik visade sig fortfarande vara ett ämne som kom att
utgöra många grundskoleelevers fasa, där en majoritet antingen får betyg F eller E i
sina avgångsbetyg. Den stora frågan för mig under våren och sommaren var därför
varför matematik fortfarande var ett misslyckande för så många och skolan inte lyckats utveckla sin undervisning så att fler lyckas med sin matematik.
Vårens studier lyfte en del på täcket för möjliga orsaker och möjliga pedagogiska och
didaktiska åtgärder. Åtgärderna har syftat till att förbättra utbildningskvaliteten men
resultatet har till stor del uteblivit, vilket uppmärksammades på 90-talet med den så
kallade matematikkrisen (SOU, 2004). Ett genomgående tema (ibid.) var att matematik
var ett ämne eleverna tycker är svårt och man tappar intresset för. Vikten av motivation togs upp i flera kursböcker (Berg, G., Sundh, F., & Wede, C., 2012; Hattie, J., 2014;
Håkansson, J., & Sundberg, D., 2012; Löfving, C., 2013; Timperley, H., 2013), men de
grävde inte djupare i rollen av motivation för att uppnå resultat. Att motivation är
viktigt i rollen som lärare bekräftades omgående under höstens verksamhetsförlagda
utbildning, där det bara efter några veckor stod klart att elevernas motivation för matematik är central för att lyckas som lärare.
Litteraturen om olika motivationsteorier (Hedegaard Hein, 2012; Skaalvik & Skaalvik,
2015) omfattar många olika teorier kring vilka faktorer och orsaker som påverkar elevernas motivation. I mötet med eleverna fastnade jag för ett antal olika teorier jag
uppfattat som viktiga. När eleverna börjar på gymnasiet kommer de till en helt ny
klass, med nya klasskamrater och nya lärare. Trygghet de känner i detta nya sociala
sammanhang med nya sociala relationer borde ha stor påverkan på deras prestationer.
När motgångarna kommer blir det viktigt för eleven att fokusera på att de faktiskt kan
göra något åt det, istället för att skylla på orsaker man inte enkelt kan påverka. Då är
det också viktigt att eleven har klart för sig varför de arbetar med uppgifterna. Jag
upplevde att många elever snarare fokuserar på betygen än kunskaperna i sig själva.
Det är också kopplat till hur man värderar de kunskaper och förmågor man utvecklar.
Forskning (Csikszentmihaly & Schiefele, 1995; Else-Quest, Hyde & Linn, 2010; Middleton & Spanias, 1999; Hannula, 2006; John et al., 1990, med flera) visar på mycket
kunskap i ämnet och visar på tekniker för att öka motivationen hos eleverna. Eftersom
forskningen är internationell och utförts vid olika tidpunkter kom en central fråga för
mig bli hur jag ska relatera all denna kunskap till det specifika sammanhang jag själv
ska verka. Elevernas inställning till gymnasieskolan idag skiljer mot den jag själv upplevde under slutet av 80-talet. Beroende på när förändringen skedde påverkar det
vilken forskning som fortfarande är relevant. Inställningen till skolan skiljer också
mycket mellan olika länder, vilket också har en påverkan på vilken forskning som är
mest tillämplig för mitt sammanhang. Jag funderade därför över vilka motivationsteorier som är mest användbara i dagens skola
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Bakgrund
Matematisk motivation minskar med ökande skolålder
Under 1990 talet genomled svensk skola den så kallade matematikkrisen (SOU, 2004).
Därefter har vi återigen drabbats av krisen i och med resultat ifrån PISA undersökningar (SR, 2013). 1999 fick Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) i
uppdrag av utbildningsdepartementet att ta fram ett förslag på ett kompetensutvecklingsprogram för lärare i matematik. NCM sammanställde 2001 ett sina förslag i rapporten Hög tid för matematik (2001) vilket visade att 16 procent fick underkänt provresultat av de grundskoleelever som skrev nationellt prov i årskurs nio vårterminen
2000. I samma rapport konstaterade man också 16 till 32 procent av eleverna inte når
upp till kraven (beroende på vilka delar av kursplanen som prövas) vid det nationella
ämnesprovet i matematik 1999 för skolår 5.
2003 tillsattes en delegation av Utbildningsdepartementet med målet att ta fram en
handlingsplan för att ”förändra attityder till och öka intresset för matematikämnet
samt utveckla matematikundervisningen” (SOU, 2004, s. 3). Syftet var att öka intresset
för att studera matematik, teknik och naturvetenskap (ibid.). Delegationen visade
utifrån enkätundersökning att matematik var det ämne som minst intresserade vuxna
även om de minsta barnen tycker det är kul med matematik. Förklaringen fann man
i ”Men då de är 10-12 år inträffar något. Matematiken blir tråkig och svår för många:
de tappar intresset.”( SOU, 2004, s. 102). Delegationen föreslog att öka intresset för
matematik genom att ändra bilden av och attityden till matematik i samhället.
Liknande resonemang tas upp av Bo Hejlskov Elvén (2014) som skriver om begreppet
begriplighet. Han frågar eleverna vid skolstarten varför de ska gå i skolan. ”För att jag
ska lära mig läsa, skriva och räkna.” (Hejlskov Elvén, 2014, s.32) Skolan är begriplig
för eleverna på lågstadiet. När han frågar eleverna i fyran varför de går i skolan blir
de ofta svarslösa, de har förlorat förståelsen varför de går i skolan. Men de går fortfarande dit av sociala skäl, eftersom alla kompisarna gör det. Skolan har fortfarande en
begriplighet, där sociala skäl (kompisar och lärare) bidrar till begripligheten. Den
riskera dock att gå förlorad under slutet av mellan- och början av högstadiet. Ämnena
blir mer teoretiska, relationen till lärare blir mer splittrad i och med särskilda ämneslärare. Mot slutet av högstadiet ökar begripligheten hos en del elever, den bäst presterande fjärdedelen, för då blir betygen viktiga för att få komma in på det gymnasieprogram de önskar. (Hejlskov Elvén, 2014).

Nutida prestationsutveckling inom skolan
Matematik är ett ämne som eleverna initialt ser fram emot (Hejskolv Elvén, 2014) men
som intresset allt mer svalnar för. Under våren 2018 genomförde författaren egna
undersökningar av matematikprestationerna i skolan i samband med författandet av
en uppsats om ”En skola för alla”. Bland annat studerades betygsprofilens utveckling
mellan årskurs 6, 9 och årskurs 1 på gymnasiet (Ma 1) i figur 1. Den visar på en allt
tydligare förskjutning mot lägre betyg med ökande årskurs. Årskurs 6 har en ganska
jämn betygsfördelning medan årskurs 9 blivit en klar förskjutning mot betyget E. Efter
första kursen på gymnasiet, Matematik 1, har förskjutningen mot betyget E blivit ännu
tydligare.
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Betygsprofiler i matematik i årskurs 6 och 9 samt Ma1 på gymnasiet. Betyg för
grundskolan från slutbetyg läsåret 2016/2017. Betyg för gymnasiekursen Ma1 som
medelandel betyg per betygssteg för läsåren 2013/2014 – 2016/2017. Källa: Skolverkets statistik (Skolverket, 2018a-2018f)

Matematikämnet utmärker sig som ett ämne där många elever har sämre resultat än i
övriga basämnen så som svenska och engelska. Figur 2 visar fördelningen av kursbetyg för gymnasiets första kurser i matematik, svenska och engelska som ett medelvärde för alla nationella program för läsåren 2013/2014 till 2016/2017. Fördelningen av
betygen för engelska och svenska liknar varandra medan fördelningen för matematik
har en tydlig dragning mot lägre betyg, främst betyg E.
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Betygsprofiler för gymnasiekurserna Ma1, Sv1 och En5 för alla nationella program
som medelandel betyg per betygssteg för läsåren 2013/2014 – 2016/2017. Källa:
Skolverkets statistik (Skolverket 2018c-2018f)

Figur 3 visar betygsfördelningen för matematik 1 (Ma1) uppdelat i olika nationella
program. De flesta program har en liknande betygsprofil med en kraftig dominans för
betyg E. Naturvetenskaplig och Teknikprogrammet är de som har avvikande betygsprofiler.
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Betygsprofiler för gymnasiekursen Ma1 uppdelat per yrkesprogram och de respektive
högskoleförberedande som medelandel betyg per betygssteg för läsåren
2013/2014 – 2016/2017. Källa: Skolverkets statistik (Skolverket 2018c-2018f)

Figur 4 visar motsvarande betygsprofiler för matematikkurs 2 (Ma2) som man normalt går under andra året på gymnasiet. För samtliga utbildningar förskjuts betygsfördelningen mot lägre betyg. Teknikprogrammet vars betygsprofil avvek för matematik 1 har här antagit liknande betygsfördelning som övriga program, med en kraftig dragning mot betyg E. Naturvetenskapliga programmet är nu ensamt kvar att ha
en mer jämnt fördelat betygsfördelning. Skolverkets statistik presenterad i figur 1 till 4
visar att matematik är ett problematiskt ämne för många, även på gymnasiet och i
nutid. En studie av lusten till matematik visar på att ”många elever som inte är beredda att ge matematiken en chans när de kommer till gymnasieskolan. De har misslyckats alltför många gånger och obegripligheten har dödat motivationen.” (Skolverket, 2002, s.15). Under 80-talet hade man i USA hittat liknande tendenser till minskat
matematikintresse under gymnasietiden (Middleton & Spanias, 1999).
Totalt

Yrkesprogram

Ekonomi

Estetiska

Humanistiska

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

Teknik

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
F

Figur 4

E

D

C

B

A

Betygsprofiler för gymnasiekursen Ma2 uppdelat per yrkesprogram och de respektive
högskoleförberedande som medelandel betyg per betygssteg för läsåren
2013/2014 – 2016/2017. Källa: Skolverkets statistik (Skolverket 2018c-2018f)
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Betygsprofiler för gymnasiekursen Ma1 och Ma2 för Ekonomi, Naturvetenskapliga
och Samhällsvetenskapliga programmen. Beräknat som medelandel betyg per betygssteg för läsåren 2013/2014 – 2016/2017. Källa: Skolverkets statistik (Skolverket
2018c-2018f)

Figur 5 sammanfattar betygsfördelningens utveckling mellan årskurs 1 och 2 för de tre
högskoleförberedande program som flest elever går. För alla de tre programmen ser
man att betygen sjunker från Matematik 1 (Ma1) till Matematik 2 (Ma2) vilket eleverna normalt går under årskurs 1 och 2. Det förstärker bilden av att allt elevernas prestationer sjunker med årskurs (figur 1) och matematikkurs (figur 5).

Motivationsforskningens historia
Ordet motivation kommer från det latinska ordet ”movere” som betyder ”att röra sig”
(Jenner, 2004). Att motivera någon skulle då betyda att få någon att röra på sig. (ibid.)
eller att gör något (Ryan & Deci, 2000). Helle Hedegaard Hein (2012, s. 13) tar upp en
annan definition ”Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar
och bevarar ett visst beteende gentemot ett givet mål (Weiner 1992, Franken 2002)”.
Markku Hannula (2006, s.165) förslår en ny definition för motivation: ”en möjlighet att
styra beteendet genom mekanismerna som kontrollerar känslor. Denna möjlighet är
strukturerad genom behov och mål”.
Helle Hedegaard Hein (2012) beskriver också att olika motivationsteorier utgår från
olika definitioner av motivation. Hon nämner inre och yttre motivationsfaktorer samt
innehållsteorier och processteorier. Innehållsteorier som förklarar vad som motiverar
individer och processteorier som förklarar hur individen motiveras. Motivationsteori
kommer huvudsakligen från psykologin och är därför kopplad till den utveckling som
skett inom det området.
Hedegard Hein (2012) skriver vidare att psykologin påverkades av behavorismen i
början av 1900-talet, och att behavorismen utgick från en stimulusresponsmodell.
Utifrån behavoristens perspektiv är motivation något som styrs utifrån, vanligtvis
genom belöningar och bestraffningar. Kognitivismen bygger vidare på behaviorismens yttre faktorer, men öppnar genom en stimulisorganismresponsmodell upp för att
även inre faktorer som tankar, känslor och motiv också har betydelse. Albert Bandura
utvecklar den socialkognitiva teorin som lägger till att individer inte bara påverkas av
omgivningen, utan också påverkar den (omgivningen). Bandura tar upp att individens bedömning av sin egen förmåga har betydelse. En individ som inte tror på sin
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egen förmåga presenterar sämre än vad hon egentligen kan. På motsatt sätt presterar
en individ som tror på sin förmåga bättre. Enligt Banduro är tror på den egna förmågan den faktor som har störst betydelse för en individs motivation.
Med den humanistiska psykologin kom Abraham Harold Maslows berömda behovshierarki som anger 5 hierarkiskt ordnade behov (Hedegard Hein, 2012);
1.

Fysiologiska behov

2.

Trygghetsbehov

3.

Behov av gemenskap

4.

Behov av uppskattning

5.

Behov av självförverkligande

Maslow menade att dessa behov har stark påverkan på beteendet, det vill säga verkar
motiverande (Hedegaard Hein, 2012). När ett behov är tillfredsställt styr det inte
längre beteendet, är inte längre ett behov och påverkar därför inte motivationen. Den
hierarkiska ordningen beror på att Maslow menade att de otillfredsställda behov på
lägre nivåer, där fysiologiska behov är lägst, kommer att vara det dominerande behovet ända tills det blir tillfredsställt. Därefter kommer behovet på nästa nivå vara det
dominerade ända tills det behovet blir tillfredsställt. Behovet om självförverkligande
ligger högst och Maslows idéer om den självförverkligande människan är central i
hans motivationsteori.
Om man utgår från Maslows behovshierarki, eller behovstrappa kan man tolka det
som att skolan först behöver tillfredsställer de fysiologiska behoven genom att ha bra
mat, utrymme för elevens saker och utrymme i schema och lokal för fysiska aktiviteter
(Hedegaard Hein, 2012). Därefter behöver skolan skapa en trygg miljö fysiskt och
psykiskt. Skolan behöver också ge utrymme för eleven att känna gemenskap, både
med elever och lärare samt ge utrymme för eleven att uppfylla sina sociala behov och
mål. Skolan och lärarna måste få eleven att känna uppskattning. Först därefter kommer eleven att fokusera på självförverkligande. Att motivera sig till kunskapsmål ligger alltså på de två översta nivåerna utifrån Maslows behovstrappa.
Robert Thornberg skriver om ” Det sociala livet i skolan” (2013) och tar upp just behovet av en trygg miljö som då kallas ett positivt skolklimat. Med positivt skolklimat
avses:
•

goda relationer mellan elever och mellan elever och lärare

•

skolregler som eleverna anser rättvisa

•

skolan som en trygg och säker plats

•

en skola som eleverna tycker om.

Thornberg (2013) går djupare in på alla de saker som ingår i att få till en skola med ett
postitivt skolklimat där lärares ledarskap och formandet av goda grupper är viktiga
för att lyckas.
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Utveckling av teori kring motivation i skolan
Motivationsteori omfattar flera olika frågor, där Einar och Sidsel Skalvik (2015) presenterar sina egna och andra forskares tankar i form av åtta olika teorier och modeller
för motivation i skolarbete (ibid.). Vissa teorier står för sig själva medan andra är modeller inom ett teoretiskt ramverk. De åtta teorierna och modellerna de beskriv är:
•

Tron på den egna förmågan – Kan jag klara av den här uppgiften?

•

Värdering av egna kunskaper – Är jag lika bra som de andra?

•

Målorientering – Varför arbetar jag med dessa uppgifter?

•

Värden – Vilket värden har den här aktiviteten för mig?

•

Inre och yttre motivation – Vill jag utföra den här uppgiften?

•

Attribution – Varför klarade jag inte den här uppgiften?

•

Självkänsla – Kommer jag att klara av det som förväntas av mig?

•

Sociala relationer – Har jag en positiv relation till läraren och de andra i klassen?

Motivation kan definieras som en process som styr elevernas beteende avseende ”ansträngning, koncentration, uthållighet och val” (Skaalvik & Skaalvik, 2015, s. 13).
Inre och yttre motivation
Motivation delas ofta upp i inre och yttre motivation, där en återkommande referens
(Jenner, 2004; Sjöberg, 2006; Skaalvik & Skaalvik, 2015) är self-determination theory
som beskrivits av Ryan och Deci (2002). Uppdelningen i inre och yttre motivation går
tillbaka till kognitivisternas syn på motivation vilken beskrevs i den historiska bakgrunden. Self-determination theory, eller medbestämmande teori på svenska (Skaalvik & Skaalvik, 2015), skiljer på inre motivation och yttre motivation. Inre motivation
kommer från att man känner nöje av skolarbetet i sig och inte från beröm eller annan
belöning utifrån. Yttre motivation kommer istället av en belöning utifrån. Här skiljer
man på yttre kontrollerad motivation och yttre autonom motivation. Yttre kontrollerad motivation kommer av någon typ av yttre kontroll påverkar elevens beteende.
Exempel på yttre kontrollerad motivation är belöningar eller bestraffningar. Yttre
autonom motivation innebär istället att eleven anstränger sig för att hen ser ett värde i
kunskapen eller arbetet som inte är kopplat till en direkt belöning. Den starkaste drivkraften fås av inre motivation vilket bör vara lärarens fokus. Därefter bör läraren
skapa yttre autonom motivation genom att visa på värdet av ämnet. Fokus på resultat
i skolan och från föräldrar kan stärka den yttre kontrollerade motivationen på bekostnad av den inre och den yttre autonoma motivationen. (Skaalvik & Skaalvik, 2015;
Ryan & Deci, 2000).
Teorin om förväntningar och värden
Teorin om förväntningar och värden, på engelska kallad expectancy-value theory,
baseras på både hur eleven värderar en aktivitet och elevens förväntan på att lyckas
med aktiviteten (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Teorin utvecklades av Eccles och hennes
medarbetare och beskriver fyra huvudsakliga värden:
•

inre värde; de positiva känslor eleven får från aktiviteten

•

nyttovärde; de framtida möjligheter eleven kan få från aktiviteten

9

•

personligt värde; förmågan att stärka identitet eller självbild av aktiviteten

•

kostnad; ett negativt värde för kostnaden av en resurs, till exempel tid, för att
utföra en aktivitet.

Det inre värdet är nära kopplat till den inre motivationen. Nyttovärdet är nära kopplat till det uppfattade värdet i yttre autonom motivation.
Förväntan på att lyckas med en aktivitet liknar Tron på den egna förmågan,
men ”Eccles och Wigfield skiljer mellan förväntningar och själva uppfattningen om
den egna förmågan.” (Skaalvik & Skaalvik, 2015, s.45)
Målorienteringsteorin
Målorienteringsteorin (achievement goal theory) skiljer mellan två orsaker till varför
eleverna anstränger sig; uppgiftsorienterade och ego-orienterade orsaker (Skaalvik &
Skaalvik, 2015). Teorin försöker förklara anledningen till motivation genom att sätta
upp mål genom att svara på frågan Varför arbetar jag med de här uppgifterna?
Elever som är uppgiftsorienterade fokuserar på att utveckla sin kompetens och ser
ansträngning som något positivt, naturligt och nödvändigt. Elever som är egoorienterade, också kallat prestationsorienterade, fokuserar istället på att visa sin kompetens, alltså på kompetens som ett medel för att själva stå i centrum och uppfattas på
ett positivt sätt av andra. Man skiljer också på offensiv och defensiv ego-orientering,
där offensiv ego-orientering avser när en elev vill visa upp sin kompetens eller uppfattas positiv av andra. Defensiv ego-orientering avser istället när en elev försöker
undvika att uppfattas negativt eller som misslyckad.
Forskningen visar att (Skaalvik & Skaalvik, 2015, s.39-40)
Elever som är uppgiftsorienterade visar större intresse för skolarbete, är mer engagerade i arbetet och uthålligare när de stöter på problem. De är också mindre rädda för
att börja med något nytt och ber om hjälp när de behöver det. Detta beror delvis på
att de ser det som en naturlig del av lärprocessen att göra fel och att det är något de
kan lära sig av. De här elevernas beteende hänger ihop med att de fokuserar på
kunskap och läromedel, inte på sig själva och hur de uppfattas av andra.

Forskningen visar också att defensiv ego-orientering leder till flera onyttiga beteenden;
ovilja att anstränga sig, döljande av problem, ovilja att söka hjälp och negativa känslor;
låg självkänsla och känsla av hopplöshet.
Teorin om tron på sig själv och sin egen förmåga
Banduro utvecklade teorin om tron på den egna förmågan (self-efficacy eller mastery
expectations) och fokuserar på frågan Kan jag klara av den här uppgiften? (Skaalvik &
Skaalvik, 2015). Teorin är en del av social kognitiv teori, vilken nämnts tidigare.
Forskningen visar att elevers tro på sin egen förmåga har ett tydligt samband med
deras kunskapsmässiga prestationer. Tron på den egna förmågan varierar med olika
uppgifter och situationer utifrån tidigare erfarenheter av hur man lyckat tidigare med
liknande uppgifter och situationer.
Olika förklaringsmodeller - Attribution
Attribution avser förklarande orsak till frågan Varför klarade jag den här uppgiften?
(Skaalvik & Skaalvik, 2015) Orsakerna kan delas upp två centrala dimensioner; intern
och extern orsak samt kontrollerbar eller okontrollerbar orsak vilka visas i tabell 1.
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Intern

Exern

Kontrollerbar

Ansträngning
Strategi

Svårighetsgrad

Okontrollerbar

Förmåga

Tur
Lärares undervisning

Tabell 1

Två centrala dimensioner hos attribution (Källa: Skaalvik & Skaalvik, 2015)

Interna orsaker är kopplade till eleven, medan externa orsaker beror på elevens omgivning till exempel lärare eller andra elever. Kontrollerbara orsaker har eleven själv
kontroll över, till exempel hur mycket hon anstränger sig. Okontrollerbara orsaker
kan eleven inte styra över, till exempel på lärarens undervisning (ibid.).
Forskningen visar att elever som fokuserar på interna kontrollerbara orsaker så som
ansträngning och strategi är det bästa attributionsmönstret (ibid.). Det verkar rimligt
eftersom det leder till att eleven själv ser det som möjligt att påverka sina skolprestationer. Elever som istället fokuserar på okontrollerbara orsaker, interna så som externa,
tar i mindre mån själv ansvar för hur de själva kan påverka sin skolprestation och gör
sig istället till offer för situationen (ibid.).
Sociala relationer
Sociala relationer har en yttre och en inre dimension, vilka omfattar hur eleverna respekteras, accepteras, känner att de får hjälp och känner trygghet och tillit. ”Den yttre
dimensionen handlar om hur eleverna blir bemötta och hur de omtalas och tilltalas av
lärarna och klasskamraterna” (Skaalvik & Skaalvik, 2015, s.85). ”Den inre dimensionen handlar om hur eleverna upplever de sociala relationerna” (Skaalvik & Skaalvik,
2015, s. 85) Tillsammans svarar de på frågan Tycker läraren och de andra eleverna om
mig? Eleven upplever huvudsakligen sociala relationer med sina lärare och sina
klasskamrater men också med andra elever på skolan (ibid.).

Forskning om motivation för matematik
Forskning om motivation inom matematikundervisning pekar tre huvudsakliga
grupper av faktorer som påverkar prestationen i matematik; elevegenskaper, elevens
hemmamiljö och skolan där framförallt elevernas kognitiva egenskaper har kopplats
till matematikprestationer. (Csikszentmihaly, & Schiefele, 1995). Framförallt har kognitiva egenskaper hos eleverna kopplats till prestation i matematik, men efter att man
vägt in motivationsfaktorer sjönk graden som förklaras av kognitiv förmåga från 50%
till 25% (ibid.). Motivation bör här finnas som en del i alla tre faktorer så som vi
kommer att se.
Forskning avseende motivation för matematik har bland annat omfattat på
•

inre- och yttre motivationsfaktorer (Ryan & Deci, 2000;2004;2006; Skaalvik &
Skaalvik, 2015)

•

på olika värden (Brophy, 2008; Skaalvik & Skallvik, 2015),

•

attribution (Middleton & Spanias, 1999; Skaalvik & Skaalvik, 2015),

•

målorientering (John et al., 1990; Skaalvik & Skaalvik, 2015),

•

känslors koppling till motivation (Hannula, 2006)
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En möjlig orsak till sjunkande intresse för matematik är bristande stöd från lärare och
klassrumsmiljön (Middleton & Spanias, 1999). Elevers uppfattning av vad som är
framgång inom matematik har stor påverkan på deras motivation. De behöver lyckas
och känna att det beror på deras förmåga och ansträngningar. De kan dock behöva
hjälp att få en rimlig bild av vad det är att lyckas och att misslyckanden kan ha en
värdefull roll i matematiken och inte ska tillskrivas bristande förmåga (Middleton &
Spanias, 1999).
Ett drag inom just matematik i skolan är att eleverna får en uppfattning om matematik
som ett speciellt ämne där några få ”smarta” lyckas och andra elever bara klarar sig
eller misslyckas. Om eleverna tror att det är deras förmåga som ger framgångar så
brukar de lyckas, medan om de tror att deras misslyckande beror på bristande förmåga så brukar de också misslyckas. Speciellt flickor har en tendens att vid misslyckanden koppla det till sin förmåga (Middleton & Spanias, 1999) och de har i medel en
lägre tro på sig själva i matematik än killar (Else-Quest, Hyde & Linn, 2010). Att inte
lyckas inom matematiken påverkar ofta eleven negativt avseende självförtroende och
attityd till matematik medan elever som lyckas med matematik får en hög självuppfattning, tycker matematik är rolig och blir motiverade (Petersen, 2012).
Matematisk prestation och intresse påverkas av risken att misslyckas, tron på sig själv
och olika mål (Pantzieara & Philippou, 2014). Rädsla för att misslyckas påverkar matematiklärandet negativt, det påverkade negativt fokus på kunskapsmål som istället
styrdes mot prestationsmål. (ibid.). Tron på sig själv har en positiv inverkan på matematikresultat och intresse samt att tron på sig själv positivt påverkar de kunskaps- och
resultatmål som eleven sätter upp (ibid.). Både kunskapsmål och prestationsmål kan
ha en positiv påverkan på matematikprestationer (ibid.) Forskning har indikerat att
kunskapsmål påverkar prestation positivt, men inte att prestationsmål ska undvikas
(ibid.). Det har också visat sig finnas en kulturell aspekt där västerländska elever visat
på positiva matematikresultat kopplat till nöjesorienterade motivation, med en liten
negativ koppling till prestationsorienterade motivation till skillnad från asiatiska elever där matematikresultaten förbättrades både av ökade nöjes- och prestationsorienterade motivation (Zhu & Leung, 2010). För de undersökta länderna var det huvudsakligen den nöjesorienterade motivationen som förklarade elevernas prestationer, men
för Nederländerna var det den negativa påverkan från prestationsorienterade motivation som var starkast (ibid.). En möjlig kulturell skillnad som förklarar skillnaderna
är skillnaden i kulturer där asiatiska elever är mer socialt inriktade och västerländska
elever mer individinriktade. Det gör att västerländska elever är mer inriktade på sig
själva och sina interna drivkrafter än asiatiska elever. (ibid.)
Många motivationsteorier utgår från relativt långsiktiga drivkrafter och förutsätter att
eleven medvetet kan använda dessa för att skapa ett engagemang. Middleton och
andra forskare förslår istället att fokusera på mer på de faktorer som i stunden engagerar eleverna (Goldin et al. 2016). Hannula (2006) tar upp vikten av det omedvetna
för motivationen. Motivationen drivs av behov och mål, men uttrycker sig som tro,
värden och känslouttryck (ibid.) Grundläggande behov som hunger och trötthet påverkar förmågan att kontrollera sina matematikstudier (ibid.). På samma sätt kan
olika mål konkurrera med varandra, till exempel kan sociala mål konkurrera med
kunskapsmål eller kunskapsmål konkurrera med prestationsmål så som betyg (ibid.)
Känslor kan också påverka på ett långsamt reflekterat sätt eller på ett mer snabbt
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omedvetet sätt i sammanhanget ”genom en lärares röst eller begreppet bråk” (Hannula, 2006, s. 171). Hannula förslår därför en ny definition för motivation: ”en möjlighet att styra beteendet genom mekanismerna som kontrollerar känslor. Denna möjlighet är strukturerad genom behov och mål” (Hannula, 2006, s.165).
En av de viktigaste variablerna för att förutsäga matematisk framgång och uthållighet
är matematiskt intresse (Goldin et al. 2016). När elever lyckats med sina uppgifter
utvecklar de en starkare tilltro till sin förmåga (ibid.). Elever som utvecklare en högre
tro på egen förmåga tenderar också att utveckla intresse, uthållighet och vilja att anstränga sig i matematik vilket leder till bättre matematiska prestationer (ibid.).
Sociala faktorers påverkan på matematisk motivation har inte studerats så utförligt,
men man har kunnat bekräfta att individer i en grupp anpassar sig till gruppens sociomatematiska/motivationsnorm. (Goldin et al. 2016)
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Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie var att studera i vilken grad svenska gymnasieelevers engagemang under matematiklektionerna kopplas till olika motivationsteoriers förklaringsmodeller?
Mina egna efterforskningar visar på att matematiska betygsresultat skiljer mellan
olika gymnasieprogram (figur 3 och 4). En specifik frågeställning som önskas besvarad är därför:
•

Hur skiljer engagemanget under matematiklektionerna åt mellan olika gymnasieprogram?

•

I vilken mån är det olika motivationsfaktorer som påverkar elevernas engagemang mellan olika utbildningsprogram?

I mina egna efterforskningar anar man också att ändring i betygsfördelningen mellan
första kursen (Ma1) och andra kursen (Ma2) (figur 3 och 4) precis som man sett genom
grundskolan fram till gymnasiet (figur 1). En specifik frågeställning som önskas besvarad är därför:
•

Hur förändras engagemanget mellan olika årskurser?

•

Hur förändras vilka motivationsfaktorer som påverkar engagemanget mellan
olika årskurser?

Forskning inom matematik och motivation har också visat skillnad mellan killar och
tjejer avseende deras motivation. En specifik frågeställning som önskas besvarad är
därför:
•

Hur skiljer engagemanget under matematiklektioner mellan könen?

•

I vilken grad skiljer det vilka motivationsfaktorer som påverkar detta engagemang?
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Metod
Studien kommer att genomföras som en kombination av observationer av hur stor
andel av elevernas tid på lektionen som läggs på matematiskt arbete och en webbenkät för att indirekt fånga vilka motivationsfaktorer som eleverna uppfattar som
viktiga. Då enkätsvaren på individnivå kommer att kopplas till observationerna möjliggörs kvantitativ analys av korrelation mellan andel tid som läggs på matematik
under lektionen och de svar som eleverna ger i enkäten.
Förklaringar till motivationsteorier och motivationsmodeller omfattar många olika
sätt att förklara vad som motiverar människor. Här definieras motivation som de
drivkrafter som får eleverna att fokusera på matematik under de lektioner som observeras. Sex modeller eller teorier för motivation har valts ut baserat på de förklaringar
elever har givit i diskussion kring motivation och matematik; svåra prov (Attribution),
dålig undervisning (Attribution), fokus på betyg snarare än kunskap (Värde), att matematik är roligt (Värde och Inre/Yttre motivation), dålig talang (Attribution), fokuserade
på att föra uppgifter (Målorientering), att de kan klara uppgifterna (Tron på egen förmåga) och sociala mål (Sociala relationer).
De valda teorierna och modellerna byggs upp på underliggande begrepp som här
kommer att kallas motivationsfaktorer (tabell 2 och bilaga 3). Vid valet av enkätfrågor
kom två av sådana i modellerna ingående faktorer; Extern kontrollerbar (Attribution)
och Kostnad (Värden) att uteslutas på grund av svårighet att formulera lämpliga frågor.
Modell/Teori - Beskrivning
Teorin om tron på sig själv
och sin egen förmåga – Tron på
egen förmåga
Inre och yttre motivation –
Inre/yttre motivation
Teorin om förväntningar och
värden - Värde
Målorienteringsteorin Olika förklaringsmodeller Attribution
Sociala relationer
Tabell 2

Motivationsfaktorer
Tron på egen förmåga

Inre faktor, Yttre faktor, Yttre kontrollerad faktor, Yttre
autonom faktor, Lektionsintresse
Inre värde, Personlig värde, Nyttovärde
Uppgiftsorienterad, Ego-orienterad
Intern kontrollerbar, Intern okontrollerbar, Extern okontrollerbar
Elevrelation, Lärarrelation

Utvalda motivationsmodeller/teorier och tillhörande motivationsfaktorer

Urval
Urvalet kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval (Decombe, 2017) på en skola där
finns möjlighet att på ett okomplicerat genomföra undersökningen. Skolan har program för de tre högskoleförberedande program som flest elever går; Ekonomiprogram,
Naturvetenskapligt program och Samhällsvetenskapligt program i fortsättningen
beskrivna som Ekonomi, Natur och Samhäll.
Ursprungligen var urvalet bestämt som en klass per årskurs (årskurs 1 – 3) och program, vilket utgjorde totalt 9 klasser. Eftersom en lärare provar med så kallat flippat
klassrum kom även den klassen att observeras för att se om det ger skillnader i beteende och eventuellt i elevernas motivation. Skillnaden mellan flippat och normalt
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klassrum är att man i normalt klassrum oftast har en gemensam genomgång som sedan följs av räkning, ofta som eget arbete. Med flippat klassrum görs genomgångarna
istället som hemläxa innan lektionen genom att eleverna får se en videoinspelad genomgång. På lektionstid fokuseras istället på räkning, antingen gemensamt på tavlan
eller oftast som eget arbete.
På samhällsvetenskapliga och ekonomiprogrammet har varje klass två lektioner per
vecka, med takten 100 poäng per läsår. Klasserna på naturvetenskapliga programmet
årskurs 1 och 2 har tre lektioner per vecka då de läser matematik i en högre takt, motsvarande 150 poäng per läsår. De i årskurs 3 på naturvetenskapliga programmet som
läser Matematik 4 har två lektioner per vecka.
För observation valdes lektionen med längst lektionstid valts ut. Det ger också naturligt att observationerna sker på olika dagar från måndag till fredag och vid olika tidpunkter från första lektion på morgonenen till sista lektionen på eftermiddagen.
Under perioden då observationer och enkätundersökningen genomfördes var en stor
del av eleverna ute på så kallad arbetsförlagt lärande. Det gjorde att inga klasser från
årskurs 3 för ekonomiska och samhällsvetenskapliga programmet kunde delta. Den
klass som använder flipped-classrom (Ekonomiprogrammet, årkurs markerat med * i
tabell 3) hade inte haft möjlighet till förberedelser genom att titta på video. Den lektionen kom istället att genomföras som ett rent räknepass.
Studien kom att omfatta 110 elever för vilket tillstånd gavs, observation var möjlig och
enkäten genomfördes. Studien omfattar 47 killar, 62 tjejer och en elev som angav
annan könstillhörighet. Urvalet fördelar sig med 38 elever för Ekonomi, 28 för Samhäll och 44 för Natur. Urvalet fördelar sig med 43 elever i Årskurs 1, 57 för Årskurs 2
och 10 för Årskurs 3. Tre av eleverna kunde inte observeras på grund av klassrummets utformning och observatörens position i relation till deras position. De tre eleverna som inte kunde observeras var två tjejer i Samhäll Årskurs 2 och en tjej i Natur
Årkurs 1. Observationerna som totalt omfattade 501 minuter gjordes olika dagar i
veckan och olika tider på dagen.
Följande lektioner användes för studien:
Program

Årskurs

Lärare

Dag

Lektionstid

Observationstid

Antal i studie
Kille/Tjej/Annan

Ekonomi

1

A

onsdag

08:10 – 09:40

68 min

19 (8/11/0)

Ekonomi*

2

A

torsdag

12:30 – 13:30

42 min

12 (5/7/0)

Ekonomi

2

A

torsdag

14:00 – 15:30

69 min

7 (5/2/0)

Samhäll

1

C

tisdag

11:50 – 13:20

63 min

15 (4/11/0)

Samhäll

2

C

fredag

10:20 – 11:50

57 min

13(2/9+2/0)

Natur

1

D

onsdag

09:40 – 11:10

65 min

9 (2/6+1/0)

Natur

2

B

måndag

12:50 – 14:20

71 min

25 (15/10/0)

Natur

3

D

fredag

10:50 – 12:20

64 min

10 (6/3/1)

501 min

110 (47/59+3/1)

Totalt

Tabell 3

Information om de lektioner som observerats
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Genomförande
Observationer
För att mäta elevernas engagemang i matematikaktiviteter under lektionen kommer
deras beteende att observeras. Observationerna kommer att utföras som systematiska
observationer (Denscombe, 2017) i klassrummet. Enligt Descombe (ibid.) ska observationsbeteendet vara:
•

Relevanta – de bästa indikatorerna på det som undersöks

•

Fullständiga – inkludera hela skalan av möjligheter

•

Öppna – observerbara och mätbara på ett direkt sätt

•

Påtagliga – får bara kräva ett minimum av tolkning från forskarens sida

•

Exakta – det får inte finnas några oklarheter om kategorierna

•

Enkla att registrera – förekomma med tillräcklig regelbundenhet och i tillräckligt antal så att observatören kan registrera förekomsten noggrant.

Ett observationsschema kommer att användas där varje elevs aktivitet noteras med en
fast frekvens på cirka 1 minut. Vid observationen studeras om elevernas fokus är på
matematikrelaterade aktiviteter eller på andra aktiviteter. Elevernas fokus klassas som:
•

Matematiskt fokus
o Lyssna: lyssna vad läraren säger, typiskt vid genomgångar. Blicken allert och riktad mot läraren eller tavlan.
o Skriva: skriva samtidigt som man lyssnar på var läraren säger (föra anteckningar). Blicken riktad mot blocket, eller pennan i hand redo för
att skriva samtidigt som blicken är riktad mot tavlan eller läraren.
o Räkna: räkna/göra uppgifter i boken. Blicken fokuserad på räknehäftet,
boken eller om diskussion med kamrat visar fokus på räknehäfte,
boken eller tavlan.

•

Ej matematiskt fokus
o Prata: prata med kompisar. Blicken riktar mot kamrat och fokus inte
verkar var på räknehäftet, boken eller tavlan.
o Mobil: titta på eller använda mobiltelefon. Blicken riktad mot mobiltelefonen och eventuellt knappande på mobilen.
o Dator: titta på eller använda dator. Blicken riktad mot dator och eventuellt knappande på datorn. Används inte om eleven använder datorn för anteckningar.
o Annat: sakna tydligt fokus, t.ex. genom att stirra ut i luften. Blicken vilar tomt i luften och fokus verkar vara någon annanstans än i rummet.
o Vila: ha slutna ögon, eller ligga på bänken.
o Iväg: Om eleven har lämnat sin plats (och inte sitter på någon annan
plats)

De fokuspunkter som valts täcker alla möjligheter av fokus. De är enkla att observera
genom att se var elevens ögon har sitt fokus. De är i stor mån påtagliga, men viss
tolkning kan behöva förekomma. Till exempel är det inte självklart om aktiviteten att
prata med kompisar är fokuserade på matematiken eller något annat ämne. Tolkning-
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en är att om handen pekar på boken, räknehäfte eller tavlan är det mest troligt att det
rör sig om fokus på matematik. Om observatören hör vad man de observerade pratar
om kan det vägas in, men det är omöjligt att höra vad eleverna som sitter längre bort
säger. Kategorierna är exakta och de är enkla att registrera genom att för varje elev
notera det med en bokstav i Excel med frekvens på ca 1 gång per minut. I klassrummet kan det vara upp till 35 elever som ska observeras vilket ger ca 2 sekunder per
observation och registrering. Observationerna sker så frekvent som möjligt men inte
oftare än 1 gång per minut. Varje elevs aktiviteter registrerades kopplat till ett unikt
nummer vilket kunde kopplas till elevens enkätsvar.
Under observationen kommer även fältanteckningar att föras där lärarens aktiviteter
och instruktioner i klassrummet beskrivs för att ge en kontextuell beskrivning av hur
observationerna kan tolkas.
Descombe (2017) nämner några för- och nackdelar med systematiska observationer.
Till fördelarna hos systematiska observationer är att
•

det är en direkt datainsamling. Observatören registrerar man vad människor
faktiskt gör, inte vad de säger att de gör.

•

ger en objektiva observationer med hjälp av observationscheman

•

är ett effektivt sätt att samla stora datamängder som är klara för dataanalys

Descombe nämner också några nackdelar med systematiska observationer, som att
•

man observerar beteenden, inte avsikter och varför saker händer

•

det finns risk för att förenkla beskrivning av beteenden allt för mycket och
missa nyanserna i situationen

•

observationsschemat kan missa kontextuell information som påverkar det registrerade beteendet.

•

Observatörens närvaro påverkar den naturliga miljön man vill observera

Webenkät
För att mäta hur olika motivationsfaktorer påverkar eleverna kommer de få fylla i en
web-baserad enkät med frågor, bilaga 2. Descombe (2017) nämner några viktiga förutsättningar för att vad han beskriver som frågeformulär kan användas.
•

Det är okomplicerad information som ska fångas

•

Det finns behov av standardiserade data

•

Respondenterna kan läsa och förstå frågorna

•

Det är ett tillräckligt öppet socialt klimat för att få ärliga och tillräckliga svar.

Framgångsrika frågeformulär beror enligt Descombe på tre saker; svarsfrekvens, ifyllnadsgrad och svarens validitet. Frågorna har valts ut för att i största möjliga mån följa
standardiserade frågor från forskningsrekommendationer (Sdt, 2018a; Sdt, 2018b, Sdt,
2018c; Sdt, 2018d). Då dessa varit på engelska har översättning kunnat påverka innebörden i frågan något. I forskningsfrågorna använde man en återupprepning av liknande frågor: Fördelen med det är att kunna mäta svarens validitet, men en nackdel
är att respondenten tröttnar på frågorna och svarar utan egentlig reflektion. Därför
valdes att begränsa antalet frågor, vilket också begränsade förmågan att mäta svarens
validitet. Fokus har varit på att göra frågorna så lättlästa som möjligt med målet att ge
en större ifyllnadsgrad.
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Descombe (2017) listar för- och nackdelar med frågeformulär. De fördelar som nämns
är att frågeformulär är:
•

Ekonomiska

•

Relativt lätta att arrangera

•

Ger standardiserade frågor så att alla respondenter får samma frågor

•

Förenklar datahanteringen när det gäller webbaserade frågeformulär

•

Underlättar tillgänglighet när det är webbaserade frågeformulär

De nackdelar som nämns är att:
•

Förkodade svar kan vara begränsande och frustrerande för responterna

•

Förkodare frågor kan tvinga in respondentens svar i en struktur som snarare
återspeglar forskarens sätt att tänka än respondentens.

•

Sanningshalten är svår att kontrollera i självadministrerade frågeformulär

Frågeformuläret, se bilaga 2, har skapats i Google Formulär, vilket gör att svaren samlas ihop i en fil automatiskt. Frågorna har i första hand valts för att fånga faktorer från
motivationsteorier/modeller för inre/yttre motivation och attribution och till viss del för
sociala relationer, målorientering och värden. Frågorna har också valt att används för
uttolka koppling till Tron på sin egen förmåga. Efter ett antal inledande frågor ställs 47
frågor, uppdelade i 9 olika teman, som besvaras på 5 nivåer från Håller inte alls med
till Håller helt med. De olika nivåerna har kodats om till siffervärden från
-2 (Håller inte alls med) till +2 (Håller helt med).

Etiskt ställningstagande
Studien består dels av observationer av elevers beteenden under lektioner och dels av
svar på en enkät. Observationer och enkät bedöms inte påverka elevernas negativt
psykiskt och inte alls fysiskt. Även om eleverna är äldre än 15 år valde författaren att
inhämta vårdnadshavarens tillstånd för de elever som ännu inte blivit myndiga, se
missivbrev i bilaga 1. Därför bedöms Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning i
skolor ha följts (CODEX, 2018).
All data har behandlats konfidentiellt. Data som hanterats i Google Formulär har varit
anonymiserad. Efter att alla enkätdata inhämtats har data på Google Formulär laddats
ned till privat dator och raderats på Google. Observationsdata har lagrats på privat
dator, även här som anonymiserad data. I båda fallen har data hållits anonymt genom
att varje elev fått ett unikt nummer som använts vid observation och vid ifyllande av
enkät. På så sätt har observation och enkät kunnat paras ihop utan behov av personinformation. Personinformation har endast funnits på tillstånd från vårdnadshavare till
deltagande elev samt myndiga deltagande elever, där det unika numret kopplas till
eleven.
Innan analys av data sorterades alla enkätsvar och observationer ut för vilket tillstånd
inte fåtts från vårdnadshavare eller myndig elev. Data för elever som saknar tillstånd
har raderats.
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Metoddiskussion, tillförlitlighet
Observationerna utförs bara av författaren själv, vilket ökar tillförlitligheten. Observationsschemat med dess olika tydliga klassningar av fokus gör att observationerna
har god tillförlitlighet. Den risk som finns för feltolkning av fokus är framförallt när
elever pratar med varandra då det kan vara svårt att vet om samtalet är fokuserat på
matematik eller inte. Tolkningen kommer då att baseras på kroppsspråk och andra
signaler, vilket då minskar både tillförlitlighet och trovärdighet. Eleverna kommer
också att vara medvetna om observatörens närvaro, vilket kan påverka deras beteende så de i högre grad än normalt ger sken av att arbeta matematiskt trots att de
egentligen inte gör det. Därför kommer observationen ske under längsta lektionspasset då eleverna inte tros orka hålla skenet uppe av matematiskt arbete under en längre
stund.
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Analys/bearbetning
Data från observationer kommer sammanställas per person och ange andel av tiden
som fokus varit på matematik eller på annat än matematik. Andelen med fokus på
matematik, kallad andel fokustid, kommer att analyseras för skillnader mellan grupperna program, årskurs och kön. Analysen kommer att ske med hjälp av grafer och
statistiks analys med Analysis of Variance (ANOVA).
Utifrån svaren på frågorna räknas för varje elev fram för siffervärden för 16 faktorer;
Tro på egen förmåga, Inre faktor, Yttre faktor, Yttre kontrollerad faktor, Yttre autonom faktor, Inre värde, Personligt värde, Nyttovärde, Uppgiftsorienterad, Egoorienterad, Intern kontrollerbar, Intern okontrollerbar, Extern okontrollerbar, Elevrelation, Lärarrelation och Intresse lektion (inre faktor). Yttre faktor är en kombination
av Yttre kontrollerad faktor och Yttre autonom faktor. Beräkningen av en faktors
värde sker genom att addera ihop svarsvärden från de frågor som hör ihop med faktorn samt eventuellt subtrahera de svarsvärden som också hör ihop med vissa av frågorna. Vilka frågors svar som ska adderas respektive subtraheras visas genom positiv
1:a (addition) och negativ 1:a (subtraktion) i en tabell som kopplar varje faktor till
varje fråga i bilaga 2. Varje faktors värde normeras sedan genom att divideras med det
maximala värde det kan få, vilket beror på antalet frågor som ingår i faktorns värde.
Det maximala värdet är 2 för varje fråga och därför blir det maximala värdet för en
faktor 2 multiplicerat med antalet frågor som används vid dess beräkning. I bilaga 3
visas vilka faktorer som adderas och subtraheras samt vilket tal som används för
normering. Beräknade motivationsfaktorer kommer att analyseras för skillnader mellan grupperna program, årskurs och kön. Analysen kommer att omfatta grafisk analys.
Vilka motivationsfaktorer som kan förklara andelen fokustid kommer att analyseras
genom att beräkna korrelationen dem emellan. Korrelationen beräknas som korrelationskoefficient enligt Pearsons modell (Pearsons produkt-moment korrelationskoefficient, Wikipedia, 2018). Beräkningen kommer att ske med hjälp av statistikprogrammet Minitab 18. Minitab kommer också att användas för andra eventuella statistik
beräkningar så som ANOVA, regression etc. samt att rita grafer och diagram.
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Resultat och Analys
Beskrivning av observerade lektioner
Lärarna genomförde lektionerna på lite olika sätt. Lärare A tillät löpande paus under
räknepassen medan lärare B och C hade fasta tider för paus. Lärare D hade fast tid för
natur årskurs 1 men löpande för natur årskurs 3 då de klarat en uppgift.
Lektionerna genomfördes i övrigt på liknande sätt förut för Ekonomiklassen med
flipped classroom och Natur årskurs 3. Efter ca 10 min genomgång av Läraren fick
eleverna räkna själva. De sista 15 minuterna av lektionen användes för att fylla i enkäten. För Natur årkurs 3 blev lektionen annorlunda då det efter ca 15 min genomgång
gavs en större uppgift som tog resterande tid av lektionen. Ekonomiklassen med flippat klassrum ägnade hela lektionen åt att räkna själva.
Ekonomi och Samhäll årkurs 1 arbetade med ekvationslösning med en okänd variabel
av första graden inom Matematik 1b. Ekonomi och Samhäll årskurs 2 arbetade med
lösning av andragradsekvationer med pq-formeln inom Matematik 2b. Natur årskurs
1 arbetade med vinklar inom geometri inom Matematik 1c. Natur årskurs 2 arbetade
med funktioner i Matematik 3c. Natur årskurs 4 arbetade med optimering, lokala minoch maxlösningar till flergraderspolynom i Matematik 4.

Analys av observerad andel fokustid
Observationerna klassificerade elevernas fokus som riktad mot matematik eller
annat än matematik. Andelen som var fokuserad på matematik benämns i fortsättningen andel fokustid.

Histogram of Andel fokustid
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Figur 6

Histogram över andelen av tiden med fokus på matematik.

För att likställa dessa mätningar kom även tiden för paus att ingå i måttet på andel
tid med fokus på matematik. I figur 6 visas fördelningen av elevernas andel med fo-
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kus på matematik som ett histogram. En liten andel elever tog inte någon direkt paus
utan använd i princip hela tiden till att fokuseras på matematik. En stor del tog ca 10
min paus under hela lektionen, vilket kom att motsvarar ca 10% av tiden vilket gjorde
att de fick en andel av tiden med fokus på matematik som var mindre än 90%.
Andel fokustid analyser med avseende på program
Figur 7 visar varje individs andel av fokustid som en punkt, där punkterna redovisas
per program. Den blå punkten anger medelvärdet per program, för urvalet det beräknats från, tillsammans med 95% konfidensintervall för medelvärdet sett till hela gruppen. Konfidensintervallet anger inom vilket intervall medelvärdet troligen finns i hela
gruppen baserat på att medelvärdet faktiskt beräknats på en andel av alla elever, ett
urval. Utifrån statistisk teori är det 5% risk att det verkliga medelvärdet ligger utanför
intervallet. Natur och Samhäll har signifikant högre medel än Ekonomi (ANOVA ger
p=0,000), vilket tyder på att Ekonomielever generellt lagt mindre tid på matematik
under observationerna. Även om medel inte skiljer mycket mellan Natur och Samhäll
så är det en större andel elever på Natur som har en andel fokustid över 90%.

Figur 7

Graf över individers andel fokustid per program, samt gruppmedel. Felstaplar visar
95% konfidensintervall för gruppmedel

Den lägre andelen fokustid analyserade också med avseende på lärare och lektionens
tid på dagen, vilket visas i figur 8.
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Figur 8

Enskilda elevers andel fokustid per Timme på dagen, Lärare, Program och årskurs
samt dessa gruppers medelvärde med tillhörande 95% konfidensintervall

Ekonomi som har lägre fokustid har samma lärare, där en lektion var tidigt på morgonen (kl 8:10 – 9:40) och en sent på eftermiddagen (kl 14:00 – 15:30).
Andel fokustid analyserat med avseende på kön
Figur 9 visar varje individs andel fokustid uppdelat per kön. För varje kön visas också
gruppens medel med tillhörande konfidensintervall 95%. Gruppen Tjejer har ett medel som är något högre än gruppen Killar, men det är inte en signifikant skillnad
(ANOVA ger p=0,435). Gruppen Tjej har dock en större andel elever som har en andel
fokustid över 90%.

Figur 9

Graf över individers andel fokustid per kön samt medel per grupp. Felstaplar representerar 95% konfidensintervall för medel.

Andel fokustid analyserat med avseende på årskurs
Figur 10 visar varje individs andel fokustid uppdelat per årskurs. För varje årskurs
visas också gruppens medel med tillhörande konfidensintervall 95%. Årskurs 2 visar
på lägst medel för andel fokustid. Årskurs 1 har något, men inte signifikant högre
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medel. Årskurs 3 visar på högre medel för andel fokustid, vilket är troligen är signifikant högre än Årskurs 2 (ANOVA ger p=0,065).

Figur 10

Graf över individers andel fokustid per årskurs samt medel per grupp. Felstaplar
representerar 95% konfidensintervall för medelvärden.

Analys av enkätsvar
Analys av enkätsvar med avseende på program
Figur 11 visar medelvärden, både totalt och per program, för enkätsvarens faktorer
sorterade från högsta till lägsta baserat på totalt medelvärde. Felstaplar runt medelvärdet representerar 95% konfidensintervall för medelvärdet. När dessa till stor del
överlappar kan man inte med säkerhet säga att medelvärden skiljer mellan grupper.
När överlappet är litet eller de inte överlappandar visar det att medelvärden med stor
sannolikhet skiljer mellan grupper, att det föreligger en statistiskt signifikant skillnad.
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Figur 11

Medelvärde för normerade faktorvärden per program. Felstaplar representerar 95%
konfidensintervall för medelvärdet.

Ekonomi har i lägre grad än Natur och Samhäll hållit med frågorna om motivationsfaktorer, bland annat Lektionsintresse, Inre värde och Tron på egen förmåga. De har dessutom i högre grad hållit med om att misslyckanden beror på Externa okontrollerabara
faktorer (svåra prov och dålig undervisning). Natur håller i klart mindre grad än
Ekonomi och Samhäll med om att Intern okontrollerbar faktor (dålig talang) är orsaken
till misslyckanden i matematiken.
Analys av enkätsvar med avseende på kön
Enkätsvaren analyserade också med avseende på den könstillhörighet som eleverna
angivit. En enda elev valde annan könstillhörighet än kille eller tjej och redovisas därför inte i figur 12 nedan. Medelvärdet för alla är samma som i figur 11 och kommenteras därför inte igen.
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Enkätsvaren analyserat per tjej och kille visar på stora likheter mellan dessa grupper.
Killarna har dock signifikant högre medel för Tron på egen än tjejerna. Tjejerna svarar
dock klart högre på Yttre autonom faktor, Extern Okontrollerbar faktor och Intern okontrollerbara faktor än killarna.
Analys av enkätsvar med avseende på årskurs
Medelvärdet för faktorer per årskurs i figur 12 visar på vissa skillnader i enkätsvaren.
Årskurs 3 är bara representerade genom en Naturklass, vilket därför inte ger en balanserad bild av årskurs 3.
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Figur 13

Medelvärde för normerade faktorvärden per årskurs. Felstaplar representerade 95%
konfidensintervall för medelvärden.

Årskurs 2 höll i lägre grad med enkätsfrågorna än övriga årskurser. Skillnaden mot
Årskurs 1 är i flera fall signifikant eller nära signifikant lägre; Elevrelation, Lärarrelation,
Inre faktor, Uppgiftsorienterad, Inre värde och Lektionsintresse. Årskurs 3 avviker mot
övriga årskurser med att de i klart mindre grad höll med om Intern okontrollerbar faktor
(dålig talang).

Analys av korrelation mellan andel fokustid och motivationsfaktorer
Korrelationen beräknades mellan andel av tiden med fokus på matematik, andel fokustid, och de motivationsfaktorer som enkäten omfattade. Fullständigt resultat av
korrelationsberäkningar redovisas i bilaga 4. Istället för att skriva korrelationen mellan andel fokustid och faktor X kommer det skrivas korrelationen för faktor X. Korrelationen avser korrelationskoefficienten r som beräknats enligt Pearsons metod.
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Figur 14

Korrelation mellan Andel fokustid för olika motivationsfaktorer där färg anger motivationsmodell/motivationsmodell

Korrelationskoefficienterna har ritats i figur 14, mot p-värdet för korrelationskoefficienten. P-värdet anger med vilken säkerhet (sannolikhet) som korrelationen verkligen
är skild från 0. Enligt konvention anses p-värden < 0,05 vara värden man med säkerhet kan säga vara skilda från 0. Ju mindre p-värde desto säkrare är det att värdet är
skiljt från 0. I figur 14 visas data för alla elever i studien. Fem faktorer visar på korrelation med andel fokustid med p< 0,05; Lektionsintresse (Intresse lektion) (p=0,001),
Tron på egen förmåga (p=0,032), Inre värde (p=0,032), Intern okontrollerbar (p=0,001) och
Extern okontrollerbar (p=0,043). Intern kontrollerbar klassas inte som signifikant då pvärdet (p=0,057) är större än 0,05 och därefter kommer faktorerna Inre faktor och Yttre
autonom faktor som båda har p-värde > 0,10. Man ser att faktorerna för Tron på egen
förmåga, Attribution och Inre/yttre motivation är de som tydligast är korrelerade till andel fokustid. Korrelationerna är dock svaga till mycket svaga även om de är statistiskt
signifikanta. Målorientering, Värde och Sociala relationer visar på svag till mycket svag
korrelation till andel fokustid. Slutsatsen är att andel fokustid med säkerhet kan kopplas till några av faktorer inom motivationsmodellerna men att kopplingen är svag och
det finns många andra orsaker till andelen fokustid som studien inte fångat.
Analys av korrelation med avseende på program
I figur 15 visas korrelationer för de fem faktorer där korrelationskoefficienter i figur 14
som var signifikanta (p<0,05) ritats in som stora svarta prickar. För dessa faktorer har
även korrelationskoefficienten per program ritats in. I de fall de är signifikanta (p<0,05)
har de ritats med stor symbol i annat fal som liten symbol. Till exempel är korrelationskoefficienten för Ekonomi signifikant för faktorn Lektionsintresse och har där ritats
med stor symbol, men inte för övriga faktorer där den ritats med liten symbol. I de fall
någon motivationsfaktors korrelationskoefficient varit signifikant för minst ett program har även den ritats in, vilket är fallet för Intern kontrollerbar som är signifikant
(p<0,05) för Natur.
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Figur 15

Korrelation mellan Andel fokustid och motivationsfaktorer per program

Ekonomi och Samhäll har oftast liknande korrelationskoefficient som hela gruppen
medan Natur avviker med låg korrelation för samtliga faktorer. Ekonomi har starkare
korrelation än övriga program för fyra faktorer.
För faktorn Extern okontrollerbar avviker Samhäll kraftigt med en signifikant positiv
korrelation medan Ekonomi och Natur indikeras ha negativ korrelation och alla i
studien också visar på en signifikant negativ korrelation. I figur 16 nedan har ett sambandsdiagram (scatterplot) ritats för andel fokustid i relation till Extern okontrollerbar.

Figur 16

Sambandsdiagram för andel fokustids beroende av Extern okontrollerbar totalt (svart
linje) och per program.

Det förväntade beteendet är att elever som anstränger sig i matematik snarare attribuerar sina motgångar med sina egna ansträngningar. Därför är det mer troligt att de
som anstränger sig mindre i högre grad attribuerar Externa okontrollerbara faktorer,
vilket ger en negativ korrelation. För hela gruppen (svart linje) och Ekonomi ser vi ett
sådant beteende medan Natur är mer neutral. För Samhäll ser vi istället det motsatta
beteendet, att de elever som i högre grad attribuerar externa okontrollerbara faktorer
ändå anstränger sig mer. Korrelationen är dessutom förhållandevis tydlig. Kanske är
eleverna i Samhäll mer beslutna att övervinna de Externa okontrollerbara faktorerna
genom en ökad ansträngning.
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Analys av korrelation med avseende på kön

Korrelationskoefficient r (Pearson)
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Figur 17

Korrelation mellan Andel fokustid och motivationsfaktorer per kön

I figur 17 har de fem signifikanta faktorerna i figur 14 ritats dels för hela gruppen
(svart) och dels för kön; Kille som grå rektangel och Tjej som lila cirkel. Ingen korrelationskoefficient för grupperna Kille och Tjej var signifikanta för någon annan faktor
än dessa fem. Som i figur 14 har signifikanta korrelationskoefficienter ritats med stor
symbol medan ej signifikanta koefficienter ritats med liten symbol. För faktorerna
Lektionsintresse, Inre värde och Tron på egen förmåga är korrelations-koefficienterna i
princip identiska för grupperna Kille och Tjej. För faktorerna Intern okontrollerbar
uppvisar gruppen Kille en klart starkare negativ korrelation än gruppen Tjej, nästan
dubbelt så stor korrelation. För faktorn Extern okontrollerbar uppvisar istället gruppen
Tjej en mycket starkare negativ korrelation än gruppen Kille vars korrelation är försumbar.
Analys av korrelation med avseende på årskurs
Även för figur 18 har de fem signifikanta faktorerna från figur 14 ritats in tillsammans
med korrelationskoefficienterna per årskurs. Förutom dem var det tre faktorer för
vilka korrelationskoefficienten för en årkurs var signifikant, därför har även de ritats
in. I samtliga fall ritas signifikanta koefficienter med stor symbol och ej signifikanta
med liten symbol.
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För Lektionsintresse avviker årskurs 3 kraftigt, dock är korrelationen inte med säkerhet
skild från 0 (p=0,17 > 0,05). Till skillnad från Årskurs 1 och Årskurs 2 där ökande engagemang för lektionen kopplats till ökande andel fokustid så är det minskat engagemang för lektionen som kopplats till ökande andel fokustid för Årskurs 3.
Årskurs 2 har en signifikant negativ korrelation till Yttre autonom faktor. Det betyder
att de elever som i högre grad ser matematiken som ett måste och en förväntan faktiskt hade lägre andel fokustid under lektionen. Istället var det de elever som i mindre
grad ser matematiken som ett måste och en förväntan på sig som hade högre andel
fokustid. En tanke skulle vara att de istället motiveras av en Inre faktor, men Årskurs 2
har en korrelation mycket nära 0 för Inre faktor. Det som framförallt uppfattas påverka
andelen fokustid var deras Lektionsintresse.

Sammanvägning av resultat
Engagemanget under lektionen, mätt som andel fokustid, kan bara mycket svagt förklaras av de olika motivationsfaktorer som enkäten mätt. Den faktor som har högst
korrelation, Lektionsintresse, förklarar bara ca 11% av variationen i andel fokustid.
För de korrelationer som var statistiskt signifikanta för hela studien, var korrelationen
signifikanta olika för några grupper. För Lektionsintresse var det en signifikant skillnad
i korrelation mellan Ekonomi och Natur (p=0,0205 se bilaga 4). För Extern okontrollerbar var det signifikanta skillnader i korrelation mellan Tjej och Kille (p=0,0266 se bilaga 4) samt mellan Samhäll och Natur (p=0,0243 se bilaga 4) respektive mellan Samhäll och Ekonomi (p=0,0200 se bilaga 4).
De motivationsfaktorer som är tydligast kopplad till andelen fokustid är:
•

Elevernas uppfattning av lektionen (Lektionsintresse). Elever som var mer fokuserade på matematik under lektionen tyckte i högre grad att lektionen var
rolig, intressant och lärde dem något och i mindre grad att den var tråkig och
inte lyckades hålla intresset. Korrelationen är signifikant högre (p=0,0205) för
Ekonomi (r=0,477) än Natur (r=0,049).

•

Elevernas tendens att tillskriva matematiska misslyckanden till dålig matematisk talang (Intern okontrollerbar). De elever som i högre grad tillskriver matematiska misslyckanden till dålig matematisk talang fokuserade mindre tid på
matematik under lektionen.

•

Elevernas tro på sin matematiska förmåga (Tron på egen förmåga). Elever var
mer fokuserade på matematik om de i högre grad; känner stolthet av att anstränga sig, kopplar bra betyg till sina ansträngningar, att inte ge sig och utan
arbeta till man klarar det, tycker om att svara på svåra frågor och gör det för
att veta om man har rätt eller fel, vill lära sig nya saker, inte tror matematiska
misslyckanden beror på dåligt talang eller på svåra prov utan snarare dålig
planering

•

Elevernas inre värden av matematik (Inre värde). Elever var mer fokuserade på
matematik under lektionen om de i högre grad; Tycker om skolarbete, tycker
om att svara på svåra frågor och gör det för att veta om man har rätt eller fel,
arbetar på matematiklektionerna för de tycker om det, tycker det är viktigt
och vill lära sig nya saker, Vill lära sig så mycket matematik som möjligt och
gör så gott man kan
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•

Elevernas tendens att tillskriva matematiska misslyckanden till svåra prov
och dåliga undervisning (Extern okontrollerbar). De elever som i högre grad la
skulden på svåra prov och dåliga undervisning fokuserade mindre tid på matematik under lektionen. Korrelationen är signifikant mer negativ (p=0,0266)
för Tjej (r=0,400) än Kille (r=-0,034). Korrelationen är signifikant högre
(p=0,0020 och p=0,0243) för Samhäll (r=0,436) än Ekonomi (r=-0,280) respektive Natur (r=-0,033). På Samhäll var det de elever som i högre grad la skulden på svåra prov och dåliga undervisning som i högre grad fokuserade på
matematik under lektionen.

Korrelationerna för Årskurs 2 var nästan genomgående avvikande från Årskurs 1
(figur 18) och i flera fall signifikant avvikande; Yttre faktor, Yttre kontrollerad faktor,
Yttre autonom faktor, Personligt värde, Nyttovärde, Elevrelation och Lärarrelation (bilaga 3).
Elever på Ekonomi hade i medel signifikant lägre andel fokustid än för Natur och
Samhäll. Av motivationsfaktorerna visade bara Lektionsintresse på signifikant skillnad
mellan korrelationen hos Ekonomi och Natur. Den faktor som förklarar störst andel
av variationen i andel fokustid är Lektionsintresse för Ekonomi (ca 23%), Intern kontrollerbar för Natur (ca 10%) och Extern okontrollerbar för Samhäll (ca 19%).
Eleverna i Årskurs 2 hade i medel något lägre andel fokustid än Årskurs 1, men skillnaden var inte statistiskt signifikant. Den faktor som förklarar störst andel av variationen i andel fokustid är Intern okontrollerbar för Årskurs 1 (ca 18%), Lektionsintresse för
Årskurs 2 (ca 16%) och Tron på egen förmåga för Årskurs 3 (ca 24%). Som tidigare
nämnts skiljde det signifikant mellan Årskurs 1 och Årskurs 2 för flera faktorers korrelation. Dessa korrelationer var kopplade till Inre/Yttre motivation (alla olika Yttre
faktorer), Värdeteori (Personligt värde och Nyttovärde) och Sociala relationer (Elevrelation
och Lärarrelation).
Skillnaden i fokustid mellan Årskurs 2 och Årskurs 3 är statistiskt signifikant, men
svår att tolka då gruppen Årskurs 3 bara består av elever från Natur.
För faktorn Extern okontrollerbar har Tjej signifikant starkare negativ korrelation (r=0,400) än Kille (r=-0,034). För tjejerna är det faktorn Extern okontrollerbar som förklarar
störst andel av variationen i andel fokustid, ca 16%. För killarna är det istället faktorn
Extern okontrollerbar som förklarar störst andel av variationen i andel fokustid, ca 20%.
I enkätsvaren skiljer det i medel för flera faktorer mellan gruppen Kille och Tjej. För
faktorn Tron på den egna förmågan har Kille signifikant högre medel. För faktorerna
Yttre autonom faktor, Extern okontrollerbar och Intern okontrollerbar har Kille signifikant
lägre medel än Tjej. Även för de andra yttre faktorerna Yttre faktor och Yttre kontrollerad faktor har Kille lägre men inte signifikant lägre medel än Tjej. Studien visar på att
tjejer och killar delvis motiveras av olika saker där förklaringen indikeras finnas i
Tron på den egna förmågan, Inre/Yttre faktorer och Attribution.
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Diskussion
Elevernas matematiska engagemang på lektionen kunde bara förklaras till 4%-11% av
motivationsfaktorerna som mättes i enkäten. De klassiska teorierna och modellerna
för motivation verkar alltså bara i liten grad förklara elevernas matematiska fokus
under lektionerna. Det stöder Hannulas önskemål (2006, s. 165) om att omdefiniera
motivation så att man väger in saker i stunden och elevers förmågor till att styra sig
själva där mål och behov är viktiga men mer ligger i bakgrunden.
Lektionsintresse som förklarar ca 11% av variationen, är den enda motivationsfaktor
i studien som mäter elevens i-stunden-motivation. Att den är den faktor som är starkast kopplad till elevernas matematiska engagemang under lektionen gör att studien
stöder Hannulas (2006) och Goldin et al. (2016) resonemang om att i-stundenengagemang spelare en viktigare roll än mer långsiktiga motivationsfaktorer.
De övriga mer långsiktiga faktorerna kan delas upp i två grupper. Dels de faktorer
som förklarar varför vissa elever anstränger sig mer; Inre värde och Tron på egen förmåga och dels de faktorer som förklarar varför vissa elever anstränger sig mindre;
Intern okontrollerbar och Extern okontrollerbar. Elever som misslyckas i matematiken har
risk att hamna i en ond cirkel med minskande tro på sig själv, ökad Attribution till
okontrollerbara faktorer, minskat fokus på Inre värde och intresse vilket leder till
minskade ansträngningar (Middleton & Spanias, 1999; Pantzieara & Philippou, 2014).
De elever som lyckas kan istället få en god cirkel med ökad tro på sig själv, ökat intresse, ökat engagemang och bättre resultat (Goldin et al., 2016).
Studien visar också på skillnader mellan vad som motiverar olika grupper.
•

Ekonomieleverna uppvisade starkare koppling mellan engagemang på lektionen och olika motivationsfaktorer än Natur och Samhäll samtidigt som deras motivation var lägre för flera av faktorerna.

•

Natureleverna visade oftast på svagare korrelation än Ekonomi och Samhäll
gjorde, med undantag av Intern kontrollerbar.

•

Tjejer uppvisade signifikant starkare negativ korrelation mellan faktorn Extern okontrollerbar och andel fokustid än killarna.

•

Årskurs 1 hade positiv korrelation för alla faktorer förutom Intern kontrollerbar,
Extern okontrollerbar och Intern okontrollerbar medan Årskurs 2 hade negativa
eller svaga korrelationer för alla faktorer utom Lektionsintresse och Inre värde.

Ekonomielevernas lägre engagemang kan bero på att fler elever än övriga klasser
hamnat i den ond cirkel som nämnts ovan. En påverkande faktor kan vara den sociomatematisk motivation är lägre i delar av klasserna och att det påverkar elevernas
motivation (Goldin et al. 2016). Det skulle kunna förklara varför de som grupp svarat
lägre på Inre värde och Tron på den egna förmågan och i högre grad förklarat misslyckanden på faktorer de inte har kontroll över. En bidragande orsak kan vara att deras
lärare inte motivera dem lika väl som lärarna på Natur och Samhäll. Det bör dock
noteras att eleverna i Ekonomi kan varit tröttare än övriga elever då två av tre lektioner var tidigt (kl 8:10-9:40) och sent på dagen (kl. 14:00-15:30) vilket var tidigare och
senare än alla andra klasser. Trötthet är ju också en faktor i stunden som påverkar
motivationen för att fokusera på matematik.
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Att lärare påverkar klassers motivation olika skulle kunna förklara varför Samhällseleverna hade så annorlunda korrelation för faktorn Extern okontrollerbar. Normalt är Externa okontrollerbara faktorer som svåra prov och dåliga undervisning som
kan påverkar motivationen negativt. Det betyder att elever som i högre grad lägger
skulden på svåra prov och dåliga lärare vid sina misslyckanden anstränger sig mindre.
I fallet med Samhällseleverna var det precis tvärt om. Samhällseleverna visar här på
ett annorlunda beteende, att jämföra med hur det skiljer mellan hur nöjes- och prestationsorientering påverkar matematikresultat för asiatiska och västerländska studenter
(Zou & Leung, 2010). En möjlig orsak till skillnaden för Samhällseleverna skulle då
kunna vara någon typ av kulturell skillnad mot Natur- och Ekonomieleverna. Enkätsvaren avslöjar inte någon sådan specifik faktor där Samhäll skiljer markant mot Natur och Ekonomi. En möjlig annan orsak är att Samhällseleverna har en lärare som
inte undervisat någon av klasserna på Natur och Ekonomi som ingått i studien.
Studien visar här att tjejer och killar attribuerar misstag på lite olika sätt och att
tjejernas har lägre Tro på sig själv. Det kan tolkas som ett stöd till bilden av att tjejer i
större grad kopplar sina misslyckanden till den egna förmågan (Middleton & Spanias,
1999; Else-Quest, Hyde & Linn, 2010).
Årskurs 1 har högre medel i enkätsvaren för flertalet av motivationsfaktorerna ån
Årskurs 2. Motivationsfaktorerna korreleras också starkare till Årskurs 1 fokus på
matematik under den observerade lektionen än för Årskurs 2. En jämförelse med
Årskurs 3 är inte relevant då de endast kom att bestå av elever från Natur och därmed
inte representerar en full årskurs. Studien visar här på att sjunkande motivation kan
vara en möjlig förklaring till de sjunkande betygen mellan årskurs 1 och 2 som sågs i
figur 5. Den sjunkande motivationen kan komma av att fler och fler elever hamnar i
en ond cirkel ju mer undervisningen i matematik utmanar dem. Det synes vara ett
liknande motivationstapp på gymnasiet som beskrivs för grundskolan av Bo Hejskov
Elvén (2014) och Matematikdelegationen (SOU, 2004) samt forskningen (Middleton &
Spanias, 1999; Pantzieara & Philippou, 2014).
Om man analyserar resultatet utifrån Maslows behovstrappa (Hedegaard Hein,
2012) så har behov av självförverkligande en stor påverkan så de hör ihop med motivationsfaktorerna Inre värde, Tron på sig själv och Inre motivation. För vissa elever så är
även behovet av uppskattning viktigt vilket kopplas till Yttre motivation. Behov av
gemenskap (Elevrelation, Lärarrelation) verkar vara så god att den inte längre har en
stor påverkar på motivationen. En tolkning kan då vara att eleverna behåller en god
motivationscirkel så länge man upplever att matematiken stöder behovet av självförverkligande. När eleven snarare upplever att matematiken på sin höjd stöder behovet
av uppskattning så finns en ökad riska att hamna i ond cirkel. Om eleven inte heller
upplever att matematiken stöder behovet om uppskattning så minskar motivationen
ytterligare och risken att hamna i en ond cirkel är stor. Möjligheten till självförverkligande hänger troligen ihop med förmågan att ta till sig matematiken vars innehåll blir
allt mer abstrakt och svårtillgängligt med årskurs både i grundskolan och gymnasiet
vilket skulle förklara de sjunkande betygen i figur 1 och 5.
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Diskussion om studiens betydelse för gymnasieskolan i Sverige
Studien är utförd på en gymnasieskola med ett fåtal klasser och ett begränsat antal
enkätfrågor vilket begränsar omfattningen av de slutsatser som dras. Studiens urval
gör heller inte att påverkan av faktorer som lärare och tid på dagen kan uppskattas
oberoende av motivationsfaktorerna. Trots dessa brister kan man nog dra slutsatsen
att elevernas fokus på matematik bara till liten del beror på långsiktiga motivationsfaktorer utan till stor del påverkas av vad som händer i stunden. Det stöds av aktuell
forskning (Hannula, 2006; Goldin et al. 2016). Det verkar osannolikt att just de studerade eleverna skulle visa på så låg korrelation men att gymnasieelever i Sverige skulle
ha en betydligt starkare korrelation. Det stöder de idéer Hannula (2006) har om att
definitionen av motivation behöver ändras från att fokusera på långsiktiga faktorer till
motivation till att också inkludera faktorer kopplade till den aktuella lektionen.
Troligen kan man även dra slutsats att olika grupper har olika grad av motivation
och motiveras delvis av olika saker. Forskningen har tagit upp hur kön (Middleton &
Spanias, 1999; Else-Quest, Hyde & Linn, 2010) och klasser i form av sociomatematisk
motivation (Goldin et al. 2016) kan påverka. Eftersom motivationen skiljer så mellan
grupper kan behöver en större studie genomföras med representativt urval för att
ringa in vilka som är de viktigaste motivationsfaktorerna för matematik i svensk
gymnasieskola.
Att motivationen sjunker från årskurs 1 till 2 i studien stämmer väl med att eleverna hamnar i onda cirklar som är svår att ta sig ur och vilken leder till sjunkande resultat. Det är därför troligt att studien här förklarar ett mer utbrett fenomen av sjunkande
motivation för matematik under gymnasiet.
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Missivbrev

Bilaga 1

Tillstånd för ert barns deltagande i undersökning
Jag är en lärarstudent vid Mittuniversitetet och nu ska skriva mitt examensarbete.
Examensarbetets syfte är att undersöka vilka motivationsfaktorer som påverkar hur väl man
använder lektionstiden för sina studier i matematik. För att kunna besvara dessa frågor behöver
jag samla in material genom observationer och frågeenkät med elever.
Undersökningen genomförs under november och december 2018.
Jag ber därför om er tillåtelse för att ert barn deltar i undersökningen som ingår i examensarbetet.
Alla elever garanteras anonumitet och kommer inte nänas med namn eller på annat sätt vara
möjligt att urskilja i undersökningen. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte
att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning.
Deltagandet är givetvis helt frivilligt och om man i efterhand ändrar sig kan deltagandet avbrytas
fram till dagen för publicering i vecka 3 2019.
För elevens deltagande behöver jag vårdnadshavares tillåtelse. Svaret lämnas till elevens
matematiklärare.
Elevens namn: ……………………………………..

☐ Som vårdnadshavare ger vi tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen
☐ Som vårdnadshavare ger vi inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen
…………………… …………………………………… ……………………………………
Datum
Namn Vårdnadshavares 1
Underskrift Vårdnadshavare 1
…………………… …………………………………… ……………………………………
Datum
Namn Vårdnadshavares 2
Underskrift Vårdnadshavare 2
Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser eller telefonnummer:
Med vänliga hälsningar
Lars Dalmyr,
e-post: lada1800@student.miun.se
Handledare för undersökningen är universitetslektor Helena Johansson,
e-post: Helena.Johansson@miun.se
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Matematikenkät
Börja med att skriva ert namn på pappret med svarskoden så att jag kan koppla ert svar med
tillstånd att delta i enkätundersökningen. Skriv sedan in svarskoden på pappret i enkäten nedan.
Svara sedan på resterande frågor.
*Obligatorisk

Min svarskod *
Ditt svar

Vad stämmer bäst in på dig? *
Tjej
Kille
Annan könstillhörighet (om du är eller känner dig tillhöra annat kön än tjej
eller kille)

Jag går i klass *
Ditt svar

Andel av dagens lektion som jag använt på ett bra sätt (0=0%,
1=10%, 2=20% etc. 10=100%) *
0
0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
100%

Jag tycker dagens lektion... *
Håller inte alls
med

.
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..

...

Håller helt
med

...

Håller helt
med

...var tråkig
...inte lyckades
hålla mitt
intresse
...var intressant

...var rolig
...lärde mig
värdefulla
saker

Jag anstränger mig i skolan för att... *
Håller inte alls
med
...det är något
som jag
förväntas göra
...lärarna ska
tycka jag är en
bra elev
...jag tycker om
skolarbete
...jag känner
mig stolt när
jag anstränger
mig
...jag får bra
betyg om jag
arbetar bra

.

..

Jag vill svara på svåra frågor i klassen för att... *
Håller inte alls
med

.
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..

...

Heller helt
med

..

...

Håller helt
med

...jag vill att
andra elever
ska tycka jag
är smart
...jag tycker om
att svara på
svåra frågor
...jag förväntas
göra det
...jag vill veta
om jag har rätt
eller fel
...jag vill att
läraren säger
bra saker om
mig

Jag trivs med matten för att..... *
Håller inte alls
med
jag respekteras
lektionerna
jag har vänner
på lektionerna
jag känner mig
trygg under
lektionerna
läraren och jag
har bra relation
läraren ger mig
stort eget
ansvar
läraren hjälper
mig när det
behövs

.

Jag jobbar på mattelektionerna för att... *
Håller inte alls
med

.

..
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...

Håller helt
med

...läraren ska
tycka att jag är
en duktig elev.
...jag vill lära
mig nya saker
...man måste.
...det är viktigt
för mig.
...jag tycker om
det.
...jag kommer
att ha nytta av
det i framtiden.

Om jag misslyckas i matematik beror det på ... *
Håller inte alls
med
...för lite
pluggande
...dålig talang
för matematik
...dålig
undervisning
...för svåra prov
...för dålig
planering

.

..

...

Håller helt
med

Mina mål i matematik är att... *
Håller inte alls
med

.
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..

...

Håller helt
med

...lära mig så
mycket som
möjligt.
...få bra betyg.
...bli bästa i
klassen.
...göra så gott
jag kan.

När jag stöter på något som jag inte klarar i matematiken.... *
Håller inte alls
med
ber jag
kompisar om
hjälp
ber jag läraren
om hjälp
vill jag inte visa
att jag inte
förstår
arbetar jag på
tills jag klarar
det
ger jag ofta
upp

.

..

...

Håller helt
med

För mig är det viktigt att *
Håller inte alls
med

Bilaga 2

.

..

...

Håller helt
med

...få mycket god
ekonomi
...utvecklas och
lära mig nya
saker
...ha många
som ser upp till
mig
...ha nära
vänner
...bli uppskattad
för mitt
utseende
...arbeta för en
bättre värld

SKICKA
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Formuläret skapades på Student.miun.se. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor

Formulär

Bilaga 3
Inledande frågor
Min svarskod (tilldelad av författaren)
Vad stämmer bäst in på dig? ( Fasta alternativ: Kille/Tjej/Annan könstillhörighet)
Jag går i klass (fri text)
Andel av lektionen som jag använt på ett bra sätt (fasta alternativ 0-10, 0=0%, 10=100%)

Olika motivationsfaktorer

Jag tycker dagens lektion var tråkig
Jag tycker dagens lektion inte lyckades hålla mitt intresse
Jag tycker dagens lektion var intressant
Jag tycker dagens lektion var rolig
Jag tycker dagens lektion lärde mig värdefulla saker
Jag anstränger mig i skolan för att det är något som jag förväntas göra
Jag anstränger mig i skolan för att lärarna ska tycka jag är en bra elev
Jag anstränger mig i skolan för att jag tycker om skolarbete
Jag anstränger mig i skolan för att jag känner mig stolt när jag anstränger mig
1
Jag anstränger mig i skolan för att jag får bra betyg om jag arbetar bra
1
Jag vill svara på svåra frågor i klassen för att jag vill att andra elever ska tycka jag är smart
Jag vill svara på svåra frågor i klassen för att jag tycker om att svara på svåra frågor
1
Jag vill svara på svåra frågor i klassen för att jag förväntas göra det
Jag vill svara på svåra frågor i klassen för att jag vill veta om jag har rätt eller fel
1
Jag vill svara på svåra frågor i klassen för att jag vill att läraren säger bra saker om mig
Jag trivs med matten för att jag respekteras lektionerna
Jag trivs med matten för att jag har vänner på lektionerna
Jag trivs med matten för att jag känner mig trygg under lektionerna
Jag trivs med matten för att läraren och jag har bra relation
Jag trivs med matten för att läraren ger mig stort eget ansvar
Jag trivs med matten för att läraren hjälper mig när det behövs
Jag jobbar på mattelektionerna för att läraren ska tycka att jag är en duktig elev
Jag jobbar på mattelektionerna för att jag vill lära mig nya saker
1
Jag jobbar på mattelektionerna för att man måste
Jag jobbar på mattelektionerna för att det är viktigt för mig
Jag jobbar på mattelektionerna för att jag tycker om det
Jag jobbar på mattelektionerna för att jag kommer att ha nytta av det i framtiden
Om jag misslyckas i matematik beror det på för lite pluggande
Om jag misslyckas i matematik beror det på dålig talang för matematik
-1
Om jag misslyckas i matematik beror det på dålig undervisning
Om jag misslyckas i matematik beror det på för svåra prov
-1
Om jag misslyckas i matematik beror det på för dålig planering
1
Mina mål i matematik är att lära mig så mycket som möjligt
Mina mål i matematik är att få bra betyg
Mina mål i matematik är att bli bästa i klassen
Mina mål i matematik är att göra så gott jag kan
När jag stöter på något som jag inte klarar i matematiken ber jag kompisar om hjälp
När jag stöter på något som jag inte klarar i matematiken ber jag läraren om hjälp
När jag stöter på något som jag inte klarar i matematiken vill jag inte visa att jag inte förstår
När jag stöter på något som jag inte klarar i matematiken arbetar jag på tills jag klarar det
1
När jag stöter på något som jag inte klarar i matematiken ger jag ofta upp
-1
För mig är det viktigt att få mycket god ekonomi
För mig är det viktigt att utvecklas och lära mig nya saker
För mig är det viktigt att ha många som ser upp till mig
För mig är det viktigt att ha nära vänner
För mig är det viktigt att bli uppskattad för mitt utseende
För mig är det viktigt att arbeta för en bättre värld
Antal frågor som ingår i faktorn
Normeringstal (Max/Min utfall för faktorn)

Sociala

Mål Attribrutions
relation
faktorer faktorer

Lärarrelation

Elevrelation

Extern okontrollerbar

Intern okontrollerbar

Intern kontrollerbar

Ego-orienterad

er

Uppgiftsorienterad

Nyttovärde

Personligt värde

Värde
faktorer

Inre värde

Lektionsintresse (inre)

Yttre autonom faktor

Yttre kontrollerad faktor

Yttre faktor

Inre faktor

Flervalsfrågor

Tron på egen förmåga

Inre/Yttre faktorer

-1
-1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

10 13 13 7 3 5 8 6 3 17 10 2
20 26 26 14 6 10 16 12 6 34 20 4

1
2

2
4

3
6

3
6

107

Korrelation r1
Korrelation r2

Tron på egen förmåga
Inre faktor
Engagemang (Intresse lektion)
Yttre faktor
Yttre kontrollerad faktor
Yttre autonom faktor
Inre värde
Personligt värde
Nyttovärde
Uppgiftsorienterad
Ego-orienterad
Intern kontrollerbar
Intern okontrollerbar
Extern okontrollerbar
Elevrelation
Lärarrelation

Antal per grupp

Tron på egen förmåga
Inre faktor
Engagemang (Intresse lektion)
Yttre faktor
Yttre kontrollerad faktor
Yttre autonom faktor
Inre värde
Personligt värde
Nyttovärde
Uppgiftsorienterad
Ego-orienterad
Intern kontrollerbar
Intern okontrollerbar
Extern okontrollerbar
Elevrelation
Lärarrelation

Alla
0,209
0,157
0,329
-0,054
-0,013
-0,149
0,211
-0,047
0,038
0,125
-0,005
-0,182
-0,312
-0,197
0,010
-0,017

44

28

Natur Samhäll
0,015 0,205
0,053 0,090
0,049 0,160
-0,046 0,138
-0,047 0,243
-0,069 -0,067
0,069 0,168
-0,070 0,177
-0,060 0,117
0,000 0,120
0,009 0,267
-0,319 -0,151
-0,101 -0,398
-0,033 0,436
0,136 -0,144
-0,032 -0,182
47

Kille
0,269
0,152
0,366
-0,119
-0,100
-0,230
0,207
-0,094
-0,033
0,124
-0,066
-0,193
-0,443
-0,034
-0,018
-0,176
59

Tjej
0,232
0,166
0,339
-0,034
0,027
-0,129
0,230
-0,039
0,093
0,131
0,009
-0,168
-0,266
-0,400
0,016
0,105
43

57

10

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
0,353
0,085
0,487
0,316
0,021
0,136
0,235
0,405
-0,475
0,199
-0,170
-0,042
0,277
-0,142
-0,058
0,140
-0,288
0,250
0,316
0,117
0,117
0,183
-0,156
0,082
0,354
-0,164
-0,096
0,264
0,006
0,224
0,208
-0,097
-0,086
-0,220
-0,109
0,013
-0,430
-0,219
-0,088
-0,240
-0,133
-0,462
0,237
-0,153
0,302
0,290
-0,209
-0,115

Korrelationskoefficient r (Pearson)

Ekonomi
Natur
0,1613
0,2606
0,0205
0,4896
0,4913
0,4253
0,1735
0,4878
0,3461
0,1748
0,3252
0,2608
0,2341
0,1342
0,1949
0,4447

Ekonomi
Samhäll
0,4473
0,3367
0,0860
0,2330
0,1341
0,4312
0,3290
0,1777
0,3705
0,3588
0,0794
0,4531
0,2795
0,0020
0,3743
0,2411

Natur
Samhäll
0,2235
0,4417
0,3290
0,2331
0,1225
0,4968
0,3460
0,1632
0,2420
0,3173
0,1485
0,2411
0,1037
0,0243
0,1333
0,2745

Kille
Tjej
0,4223
0,4716
0,4392
0,3355
0,2637
0,3020
0,4523
0,3919
0,2654
0,4859
0,3547
0,4490
0,1563
0,0266
0,4330
0,0799

Åk 1
Åk 2
0,0870
0,0711
0,1810
0,0367
0,0202
0,0180
0,1574
0,0504
0,0051
0,1025
0,0697
0,2920
0,1277
0,2974
0,0289
0,0072

Åk 1
Åk 3
0,3451
0,3211
0,0325
0,2760
0,2016
0,3900
0,3044
0,4008
0,1275
0,4587
0,2340
0,2818
0,1822
0,2668
0,4320
0,1561

Åk 2
Åk 3
0,1330
0,3865
0,0093
0,3735
0,4163
0,0848
0,5000
0,2755
0,4316
0,2904
0,4890
0,3803
0,3690
0,1811
0,1231
0,4050

Sannolikhetsvärde p för skillnad mellan korrelation r1 och r2

38

Ekonomi
0,238
0,198
0,477
-0,052
-0,042
-0,112
0,278
-0,063
0,031
0,212
-0,095
-0,181
-0,262
-0,280
-0,061
0,000

Ekonomi
0,1502
0,2334
0,0025
0,7565
0,8023
0,5032
0,0910
0,7071
0,8534
0,2013
0,5705
0,2768
0,1121
0,0886
0,7160
1,0000

Kille
0,0675
0,3078
0,0114
0,4256
0,5036
0,1199
0,1627
0,5297
0,8257
0,4063
0,6594
0,1937
0,0018
0,8205
0,9044
0,2367

Tjej
0,0770
0,2089
0,0086
0,7982
0,8391
0,3302
0,0797
0,7693
0,4836
0,3227
0,9461
0,2034
0,0417
0,0017
0,9043
0,4287

Sannolikhetsvärde p
Natur Samhäll
0,9230 0,2953
0,7326 0,6488
0,7521 0,4160
0,7668 0,4837
0,7619 0,2128
0,6563 0,7348
0,6563 0,3928
0,6516 0,3676
0,6988 0,5532
1,0000 0,5430
0,9538 0,1696
0,0348 0,4431
0,5142 0,0359
0,8316 0,0204
0,3787 0,4647
0,8366 0,3540

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
0,0202
0,5296
0,1534
0,0390
0,8768
0,7079
0,1293
0,0018
0,1653
0,2008
0,2061
0,9083
0,0721
0,2920
0,8736
0,3706
0,0298
0,4860
0,0390
0,3861
0,7475
0,2402
0,2465
0,8218
0,0199
0,2228
0,7919
0,0871
0,9647
0,5339
0,1808
0,4729
0,8133
0,1563
0,4196
0,9716
0,0040
0,1017
0,8090
0,1211
0,3240
0,1789
0,1260
0,2559
0,3964
0,0592
0,1187
0,7517

Skillnad mellan korrelationsvärden beräknas som

där sannolikheten beräknas med hjälp av Normaldfördelning

Z är Normalfördelad med medel Z och standardavvikelse

Fisher transformation/Fisher z-transformation

För beräkning av p-värdet för korrelationskoeficienterna används
där sannolikheten beräknas hjälp av T-fördelning (Minitab, 2018)

Alla
0,0307
0,1063
0,0005
0,5807
0,8943
0,1256
0,0291
0,6307
0,6976
0,1995
0,9592
0,0606
0,0011
0,0420
0,9186
0,8620
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