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Sammanfattning  

Internationell forskning har visat samband mellan matematikångest och låga resultat i 

matematik. Självförtroende och positiv attityd till matematik är istället framgångs-

faktorer. Att undersöka hur relationen mellan självförtroende och matematisk 

prestation ser ut i årskurs 4-6 blir därför intressant. Tidigare forsning beskriver att vård-

nadshavares tilltro till barnets matematiska förmåga kan påverka elevers prestationer i 

matematik. Syftet var att, med hjälp av enkäter, undersöka relationen mellan elevers 

matematiska självförtroende och prestationer i årskurs 4-6. Vidare var syftet att 

undersöka vårdnadshavares föreställning om elevens kunskaper i förhållande till 

elevens självförtroende och prestation. Prestationen mättes genom att ordinarie 

matematiklärare bedömde elevens prestationsnivå. Studien ämnade även undersöka 

eventuella skillnader mellan pojkar och flickor i dessa relationer.  

Resultaten visar inga skillnader mellan vårdnadshavarnas tilltro till barnets 

matematiska förmåga och elevernas självförtroende. Resultaten visar emellertid att 

både vårdnadshavarna och eleverna skattar elevens matematiska förmåga signifikant 

högre än vad lärarna bedömer elevernas prestationsnivå. Mellan flickor och pojkar i 

årskurs 4-6 kunde inga skillnader påträffas vare sig när det gäller lärarbedömning, 

självförtroende eller vårdnadshavares tilltro. Däremot visar resultaten att elevernas 

självförtroende är högre i årskurs 4 jämfört med elever i årskurs 6 och störst är 

skillnaden för pojkarna. För pojkar är även den lärarbedömda prestationen lägre i 

årskurs 4 jämfört med årskurs 6. 

Att elever skattar sin förmåga högre än lärare kan bero på lärares skicklighet att 

ingjuta trygghet och tilltro hos elever. Att svenska elever visat relativt liten förekomst 

av matematikångest kan också antas bero på att vårdnadshavare är duktiga på att stötta 

sina barn. I enlighet med den svenska läroplanen ska undervisning planeras och 

organisera på sådant sätt att eleverna upplever den som meningsfull och att den egna 

förmågan utvecklas. Det är viktigt att utvecklingen faktiskt äger rum så att det inte 

enbart blir en övertro till förmågan. För att bibehålla självförtroendet i matematik är det 

viktigt att eleven upplever att resultat uppnås. 

 

 

Nyckelord: matematik, matematikångest, självförtroende, prestation, årskurs 4-6, 

vårdnadshavare.  
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Inledning  

I såväl skolan som samhället har matematik hög status och skolämnet anses ha stor 

betydelse för ett lands utveckling och tillväxt (Karlsson, 2019). När andelen elever som 

når godkända resultat minskar blir detta därmed ett samhällsproblem. Eftersom 

matematikämnet är ett verktyg för andra skolämnen innebär ett misslyckande stora 

konsekvenser för eleven (Karlsson, 2019).  

Det finns många förklaringsmodeller och orsaker till matematiksvårigheter. En av 

dessa är matematikångest, vilket i korthet innebär stress- och oroskänslor för individen 

vid matematiksituationer. Matematikångest antas ha dels direkta effekter, när det gäller 

lägre prestationer i matematik, dels livslånga indirekta effekter när det gäller utbildning 

samt val av högre studier och framtida yrke (Dowker, Cheriton, Horton & Mark, 2019; 

Karlsson, 2019; Lindskog, Winman & Poom, 2017). Självförtroende, socioekonomisk 

bakgrund samt vårdnadshavares attityd till skolan och förväntningar på elever 

påverkar elevers framgångar i skolan (Aunola, Nurmi, Lerkkanen & Puttonen, 2003; 

Karlsson, 2019; Skolverket, 2016).  

Med detta som bakgrund har jag valt att fördjupa mig i uppfattningar om den egna 

matematiska förmågan, matematikångest och självförtroende hos elever från årkurs 4-

6 och hur detta relaterar till den uppvisade prestationen. Vidare inbegriper studien 

vårdnadshavares tilltro till barnets förmåga i matematik. Forskning har visat att flickor 

i högre utsträckning har matematikångest och en mindre positiv attityd till matematik 

(Devine, Fawcett, Szűcs & Dowker, 2012), därför har jag även valt att undersöka 

eventuella skillnader mellan flickor och pojkar i min studie. Med min studie vill jag 

bidra med kunskap om förhållandet mellan självförtroende och prestationer, vilket på 

sikt kan innebär en större förståelse för bakgrundsfaktorer till elevers välbefinnande 

och måluppfyllelse. 
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Bakgrund  

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av den forskningsavgränsning som gjorts. 

Sedan följer ett avsnitt om hur Skollagen och andra styrdokument för grundskolan 

beskriver lärande och utveckling i matematik. Därefter presenteras en genomgång av 

tidigare forskning om matematikångest, dess orsaker samt konsekvenser. 

Forskningsavgränsning 
Inför detta arbete har jag framför allt fördjupat mig i forskning skriven senare än år 2010 

i ett försök att få en helhetsbild av begreppen matematikångest, självförtroende och 

vårdnadshavarpåverkan. Rapporter, styrdokument samt äldre forskning som är 

relevant och aktuell finns också representerad. Det finns flera orsaksförklaringar till 

varför elever får matematiksvårigheter och för att begränsa mig i mitt omfång har jag 

enbart fördjupat mig i forskning som rör ovanstående begrepp. Jag har alltså valt att 

inte fördjupa mig i svårigheter orsakade av exempelvis dyskalkyli och bristande 

arbetsro. Arbetet berör till viss del eventuella bakomliggande orsaker till elevers 

prestationer i matematik, men då i perspektivet av vårdnadshavares uppfattning om 

elevers kompetens samt elevens självförtroende.  

Styrdokument 
I Skollagen och läroplanens första del skrivs förutsättningar och mål med lärande och 

utbildning. I Skollagen (SFS 2018:1098, 3 kap. 2 §) fastställs att alla elever ”ska ges den 

ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för 

att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål”. I den svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet står det att skolan ska stimulera elevernas ”kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem” 

(Skolverket, 2019, s. 7). Vidare ska skolan sträva efter att vara en trygg social gemenskap 

där eleverna får vilja och lust att lära (Skolverket, 2019).  

Även om hemmet har ansvar för elevers grundläggande trygghet och självkänsla 

beskrivs det i läroplanen att skolan har en viktig roll där varje elev har rätt få 

utvecklas, ”känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2019, s. 9). När det gäller 

matematik är ett av de övergripande målen att elever, efter genomgången 

grundskola, ”kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i 

vardagslivet” (Skolverket, 2019, s. 11). Matematiken anses alltså ha en nyttoaspekt i 

vardagen samtidigt som den är en förutsättning för vidare studier. Såväl skollag som 

läroplanen beskriver alltså vikten av att alla elever får förutsättningar att utvecklas i 

matematik.  

I enlighet med läroplanen (Skolverket, 2019) ska läraren stärka elevers motivation 

till att lära och elevens trygghet till sin egen förmåga. Läraren ska vidare planera och 

organisera undervisningen på ett sätt som gör att kunskap känns meningsfull och att 

eleven upplever att den egna förmågan utvecklas. Syftestexten i kursplanen för 

matematik beskriver att matematikundervisningen ska ”bidra till att eleverna utvecklar 

intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang” (Skolverket, 2019, s. 54). I Kommentarmaterial till kursplanen i 
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matematik (Skolverket, 2017) förklaras att tilltro i detta fall innebär att våga växla 

mellan perspektiv, testa nya metoder, reflektera över metodval och resultatet, både 

enskilt och tillsammans med andra. Att våga och prova genererar nya kunskaper hos 

eleverna, vilket i sin tur ger tilltro till det egna tänkandet. Ett intresse och en nyfikenhet 

underlättar lärandet då eleven motiveras att söka nya kunskaper (Skolverket, 2017). 

Matematikångest och prestationer 
Enligt Karlsson (2019) finns det forskning som redan på 1950-talet visade att 

oroskänslor och ångest påverkade matematikprestationer. Vidare skriver Karlsson att 

fenomenet matematikångest diskuterades i Sverige redan på 1920-talet. Math anxiety, 

matteångest, matematikångest, matematisk ångest och matematisk ängslan är olika 

benämningar som beskriver samma sak. Matematikångest definieras som en känsla av 

oro, stress och rädsla inför matematiksituationer, matematiklektioner och matematik-

prov (Aarnos & Perkkilä, 2012; Devine et al., 2012; Maloney, Ramirez, Gunderson, 

Levine & Beilock, 2015). Matematikångest antas ha både direkta effekter, när det gäller 

lägre matematikprestationer och livslånga indirekta effekter när det gäller utbildning 

samt val av högre studier och framtida yrke (Dowker et al., 2019; Karlsson, 2019; 

Lindskog et al., 2017). 

Tidigare forskning har visat att elevers självförtroende för att lära sig och prestera i 

matematik kan påverkas av negativa känslor som förknippas med matematikångest (ex. 

Bekdemir, 2010; Ho et al., 2000; Ma, 1999 refererad i Soni & Kumari, 2017). Svensk 

forskning har visat att den viktigaste orsaksförklaringen, som elever själva anger, till 

varför eleven blivit underkänd i matematik är matematikångest (Karlsson, 2019). 

Karlsson (2019) förklarar att 80 procent av eleverna kände oro och ångest i samband 

med såväl matematiklektioner som matematikprov. Även lärarna angav matematik-

ångest som huvudsaklig orsak till underkännanden, tillsammans med passivitet och 

bristande intresse (Karlsson, 2019).  

Forskning visar att förhållandet mellan matematikångest och prestationsförmåga är 

dubbelriktad (Aarnos & Perkkilä, 2012; Dowker et al., 2019; Karlsson, 2019, Soni & 

Kumari, 2017). Förutom att matematikångest har en negativ inverkan på 

matematikprestationen, ökar även ångesten av dåliga resultat i matematik (Aarnos & 

Perkkilä, 2012; Dowker et al., 2019; Karlsson, 2019, Soni & Kumari, 2017). Elever kan 

redan i de tidiga årskurserna ha en begränsad känslomässig och kognitiv relation till 

matematik (Aarnos & Perkkilä, 2012; Maloney et al., 2015). Tidig oro inför matematik 

påverkar elevens matematiska prestationer negativt (Aarnos & Perkkilä, 2012; Maloney 

et al., 2015), dessutom tenderar elever som halkar efter sina klasskamrater att aldrig 

komma i kapp (Maloney et al. 2015). Oron för att misslyckas kan leda till en övertygelse 

om att inte kunna lära sig matematik och att individen därmed förväntar sig att prestera 

dåligt i matematik (Karlsson, 2019). Detta leder till en ond cirkel där högre ångest kan 

leda till en ineffektiv strategianvändning eller ett undvikande beteende vilket påverkar 

prestationsförmågan negativt och därmed öka ångesten (Dowker et al., 2019; Karlsson, 

2019; Lindskog et al., 2017). 
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Självvärdering och självförtroende  
Enligt PISA-undersökningen från 2012 uppger en femtedel av Sveriges 15-åringar att 

de är dåliga på matematik oavsett hur mycket de studerar och anstränger sig 

(Skolverket, 2012). Svenska elever har, i ett internationellt perspektiv, trots detta ett 

relativt bra självförtroende i matematik (Skolverket, 2013; Skolverket, 2016). Svenska 

elever uppgav lägst matematikångest jämfört med elever från alla de andra länder som 

deltog i PISA 2012. Vid jämförelse med PISA 2003 framkom dock att de svenska 

eleverna blivit allt mer ängsliga. Ökningen av matematikångest var den näst största hos 

alla deltagande länders elever (Skolverket, 2013). Samtidigt visar forskning från 

Storbritannien att den starkaste prediktorn för prestationer inte är matematikångest 

utan ”self-rating”, det vill säga självvärdering (Dowker, et al., 2019). I TIMMS 2015 hade 

andelen svenska elever i årskurs 8 som uttrycker dåligt självförtroende i matematik ökat 

över tid samtidigt som andelen elever med mycket bra självförtroende sjönk 

(Skolverket, 2016). Forskning anger att självvärdering och självförtroende fungerar som 

ett motmedel till matematikångest (Dowker et al., 2019; Karlsson, 2019). Eleverna 

behöver tidigt få hjälp och stöd i matematik för att utveckla tillit till sin egen förmåga 

och därmed skapa ett starkare matematiskt självförtroende (Devine et al., 2012; Dowker 

et al., 2019; Karlsson, 2019). I denna studie används begreppet självförtroende 

synonymt med ord som tillit till sin förmåga och självtillit. Begreppet självtillit är vidare 

beskrivet i teorikapitlet.   

Skillnader mellan pojkar och flickor 
I Sverige har flickor visat större oro och ångest för matematik än pojkar, framförallt i de 

högre årskurserna (Skolverket, 2013; Skolverket, 2016). I PISA 2012 värderade pojkar 

generellt sin förmåga högre än flickor och fann orsaker till misslyckanden i yttre 

omständigheter medan flickor i större utsträckning fann orsakerna hos sig själva 

(Skolverket, 2013). Pojkar uppgav vara mer motiverade än flickor och hade dessutom 

högre ambitioner med matematik (Skolverket, 2013). I TIMSS-undersökningen från 

2015 syntes inga skillnader i självförtroende mellan könen i årskurs 4. I årskurs 8 

däremot tenderade pojkar att ha ett större självförtroende i matematik än flickor 

(Skolverket, 2016). Av flickorna var det 14 procent som uttryckte ett mycket bra 

självförtroende, medan 21 procent av pojkarna gjorde detsamma (Skolverket, 2016).  

I likhet med PISA och TIMSS har forskning visat att flickor och kvinnor i högre 

utsträckning lider av matematikångest och att de i allmänhet har mindre positiv attityd 

till ämnet (Devine et al., 2012). Inga könsskillnader påvisas när det gäller 

matematikprestationer men nivåerna för matematikångest och testångest, ångest inför 

prov, tenderar att vara högre för flickor än för pojkar (Devine et al., 2012). Pojkar och 

män uppvisar ofta ett högre självförtroende i matematik (Dowker, Bennett & Smith, 

2012; Skolverket, 2013). Det finns emellertid forskning som motsäger dessa resultat, 

men dessa studier är för få för att kunna dra några generella slutsatser (Dowker et al., 

2019). Forskning tyder dock på att den ångest som upplevs av pojkar handlar mer om 

allmän testångest, medan flickor upplever specifik ångest i förhållande till matematik 

som ämne (Devine et al., 2012). 
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Kognitiva orsaker till matematikångest  
Forskning visar att matematikångest påverkar elevernas kognitiva bearbetnings-

kapacitet (Soni & Kumari, 2017) bland annat genom att belasta arbetsminnet, vilket i sin 

tur påverkar elevens matematiska prestation (Karlsson, 2019). Forskning visar att 

individer löper ökad risk att drabbas av matematikångest om de har nedsatt 

antalsuppfattningsförmåga (Lindskog et al., 2017). Nummersinnet som är en del av ett 

kognitivt system i hjärnan som kallas Approximate Number System (ANS) hjälper 

människan att uppskatta antal objekt, vilket innebär att vi snabbt, utan att räkna 

objekten, kan avgöra ungefär hur många objekt som finns på ett visst ställe (Lindskog 

et al., 2017). Enligt Lindskog et al. (2017) lägger precisionen eller skärpan i vårt ANS 

grunden för hur lätt vi lär oss att genomföra matematiska beräkningar med siffror. 

Individer med lägre ANS har svagare grund att bygga sina matematikkunskaper på, 

vilket innebär att det finns biologiska orsaker till att vissa individer får svårare att lära 

sig matematik och därmed lättare drabbas av matematikångest (Lindskog et al., 2017). 

Vårdnadshavares påverkan  
TIMSS-undersökningen från 2015 har påvisat ett starkt samband mellan elevers resultat 

och goda hemresurser, vilket bland annat innefattar vårdnadshavares utbildningsnivå 

(Skolverket, 2016). Skillnaderna i resultat mellan elever med olika tillgång till 

hemresurser har dessutom ökat över tid. Tidigare forskning indikerar att 

vårdnadshavares uppfattning om elevens kompetens har en starkare koppling till 

elevens självuppfattning än vad exempelvis barnets betyg har (Frome & Eccles, 1998). 

Vårdnadshavare antas ha ett starkt inflytande på hur elever tolkar verkligheten och 

vårdnadshavares uppfattningar påverkar elevers självbild angående matematisk 

förmåga (Frome & Eccles, 1998). Vårdnadshavares tilltro till elevens kompetens i 

matematik är dessutom positivt kopplad till höga matematiska prestationer (Aunola, 

Nurmi, Lerkkanen & Puttonen, 2003). 

Det är inte alltid fördelaktigt för elever att vårdnadshavare involverar sig i elevers 

matematikstudier (Maloney et al. 2015; Soni & Kumari, 2017). En förklaring är att 

vårdnadshavares matematikångest har betydande påverkan på elevers 

matematikångest och attityd (Maloney et al. 2015; Soni & Kumari, 2017), dessutom visar 

såväl ångest som attityd ha inverkan på elevers matematiska prestation (Soni & Kumari, 

2017). Vårdnadshavare överför matematisk oro och ångest till sina barn, både medvetet 

och omedvetet, vilket i sin tur påverkar barnets inställning till matematik (Karlsson, 

2019; Maloney et al. 2015; Soni & Kumari, 2017). Elever är därmed mer benägna att 

utveckla matematikångest och en mer negativ inställning till matematik när deras 

vårdnadshavare uppvisar detsamma (Soni & Kumari, 2017). Den negativa kopplingen 

mellan vårdnadshavares ångest och elevers prestationer antyds dock framförallt vara 

signifikant i de fall när vårdnadshavare ofta hjälper sina barn med matematikläxor 

(Maloney et al. 2015). Forskning har konstaterat att även när vårdnadshavare med 

matematikångest har goda avsikter, kan deras läxhjälp göra mer skada än nytta och 

minska elevernas matematikinlärning samt öka elevernas matematikångest (Maloney 

et al. 2015). Forskare anser därför att det är av största vikt att intressera sig för 

vårdnadshavares matematiska attityder och tilltro till sina barns matematiska 

prestationer samt att ge vårdnadshavare stöd för att kunna hjälpa sina barn med 

matematikstudier (Maloney et al. 2015; Soni & Kumari, 2017).  
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Kunskapsluckor och relevans för föreliggande undersökning 
Bakgrunden berör förutsättningar för att lyckas i matematik, närmare bestämt hur 

psykologiska aspekter som matematiskt självförtroende och matematikångest påverkar 

inlärningen och elevernas matematiska prestationer. Det finns relativt lite forskning om 

självförtroendets påverkan i en svensk kontext, speciellt när det gäller elever i årskurs 

4-6. Detta indikerar att det finns en kunskapslucka.  

Matematikångest som fenomen har det forskats mycket om och den bristande 

självtilliten har visat sig påverka elevers prestation negativt. Svenska elever har i större 

undersökningar som PISA och TIMSS visat sig vara relativt förskonade från 

matematikångest, när man jämför med andra deltagande länders elever. Samtidigt har 

svenska elevers oro ökat sedan 2003 (Skolverket, 2013).  

I rapporterna, PISA 2012 och TIMSS 2015 konstateras en förändring av elevers 

självförtroende mellan årskurs 4 och årskurs 8 (Skolverket, 2013; Skolverket, 2016). Om 

det är i övergången mellan mellanstadiet och högstadiet, eller om sker det en förändring 

redan på mellanstadiet framgår dock inte av rapporterna. Därför är det intressant att 

jämföra elevernas uppfattningar mellan årskurs 4 och 6. 

Ett vanligt förgivettagande som också stöds av tidigare forskning är att pojkar 

generellt har ett högre självförtroende i matematik än flickor och att flickor i större 

utsträckning lider av matematikångest. Resultatet från en engelsk studie från 2019 visar 

dock att det är pojkar som i större utsträckning har matematikångest. Detta gör det 

intressant att undersöka hur tendenserna ser ut i en svensk kontext.  

Den forskning som finns om samband mellan elevers självförtroende och 

vårdnadshavare uppfattningar om elevens förmåga och inställning till matematik är 

genomförd i andra länder än Sverige. Forskningen har visat att vårdnadshavare har ett 

stort inflytande över hur elever ser på sig själva och vårdnadshavares tilltro till elevens 

kompetens är positivt kopplad till höga matematiska prestationer. I undersökningar 

som gjorts i Sverige, till exempel TIMSS 2015 diskuteras samband mellan goda 

hemresurser och elevers resultat, där resurser främst handlar om vårdnadshavares 

utbildningsnivå (Skolverket, 2016). När det gäller vårdnadshavares inflytande och 

påverkan på elevers självtillit verkar det däremot finns en kunskapslucka. Det är därför 

relevant att undersöka om det finns någon relation mellan vårdnadshavares tilltro till 

elevens matematiska förmåga och elevens matematiska prestationer. 

 
 



 

7 

 

Teoretisk ram/begreppsramverk 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska perspektiv som studien inspirerats av. Först 

beskrivs hur olika forskare ser lärande i matematik som ett samspel mellan olika 

faktorer. Därefter presenteras den socialkognitiva teorin som beskriver ett samspel 

mellan olika påverkansfaktorer och som tillskriver individens självtillit och sociala 

tillvaro stort värde för lärande. Slutligen tydliggörs relevansen för vald teori för denna 

studie. 

Lärande – ett samspel mellan olika faktorer 
Lärande är en social process med ett samspel mellan olika faktorer; miljömässiga, 

personliga och kognitiva faktorer (Aarnos & Perkkilä 2012; Devine et al. 2012; Karlsson, 

2019; Maloney et al. 2015; Soni & Kumari, 2017). Karlsson (2019) använder termen 

omgivning för att beskriva miljöfaktorer, medan många andra forskare använder 

termerna miljöfaktorer eller miljömässiga faktorer (Aarnos & Perkkilä 2012; Devine et 

al. 2012; Lindskog et al., 2017; Soni & Kumari, 2017). Miljöfaktorer, eller omgivningen, 

inkluderar lärarnas roll, undervisningsstrategier, klassrumsförhållanden samt kamrat- 

och föräldrapåverkan (Aarnos & Perkkilä (2012); Devine et al (2012); Karlsson (2019); 

Maloney et al. 2015; Soni & Kumari, 2017). Kognitiva faktorer, även kallat intellektuella 

faktorer inbegriper medfödda egenskaper exempelvis förmågan att tänka abstrakt och 

antalsuppfattning (Aarnos & Perkkilä, 2012; Devine et al. 2012; Lindskog, Winman & 

Poom, 2017). Personliga faktorer, eller individuella faktorer, innefattar självkänsla, 

matematikångest, inlärningsstil, attityd och självförtroende etc. (Aarnos & Perkkilä 

2012; Devine et al. 2012; Dowker et al., 2019; Karlsson, 2019; Lindskog et al., 2017; Soni 

& Kumari, 2017). Lärandet kan därmed ses som beroende av flera faktorer där sociala 

relationer, personliga förhoppningar och erfarenheter samspelar med den kognitiva 

förmågan och att matematikångest är ett hinder för den matematiska utvecklingen. Då 

denna studie behandlar elevers upplevelser och uppfattningar om matematik i relation 

till matematikprestationer är det naturligt att den bakomliggande teorin bygger på att 

lärande är beroende av såväl inre som yttre faktorer. Därför handlar nästa avsnitt om 

Socialkognitiv teori.  

Socialkognitiv teori 
Socialkognitiv teori beskriver ett system, triarkisk ömsesidig kausalitet, som förklarar 

ett dynamiskt samspel mellan tre påverkansfaktorer; personlig, sociala/miljörelaterad 

och beteenderelaterad. De olika faktorerna interagerar konstant och påverkar 

människors anpassning, lärande och motivation (Hoy & Karlberg, 2015). Sociala och 

miljörelaterade faktorer kan påverka elevers personliga faktorer. Till exempel kan 

återkoppling från lärare leda till att ”elever antingen känner sig mer självsäkra eller mer 

avskräckta och att de sedan anpassar sina mål efter dessa upplevelser” (Hoy & Karlberg, 

2015, 381). Miljörelaterade och personliga faktorer främjar viktiga beteenden som leder 

till lärande, exempelvis ansträngning och ihärdighet. Dessa beteenden har också en 

ömsesidig påverkan på personliga faktorer. ”När elever till exempel uppnår resultat 

genom en ökad arbetsinsats (beteendefaktorer) ökar deras självförtroende och intresse 

(personliga faktorer)” (Hoy & Karlberg, 2015, s. 381).  
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Inom den socialkognitiva teorin handlar självtillit om den enskilda individens förmåga 

att framgångsrikt utföra en viss uppgift (Hoy & Karlberg, 2015). Självtillit ses som 

kontextspecifik vilket innebär att den varierar beroende på ämne och uppgiftens natur 

(Hoy & Karlberg, 2015). Självtillit är därmed en föreställning om den personliga 

kompetensen på ett givet område eller i en viss situation (Hoy & Karlberg, 2015, s. 383).  

En högre självtillit leder till en större arbetsinsats och ihärdighet trots motgångar, 

dessutom leder en stark självtillit leda till att individen sätter upp högre mål, blir 

mindre rädd för att misslyckas och finner nya strategier när de gamla misslyckas (Hoy 

& Karlberg, 2015).  

Lärande genom observation av andra, är en väsentlig del av socialkognitiv teori. 

Såväl föräldrar, lärare som äldre syskon och kamrater kan fungera som modeller 

beroende på barnets ålder och intressen. Genom att observera andra lär sig individen 

vilka beteenden som är framgångsrika eller rimliga (Hoy & Karlberg, 2015). 

Teorins relevans för studien 
Att lärande är en social process med ett samspel mellan olika faktorer och där 

självförtroende kan ses som en förutsättning för lärande, var det som inspirerade till 

denna studie. Det socialkognitiva teoriperspektivet beskriver hur miljömässiga, 

personliga och kognitiva faktorer konstant interagerar och påverkar individers 

anpassning, motivation och lärande. Socialkognitiv teori fungerar i denna studie som 

ett ramverk för hur resultaten diskuteras. 
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Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan elevers matematiska 

självförtroende och vårdnadshavares skattning av barnets matematiska förmåga. 

Studien ämnar även undersöka relationen mellan matematisk självförtroende och 

prestation i årskurs 4-6. Vidare är syftet att undersöka om det finns skillnader mellan 

pojkar och flickor i dessa relationer. Prestationen mäts i detta fall genom lärares 

helhetsbedömning av elevens visade kunskaper i matematik. För att uppnå syftet har 

följande frågeställningar formulerats: 

 

- Finns det någon relation mellan vårdnadshavarnas skattning av elevens 

matematiska förmåga och elevens självförtroende? 

 

- Finns det någon relation mellan vårdnadshavarens skattning av elevens 

förmåga och den matematiska prestation som eleven uppvisar i skola? 

 

- Stämmer elevens värdering av sin egen förmåga överens med den faktiska 

prestationen? 

 

- Skiljer sig dessa relationer mellan årskurserna och mellan flickor och pojkar? 
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Metod 

I detta kapitel beskrivs den forskningsmetod som använts, hur urvalet av informanter 

gått till samt hur den empiriska undersökningen genomfördes. Vidare beskrivs etiska 

överväganden samt bearbetning och analys av insamlad data. 

Metodval 
Den här studien bygger på en kvantitativ forskningsmetod. Kvantitativ metod 

förknippas med en deduktiv metod där man prövar hypoteser utifrån teorier (Bryman, 

2018). Den här studien undersöker betydelsen av matematiskt självförtroende och 

forskningsfrågorna formulerades efter genomgång av tidigare forskning. Metoden 

består av en enkätinsamling, där enkäterna har slutna frågor och delades ut till tre olika 

grupper; lärare, vårdnadshavare och elever för att belysa förhållandet mellan 

matematiskt självförtroende och prestation. Svaren i enkäterna har sedan analyserats 

genom jämförelser av medelvärden mellan de olika grupperna, dessutom undersöktes 

skillnader mellan pojkar och flickor samt mellan årskurser.  

Risken för det Bryman (2018) kallar för intervjuareffekten, det vill säga att 

respondenter är mer benägna att vilja svara mer normativt och socialt korrekt i 

intervjuer, var den största anledningen till att använda enkäter. Enligt Bryman är det 

större chans att respondenterna vågar svarar mer ärligt, särskilt på känsliga frågor, i 

enkäter (Bryman, 2018). Vårdnadshavarna i denna studie svarade på frågor som 

handlade om hur de uppfattade sitt barns kunskaper i matematik, vilket skulle kunna 

upplevas som känsligt och det fanns därför risk för att respondenten, vid en intervju, 

skulle svara “bättre” eller “sämre” på grund av sociala förväntningar. Med enkäter som 

insamlingsmetod var förhoppningen alltså att få mer rättvisande svar.  

Det huvudsakliga argumentet till att inte välja webbenkäter är för att Bryman (2018) 

påtalar att färre individer tycks svara på webbenkäter jämfört med postenkäter. 

Eleverna tog med sig vårdnadshavarnas svar i ett förseglat kuvert tillbaka till skolan. 

Bryman (2018) påtalar även risken med att en del frågor i enkäterna inte blir besvarade 

på grund av att respondenten inte förstår frågan. Jag var närvarande när elever och 

lärare besvarade enkäten för att besvara eventuella frågor. Av praktiska skäl kunde jag 

inte erbjuda vårdnadshavarna detsamma.  

 

Enkäter  

I studien används tre olika enkäter, elevenkät, vårdnadshavarenkät samt lärarenkät 

(Bilaga 1). I elevenkäten ingår nio frågor som är hämtade från TIMSS 2015 elevenkät 

(Skolverket, 2016) och som tillsammans avser att mäta elevers matematiska 

självförtroende. Samma frågor som ingår i elevenkäten har använts för vårdnadshavare 

men de har omarbetats för målgruppen. I vårdnadshavarenkäten användes mitt barn 

när det gällde eleven och jag/mig när det var vårdnadshavaren som åsyftas. De två första 

frågorna i vårdnadshavarenkäten handlar om vårdnadshavaren och avser att mäta 

attityd till matematik och självvärdering av vårdnadshavarens matematikförmåga 

under skoltiden. Lärarenkäten utformades i samråd med handledare och delades ut till 

elevernas ordinarie matematiklärare. Lärarenkäten behandlar två aspekter; elevens 

matematiska prestationsnivå samt värdering av elevens nivå av självförtroende i 

matematik.  
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I enkäterna används en Likertskala (elev- och vårdnadshavare 1-4 och lärarenkäten 1-

3). Frågorna i enkäterna består av påståenden där respondenterna ombeds att ange i 

vilken utsträckning hen håller med om påståendet. Likertskalan är ett flerindikators-

mått av attityder som rör ett visst tema (Bryman, 2018). Jag har medvetet försökt skapa 

korta enkäter som inte skulle upplevas allt för betungande. Samtidigt har jag ställt 

liknande frågor på olika sätt för att undvika slentrianmässigt ikryssande (Bryman, 2018). 

Urval och insamling av data 
Rektorer vid tolv skolor i en mellanstor kommun i Mellansverige, kontaktades via mejl 

för att undersöka möjligheten att få genomföra enkätundersökningen på dessa skolor. 

Fyra skolor valde att delta. På två av skolorna deltog alla tre årskurser i mellanstadiet 

och på de två andra deltog en klass per skola. Antalet elever och vårdnadshavare som 

tillfrågades uppgick till 193.  

Vid ett presentationsmöte med eleverna delades missivbrev med vårdnads-

havarsamtyckesblankett (Bilaga 2) samt vårdnadshavarenkät ut till samtliga elever. 

Eleverna fick ansvar för att lämna brevet till sina vårdnadshavare. Vårdnadshavarna 

besvarade enkäterna i hemmet och skickade sedan tillbaka dessa tillsammans med 

samtyckesblanketten i ett förslutet kuvert med eleven till skolan. 

Vid mitt andra besök kontrollerade jag vilka elever som fick delta utifrån 

vårdnadshavarnas medgivande. Därefter svarade dessa elever samt lärare på 

respektive enkät på skolan. Jag läste upp enkätfrågorna en i taget och eleverna svarade 

efter varje uppläsning. Frågorna lästes upp för att underlätta förståelsen för alla elever. 

Tiden för genomförande varierade i olika klasser, då eleverna fick den tid som 

behövdes. Presentation, utdelning, genomförande av enkät, insamling och avslutning 

tog cirka 20 minuter. Ansvarig matematiklärare svarade på lärarenkäterna under tiden 

eleverna svarade på elevenkäterna. 

Totalt samlades 126 enkäter med fullständiga data in från elever, lärare och 

vårdnadshavare. De 126 elever som svarade utgjorde 65 procent av samtliga tillfrågade. 

Bortfallet på 35 procent består av 49 samtycken som aldrig lämnades in, sex nekande 

av samtycke och fem elever som vid tidpunkten för insamlandet inte var närvarande. 

Sju enkäter saknade fullständiga svar och har därför inte tagits med i undersökningen. 

 

Forskningsetiska avvägningar 

Det finns fyra huvudkrav på forskningsetisk planering och genomförande, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att de som berörs av forskning skall informeras 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav följs på så sätt att jag dels i den inledande 

mejlkorrespondensen med rektorer, dels vid träff med lärare och elever på plats samt i 

det medföljande missivbrevet hem till vårdnadshavarna beskrivit syftet med studien 

och att informationen från den endast kommer att användas till min examensuppsats 

samt att allt deltagande är frivilligt. I brevet lämnades även kontaktinformation till mig 

och min handledare för att ge möjlighet att kontakta oss vid eventuella frågor.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill delta 

och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst om de väljer att delta 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Detta framgick i missivbrevet och vårdnadshavarna hade 

möjlighet att meddela om de inte ville att deras barn skulle delta. I och med att lärare, 

vårdnadshavare och elever informerades om att deltagande var frivilligt anses sam-

tyckeskravet vara uppfyllt. 

Konfidentialitetskravet beskriver deltagares rätt till anonymitet och att 

personuppgifter inte visas för obehöriga, det vill säga de som inte arbetar med studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Skälet till att låta elever ta med vårdnadshavarenkäten tillbaka 

till skolan var att maximera medverkan från vårdnadshavare. För att elever inte skulle 

se vad vårdnadshavare svarat, i händelse av att elever öppnade det förslutna kuvertet, 

utformades vårdnadshavarenkäten som en talong där enbart svaren skickades med. I 

samtliga enkäter ombads även respondenterna att skriva namnet på eleven som 

åsyftades i svaren. Märkningen med elevens namn ansågs vara det smidigaste sättet att 

möjliggöra sammankoppling av de tre olika enkäterna. Efter att enkäterna kopplats 

ihop var namnen i sig inte intressanta och personuppgifter sparades inte i någon datafil. 

Enkäterna har därefter förvarats i ett låst skåp i väntan på att förstöras efter studiens 

godkännande. Svaren på enkätfrågorna presenteras på sådant sätt att ingen kan koppla 

svaren till någon speciell person, inte heller redovisas vilka skolor och klasser som 

deltagit, därmed är samtliga deltagare anonyma och konfidentialitetskravet uppfyllt.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in om enskilda personer inte får 

användas för något annat ändamål än den aktuella forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet anses vara uppfyllt då det insamlade materialet enbart har använts till 

mitt examensarbete och eftersom endast jag och min handledare har haft tillgång till 

materialet. 

Bearbetning och analys av data 
Svaren från de olika enkäterna har i ett första steg förts över i Excel där varje elev 

kopplats ihop med respektive enkät från vårdnadshavare och lärare. Inga personliga 

uppgifter har sparats. Excelfilen har därefter exporterats till SPSS för ytterligare 

bearbetning. Jag har fått hjälp med statistiska analyser i SPSS, som är ett program för 

statistisk analys. 

Variablerna var inte kodade åt samma håll, detta för att undvika slentrianmässigt 

ikryssande. En del kategorier har därför vänds i analysen, så att det mest positiva alltid 

har högst värde och det mest negativa alltid har lägst värde (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2003). Variablerna hade inte heller samma antal kategorier då elev- och 

vårdnadshavarenkäten hade fyra svarsalternativ medan lärarenkäten endast hade tre 

svarsalternativ. För att kunna jämföra variabler med olika antal svarsalternativ har 

dessa omvandlats till en gemensam 0-100 skala i SPSS (se exempelvis Appendix 3 i 

Djurfeldt et al., 2003). 

  Två olika index skapades, ett för vårdnadshavarenkäten och ett för elevenkäten. De 

sista åtta frågorna i vårdnadshavarenkäten bildar tillsammans ett index som avser att 

mäta vårdnadshavarnas tilltro till elevernas matematiska förmåga (Vårdnadshavar-

skattning, Index_V8). De nio frågorna i elevenkäten bildar tillsammans ett index som 

avser att mäta elevens självförtroende i matematik (Elevskattning, Index_E9). När index 

skapas summeras först variablerna, därefter dividerades detta med antalet variabler i 

aktuellt index (Djurfeldt et al., 2003). De elever som i detta index fick ett medelvärde 
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under 50 anses här ha ett dåligt självförtroende. De elever som fick ett medelvärde 

mellan 50 – 100 anses ha ett bra självförtroende.  

 Lärarenkätens två frågor har inte slagits ihop, då de mäter olika företeelser. Första 

frågan i lärarenkäten anger lärarens bedömning av elevens prestationsnivå i matematik 

(Lärarbedömning, L_prest_3). Den andra frågan i lärarenkäten anger lärarens 

bedömning av elevens självförtroende i matematik (L_tilli_3). 

 

Signifikans och t-test 

För att undersöka om medelvärdesskillnader var signifikanta och inte enbart 

slumpmässiga användes ett så kallat t-test i SPSS. I denna studie används t-test av 

medelvärdesskillnader vid parvisa mätningar (Paired t-test) och t-test av medelvär-

desskillnader mellan två populationer (Independent t-test). T-test av medelvärdesskill-

nader vid parvisa mätningar (Paired t-test) används normalt när man till exempel vill 

undersöka om medelvärden på ett prov skiljer sig mellan två olika mättillfällen för 

samma grupp elever (Djurfeldt et al., 2003). Vid jämförelse mellan resultaten från två 

olika prov antar man att det andra provet är beroende av resultatet på det första provet. 

I den här studiens fall används testet för att undersöka medelvärdesskillnader mellan 

olika index. Här går det dock inte att avgöra vad som är beroende av det andra. För att 

ändå få en uppfattning om skillnader mellan de olika grupperna i den här begränsade 

studien har metoden bedömts vara tillräcklig. T-test av medelvärdesskillnader mellan 

två populationer (Independent t-test) används istället när jag jämför medelvärden 

mellan olika grupper i stickprovet med varandra, till exempel mellan kön och årskurser 

(Djurfeldt et al., 2003).  

När t-test ska genomföras ställs först ett grundantagande, en nollhypotes (H₀), att 

ingen skillnad finns mellan grupperna exempelvis kön eller årskurser (Bryman, 2018). 

Den medelvärdesskillnad man vill undersöka blir då mothypotesen (H₁). Därefter 

undersöks urvalet för att se hur sannolikt utfallet är om det inte skulle finns någon 

skillnad i verkligheten. Om det är tillräckligt osannolikt så förkastas nollhypotesen (H₀) 

och skillnaden (H₁) förklaras vara signifikant. Signifikans är alltså ett mått på hur 

osannolikt det är att en skillnad skulle uppstå om det inte fanns någon i verkligheten 

(Bryman, 2018).  

Enligt Bryman (2018) är det endast möjligt att testa den statistiska signifikansen i ett 

sannolikhetsurval. Bryman förklarar att forskaren vid ett tillgänglighetsurval inte vet 

vilken population som stickprovet är representativt för och därför är det omöjligt att 

generalisera resultaten.  

Trots detta tillämpas signifikanstest i denna studie, vilket har flera orsaker. För det 

första är syftet med denna studie inte att säga något om alla elever i hela Sverige, utan 

snarare ge en ögonblicksbild kring relationen mellan självförtroende och prestation på 

de skolor som deltar i studien. För det andra kan resultaten i denna studie användas för 

att göra kopplingar till tidigare forskning. Att använda resultat från ett 

tillgänglighetsurval för att resonera kring tidigare forskning är något som även Bryman 

(2018) medger som möjligt. För det tredje finns det alltid en risk att påverkas av den 

egna förförståelsen vilket kan leda till felaktiga slutsatser om skillnader och samband. 

Signifikanstest av skillnader kan därför fungera som stöd och riktlinjer för analys av 

resultat och slutsatser. I den här studien har jag valt en signifikansnivå på 95 procent (p 

< 0,05).  
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Resultat 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Kapitlets inleds med en kort redovisning av 

deltagarna när det gäller fördelning mellan årskurser och kön. Dessutom ges en 

helhetsbild av elevernas skattning av den egna förmågan. Sedan beskrivs elevers 

självförtroende och förhållandet mellan elevskattning, vårdnadshavarskattning och 

lärarbedömning. Därefter förklaras resultatet av jämförelsen mellan flickor och pojkar 

samt skillnader mellan årskurser. Slutligen beskrivs resultatet av jämförelser mellan 

flickor i årskurs 4 och 6 samt pojkar i årskurs 4 och 6. 

Deltagare  
Eleverna och lärarna kommer från fyra olika skolor. Antalet elever som deltog från de 

olika klasserna varierade. I årskurs 4 deltog 43 elever, i årskurs 5 deltog 45 elever och i 

årskurs 6 deltog 38 elever. Av de elever som svarade var 61 flickor och 65 pojkar. Av de 

vårdnadshavare som svarade var 86 respondenter mamma eller kvinnlig vårdnadsha-

vare och 40 var pappa eller manlig vårdnadshavare.  

Utifrån kategoriseringen av dåligt och bra självförtroende som beskrevs i avsnittet 

Bearbetning och analys av data, där elever som i elevenkätens index fick ett medelvärde 

under 50 anses ha ett dåligt självförtroende, har 18 elever dåligt självförtroende och 108 

elever bra självförtroende (se spridningen av resultatet i Bilaga 3). I detta urval var det 

alltså enbart 10 procent av eleverna som beskrev ett dåligt självförtroende i matematik 

medan 90 procent av eleverna beskrev ett bra självförtroende i ämnet. 

Förhållandet mellan elev-, vårdnadshavar- och lärarsvar 
För att beskriva hur förhållandet mellan elev-, vårdnadshavar- och lärarsvar ser ut har 

jämförelser mellan olika enkäter gjorts. Hur elevens självförtroende mäts förklarades i 

föregående avsnitt. Vårdnadshavares tilltro till barnets förmåga mäts genom ett index 

som benämns Vårdnadshavares skattning av barnets matematiska förmåga och är 

skapat av de sista åtta frågorna i vårdnadshavarenkäten. Elevens prestations mäts med 

den första frågan i lärarenkäten och benämns vidare som Lärares bedömning av elevers 

prestationsnivå.  

I tabellen nedan (Tabell 1) visas resultatet av de tre olika jämförelserna. Först jämförs 

elevernas självförtroende med vårdnadshavarens skattning av barnets matematiska 

förmåga (Index_E9 & Index_V8). Därefter jämförs vårdnadshavarnas skattning av 

barnets matematiska förmåga med lärarens bedömning av elevens prestationsnivå 

(Index_V8 & L_prest_3). Till sist jämförs elevens självförtroende med lärarens 

bedömning av elevens prestationsnivå (Index_E9 & L_prest_3). Nollhypotesen är i 

samtliga fall att ingen skillnad finns mellan grupperna. 
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Tabell 1. Relationer mellan elevers självförtroende, vårdnadshavare skattning av barnets 

matematiska förmåga samt lärares bedömning av elevens prestationsnivå (Paired t-test).  

  N Mean p 

Vårdnadsh.skattning (index_V8) 126 74,11 
0,291 

Elevskattning (index_E9) 126 72,49 

Vårdnadsh.skattning (index_V8) 126 74,11 
0,002* 

Lärarbedömning (L_prest_3) 126 65,87 

Elevskattning (index_E9) 126 72,49 
0,018* 

Lärarbedömning (L_prest_3) 126 65,87 

* Skillnad statistiskt signifikant (p < 0,05) 

 

Resultaten visar att det inte finns någon skillnad mellan elevernas självförtroende 

jämfört med vårdnadshavarnas skattning av barnens matematiska förmåga (Index_E9 

& Index_V8) vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. Resultaten visar 

emellertid att vårdnadshavarna skattar barnens matematiska förmåga signifikant högre 

än vad lärarna bedömer elevernas prestationsnivå (Index_V8 & L_prest_3). Resultaten 

visar också skillnader mellan elevers självförtroende jämfört med lärarnas bedömning 

av elevernas prestationsnivå (Index_E9 & L_prest_3). Elevernas egna upplevda 

förmåga var signifikant högre än lärarbedömningarna. 

Jämförelser mellan flickor och pojkar  
För att undersöka om det finns skillnader för flickor och pojkar i årskurs 4-6 har deras 

medelvärden från enkäterna jämförts. I tabellen nedan (Tabell 2) visas resultatet av tre 

olika jämförelser. Först jämförs elevernas självförtroende mellan flickor och pojkar 

(Index_E9 & Index_V8). Därefter jämförs vårdnadshavarnas skattning av barnets 

matematiska förmåga (Index_V8). Till sist jämförs lärarens bedömning av elevens 

prestationsnivå (L_prest_3). Nollhypotesen är i samtliga fall att ingen skillnad finns 

mellan grupperna.  

 

Tabell 2. Relationen mellan flickor och pojkar gällande självförtroende, vårdnadshavares 

skattning av barnets matematiska förmåga samt lärares bedömning av prestationsnivå 

(Independent t-test).   

  Kön  N Mean p 

Elevskattning 

(index_E9) 

Flickor 61 72,43 
0,978 

Pojkar 65 72,54 

Vårdnadsh.skattning 

(index_V8) 

flickor 61 71,45 
0,168 

pojkar 65 76,6 

Lärarbedömning 

(L_prest_3) 

flickor 61 67,21 
0,688 

pojkar 65 64,62 

 
Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan flickor och pojkar 

då samtliga index visar ett signifikansmått (p) som vida överskrider 0,05. 

Nollhypotesen kan därför inte förkastas. Det finns alltså inga skillnader mellan flickor 

och pojkar i årskurs 4-6, vare sig det gäller elevernas självförtroende (index_E9), 
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vårdnadshavarnas skattning av elevens matematiska förmåga (index_V8) eller lärarens 

bedömning av elevens prestationsnivå (L_prest_3).  

Jämförelser mellan årskurserna 4 och 6 
För att undersöka om det finns skillnader mellan årskurserna har elevers medelvärden 

från enkäterna i årskurs 4 jämförts med elever i årskurs 6. I Tabell 3 visas resultaten av 

jämförelserna mellan elevens självförtroende, vårdnadshavarens skattning av barnets 

förmåga samt lärarens bedömning av elevens prestationsnivå i årskurs 4 och 6. 

 

Tabell 3. Jämförelse mellan årskurs 4 och 6 i självförtroende, vårdnadshavares skattning av 

barnets matematiska förmåga samt lärares bedömning av prestationsnivå (Independent t-test).   

  Åk N Mean p 

Elevskattning 

(index_E9) 

4 42 78,92 
0,002* 

6 39 63,91 

Vårdnadsh.skattning 

(index_V8) 

4 42 78,37 
0,054** 

6 39 69,55 

Lärarbedömning 

(L_prest_3) 

4 42 70,24 
0,238 

6 39 60,26 

* Skillnad statistiskt signifikant (p < 0,05), ** Skillnad statistisk signifikant (p < 0,1) 

 

Resultaten visar att det inte finns någon skillnad i lärarens bedömning av elevens 

prestationsnivå mellan årskurs 4 och 6 (L_prest_3). Det är en viss skillnad i 

vårdnadshavarens skattning av barnets matematiska förmåga mellan årskurs 4 och 6 

(Index_V8), men signifikansen är under den nivå som accepteras i den här studien. 

Resultaten visar däremot att elevers självförtroende sjunker mellan årskurs 4 och 6 

(Index_E9). 
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Jämförelse mellan pojkar och flickor i årskurs 4 och 6 
För att undersöka om det finns skillnader mellan flickor och pojkar i olika årskurser har 

flickors medelvärden från enkäterna i årskurs 4 jämförts med flickors medelvärden i 

årskurs 6 och pojkars medelvärden i årskurs 4 med pojkar i årskurs 6. I Tabell 4 visas 

resultaten av jämförelserna mellan elevens självförtroende, vårdnadshavarens 

skattning av barnets matematiska förmåga samt lärarens bedömning av elevens 

prestationsnivå hos flickor och pojkar mellan årskurs 4 och 6. 

 

Tabell 4. Jämförelse av flickor och pojkars medelvärde i åk 4 och 6 (Independent t-test). 

  Åk N Mean p 

Flickor 

Elevskattning 

(index_E9) 

4 23 77,62 
0,103 

6 22 67,34 

Vårdnadsh.skattning 

(index_V8) 

4 23 73,91 
0,329 

6 22 67,61 

Lärarbedömning 

(L_prest_3) 

4 23 65,22 
0,799 

6 22 68,18 

Pojkar 

Elevskattning 

(index_E9) 

4 19 80,51 
0,005* 

6 17 59,48 

Vårdnadsh.skattning 

(index_V8) 

4 19 83,77 
0,065** 

6 17 72,06 

Lärarbedömning 

(L_prest_3) 

4 19 76,32 
0,031* 

6 17 50,00 

* Skillnad statistiskt signifikant (p < 0,05), ** Skillnad statistisk signifikant (p < 0,1) 

 

Resultaten visar att det inte finns någon skillnad mellan flickor i årskurs 4 och flickor i 

årskurs 6. Det är en viss skillnad mellan pojkar i årskurs 4 och 6 när det gäller 

vårdnadshavarens skattning av barnets matematiska förmåga (Index_V8), men 

signifikansen är under den nivå som accepteras i den här studien. Resultaten visar dock 

att lärarens bedömning av elevens prestationsnivå (L_prest_3) är högre för pojkar i 

årskurs 4 jämfört med årskurs 6. Dessutom är självförtroendet hos pojkar i årskurs 4 

högre än hos pojkar i årskurs 6 (Index_E9). 
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Diskussion 

Det avslutande kapitlet är uppdelat i tre delar; resultatdiskussion, förslag till fortsatt 

forskning samt metoddiskussion. I det första avsnittet diskuteras studiens resultat i 

relation till tidigare forskning och teoriavsnitt. Därefter ger jag förslag till vidare 

forskning. I det sista avsnittet lyfts bland annat metodvalets för- och nackdelar samt 

diskussion kring undersökningens trovärdighet.  

Resultatdiskussion  
En övervägande del av de elever som deltagit i undersökningen har enligt enkätsvaren 

ett bra självförtroende. Det är 90 procent av eleverna som har ett bra eller ett väldigt bra 

självförtroende i matematik. Dessa resultat liknar resultat som svenska elever visat i 

internationella studier. Svenska elever har i både PISA 2012 och TIMMS 2015 

konstaterats ha ett relativt bra självförtroende i matematik (Skolverket, 2013; Skolverket, 

2016). I jämförelse med PISA 2003 har dock svenska elevers matematikängslan ökat och 

ökningen av matematikångest för svenska elever var den näst största hos alla 

deltagande länders elever (Skolverket, 2013). Att eleverna som deltagit i den här 

undersökningen skulle lida av matematikångest, i någon större utsträckning, kan dock 

inte bekräftas utifrån resultatet. Studiens resultat visar heller inga skillnader mellan hur 

vårdnadshavare och elever värderar elevens matematiska förmåga. Tilliten till elevens 

matematiska förmåga från vårdnadshavare och självförtroendet hos elever stämmer 

dock inte överens med den prestationsnivå som lärare har bedömt att eleven ligger på. 

Både vårdnadshavare och elever skattar elevens förmåga högre än vad deras 

matematiklärare gör.  

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2019) står det att läraren ska stärka elevens 

tillit till sin egen förmåga och kanske beror tendenserna att eleverna skattar sin förmåga 

högre än läraren på att lärarna är duktiga på att ingjuta trygghet och tilltro hos eleverna. 

Eftersom det inte finns några skillnader mellan vårdnadshavare och elevernas 

skattning av elevens förmåga kan man också anta att en bidragande faktor till att 

svenska elever har visat så liten andel matematikångest och oro beror på att svenska 

vårdnadshavare är duktiga på att stötta sina barn. Tidigare forskning har visat att 

vårdnadshavares uppfattning om elevens kompetens har större påverkan på elevens 

självuppfattning än vad exempelvis barnets betyg har (Frome & Eccles, 1998). Samtidigt 

har forskning visat att vårdnadshavares tilltro till elevens kompetens i matematik är 

positivt kopplad till höga matematiska prestationer (Aunola, Nurmi, Lerkkanen & 

Puttonen, 2003). I denna studie är det dock tveksamt om vårdnadshavarnas tilltro till 

eleverna är en så stark framgångsfaktor, med tanke på att lärarens bedömning av pre-

stationsnivå är signifikant lägre än vad vårdnadshavarnas uppfattning om eleven är.  

I både nationella och internationella studier är det flickor som i högre utsträckning 

anger matematikångest och oroskänslor kring matematik, framförallt i de högre 

årskurserna (Skolverket, 2013; Skolverket, 2016).  I TIMSS-undersökningen från 2015 

syntes inga skillnader i självförtroende mellan könen i årskurs 4. I årskurs 8 däremot 

tenderade pojkar att ha ett större självförtroende i matematik än flickor (Skolverket, 

2016). I den här studien finns skillnader mellan pojkar i årskurs 4 och pojkar i årskurs 6 

när det gäller deras självförtroende. För flickor finns det inga skillnader när det gäller 

självförtroende. 
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Självförtroende är enligt forskning matematikångestens motpol, där ett ökat 

självförtroende för sin egen matematikförmåga minskar oroskänslor. I bakgrunden 

beskrevs en studie som visat att det var pojkar, inte flickor som led av matematikångest 

och hade sämre självförtroende (Dowker et al., 2019). I mellanstadiet blir 

matematikämnet mer abstrakt och nationella prov i matematik tar upp stora delar av 

årskurs 6. Om det dessutom är så som Devine et al. (2012) beskriver, att pojkars oro 

handlar om allmän testångest, kan en förklaring vara att oron för kommande nationella 

prov är orsak till pojkars lägre självförtroende i matematik i årskurs 6.  

Enligt ett socialkognitivt perspektiv är observation och härmande av andra 

människor central (Hoy & Karlberg, 2015). Personer som barnet kan identifiera sig med 

fungerar då som modell och blir en sorts inspirationskälla till barnet när det gäller vilka 

beteenden som verkar rimliga. Om det är så att elever har kamrater som visar oro kring 

matematik eller att attityden till matematik är att den är svår eller kanske till och med 

onödig finns det därmed en risk att denna inställning, beteende, sprider sig inom 

kamratgruppen. Oron för att misslyckas kan leda till att individen intalar sig själv om 

att den inte kan lära sig matematik och därmed förväntar sig att prestera dåligt i 

matematik (Karlsson, 2019).  

För pojkarna i den här studien är självförtroendet och prestationen lägre i årskurs 4 

jämfört med årskurs 6. Enligt Aarnos och Perkkilä (2012) samt Maloney et al. (2015) 

påverkar tidig oro inför matematik den matematiska prestationen negativt. Enligt flera 

forskare kan detta leda till en ond cirkel där lägre självförtroende leder till ett 

undvikande beteende vilket påverkar prestationsförmågan negativt och därmed sänker 

självförtroendet ytterligare (Dowker et al., 2019; Karlsson, 2019; Lindskog et al., 2017). 

I resultatet syns en försämring av självförtroende redan mellan årskurs 4 och 6. 

Eftersom matematikångest och bristande självförtroende i matematik antas ha både 

direkta effekter, när det gäller lägre matematikprestationer samt livslånga indirekta 

effekter när det gäller utbildning samt val av högre studier och framtida yrke (Dowker 

et al., 2019; Karlsson, 2019; Lindskog et al., 2017) är det av stor vikt att elever tidigt får 

hjälp och stöd i matematikutvecklingen för att utveckla ett starkt matematiskt 

självförtroende (Devine et al., 2012; Dowker et al., 2019; Karlsson, 2019). I Läroplanen 

för grundskolan (2019) står det att läraren ska planera och organisera undervisningen 

på ett sätt som gör att kunskap känns meningsfull och att eleven upplever att den egna 

förmågan utvecklas. Men det är också viktigt att utvecklingen faktiskt äger rum så att 

det inte enbart blir en övertro till förmågan. För att bibehålla självförtroendet i 

matematik är det viktigt att eleven känner att den uppnår resultat och utvecklas framåt 

(Hoy & Karlberg, 2015, Karlsson, 2018). 
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Förslag till fortsatt forskning 
Mycket internationell forskning finns att tillgå när det gäller relationer mellan 

matematiskt självförtroende, ångest och prestation. I en svensk kontext kan dock 

förståelsen både breddas och fördjupas. Större kvantitativa studier kan ge en mer 

generaliserbar bild av relationen mellan matematiskt självförtroende och matematiska 

prestationer. Kvalitativa studier som undersöker orsaker till förändringen av 

självförtroendet mellan årskurs 4 och 6 kan ge förslag på förändringar inom matema-

tikundervisningen. Huruvida vårdnadshavares egna matematiska självförtroende och 

matematikförmåga relaterar till elevernas förutsättningar skulle kunna undersökas 

genom större kvantitativa studier för att undersöka olika mönster. 

Metoddiskussion 
Elevenkäterna användes för att få en bild av hur eleverna skattar sin förmåga i mate-

matik och vårdnadshavarenkäterna användes för att undersöka hur vårdnadshavare 

uppfattar sitt barns matematiska förmåga och självförtroende. En del elever och 

vårdnadshavare påtalade svårigheter med att det inte fanns något mittenalternativ i 

enkäterna. Enkäter med fem svarsalternativ kan leda till att osäkra respondenter, mer 

eller mindre slentrianmässigt, svarar mittenalternativet. Samtidigt kan enkäter med 

enbart fyra svarsalternativ leda till att respondenter väljer att avstå från att svara på 

vissa frågor, eller att de fyller i flera alternativ (Bryman, 2018). I denna studie ledde 

båda varianterna till bortfall, vilket kan påverka resultatet om bortfallet är stort. 

Bortfallet av denna anledning var dock marginellt och valet att ha inte ha något neutralt 

alternativ eller alternativ för Vet inte i enkäterna, förefaller fortfarande rätt. 

Intervjuer med vårdnadshavare hade eventuellt gett en bättre bild av 

vårdnadshavarnas tilltro till elevernas matematiska förmågor. Enkäternas slutna frågor 

gör att det blir tydligare och enklare för deltagarna att svara samt förenklar hanteringen 

av information som samlas in (Bryman, 2018). Samtidigt har deltagarna ingen möjlighet 

att lägga till något och utveckla sina svar och jag som forskare kanske missar viktig 

information (Bryman, 2018). En möjlighet som jag tänkt på i efterhand är att lägga till 

ett fritextområde i slutet på enkäten, där deltagarna kan utveckla sina tankar kring 

varför de svarat som de gjorde.  

En annan, kanske ännu bättre, möjlighet är att göra en tvärsnittsstudie där enkäter 

kompletteras med intervjuer (Bryman, 2018). Att intervjua vårdnadshavare skulle ge 

djupare kunskap om hur vårdnadshavare ser på sina egna och elevens matematiska 

förmåga (Bryman, 2018). Man skulle då också få reda på hur involverade 

vårdnadshavaren är i elevens matematikstudier. Om eleven bor tillsammans med två 

vårdnadshavare kan det vara så att det endast är en av dessa som hjälper eleven med 

matematikläxor och liknande, men att det var den andre vårdnadshavaren som svarade 

på enkäten. Att då jämföra vårdnadshavarens självförtroende i matematik och tilltro till 

elevens förmåga med lärares bedömning av elevens prestation eller elevens 

självförtroende kan då bli missvisande. 

I studien har jag valt att använda två olika t-test för att mäta signifikansen i resultatet. 

Vanligtvis används t-test för att jämföra medelvärden för två olika index. Beroende t-

test, det vill säga t-test av medelvärdesskillnader vid parvisa mätningar (Paired t-test) 

används normalt när man har två mättillfällen på samma individer och vill undersöka 

om medelvärdena skiljer sig åt. För att ändå få en uppfattning om skillnader mellan de 
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olika grupperna i den här begränsade studien har de valda metoderna bedömts vara 

tillräckliga. 

På grund av svårigheterna att få skolor att delta blev underlaget lägre än vad jag 

först planerade. Även om jag fick till ett tillräckligt stort antal respondenter till studien, 

tror jag att skillnader blivit tydligare med ett större urval. Så här i efterhand kan jag 

konstatera att det förmodligen varit bättre att be om ett möte med ansvariga 

matematiklärare på de olika skolorna. I några fall där rektorer eller lärare varit 

tveksamma till att delta, har detta förändrats när jag träffat dem på plats och beskrivit 

syftet och planen för genomförande. Trots att jag lade mycket möda på att skriva 

informativa mejl till rektorer och lärare verkar det fortfarande vara så, trots 

digitaliseringens guldålder, att personliga möten är bäst.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Elevenkät, vårdnadshavarenkät och lärarenkät 

 

Elevenkät 

 

Ditt namn (för- och efternamn):  

 

 

 

  

 

Är du flicka eller pojke?       

 

Flicka  

 

Pojke  

 

Hur bra tycker du att följande 

stämmer om matematik?  

Sätt ett kryss under det alternativ 

som passar bäst till påståendet: 

Stämmer 

precis 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

inte så bra 

Stämmer  

inte alls 

Det brukar gå bra för mig i 

matematik 

    

Matematik är svårare för mig än för 

många av mina klasskamrater 

    

Jag är helt enkelt inte bra i 

matematik 

    

Jag lär mig snabbt i matematik 

    

Matematik gör mig nervös 

    

Jag är bra på att lösa svåra 

matematikuppgifter 

    

Min lärare säger att jag är bra i 

matematik 

    

Matematik är det svåraste ämnet för 

mig 

    

Jag blir förvirrad av matematik 

 

 

 

   

 



 

II 

 

 
Vårdnadshavarenkät 

Den här enkäten handlar om vad du tror eller 

tycker, du behöver alltså inte veta säkert för 

att svara. De två första frågorna handlar om 

dig som vårdnadshavare och de resterande 8 

frågorna handlar om ditt barn. 

Enkäten är ifylld av:  

Mamma eller kvinnlig vårdnadshavare 

 

Pappa eller manlig vårdnadshavare 

Barnets namn (för- och efternamn):  

 

Sätt ett kryss under det alternativ som du 

anser passar bäst till påståendet: 

Stämmer 

precis 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

inte så bra 

Stämmer 

inte alls 

1. Jag tycker om matematik 
    

 

2. Matematik gick lätt för mig i 

skolan 

    

 

3. Det brukar gå bra för mitt barn i 

matematik 

    

 

4. Jag tror att matematik är svårare 

för mitt barn än för många av 

klasskamraterna 

    

 

5. Matematik är inte mitt barns 

starkaste ämne 

    

 

6. Mitt barn lär sig snabbt i 

matematik 

    

 

7. Matematik gör mitt barn nervös 
    

 

8. Mitt barn är bra på att lösa svåra 

matematikuppgifter 

    

 

9. Mitt barns lärare säger att mitt barn 

är bra i matematik 

    

 

10. Matematik är det svåraste ämnet  

för mitt barn 

    

 

 

Denna sida klipps ut 

och lämnas in 



 

III 

 

Lärarenkät 

 

Namn på eleven (för- och efternamn): 

 

Hur länge har du undervisat eleven? 

(svara med terminer eller läsår) 

 

Utifrån din samlade kunskap om elevens 

matematiska kunskaper, kryssa i det som 

stämmer bäst 

 

Under medel 

 

Medel 

 

Över medel 

 

1. Elevens matematiska förmåga är  

just nu på följande nivå 

 

Utifrån din uppfattning om elevens självbild,  

kryssa i det alternativ som stämmer bäst 

 

Under medel 

 

Medel 

 

Över medel 

 

2. Elevens egen tilltro till sin  

matematiska förmåga är 

 

 

 

Klipp på den streckade linjen 



 

IV 

 

Bilaga 2. Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Linda Östblom och går mitt sista år på Grundlärarutbildningen vid 

Mittuniversitet i Sundsvall. Nu i höst ska jag skriva ett examensarbete i matematik och 

min studie kommer att handla om attityder och självkänsla kopplat till prestation i 

ämnet matematik.  

Jag behöver hjälp från vårdnadshavare, elever och lärare. Ni kommer att få fylla i en 

enkät, och det insamlade materialet kommer endast att användas i det här 

examensarbetet. Efter att jag samlat in enkäterna kommer materialet att kodas, vilket 

betyder att inga namnuppgifter kommer att lagras i någon datafil. Resultatet redovisas 

helt anonymt, utan kopplingar till vare sig namn, klass eller skola. Så snart 

examensarbetet har blivit godkänt kommer allt material att förstöras.  

Det är helt frivilligt att delta och i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer kan Ni när som helst avsluta er medverkan utan att motivera orsaken. Om Ni 

ångrar ert deltagande så kommer insamlad data att strykas ur materialet. 

För att delta i studien besvaras medgivandet nedan samt den bifogade 

vårdnadshavarenkäten. Lägg materialet i kuvertet, klistra igen och låt ditt barn lämna 

kuvertet till skolan. Om Ni har några funderingar får ni gärna kontakta mig eller min 

handledare via e-post eller telefon.  

 

Jag hoppas på ett högt deltagande och spännande resultat!  

 

Med vänliga hälsningar  

Linda Östblom    Handledare: 

    Nina Eliasson 

Telefon, xxx-xxx xx xx   xxx-xxx xx xx 

Email, xxxxxxxx@xxxxxx.xx   xxxxxxxxxxx@xxxx.xx 

 

Jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Ort och Datum: 

Namn på barnet:  

Målsmans underskrift: 

Målsmans underskrift:   

 

 

mailto:xxxxxxxx@xxxxxx.xx


 

V 

 

Bilaga 3. Spridningen av resultat på elevenkät 

Elevenkäten hade nio frågor, utifrån dessa skapades ett index (index_E9). Detta index 

avser att mäta elevernas självförtroende. Ett medelvärde på enkäten under 50 

kategoriseras i denna studie som ett dåligt självförtroende, medan ett medelvärde över 

50 kategoriseras som ett bra självförtroende. I Tabell 5 visas spridningen i elevernas 

resultat i elevenkäterna.  

 

Tabell 5. Spridningen av medelvärden på elevenkäten (index_E9) 

Intervaller Antal elever 

0-10 0 

10-20 1 

20-30 4 

30-40 6 

40-50 7 

50-60 14 

60-70 12 

70-80 32 

80-90 26 

90-100 24 

 

Resultatet visar att majoriteten av eleverna (90 procent) har ett medelvärde över 50, med 

en koncentration kring ett medelvärde mellan 70 och 80.  

 


