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Abstract 
 
Yrkesprogram är den del av gymnasiet som uppvisar störst andel elever med det underkända 

betyget F i matematik. Men även mellan de olika yrkesprogrammen finns det skillnader. 

Syftet med denna undersökning är att få en förståelse för elevers motivation för ämnet 

matematik inom yrkesprogrammen. Finns det skillnader mellan olika program och möjliga 

orsaker? Undersökningen genomfördes genom gruppintervjuer där elever från El- och 

energiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt Bygg- och 

anläggningsprogrammet deltog. Gruppintervjuerna genomfördes program för program och 

Peter Kloostermans intervjuverktyg användes. Resultatet visade på ganska stora skillnader 

mellan de deltagande programmen i vissa aspekter. Utifrån resultatet fördes diskussion som 

pekade på att det kunde vara kulturella aspekter som låg bakom skillnader på motivation 

mellan de olika programmen. Även studieteknik kan påverka motivationen för ämnet 

matematik. 
 

Nyckelord: 
Matematik, motivation, gruppintervjuer, yrkesprogram. 
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Inledning 
Ett flertal rapporter visar att svenska elevers resultat blir sämre i skolan och framförallt inom 

matematik. Till exempel visas det i PISA (2013, s. 5) att den svenska skolan är den som har 

tappat mest från föregående mätning där poängen har backat med 3,3 poäng till 478 jämfört 

med förra mätningen. Liknande resultat kan man läsa om i TIMMS (Skolverket 2008). 

Resultat visar också att det är stor skillnad på hur många elever som blir godkända i 

matematik mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Andelen elever som 

gick på ett yrkesprogram och fick det underkända betyget F i matematik 1a var 29,9 % av 

totalt 22 891 elever. Samma siffra för högskoleförberedande program och matematik 1b och 

1c är 16,4 % (totalt 28 899 elever) respektive 5,3 % (4 828) (Skolverket 2014). 

 

Varför har yrkesprogrammen flest elever med betyget F inom matematiken? Bidragande 

orsaker kan vara att flera av eleverna som går på ett yrkesprogram kommer från familjer där 

föräldrarna inte har studerat vidare efter avslutad grundskola eller gymnasium (SOU 

1997:107, s. 91). Det kan också vara för att elever känner sig skoltrötta och väljer 

yrkesprogram för att slippa mer teoretiska ämnen. Eller att betyg från grundskolan inte är 

tillräckligt bra för att komma in på det program som de hade sökt i första hand till 

gymnasieskolan. Alla dessa saker kan bidra till att eleverna på yrkesprogram känner mindre 

motivation eller lust att studera och då framförallt inom matematik (SOU 1997:107). 

 

Om man skulle vilja göra en riktad insats för att göra resultaten bättre i matematikämnet är 

elever som läser matematikkursen 1a på yrkesprogram en lämplig målgrupp. Dels är gruppen 

elever inom yrkesprogrammen en stor del av den totala populationen inom matematik (ca 40 

%), dels är betygen och resultaten sämre där jämfört med de högskoleförberedande 

programmen vilket gör att effekten av förbättrade resultat blir stor för det totala resultatet i 

matematikämnet. 

 

Statistik visar även på att det finns skillnader när det gäller betyg inom matematik mellan 

yrkesprogram också. De elever som klarar sig bäst inom yrkesprogrammen är de som går El- 

och energiprogrammet medan elever från Handels- och administrations- samt Vård- och 

omsorgsprogrammet är de med högst andel F i slutbetyg på kurs 1a i matematik (Skolverket 

2014). 

 

Att det finns skillnader mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande program visar 

tidigare studier på. Även möjliga orsaker till varför det kan vara på detta viset (SOU 

1997:107). Men varför finns det skillnader även inom yrkesprogram när det gäller betyg och 

resultat inom matematik på gymnasienivå? Är det skillnad på motivation för matematik 

mellan programmen eller kan det vara andra orsaker som ger skillnader i betyg bland de olika 

elevgrupperna? 
 

Syfte och frågeställning 
 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att få en förståelse för elevers motivation inför 

matematikämnet på gymnasieskolans yrkesprogram. 

 

Frågeställning 
Finns det några skillnader i elevernas motivation inför ämnet matematik mellan de olika 

yrkesprogrammen? 

Vad kan det bero på? 



 

Bakgrund 

 

Vad påverkar valet av gymnasieprogram  
Gymnasieskolan är uppbyggd med huvudsakligen två olika inriktningar (Skolverket 2011a, s. 

16) högskoleförberedande program och yrkesprogram. De högskoleförberedande programmen 

innehåller mer teoretiska ämnen och de är Ekonomiprogrammet (EK), Estetiska programmet 

(ES), Humanistiska programmet (HU), Naturvetenskapsprogrammet (NA), 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och Teknikprogrammet (TE). Dessa program ska ge en 

grund för fortsatta studier efter gymnasietiden. 

 

Yrkesprogrammen ska ge en grund för ett fortsatt yrkesliv. De är Barn- och fritidsprogrammet 

(BF), Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), El- och energiprogrammet (EE), Fordons- 

och transportprogrammet (FT), Handels- och administrationsprogrammet (HA), 

Hantverksprogrammet (HV), Hotell- och turismprogrammet (HT), Industritekniska 

programmet (IN), Naturbruksprogrammet (NB), Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

(RL), VVS- och fastighetsprogrammet (VF) samt Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 

(Skolverket 2011a, s. 16). Vidare i detta arbete kommer de förkortningar som står inom 

parentes att användas istället för hela namnet. 

 

Valet till gymnasial utbildning som elever gör i åk 9 påverkas av flera faktorer som avgör ifall 

de väljer att söka till ett studieförberedande- eller ett yrkesprogram. En stor påverkan på valet 

är den sociala bakgrund som eleverna kommer från och föräldrarnas utbildning. Det har visat 

sig att elever som kommer från ett akademiskt hem där någon eller båda föräldrarna har en 

högre utbildning än gymnasial tenderar att välja studieförberedande program. De elever vars 

föräldrar inte har eftergymnasial utbildning tenderar att vara överrepresenterade på 

yrkesprogrammen. Men det finns elever från det mindre utbildade hemmet som söker sig till 

högskoleförberedande program och gör bra ifrån sig där. Den omvända situationen att elever 

från ett hem med en högre utbildning väljer ett yrkesprogram verkar inte vara lika vanligt 

(SOU 1997:107, s. 91). Även den sociala bakgrunden och föräldrarnas utbildning har visat sig 

spegla elevernas resultat. De elever som har föräldrar med en högre utbildning samt att 

föräldrarna har ett arbete med högre status gör att eleverna tenderar att prestera bättre i skolan 

jämfört med elever från familjer där föräldrarna är lågutbildade (Skolverket 2004, s. 30). 

 

Även kön och betygen i grundskolan har betydelse för hur valet till gymnasiet ser ut. Flera 

program på gymnasiet är antingen flick- eller pojkstereotypa. Till exempel är utbildningar 

som BA, EE, FT väldigt pojkdominerande och i program som BF och HA är det en 

övervägande del flickor. När syo-funktionärer kommer in i bilden och de diskuterar med 

eleverna om eventuella utbildningar blir betygen en stor del av diskussionen. Eleverna brukar 

upplysas om vilka betyg som krävs för att komma in på olika program (SOU 1997:107, s. 

91f). De elever som har ett bättre betyg med sig från grundskolan tenderar att söka sig till 

högskoleförberedande program och de elever som har sämre betyg tenderar att söka sig till 

yrkesprogram. För de elever som har för avsikt att söka vidare utbildning efter avslutade 

gymnasiestudier har betygen en större vikt än för de elever som har för avsikt att söka sig ut 

till arbetslivet direkt efter avslutad gymnasial utbildning. Där är utbildningen och vad man lär 

sig det viktigaste för att man ska kunna göra ett bra arbete ifrån sig efter avslutad 

gymnasieskola (SOU 1997:107, s. 29).  

 

Det finns en allmän uppfattning om att det är skillnad på yrkesprogram jämfört med 

högskoleförberedande program. Till exempel säger media att elever som går på yrkesprogram 

gör det för att de är studietrötta. Den uppfattningen delas av vuxna och föräldrar till elever 



 

men även lärare och eleverna själva menar att det är skillnad på de två olika inriktningarna. 

Även statusen mellan att studera på ett högskoleförberedande program gentemot att studera 

inom ett yrkesprogram skiljer sig åt (Lindh 2001, s. 61ff; SOU 1997:107, s. 31). 

 

Resultat från nationella prov inom matematik visar på att det finns skillnader mellan de olika 

yrkesprogrammen också. Statistik från kursprov i matematik 1a visar att det är HA och VO 

som har störst andel F i betygsbedömningen tätt följt av HV och FT. De som visar på lägst 

andel F i betygsbedömningen är EE som bara har 17,2 % utav eleverna med bedömningen F 

(Skolverket 2014). En annan orsak som kan påverka betyg är att de elever som kommer in på 

sitt förstahandsval när de väljer program på gymnasienivå tenderar att klara av sin utbildning i 

en större utsträckning än de elever som går på ett program som inte är elevernas 

förstahandsval (SOU 1997:107, s. 157). 
 

Motivation 
Motivation är ett av de begrepp som förekommer allra mest vid psykolokiska undersökningar 

om utbildning och pedagogik. Men samtidigt är det ett av de begrepp som har presenterats på 

flest olika sätt och olika definitioner (Giota 2001, s. 19). I Skolverkets (2003, s. 6) rapport 

Lusten att lära pratas det om vikten med att känna motivation samt lust för att lära. Dels för att 

veta hur lusten för eleverna att lära sig ska uppstå men även hur den kan vidhållas genom hela 

skolgången. I Lusten att lära hänvisar man till Börjesson som menar att lusten att lära är 

samma sak som motivationen och att lusten att lära är en central del av den svenska skolan. 

Börjesson definierar begreppet motivation som "lust och vilja att lära". Han menar vidare att 

när man har en ambition och för avsikt att lära sig och att individen även känner lust för att 

lära inom området så är det motivation (SOU 2000:19, s. 32f). 

 

Motivation handlar om hur man upplever en aktivitet. Till exempel när barn undersöker sin 

omgivning under uppväxten utforskar de olika saker hela tiden för att få en förståelse. Dessa 

utforskningar är för deras egen del. De lär sig inte för att kunna vidareförmedla kunskapen 

och berätta vad de har sett vilket kallas för inre motivation. En inre motivation är att man 

känner lust eller vilja för att lära eller göra något för att individen själv vill och inte känner 

tvång (Deci & Ryan 1990, s. 253). Om individen gör en handling för att denne är tvungen 

eller för att handlingen får konsekvenser efter avslutad aktivitet, som belöning eller straff 

genom t.ex. betyg, handlar det om extern eller yttre motivation. Om till exempel en individ 

gör något för egen vilja men efter ett tag tappar lusten eller intresset för uppgiften, fortsatte 

bara individen att göra aktiviteten ifall det var utomstående påtryckningar som straff eller 

belöning med i bilden. Då har motivationen övergått från att vara en inre till att ha blivit en 

yttre motivation (Deci & Ryan 1990, s. 253f). 

 

Giota har studerat hur elevers resultat påverkas av motivation. Den mest framgångsrika 

gruppen elever i skolan var de som försökte uppfylla de förväntningar och krav som andra 

hade på dem. Att eleverna försökte förutse och vara mer förberedda för framtida mål gjorde 

dem mer framgångsrika. De elever som försökte att leva upp till inre och yttre motivation, 

med tanke på varför man ska gå i skolan, var näst mest framgångsrika. Giota skapade även en 

grupp elever som hade en mer "här och nu" liknande mål med sin utbildning till exempel att 

de inte såg utbildningen i ett större sammanhang utan bara ville göra så bra ifrån sig som 

möjligt för att få ett bra resultat eller betyg. Denna grupp visade liknande resultat och 

måluppfyllelse över en längre tid som elever med en negativ inställning till skola och 

utbildning över huvud taget. Sett till det hela tyder det på att elever som har större mål med 

sin skolgång presterar bättre än de elever som fokuserar mer på skolan just nu och de mål som 

skolan har satt upp (Giota 2001, s. 7). 



 

I Skolverkets (2003, s. 8f) rapport Lusten att lära frågar man elever när lust att lära infinner 

sig. Eleverna menat att lusten att lära infinner sig när man får en aha-upplevelse. Eleverna 

känner sinnlig glädje rent intellektuellt, emotionellt och socialt. Många elever menar också att 

lusten att lära infinner sig när både kropp och själ engageras samtidigt som i estetiska och 

praktiska ämnen. 
 

Elevers motivation till matematik 
En av de största faktorerna som gör att elever tappar motivation för att lära i skolan är att 

eleverna måste ställa om sin inre verklighet och värld (inre motivation) för att kunna anpassa 

den efter de krav som ställs på dem (yttre motivation). Det kan vara förväntningar och krav 

som vuxna ställer på att eleverna inte ska lära för egna behov utan vad andra menar att de ska 

lära sig (Deci & Ryan 1991 i Giota 2002, s. 284). Det har visat sig att det endast är de elever 

som klarar sig bäst kunskapsmässigt jämfört med studiekamraterna som är de som klarar av 

att genom yttre motivation nå framgång (Nicholls 1979, Giota 2001 i Giota 2002, s. 284). 

 

Det verkar som att motivationen för ämnet matematik minskar för eleverna kring årskurs fem. 

Eleverna börjar tycka att matematik är det tråkigaste ämnet och de som klagar mest är de som 

har lättast för ämnet. Eleverna tycker att det är för lite utmaning och att matematiken består av 

för mycket upprepningar (Skolverket 2003, s. 18). En del elever tycker att de har fått en 

djupare förståelse för matematiken när de kommer till gymnasieskolan vilket leder till att 

ämnet har blivit intressant igen. Men de elever som har haft svårt för matematiken under 

grundskolan verkar ha gett upp hoppet för matematik. Många misslyckanden och att ämnet är 

obegripligt har gjort att eleverna tappar motivationen för matematik (Skolverket 2003, s. 22). 

Om elevernas föreställningar av den egna förmågan förloras och ifall intresset för matematik 

tappas i ett tidigt skede kan det leda till att individerna känner ett ointresse eller rent utav ett 

obehag för matematiken (Thorén 2008, s. 57). Man framhåller även föräldrarnas betydelse för 

elevernas tyckande och tänkande om matematik. Ifall föräldrarna vidareförmedlar deras 

negativa inställning till matematik till deras barn genom att till exempel påstå att det inte är 

konstigt att barnet saknar intresse för matematik eftersom föräldern själv upplever ämnet som 

problematiskt, kan detta vara en bidragande orsak till varför elever har en negativ inställning 

vilket i sin tur kan leda till att tron på den egna förmågan att lära sig minskar (Thorén 2008, s. 

60). 

 

Kloosterman (2002, s. 248) listar flera undersökningar där man undersökt sådant som har med 

elevers motivation att göra, t.ex. attribut teori, självkänsloteori, egen effektivitetsteori och 

måluppfyllelseteori. Alla dessa teorier hävdar att individerna bara anstränger sig om de ser att 

det kan leda till att deras egna mål uppfylls. Men trots alla dessa teorier menar Kloosterman 

att de inte är så applicerbara inom området matematik på gymnasienivå. Istället försöker 

Kloosterman få en förståelse för hur kunskap och föreställningar inom matematiken kan 

påverka elevernas handlingar inom ämnet. 
 

Varför matematik 
En fråga är om matematikundervisningen i de yrkesförberedande programmen är relevant för 

elevernas utbildning. Eller som Engström (2005, s. 6) frågar sig, är det inte bättre att skolan 

utbildar eleverna i saker som de har nytta av, som att deklarera, köra bil, reparera lägenheten 

o.s.v. Ett viktigt begrepp som Engström lyfter är det som på senare tid har kallats för 

reasoning. Reasoning kan sägas vara ett samlingsbegrepp för att "resonera, argumentera, göra 

slutledningar och att leda bevis - med andra ord att kommunicera det som vi har möjlighet att 

veta något om" (Engström 2005, s. 9). Under matematikens syfte på gymnasienivå står det att: 

 



 

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: 

 

3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och 

resultat. 

4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en 

modells egenskaper och begränsningar. 

5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 

6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. (Skolverket 2011b, s. 

90). 

 

Allt detta är en form av reasoning. Engström menar vidare att matematiken ur ett demokrati 

perspektiv är kanske det viktigaste av alla ämnen eftersom reasoning är en central del inom 

matematiken och eleverna ges tillfällen att ta "ställning genom att lyssna, överväga, söka 

argument och värdera, samtidigt som det finns en kollektiv strävan efter att finna värden och 

normer som alla kan enas om" (2005, s. 10). Detta kan ses som en del i det Niss listar som 

aspekter varför matematik ska finnas med i skolan som ämne överhuvudtaget. De tre 

aspekterna är: 

 
1. För att bidra till den socioekonomiska samhällsutvecklingen 

2. För att bevara vår kultur 

3. För att förse individen med de nödvändiga kunskaper som krävs för att klara av privat- och 

arbetsliv. (Niss 1996) 

 

Stenhag delar upp argument för matematiken i två kategorier, direkta och indirekta. I den 

indirekta kategorin ges exempel på att kunskaper och färdigheter inom matematik kan 

underlätta annat lärande. Denna kunskap kan hjälpa individer med att fråga sig ifall denne är 

på rätt väg eller om individen ska försöka lösa problemet från ett annat håll. I Stenhags egna 

undersökning upptäckte han att det fanns ett samband mellan resultatet på ett tidigt 

matematikprov under den första terminen på ett universitet och antalet högskolepoäng efter 

fyra terminer på högskoleprogrammet. De elever som presterade sämre resultat på provet 

tenderade att få färre högskolepoäng medan elever som presterade bra på provet även 

tenderade att få fler högskolepoäng. Enligt Stenhag kan detta förklaras med att elever som 

presterade sämre på provet kanske saknade motivation och kanske fanns det en osäkerhet ifall 

dessa elever hade hamnat på rätt program (Stenhag 2010, s. 15f). Stenhag har flera olika 

förslag till varför matematik är viktigt i skolan. Från att eleverna behöver utveckla sitt 

matematiska kunnande för att klara av gymnasiet och därefter eftergymnasiala utbildningar 

till att individer behöver matematiken för att kunna stå upp för sig i det demokratiska 

samhället. Det talas även om det höga värdet som matematiken har i dagens samhälle 

(Stenhag 2010, s. 46ff). Eller som Stenhag avslutar sin sammanfattning, "Matematiken har 

årtusendena igenom ansetts - och anses även idag - som ett viktigt utbildningsämne." (Stenhag 

2010, s. 48). 
 

Kultur 
När man tala om hur olika organisationer kan fungera brukar man ta upp den sociala 

gemenskapen och den kultur som förekommer. Man menar att organisationskulturen kan göra 

att de individer som deltar i kulturen upplever motivation och även att gemenskapen kan 

upplevas som ångestdämpande. En organisation som arbetar gemensamt gör att det blir lättare 

för individerna att uppfatta värderingar och även att arbeta mot gemensamma mål vilket kan 

leda till ökad motivation (Jacobsen och Thorsvik 2008, s. 137). 

 



 

Gustavsson (2013, s. 80ff) menar att undervisningen av karaktärsämnen inom 

yrkesprogrammen bedrivs mer i from av en yrkespraktik där eleverna får lära sig till exempel 

genom rollspel, gruppuppgifter, instruktioner, eller genom att härma en lärare. Gustavsson 

menar att undervisningen inom dessa ämnen är knutna till att visa yrkets kultur, kompetens 

och krav. Lärarna försöker att överföra den kultur som kan finnas inom det aktuella yrket och 

eleverna ska återskapa och ta till sig den. Undervisningen ger relativt snabbt ett resultat och 

återkoppling som visar ifall eleverna har gjort rätt och uppfattat situationerna på ett bra sätt. 

Hela utbildningens syfte är att göra eleverna anställningsbara efter skolgång. Denna typ av 

utbildning och lärande gör att eleverna nästan aldrig blir passiva till skillnad mot de teoretiska 

ämnena. Kärnämnena har en stark relation till det eventuella yrket och det kommande livet för 

eleverna. Det kan man inte säga att de teoretiska ämnena har för eleverna. 

Skolans effekt på elever och deras utveckling kan delas upp det i olika faktorer. Edmonds 

(1979, s. 22) nämner bland annat att skolan ska försöka betona basfärdigheter, att skolan ska 

ha ett starkt pedagogiskt ledarskap och att det inte finns konflikter utan att eleverna 

tillsammans med lärarna istället upplever det som ett öppet klimat. Även att man med jämna 

mellanrum ska utvärdera eleverna och deras utveckling samt att skolan ska ha höga 

förväntningar på eleverna. I en av Skolinspektionens (2012, s. 12) rapporter visar deras 

kvalitetsgranskning på att lärares förväntningar på elever i yrkesprogram är lägre i teoretiska 

ämnen. Lärarna motiverar denna lägre förväntning med att eleverna inte har drivkraften eller 

viljan att skaffa sig ett högre betyg än godkänt. 

 

I en studie som gjordes av Boström visar resultatet att det var ca 20-35 % av eleverna på 

yrkesprogrammen som hade en allmän låg motivation till studier medan 3-5 % av eleverna 

hade hög motivation till studier (2013, s. 55). Vidare visas det att många elever har svårt att 

anpassa sig till ordning och regler och att de kan uppföra sig provocerande. Borgström 

diskuterar ifall detta kan vara en följd av att eleverna på yrkesprogrammen har en låg 

motivation (2013, s. 59f). 
 



 

Ramverk 
Som stöd för metod och analys har Kloostermans (2002) intervjuverktyg används. Verktyget 

undersöker vilka faktorer som kan påverka elevers motivation och hur deras egna 

föreställningar påverkar motivationen inom ämnet matematik. Kloostermans undersökning 

bygger på tidigare studier som Kloosterman har gjort tillsammans med andra forskare 

(Kloosterman & Stage, 1992; Kloosterman, Raymond & Emenaker, 1996). Undersökningen 

försöker få fram faktorer som kan påverka motivationen utifrån olika kategorier. En stor 

inverkan på elevers intresse av och hur motiverade de är inför ämnet matematik kan komma 

från deras föreställning om matematik och matematiskt lärande (Kloosterman 2002, s. 247). 

Kloosterman menar att elevers föreställning om matematik har en stor betydelse för 

motivationen och att få eleverna motiverade är ett stort mål med undervisningen. Tidiga 

studier om motivation behandlade ämnet som en inre drivkraft men under 1950-talets senare 

del började man diskutera motivation som en produkt av förväntan av att lyckas genomföra 

uppgifter. 

 

I Kloostermans arbete med att framställa ett intervjuunderlag för att undersöka vad som är 

avgörande för elevers motivation använde han sig av delar från olika kognitiva 

motivationsteorier i en och samma studie. Teorierna var attribut teori, självkänsloteori, egen 

effektivitetsteori och måluppfyllelseteori. Vissa hävdar att det är olämpligt att blanda dessa 

teorier men Kloosterman menar att lärare och forskare behöver få veta vilka av dessa teorier 

som är mer lämpad för att få elever motiverade att lära sig matematik. Kloosterman menar 

vidare att det inte är någon av teorierna som har blivit noggrant testad när det kommer till 

matematiskt lärande vilket medför att arbetet är motiverat (Kloosterman 2002, s. 248). 

 

Detta intervjuinstrument är en vidareutveckling av det intervjuunderlag som arbetades fram av 

Kloosterman 1996. Undersökningen utgår från att motivation påverkar det matematiska 

lärandet och att motivation i sin tur är ett resultat av föreställningar om (a) matematik som 

ämne, (b) självuppfattningen om det matematiska lärandet, (c) matematiklärarens roll, och (d) 

andra föreställningar om matematiskt lärande. Kloosterman arbetade fram ett 56 frågor stort 

underlag tillsammans med åtta andra erfarna matematiker inom området undervisning. En 

senare upplaga har reviderats till att innehålla 51 frågor under 12 olika kategorier. Tanken 

bakom dessa olika kategorier är att se ifall något perspektiv var mer relevant för att förstå 

elevers motivationsproblem (Kloosterman 2002, s. 249f). 
 

Frågorna 
Frågorna är indelade och behandlar olika områden avsedda att leda till en bättre förståelse för 

motivationen till matematikämnet (Kloosterman 2002, s. 249). (Hela intervjuverktyget kan 

hittas på sidorna 266-269 (Kloosterman 2002)). Frågorna delades in i tolv huvudområden för 

att se om något område hade starkare samband med motivation än andra områden. Dessa 

områden är: Generell bakgrund, Indiana Mathematics Belief Scales (IMBS), Tyckande om 

skola och matematik, Ansträngning inom matematik, Icke-skolrelaterad påverkan på 

motivation, Självförtroende inom matematik, Naturliga förmågor inom matematik, 

Målorientering och ansträngning, Studievanor inom matematik, Matematik innehåll, Metoder 

för bedömning och Elevers förväntningar på lärare (Kloosterman 2002, s. 250-253) (egen 

översättning). Indiana Mathematics Belief Scales (IMBS) är en 36-frågor stor kvantitativ 

undersökning för att få en grund för elevernas uppfattningar om matematik (Kloosterman 

2002, s. 250). Frågorna inom IMBS kunde identifiera elever där resultatet visade på 

ytterligheter samt elevernas egen syn av dem själva som matematikelever (Kloosterman 2002, 

s. 254). 

 



 

I nästa avsnitt presenteras intervjufrågorna som används i denna undersökning tillsammans 

med beskrivning av möjliga analyser. I anslutning till varje område kommenteras även de 

resultat som Kloosterman (2002) fick i sin undersökning. 

 

Generell Bakgrund 

1. Är detta program dit förstahandsval? Varför har du valt detta program? 

2. Vad har du fått för betyg i matematik förut? 

3. Hur såg dina betyg ut i andra ämnen under högstadiet? 

4. Vad har du för planer efter gymnasiet? Vidare studier eller jobb?  

Under frågorna om bakgrunden fokuseras det på tidigare matematikkurser och planerna för 

framtiden. Dessa frågor hjälper till att förstå elevernas mönster för lyckande och misslyckande 

inom matematiken och för skolan över huvud taget. Till exempel kan frågan om framtiden 

leda till en förståelse ifall eleverna är villiga att lägga ner mer arbete för att uppnå framtida 

mål (Kloosterman 2002, s. 250). 

 

I Kloostermans (2002) undersökning medförde de första frågorna att stämningen lättades upp 

samtidigt som de gjorde eleverna förberedda på vilka typer av svar som man sökte efter. I 

undersökningen visade det sig att elever som närmade sig studenten hade tänkt mer på deras 

framtidsplaner än elever som befann sig i början av gymnasiet (Kloosterman 2002, s. 254). 

 

Tyckande om skolan och matematik 

5. Vilka ord skulle du beskriva skolan med? 

6. På en skala 1-10 hur skulle du beskriva vad du tycker om skolan där 10 är bäst? Vad 

gillar och inte gillar du? 

7. På en skala 1-10, hur nyttig är skolan för dig för det du Vill göra sen (4)? Finns det 

mer eller mindre relevanta saker och ämnen i skolan? 

8. På en skala 1-10, vad tycker du om matematik? Finns det områden i matematiken som 

du gillar/inte gillar? (algebra? Lärobokens uppgifter? Berättelseproblem för svåra?) 

lätt/svårt? 

9. Har du alltid tyckt så här om matematiken? Och om skolan? 

När man undersökte tyckande om skolan och matematiken letande man efter mönster utifrån 

motivationen för matematik relaterat till andra skolämnen. Är det bara motivationen för 

matematiken som är bra eller dålig eller har eleverna liknande motivation för alla ämnen i 

skolan (Kloosterman 2002, s. 251). 

 

På den femte frågan om "Vilka ord skulle du beskriva skolan med?" blev svaren så olika för 

Kloosterman att de inte gick att kategorisera. Svaren var allt från att skolan var kul till 

frustrerande, andra beskrev varför skolan är viktig men många förklarade den sociala aspekten 

av skolan. Ändå var svaren betydelsefulla eftersom det var elevernas första tanke som kom 

upp om skolan som blev svaret. Samtidigt fick de som intervjuade en inblick i elevernas 

prioriteringar. På fråga åtta och nio blev svaren som de hade förväntat sig. Synen på 

matematik ändrades när eleverna gick från grundskolan till mer avancerad matematik. Vissa 

tyckte att det blev mer roligt medan andra elever blev att tycka mindre om matematik 

(Kloosterman 2002, 254f). 

 

 



 

Ansträngning i matematik 

10. Hur hårt arbetar du med matematiken i klassrummet? Gör du som läraren säger? 

11. Gör du hemläxa? Hur många timmar i veckan? Om inte, varför? Även om du hamnar 

efter? 

12. Vad gör/skulle göra att du arbetar mer i matematiken? 

13. Vad tycker du om matte jämfört med andra ämnen? Finns det likheter eller skillnader i 

vad som gör att du arbetar mer effektivt i andra ämnen jämfört med matematiken? 

Ansträngning inom matematik frågas för att få en förståelse för hur eleverna arbetar med 

hemläxa, deras ansträngningar i klassrummet och hur de arbetar i andra skolämnen. Frågan 

vad som motiverar eleverna inom matematik ställs också. Dessa frågor ger en grund för 

senare frågor om faktorer inom klassrum samt hur innehåll kan påverka motivationen 

(Kloosterman 2002, s. 251). 

 

De reflektioner som kom upp under Kloostermans undersökning var att eleverna inte riktigt 

viste när de hade arbetat hårt inom matematiken. Vissa elever uppfattade hårt arbete som att 

göra klart planeringen utan att det egentligen behövde vara korrekt, bara arbetet var gjort. 

Andra elever menade att lärarens instruktioner var så vaga om förväntningarna på eleverna att 

de inte viste vad de skulle göra. När det kom till tyckande om matematik och om skolan var 

det kommentarer om att eleverna gillade utmaningar eller att lärare gjorde matematiken 

förståelig som gjorde matematiken mer motiverande (Kloosterman 2002, s. 255). 

 

Icke-skolrelaterade influenser på motivation 

14. Använder dina föräldrar matematik? Hur? Arbete? 

15. Hjälper dina föräldrar dig med matematik hemma? Frågar de hur det går för dig? 

16. Vad gör du på fritiden? Hur mycket tid spenderar du på det? På tv? Dator? Andra 

saker? 

17. Vad tycker dina kompisar om matematik? De andra klasskamraterna? 

18. Påverkar dina kompisar och klasskamrater hur du upplever matematiken och skolan i 

allmänhet? 

Icke-skolrelaterad påverkan på motivation syftar på hur föräldrar använder och tycker om 

matematik. Använder de matematik i arbetet, hur hjälper de eleverna med att lära matematik 

och om andras tyckande om att lära matematik (Kloosterman 2002, s. 251). 

 

På frågorna om kompisar och klasskamraters påverkan på motivation blev responsen från 

deltagarna ganska stor. De pratade ganska mycket om vad kompisarna gjorde som de 

intervjuade inte tyckte var lämpligt samt att de gav exempel så som att "de andra inte gör 

något" och att "de bara kopierar mig" (Kloosterman 2002, s. 255). 

 

Självförtroende i matematik 

19. Hur bra är du på matematik? Hur vet du det? Vad jämför du dig med? (lärares 

kommentarer, andra elever, betyg, provresultat?) 

20. Finns det vissa områden av matematiken som du är bättre på eller känner du samma 

för alla områden? 

 



 

Självförtroende inom matematik undersöker elevernas uppfattning om deras egen förmåga 

inom matematik samt hur det påverkar deras prestationer och motivation över huvud taget och 

om det finns skillnader mellan områdena inom matematiken (Kloosterman 2002, s. 251). 

 

Eleverna nämnde betyg och lärares kommentarer som bevis på hur bra de är inom matematik. 

Här kopplar Kloosterman ihop resultatet från fråga åtta där eleverna skulle besvara fall de 

hade områden som de var bättre eller sämre på. Resultatet visade på att många elever hade 

områden som deras självförtroende var bättre inom. Till exempel svarade eleverna att de 

"kanske är bäst på algebra och sämst på att memorera" (Kloosterman 2002, s. 255f). 

 

Naturliga förmågor i matematik 

21. Tycker du att det krävs vissa förmågor för att vara bra i matematik? Vilka? Har du 

dem? Kan man göra OK ändå utan dem? 

22. Hur upplever du klassrumssituationen i matematik, är det tillåtet att ha fel? Om man 

har fel, är man obegåvade i matematik då (eller kan det vara en del i 

lärandeprocessen?) 

23. Hur viktigt är det med att memorera i matematiken? Är du duktig på att memorera? 

Kan man göra bra ifrån sig ändå? 

På frågorna kring naturliga förmågor inom matematik kan man få en förståelse för om 

eleverna tycker att det är viktigt med dessa förmågor och om de krävs för att klara av 

matematiken. Ifall de krävs och om eleverna har eller saknar dessa förmågor vilket kan 

påverka motivationen (Kloosterman 2002, s. 251). 

 

Här visade det sig att elever som upplever sig själva som dåliga, anstränger sig mindre för att 

förstå än de elever som vet att de kan lära sig (Kloosterman 2002, s. 256). 

 

Målorienterad ansträngning 

24. Hur ofta anstränger du dig för att förstå eller klara av uppgifter eller ämnen i 

matematik? 

25. Hur ofta gör du bara det som krävs för att ta dig förbi och eventuellt klara av området? 

Målorientering och ansträngning, hur påverkar elevernas typ av sätt att arbeta deras 

motivation. Ifall eleverna är egoorienterade eller uppgiftsorienterade mm. Det är viktigt att 

försöka få en förståelse för hur elever anstränger sig inom matematiken och var de lägger sin 

ansträngning någonstans (Kloosterman 2002, s. 252). 

 

Här kunde man få en förståelse för ifall eleverna arbetade för att lära sig (uppgiftsorienterad) 

eller ifall eleverna försökte att vara bättre än kompisarna (egoorienterad) men även att det var 

viktigare att se bättre ut i lärarens ögon än betydelsen av att se bra ut inför kamraterna. 

Resultatet visade på att 20 procent av de tillfrågade eleverna gjorde minsta möjliga för att bara 

komma förbi området (Kloosterman 2002, s. 256). 

 

Studievanor inom matematik 

26. Hur pluggar du inför ett prov i matematik? Vad säger läraren om hur man bör plugga 

inför ett prov? 

27. Läser du på eller gör läxa bara för att klara proven? Eller tycker du att det är 

intressant? 



 

28. Om ni kommer till ett nytt ämne i matematik, försöker du se hur det relaterar till 

tidigare områden? 

29. Hur viktig är läroboken? Eller hur skulle du vilja arbeta? Läser du texten och 

exemplen eller bara uppgifterna? 

30. Arbetar du själv eller i grupp under lektionerna? 

31. Hjälper det att arbeta i grupp? Hur? 

32. Finns det några andra saker som skulle få dig att arbeta mer med matematik under 

lektionerna? (labb, projekt, grupp, yrkesspecifikt?) 

Frågorna under studievanor inom matematik behandlar olika områden och dess betydelse för 

motivation. Till exempel om eleverna försöker att koppla ihop olika områden inom matematik 

för att kanske få en djupare förståelse. Eller elevernas syn på lärobokens betydelse inom 

matematik. Vad lägger eleverna sin energi på? Att bara försöka memorera matematiken och 

därmed lägga motivationen på det är inte tillräckligt för att få en helhetsbild (Kloosterman 

2002, s. 252). 

 

Eleverna hade svårt att svara på fråga 26 och 28 eftersom de var vana med att göra som 

läraren sade utan att tänka på ifall det var relevant eller om de använde tiden effektivt. Detta 

verkade höra till den kultur som rådde i klassrummen. Däremot tyckte eleverna att det var 

lättare att svara på fråga 29 till 31. På frågorna om gruppaktiviteter så kan man avgöra ifall 

eleverna anstränger sig mer i grupp än enskilt (Kloosterman 2002, s. 256). 

 

Betyg och bedömning 

33. Hur ser dina betyg ut nu i matematik jämfört med andra ämnen? 

34. Hur viktigt är det med ett bra betyg i matematikför dig? Är det viktigt med ett godkänt 

betyg? 

35. Hur viktigt är det med bra betyg i andra ämnen? Är det nått ämne du försöker få ett 

bättre betyg i än E? varför? 

36. Finns det någon bedömning som du tycker ska/ inte ska finnas med? 

Metoder för bedömning kartlägger elevernas erfarenheter på bedömning och vilken typ av 

bedömning som de vill ska förekomma (Kloosterman 2002, s. 252f). 

 

Det visade sig att prov och läxor var vanligt förekommande i de flesta klasser samt att betyg 

var en stark orsak till motivation. Betygets betydelse uttryckte sig i form av att eleverna 

arbetade för att få så bra betyg som möjligt till att eleverna nöjde sig med ett godkänt betyg 

(Kloosterman 2002, s. 257). 

 

Förväntningar på lärare 

37. Har du haft någon speciellt bra eller dålig lärare i matte? Vad gjorde de för att få dig 

att arbeta mer och hårdare med matematik? 

38. Har du haft någon speciellt bra eller dålig lärare i något annat ämne? Varför var denne 

bra eller dålig? 

39. Ska en matematiklärare alltid berätta hur man gör och visa eller kan det vara bra ifall 

eleverna får försöka själva att lösa problemet? Hur gör du? 

40. Får du tillbaka prov med resultat på? Är det andra saker också på så som feedback? 

Vad gör du med dessa prov? Tittar du bara på betyget? 



 

41. Säger läraren hur det går för eleverna efter ett prov? Vem som gjorde bra ifrån sig och 

vem som hade dåligt resultat? Vad tycker du om det?  

42. Låter läraren någon gång vissa elever slippa arbeta på lektionerna jämfört med andra 

elever? Finns det elever som läraren förväntar sig mer av? 

43. Gör detta att du arbetar mer eller mindre på lektionerna? 

 

Elevers förväntningar på lärare har stor betydelse för hur eleverna uppfattar matematiken och 

vilken ansträngning de sedan lägger ner. Om en lärare använder en pedagogik som inte 

eleverna är vana med kan det göra att eleverna tycker att arbetssättet inte är relevant och 

därmed slutar de att arbeta med matematiken. Eleverna kan även ifrågasätta lärarens 

kompetens ifall pedagogiken är främmande för dem. Dessa frågor försöker få en förklaring på 

hur eleverna tycker att läraren ska bete sig inom matematiken och i klassrummet 

(Kloosterman 2002, s. 253). 

 

En vanlig uppfattning om vad en lärare skulle göra var att läraren ska förklara klart och tydligt 

vad eleverna ska göra. Detta kunde emellertid skapa brist på ansträngning från elevers sida 

ifall läraren å sin sida tyckte att eleverna skulle vara mer aktiva problemlösare. En stor 

bidragande orsak till att motivationen tröt hos eleverna var att läraren såg olika på eleverna 

där lärarens förväntningar var högre på vissa elever. Alla elever borde göra samma 

arbetsuppgifter (Kloosterman 2002, s. 257). 
 

Kloostermans studie 
Kloosterman använde sig av 56 elever som gick i fyraårig gymnasieskola i USA i sin 

undersökning. Intervjuerna gjordes mestadels under lektionstid och innefattade två stycken 

45-50 minuter långa intervjuer (Kloosterman 2002, s. 249). Det hela började med att eleverna 

fick svara på bakgrundsfrågorna i intervjun. Sedan fick alla elever fylla i en IMBS (Indiana 

Mathematics Belief Scales från Kloosterman & Stage 1992, s. 115). Därefter fortsatte 

intervjun med de resterande frågorna (Kloosterman 2002, s. 266f). 

 

Vid sammanställningen av undersökningen visade det sig finnas tre generella problem. Det 

första var angående skillnaden i hur mycket eleverna hade att säga i undersökningen. Andra 

problemet var att arbetet var arbetskrävande samt att analysen av resultatet blev subjektivt. 

Det sista större problemet var att det tog två 45-minuters perioder att göra en undersökning. 

Mot slutet blev vissa frågor överflödiga eftersom snarlika saker redan hade avhandlats 

tidigare under intervjuerna men längden på intervjuerna var nästan aldrig ett problem för 

eleverna (Kloosterman 2002, s. 253). 

 

Vidare diskuterar Kloosterman ifall detta intervjuinstrument är för detaljerad och styrd och 

om man hade fått en större insyn ifall underlaget hade varit mer öppen. Kloosterman menar 

att ett öppnare frågeformulär skulle kunna plocka upp andra faktorer som inte detta instrument 

får med men att de faktorer som skulle kunna komma till är svåra att koppla till eller rent av 

missa de nyckelfaktorer som finns med i bland annat attribut teori, självkänsloteori, egen 

effektivitetsteori och måluppfyllelseteori (Kloosterman 2002, s. 262). 

 



 

Metod 
Undersökningen är utförd enligt Kloostermans intervjumall. I originalutförandet behandlades 

51 frågor som till denna undersökning har skalats ned till 43 frågor. I Kloostermans 

undersökning fick eleverna först frågan om deras tidigare matematikkurser på gymnasienivå 

men i denna studie där eleverna i huvudsak bara läser matematik 1a blir dessa frågor 

irrelevanta. Senare under Kloostermans intervjuer frågas det om föräldrarnas delaktighet och 

vad de uppmanar samt uppmuntrar eleverna till för att arbeta med matematik. I denna 

undersökning har några frågor tagits bort inom detta område eftersom det kunde innebära att 

eleverna kände sig besvärande eftersom undersökningen gjordes med gruppintervjuer. Ett 

avsnitt som plockades bort från den ursprungliga undersökningen till denna undersökning var 

Mathematics Content där frågorna hade mer av en abstrakt karaktär som inte hade tillfört 

denna undersökning något. Till exempel frågades vad eleverna skulle säga till en utomjording 

när denne frågade vad matematik var i Amerika. Detta resulterade i 43 frågor istället för 51 i 

originalet. Tanken med frågorna var för denna undersökning att få till diskussioner om de 

olika frågorna och på så sätt få reda på en djupare inställning till svaren. Med detta i åtanke 

gjordes intervjuerna i grupp där deltagarna var fyra till fem stycken vid varje tillfälle och från 

samma klass. Gruppintervju har både för och nackdelar jämfört med individuell intervju. Om 

man som i denna studie är intresserad av upplevelser och inställning till ett specifikt ämne 

(matematik) kan gruppens medlemmar bygga sina uttalanden på varandra och därigenom ge 

en mer fullständig bild (Kvale 1997, s. 166). Nackdelar är att intervjupersonerna måste ta 

hänsyn till varandras yttranden och därigenom inte alltid uttrycka sin egen uppfattning (Kvale 

1997, s. 166). Intervjuaren får också mindre kontroll över intervjuns utveckling. 

 

På grund av tidsskäl användes inte Indiana Mathematics Belief Scales (IMBS) i denna studie. 

Kloosterman menade att det krävdes två 45-minuters pass per deltagare vid två olika tillfällen 

för att genomföra undersökningen med intervju och IMBS. Därför användes bara intervju som 

redskap i denna studie. 

 

Under denna undersökning tillämpades principen av bekvämlighetsurval när deltagarna till 

gruppintervjuerna skulle väljas. Även klasser och yrkesprogram valdes ur denna synpunkt och 

därför var det ingen slumphantering med alls vid urvalen. För att undersökningen skulle få en 

så bred spektra som möjligt vid diskussionerna bads de ordinarie lärarna att sätta samman en 

grupp som eventuellt skulle kunna komplettera varandra från varje klass. Tanken var att det 

skulle bli fyra gruppintervjuer där EE, HA, BA/FT och RL eller VO skulle ingå. Men på 

grund av pågående nationella prov och omkastningar i scheman blev resultaten tre grupper, 

EE, HA och BA/FT tillsammans. Urvalet av dessa program är på grund av att statistik visar 

att det är elever från EE som tenderar att klara matematikkurserna med bäst resultat av de 

elever som går någon form av yrkesprogram. HA valdes för att det är denna grupp elever som 

tenderar att få sämst betyg i matematik på yrkesprogrammen. Men även valdes dessa program 

eftersom de är ganska könsstereotypa då det är många pojkar som söker sig till EE och BA/FT 

samt att tjejer är mer representerade på HA. 

 

Undersökningen skedde i studiegrupprum för att kunna sitta skilt från klasskamraterna och 

andra störande moment för att få en så lugn miljö som möjligt. Vid varje gruppintervju 

gjordes en ljudinspelning på en smartphone för att i efterhand kunna lyssna på intervjuerna. 

Dels för att kunna lyssna och spela upp allt igen för att gå tillbaka men även för att inte 

behöva sitta och skriva eller anteckna på ett sätt som skulle kunna uppfattas som störande för 

den grupp som intervjuades. Ljudupptagningen skedde även för att undersökaren skulle kunna 

vara delaktig hela tiden och att det inte skulle bli avbrott i frågorna på grund av att 

anteckningar var tvungna att göras. 



 

När själva intervjuerna kom igång följdes frågorna från ett till 43 rakt igenom (Bilaga 2). 

Ibland hade vissa frågor redan besvarats och därför frågades bara ifall någon deltagare hade 

kommit på något nytt eller ville förtydliga eller lägga till något. Om det inte var någon som 

hade något att tillägga hoppades den aktuella frågan över och intervjuerna fortsatte på 

nästkommande fråga. Under intervjuerna var alla deltagande elevers ståndpunkt och svar på 

frågorna intressanta. Därför frågades alla närvarande vad de hade för svar på frågorna när de 

andra redan hade svarat. Ifall någon elev satt med tyst tillfrågades denne ifall det var något 

som hade missats eller ifall det var något som eleven ville tillägga. Blev svaret nej antogs det 

att dennes svar redan hade kommit upp eller att eleven inte hade något svar på den aktuella 

frågan. 

 

Efter att alla frågor hade gåtts igenom frågades eleverna ifall det var något de hade kommit på 

eller något annat som skulle kunna vara undersökningen till gagns. Om alla elever var nöjda 

tackades de för deras medverkan och ljudupptagningen stängdes av. Efter avstängningen fick 

eleverna chansen att diskutera eller fråga om undersökningen eller frågorna men ingen grupp 

hade något att tillägga efter att intervjuerna var klara. 

 

När alla intervjuer hade gjorts och allt material hade samlats in transkriberades allt för att 

eventuellt kunna se efter likheter eller skillnader. Ljudupptagningarna jämfördes för att kunna 

se på likheter och skillnader utifrån områden som frågorna behandlade. Därefter analyserades 

svaren och en sammanställning gjordes som presenteras under resultat. 
 

Analysmetod 
Efter sammanställning sammanfattas svaren inom varje kategori utifrån Kloostermans frågor 

och för de olika programmen som representeras i undersökningen. När denna sammanfattning 

är gjord letas det efter skillnader i svaren mellan de olika programmen. Det är skillnaden 

mellan de elever som går olika yrkesprogram som är av intresse i denna undersökning 

eftersom syftet är att försöka hitta skillnader och möjliga orsaker till varför det finns 

skillnader till elevernas motivation till matematik. Med stöd av Kloostermans tidigare studier 

inom området och Kloostermans egna slutsatser söks faktorer som kan ha betydelse för 

elevernas motivation och eventuella skillnader som skolverkets statistik visar på mellan olika 

yrkesprogram (Kloosterman 2002, Skolverket 2014). 

 

Reliabilitet 
Vad kan man då säga om tillförlitligheten på denna undersökning? Att påstå att populationen i 

denna undersökning är representativ för alla skolor och elever i den svenska gymnasieskolan 

är helt felaktig. Elever byts ut och andra elever kommer in med olika förutsättningar och 

kanske även andra kamrater kring sig. Eventuella resultat utifrån denna undersökning ska man 

nog försöka att analysera utifrån dessa elever. Att göra en mer generell slutsats för att kunna 

applicera på andra elever och andra årskullar kan resultera i att det lyckats. Men det kommer 

alltid årskullar och sammanslagningar av elever i klasser som gör att grupperna blir speciella 

en del år. Hur dessa elever förhåller sig till de elever som statistik är hämtat ifrån och som 

redan har läst matematik 1a kan inget sägas om. 

 

Validitet 
Eftersom undersökningen utgår från en redan gjort studie som är utarbetat efter flera år av 

annan undersökning bör frågorna och tekniken göra att undersökningen har en ganska hög 

validitet. Att intervjuerna gjordes i grupp och inte enskilt som Kloosterman gjorde i sin 

undersökning kan göra att svaren har blivit annorlunda. Sedan är frågan ifall eleverna har 



 

svarat på frågorna sanningsenligt eller ifall de kanske har fallit för grupptryck eller något 

annat som kan ha påverkat elevernas sätt att svara. 

 

Etiskt korrekt 
Innan själva undersökningen startade gjordes en etisk egengranskning eftersom 

undersökningen involverar andra människor. Den granskning som användes var den som UFL 

och UFN har fastställt och som Högskolan Dalarna hänvisar till (bilaga 3). Granskningen 

visade inte på några eventuella etiska tvivelaktigheter som skulle kunna försätta deltagande 

elever i fysisk eller psykisk eller på annat sätt påträngande situationer. Med tanke på detta var 

de några av frågorna som behandlade elevernas vårdnadshavare och deras motivation samt 

handlande mot eleverna som togs bort ur materialet. 

 

Vid första kontakten med eleverna i klassrum informerades hela klassen om undersökningen, 

hur den skulle gå till och vad som var syftet med undersökningen. Sedan tillfrågades de 

aktuella eleverna ifall de ville medverka i undersökningen eller ifall det var några andra 

frivilliga som kunde tänka sig att delta om det visades att de tillfrågade var det minsta 

tveksamma. 

 

I grupprummen informerades eleverna igen om hur allt skulle gå till och varje elev fick även 

ett informationsbrev för att läsa igenom (Bilaga 1). När eleverna hade läst igenom brevet och 

frågat ifall det var några oklarheter bads det om elevernas underskrift på informationsbrevet 

för att kunna bevisa att de var där på frivillig väg. 
 

 



 

Resultat 

I denna del presenteras en sammanställning av elevernas svar på frågorna och möjliga orsaker 

till skillnader mellan olika program enligt Kloostermans kategorier. Från EE deltog fem 

elever, från HA var det fyra elever och från BA var det två elever som deltog i 

undersökningen. Gruppen från BA bestod av fyra deltagare från början men två valde att avstå 

när undersökningen skulle inledas. 

 

Generell Bakgrund 

Sammantaget visar det sig att alla intervjuade elever har kommit in på deras förstahandsval. 

Ingen större skillnad i betyg från åk 9 fanns. Alla elever hade E som matematikbetyg utom en 

från EE som hade F. Två elever från HA och två från EE hade bättre betyg i andra ämnen 

jämfört med matematik medan en elev från HA hade bättre betyg än E i de flesta ämnen. 

 

Övervägande del HA-elever hade sökt högskoleförberedande program förutom 

Handelsprogrammet medan en elev från EE hade sökt ett högskoleförberedande program som 

andrahandsalternativ. Ingen från BA hade sökt andra program än de med yrkeskaraktär. 

Samtidigt visade det sig att en elev från HA funderade på att studera vidare medan det var två 

elever från EE som funderade på att studera vidare. 

 

Det som skulle kunna bidra till förklaringar till skillnader i motivation är att flera elever på 

HA sökt högskoleförberedande program i andra hand. Även att en elev från HA och två elever 

från EE eventuellt hade planer på att studera vidare efter avslutat gymnasium kan spela in. 

Vad gäller betyg och huruvida de kommit in på förstahandsval är skillnaderna små eller inga 

så där finns inga eventuella bidrag till förklaringar. 

 

Tyckande om skolan och matematik 

Alla elever som var med i studien uttryckte sig liknande när det kom till att försöka beskriva 

skolan i ord samt vad de tyckte som skolan generellt. Ord som okej, kul och trevligt 

sammanfattade beskrivningen av skolan när de refererade till gymnasieskolan. De tyckte att 

skolan hade blivit mer frivillig och friare samt att alla kände sig mer välkomna nu när de gick 

på yrkesprogram jämfört med grundskolan. Även att lärarna var bättre kom från alla 

tillfrågade program vilket gjorde att eleverna tog mer ansvar för sin skolgång och att det 

kändes som att de gick till ett arbete eftersom ämnena hade karaktär av de tilltänkta yrkena. 

Att eleverna hade valt inriktning själva gjorde skolan mer intressant nu jämfört med 

grundskolan. När de kom upp till gymnasiet insåg de hur tråkig grundskolan hade varit. 

Intresset för matematik hade varit liknande genom hela skolgången. Att skolan hade blivit 

mer rolig när de hade kommit till gymnasiet hade inte påverkat tyckandet om matematiken. 

 

Procent var det avsnittet som fick flest röster när det kom till vilket avsnitt som var roligast 

både från HA och från EE. BA-eleverna uttryckte sig inte ifall de hade något speciellt avsnitt 

som de tyckte var mer intressant utan det verkade som att alla avsnitt kändes lika. 

Matematiken verkade varit ungefär lika från grundskolans senare år jämfört med gymnasiet 

även fast eleverna uttryckte sig som att skolan hade blivit mer fri och roligare. 

 

En ganska stor skillnad mellan programmen var att BA-eleverna uppfattade ämnen som inte 

hade med yrket att göra som icke relevanta medan EE och HA tyckte att det fanns ett syfte 

med alla ämnen. Intresset för matematiken varierade också. Till exempel svarade EE-eleverna 

att "alla ämnen bidrar till allmänbildning" men att ämnen som hade med yrket att göra var 

roligare och nyttigare för elevernas framtid HA:s elever verkade vara den grupp som tyckte 

minst om matematik då de gav betygen tre, fyra, fyra och sex. EE:s betyg spretade mest då det 



 

sträckte sig från två-tre till sju. Att BA-eleverna upplevde ämnet som mindre relevant skulle 

kunna vara en orsak till mindre motivation för matematiken. Likaså att HA-eleverna uttryckte 

att de inte gillade ämnet som sådant. 

 

Ansträngning i matematik 

Alla program tyckte att karaktärsämnen var de ämnen som var mest intressant. När det kom 

till tyckande om matematiken var HA:s inställning att det var det tråkigaste ämnet i skolan. 

De menade att svenska och engelska var roligare än matematik. Några från EE tyckte 

liknande medan resterande tyckte att alla gymnasiegemensamma ämnen var lika tråkiga. BA 

verkade tycka att matematiken kanske var lite roligare än svenska och engelska. 

 

Alla deltagande elever i undersökningen uttryckte sig som att de inte behövde anstränga sig 

inom matematik eftersom planeringen gick så långsamt. Kommentarer likt att de inte gjorde 

nått och man gör det man ska till att det spelar ingen roll om man är sjuk i två lektioner 

eftersom man inte hamnar efter ändå styrker detta. 

 

När det kom till frågan om läxa och om eleverna arbetade med matematik hemma skiljde sig 

inställningen en del mellan programmen. Den starkaste inställningen mot att "ta hem skolan" 

hade HA som uttryckte att de inte tyckte att man skulle ta hem skolan över huvud taget. En 

elev från HA tog hjälp av resurstiden för att eventuellt komma ikapp planeringen. EE-

eleverna uttryckte sig som att planeringen gick så långsamt att man aldrig hamnade efter 

vilket gjorde att de inte tog med sig matematiken hem. BA-eleverna hade en mer positiv syn 

på att arbeta med matematiken hemma. En elev sade att denne aldrig arbetade med matematik 

hemma men att det berodde på att eleven glömde av att ta med böckerna hem. Den andra BA-

eleven tog med sig matematiken hem för att arbeta ikapp planeringen ifall eleven hamnade 

efter men så verkade inte vara fallet någon gång. 

 

Bidragande orsak till att elever känner mindre motivation för matematik kan vara att 

planeringen verkar gå långsamt fram. Även den kulturella synen på läxor eller att ta hem 

skola kan spela in. 

 

Icke-skolrelaterade influenser på motivation 

Alla deltagande elever hade liknande uppfattning om skolan och uttryckte sig på liknande sätt 

när de skulle beskriva skolan. Det samma verkade gälla för kompisar och klasskamrater enligt 

dem. Nästan alla i undersökningen, utom en elev, menade att kamraters inställning till skola 

och matematik inte påverkade dem. BA-eleven menade att klasskamrater som inte tyckte att 

matematik var roligt kanske sprang runt och härjade vilket medförde att den tillfrågade inte 

fick ro att studera i klassrummet. 

 

På frågan om föräldrarna använde matematik var svaren ganska spretiga mellan programmen. 

Alla HA-elever svarade att deras föräldrar använde matematik i arbetet men att det inte 

användes i vardagen i någon större utsträckning. En elev från BA menade att föräldern 

använde matematik inom arbetet men ville inte gå in på vad det innebar. Båda eleverna 

svarade att deras föräldrar använde matematik i vardagen och gav exempel som att betala 

räkningar med mera. Det första som EE-eleverna svarade var att det inte var någons förälder 

som använde matematik i arbetet men efter en liten diskussion svarade några ur gruppen att en 

förälder var revisor och en arbetade med att planera och räkna på grunder. 

 

Tre elever från HA menade att de kunde få hjälp av deras föräldrar hemma med matematik 

medan det var en elev från BA som kunde få hjälp. Eleverna från EE menade att de själva 



 

kunde mer matematik än deras föräldrar vilket ledde till att de aldrig fick hjälp hemifrån inom 

matematiken. 

 

De stora skillnaderna var synen på ifall föräldrar använde matematik i arbetet samt om 

eleverna kunde få hjälp med matematik hemma från föräldrarnas håll. Båda dessa saker kan 

spela in när det kommer till påverkan på motivation. 

 

Självförtroende i matematik 

EE-eleverna var den grupp som spretade mest i den egna bedömningen på hur bra eleverna 

uppfattar sig själva inom matematik. Eleverna från EE visade upp sig i alla kategorier, från 

rätt bra till dålig. HA var mer centrerad till de tre kategorierna i mitten, helt OK till jag klarar 

mig medan BA-eleverna var i kategorin dålig. Detta är deras egna reflektioner över deras 

kunskap som inte är förankrad med några betyg, resultat eller andra uppföljningar. Alla elever 

hämtade deras uppfattning om hur bra de var inom matematik från lärarens kommentarer samt 

betyg och resultat på prov. Det var bara EE-elever som menade att de jämförde sig med andra 

elever för att se hur bra de var på matematik. 

 

Elevernas egen syn på sig själv inom matematik kan påverka motivationen. Att BA-eleverna 

menade att de var dåliga är förmodligen inte positivt för dem. Även för de elever från EE som 

gav sig själva en mindre positiv syn kan resultatet bli liknande. 

 

Naturliga förmågor i matematik 

En generell uppfattning från deltagarna i undersökningen är att det kan underlätta ifall 

eleverna har med sig grunderna inom matematiken samt att memorera. Från HA svarade de att 

man kan göra bra ifrån sig ändå medan EE-eleverna menade att det kunde krävas mer arbete 

för att klara av matematiken utan dessa egenskaper. Alla tillfrågade menade att det rådde ett 

tillåtande klimat i klassrummet och att alla kunde komma till tals. 

 

Under denna kategori var skillnaderna för små mellan yrkesprogrammen för att kunna hitta 

några bidragande orsaker till påverkan på motivation. 

 

Målorienterad ansträngning 

Alla eleverna från HA svarade i någon form av "Ibland så liksom anstränger man sig för att 

komma ihåg det och ibland så vill man inte komma ihåg det." Från EE-programmet svarade 

tre elever att de ansträngde sig och två av dessa hade högre ambitioner vilket gjorde att de 

försökte så mycket de kunde med att få högre betyg. Resterande två EE-elever samt båda BA-

eleverna ansträngde sig inte mer än nödvändig. 

 

De elever som menar att de anstränger sig inom matematik bör eventuellt ha någon 

motivation medan de som inte anstränger sig förmodligen inte har någon motivation kvar för 

matematik. 

 

Studievanor inom matematik 

En likhet var att eleverna satt oftast i grupp och arbetade. Grupperna utgjordes av 

bänkkamrater och var inte några speciella konstellationer. Sammantaget kan man säga att 

lärarna på de olika programmen verkade ge vägledning genom att de rekommenderade 

eleverna att göra de diagnostiska prov och sammanfattningarna som finns i läroböckerna. 

Lärarna gav även eleverna andra häften som de kunde repetera med. Alla elever verkade göra 

allt detta samt att eventuellt studera till prov på andra sätt men oftast endast på lektionstid. En 

stor skillnad var att eleverna från HA bara hoppade på de nya avsnitten utan att försöka se 



 

någon koppling till tidigare avsnitt vilket EE- och BA-eleverna menade att de gjorde eftersom 

det kunde underlätta ifall man såg ett samband. En annan skillnad mellan de tillfrågade 

eleverna var att tre elever från EE inte läste exemplen utan bara gjorde de uppgifter som stod i 

planeringen. Alla andra tillfrågade elever svarade att de tittade på exemplen för att förstå 

något nytt eller om de behövde hjälp eller vägledning. 

När det var ett annalkande prov arbetade två elever från HA extra mycket med matematik. Av 

de EE-elever som deltog i studien var det bara en elev som studerade extra inför ett stundande 

prov. Två elever arbetade på som vanligt medan de resterande två eleverna från EE menade 

att de aldrig hade pluggat inför ett prov. Eleverna från BA fick extra uppgifter likt de andra 

programmen som de bara gjorde på lektionstid. De tog inte något initiativ själva bara för att 

det snart var ett prov. 

 

Sättet som eleverna tog sig an nya avsnitt skulle kunna ge en indikation på deras motivation. 

HA-eleverna verkade inte försöka se kopplingar mellan olika områden medan EE- och BA-

elever menade att det kunde underlätta ifall de uppfattade ett samband. 

 

Betyg och bedömning 

Alla de tillfrågade eleverna tyckte att den bedömning som lärarna gjorde utifrån lektioner och 

provresultat räckte för att sätta betyg samt göra en bedömning. Även att karaktärsämnen är de 

viktigaste var en samlad åsikt från deltagarna i undersökningen. 

 

Det var bara en elev från HA som svarade att dennes betyg hade blivit bättre sedan eleven 

hade kommit till gymnasiet. Då hade matematikbetyget kommit upp till den nivå som de 

andra ämnena låg på. En elev från EE-programmet hade bättre betyg i matematik jämfört med 

andra gymnasiegemensamma ämnen. Tre elever från HA hade sämre betyg inom 

matematiken jämfört med andra gymnasiegemensamma ämnen medan de fyra andra EE-

eleverna hade liknande betyg i alla ämnen. BA-eleverna uttryckte att alla deras betyg låg på 

E-nivå. 

 

HA-eleverna tyckte att matematik inte var ett viktigt ämne men att det var viktigt att få 

godkänt som alla andra elever också tyckte. Endast eleverna från BA såg en koppling med det 

kommande arbetslivet och matematik och för den delen tyckte att det kunde vara bra med ett 

bättre betyg i matematik. Alla elever från EE menade att matematik var viktigt och två elever 

tyckte också att det var bra med ett högre betyg inom matematiken men endast eftersom de 

eventuellt ville studera vidare senare i livet. 

 

Elevernas inställning till matematik och hur viktig den känns i skolan kan vara en bidragande 

orsak till motivation. Att eleverna från HA inte tyckte att matematik var ett viktigt ämne 

medan EE och BA tyckte att det var ett viktigt ämne kan påverka lusten att lära matematik. 

 

Förväntningar på lärare 

Sammantaget var det tre HA-elever och en EE-elev som hade haft dåliga matematiklärare 

förut. HA-eleverna menade att deras dåliga lärare gjorde att eleverna blev sämre inom 

matematiken. En elev från HA hade haft en bra lärare inom SO förut. Denne lärare pratade 

och skojade vilket gjorde att eleven arbetade mer på lektionstid. En EE-elev hade haft en bra 

matematiklärare som kunde lära ut på ett bra sätt samt att läraren var rättvis i bedömningen 

men det ledde inte till effektivare studier från elevens sida. 

 

Det skilde sig lite mellan programmen i hur eleverna arbetade med uppgifterna på lektionstid. 

BA och EE tyckte att eleverna själva skulle klura för att sedan ta hjälp av facit för att på så 



 

sätt kunna få vägledning. Om inte det gick frågade eleverna läraren om hjälp. HA-eleverna 

uttryckte att de ville ha hjälp av läraren vid ett tidigare skede. 

 

Lärarna verkade inte låta någon elev slippa arbeta under lektionstid. När det kom till lärares 

förväntningar på andra elever blev det lite skillnad på svaren. HA-eleverna fick bara mer 

uppgifter att göra om de var duktiga. BA-eleverna tyckte att det var bra om läraren hade högre 

förväntningar på de elever som var bättre på matematik för det fick eleverna att inte sjunka till 

alla andras nivå. EE-eleverna menade att om läraren hade högre förväntningar på vissa elever 

skulle det få de tillfrågade eleverna att känna sig sämre och eventuellt skulle det leda till 

sämre arbetsprestationer. Om däremot läraren försökte pusha på de svagare eller mindre 

aktiva eleverna skulle det kunna få EE-eleverna att arbeta mer effektivt medan HA- och BA-

elever inte verkade få någon effekt att läraren pushade på extra. 

 

Att eleverna uppfattar läraren som dålig kan vara en stor bidragande orsak till att 

motivationen och lusten att lära försvinner. Även lärarens syn på andra elever kan påverka 

elever. Beroende på elevernas inställning kan lärares förväntningar på duktiga elever minska 

motivationen enligt EE-eleverna medan att pusha och hjälpa svagare elever kan höja 

motivationen. 

 

Sammanfattning resultat 

De saker som anses viktiga och som kommer att vara till grund för diskussion är hur eleverna 

har gjort deras val till gymnasiet. Alla deltagare kom in på deras förstahandsval men 

skillnaden var ganska stor i hur deras andrahandsval såg ut. Även elevernas syn på de ämnen 

som finns i gymnasiet kan ha betydelse samt studievanor och föräldrarnas betydelse. 

 



 

Diskussion 
Statistik visar på att det är skillnad i resultat mellan olika yrkesprogram när det kommet till 

nationella prov i matematikkursen 1a samt att yrkesprogram når sämre resultat jämfört med 

högskoleförberedande program (Skolverket 2014). Syftet med denna undersökning är att 

undersöka om det finns skillnader i motivation för matematik mellan olika yrkesförberedande 

program och även att försöka finna orsaker som gör att det blir skillnader. Diskussionskapitlet 

inleds med en metoddiskussion. Därefter diskuteras resultaten utifrån teman "kulturella 

skillnader" och "studievanor". Kapitlet avslutas med en sammanfattning av diskussionen. 
 

Metoddiskussion 
Metoden bygger på Kloostermans (20002) utarbetade intervjuverktyg som sedan anpassats till 

denna undersökning. Kloosterman använde sig av intervjuer med enskilda elever medan 

denna studie använde sig av gruppintervjuer. Tanken med gruppintervjuer var att försöka få 

till diskussioner kring vad som kan påverka elevers motivation till matematik. Beroende på 

hur grupperna var sammansatta blev diskussionerna olika. EE-eleverna var ganska olika 

varandra. Där fanns elever med höga ambitioner och planer på vidare studier och elever som 

hade gett upp matematiken. Alla elever deltog i diskussionerna och gav sin syn på frågorna 

som ställdes. HA-eleverna var mer homogena i prestationer och tyckande. En elev uppfattades 

som mer dominant i diskussionerna och svarade oftast först medan de andra eleverna oftast 

samtyckte till svaren. Om det berodde på att de inte hade något mer att tillägga eller inte vill 

säga något mer är svårt att svara på. BA-gruppen bestod ursprungligen av fyra elever men två 

av dem valde sent att inte delta i undersökningen. I denna grupp uteblev diskussionerna i 

större utsträckning då dessa två elever oftast samtyckte med varandra. 

 

Att använda gruppintervjuer förefaller ha blivit mer lyckat med EE-eleverna jämfört med 

enskilda intervjuer. Gruppen elever fick höra vad de andra svarade och gav sedan sin samsyn 

eller andra åsikter vilket gjorde att alla fick ta del av dem. Under det att vissa frågor 

diskuterades ändrades svaren av en del elever. I gruppen med HA-eleverna skulle svaren 

kanske blivit mer utförliga från de elever som var mer passiva under intervjutillfället om de 

hade intervjuats enskilt. Hos BA-eleverna verkade det inte spela någon större roll. Utfallet 

skulle nog ha blivit liknande om de två eleverna fick göra enskilda intervjuer. Kanske skulle 

de två elever som inte ville delta i undersökningen från BA valt att genomföra intervjun om 

den var enskild. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet kommer att diskuteras utifrån hur kulturella aspekter kan påverka elevernas 

motivation för matematik samt de studievanor som eleverna uppvisar och dess påverkan. 

Därefter kommer en sammanfattning av diskussionen göras i en slutsats som jämförs med den 

statistik som har visats. 

 

Resultaten visar på skillnader mellan yrkesprogrammen. Vad dessa skillnader beror på är 

kanske svårt att få fram med hjälp av enbart Kloostermans intervjuverktyg. Det kan behövas 

ytterligare verktyg för att se om vissa svarsalternativ kan härledas till specifika områden och 

vad dessa områden kan leda till. Till exempel kan tyckandet om matematik (fråga 8) vara 

beroende på hur eleven uppfattar matematiken. Det kan bli låga omdömen om matematiken 

anses för lätt men även om elever uppfattar matematiken för svår eller bara tycker att 

matematik är tråkig. Bara här är det tre svar som kan ge liknande omdömen om matematik 

men utifrån tre olika synsätt. 

 



 

Liknande svar kan komma från flera elever även fast den bakomliggande orsaken till att 

elevernas tyckande kan vara variera. Exempelvis kan elever tycka illa om matematik för att 

det är för svårt men även för att det kan vara för lätt (Skolverket 2003). De bakomliggande 

orsakerna bör kunna besvaras utifrån resterande delar av intervjuverktyget. 

 
Kulturella skillnader 

I denna undersökning kan man kanske härleda alla skillnader som uppkommit under resultat 

till någon form av yrkes- och eller organisationskulturell skillnad. De skillnader som kan ha 

stor påverkan och betydelse på motivation är framförallt hur eleverna har sökt program. Till 

exempel hade övervägande del HA-elever sökt högskoleförberedande program i andra hand 

samt att de kunde tänka sig att studera vidare medan BA-eleverna var på det klara med att gå 

till arbetslivet efter avslutat gymnasium. Även hur eleverna uppfattar ämnen som relevanta 

eller inte samt hur eleverna anstränger sig i skolan och vilken roll läxa eller hemstudie har för 

eleverna kan härledas till kulturella skillnader mellan programmen. Dels kan 

organisationskultur (Jacobsen & Thorsvik 2008) kopplas till vissa skillnader men även 

yrkeskultur (Gustavsson 2013) kan spela in i skillnaderna. Organisationskulturen är mer 

aktuell när det kommer till hur eleverna uppfattar skolan och studierna. Om ämnen är 

relevanta eller inte kan eventuellt kopplas till yrkeskulturen men även inställningen till vidare 

studier kan kopplas till denna kultur. 

 

De skillnader som påvisats om andrahandsval mellan programmen skulle kunna härledas till 

eventuell organisationskultur som råder inom programmen. Detta skulle kunna vara en 

fingervisning på hur programmen uppfattas av elever och sökande. I det avseendet skulle BA 

anses som ett yrkesprogram där de sökande enbart har för avsikt att gå direkt till arbetslivet 

efter avslutat gymnasium. HA däremot skulle kunna uppfattas som ett alternativ för 

högskoleförberedande program med tanke på att de tillfrågade eleverna valde mellan dessa 

program. Där verkar eleverna inte uppfatta direkta skillnaderna mellan yrkesprogrammet HA i 

jämförelse med högskoleförberedande program. Att programmen uppfattas olika kan bero på 

den organisationskultur som eventuellt råder inom de olika yrkesprogram som deltog i 

undersökningen (Jacobsen & Thorsvik 2008). Valet av program kan även påverkas av 

föräldrarnas utbildning samt vilken social bakgrund eleverna kommer från (SOU 1997:107). 

Eventuellt kan HA uppfattas som ett program med högre status likt ett högskoleförberedande 

program fast det är ett yrkesprogram eftersom andrahandsvalen för dessa elever tenderar att 

vara högskoleförberedande program (Lindh 2001) samt från en social bakgrund med högre 

status än de andra deltagande grupperna i undersökningen. BA är då ett mer renodlat 

yrkesprogram där eleverna vill arbeta efter avslutat gymnasium som kan ha betydelse av den 

sociala bakgrunden. EE-programmet är i sådana fall ett program som man väljer för att arbeta 

efter gymnasiet eller studera vidare. Vissa områden inom El och Energi kräver vidare studier 

för att eleverna ska kunna få behörighet till det tänkta yrket. Här kan motivation till studier 

eventuellt kopplas till uppfattningen av programmen att elever på yrkesprogram tenderar att 

ha lägre motivation jämfört med elever på högskoleförberedande program (Boström 2013). I 

detta avseende skulle då BA uppvisa lägre motivation medan HA skulle uppvisa högre 

motivation. EE ger en mer blandad syn eftersom vissa elever vill studera vidare medan andra 

vill arbeta direkt efter avslutat gymnasium. 

 

Kloosterman (2002) menade att de elever som hade planer för framtiden eventuellt hade viljan 

att lägga mer energi på studierna samt var mer motiverade. Mot denna undersökning skulle de 

elever som hade planer på att studera vidare kunna ha mer motivation för de vet att poäng och 

vissa kurser kanske krävs för att komma in på eftergymnasiala studier (SOU 1997:107, Giota 

2001). Detta blir då i form av inre motivation då eleven själv vet vad denne vill. Men det kan 



 

även vara yttre motivation som föräldrar vilket driver eleverna till att studera vidare. Kanske 

tycker föräldrarna att ett vist yrke är bättre och som kräver vidare studier vilket kan leda till 

att eleven gör som föräldrarna vill. Oavsett om det är inre eller yttre motivation kan det leda 

till lust att lära (Skolverket 2003) för att eleverna vill nå sina mål. Om elever med planer på 

vidare studier har motivation att studera kan det sprida sig till de andra eleverna i samma klass 

och eventuellt till hela programmet vilket till slut kan bli en form av kultur i organisationen. 

Det hela kan resultera i att motivationen för matematik kan öka där eleverna har planer för 

framtiden som vidare studier. 

 

En annan stor skillnad mellan de deltagande programmen var hur de uppfattade syftet med de 

olika ämnen som de hade i skolan. Här skulle det kunna vara kulturen som spelar in. Det kan 

vara så att EE och HA tycker att alla ämnen har ett syfte om de ska studera vidare eller att 

eleverna uppfattar det som värdefullt för det kommande yrket. Detta är något som inte BA-

eleverna verkar tycka. Kanske kan planerna för framtiden spela roll redan här i årskurs ett på 

gymnasiet. Men BA uppfattar matematik som relevant för yrket vilket borde leda det till att 

matematiken blir ett ämne som har ett syfte. Det är skillnad på hur eleverna uppfattar 

karaktärsämnen jämfört med teoretiska ämnen. Karaktärsämnen är riktade till det yrke som 

eleverna vill arbeta med efter gymnasiet samt att utbildningens utformning kan skilja sig åt 

vilket kan leda till att elever som vill arbeta efter gymnasiet inte har motivation till teoretiska 

ämnen (Gustavsson 2013). 

 

Sammantaget skulle detta visa att HA-elever skulle prestera de bästa resultaten inom 

matematik om man tittar på hur kulturen verkar. EE följer sedan eftersom de har en mer 

heterogen grupp elever som antingen vill till yrkeslivet eller till vidare studier efter gymnasiet. 

Då skulle slutsatsen bli att BA skulle prestera sämst inom matematik då de bara kanske 

uppfattar delar av matematiken som relevant för yrket samt att de vill ut i yrkeslivet direkt. 

Studievanor 

På frågan om eleverna gjorde läxa eller arbetade med matematik på fritiden blev resultaten 

intressanta. Här kan en koppling göras mellan synen på studier hemma mot hur eleverna 

uppfattade deras egen bedömning i hur bra de var inom matematik. Båda eleverna från BA 

upplevde att de var dåliga. HA-eleverna gjorde en mer homogen bedömning av sig själva att 

de var okej medan EE-elevernas egna bedömningar fanns över hela spektra från dåliga till 

bra. Om eleverna bedömer sig själva som dåliga så borde de ta hem matematik för att arbeta 

upp deras förmågor. Det kan vara så att de elever som uppfattade sig själva som dåliga även 

var de elever som svarade att de inte kunde få hjälp från sina föräldrar hemma när det kom till 

matematik. Då kanske eleverna tycker att det är meningslöst att studera hemma med 

matematik om de inte förstår på lektionstid samt inte har föräldrar som kan hjälpa dem. HA-

eleverna menade att deras föräldrar kunde hjälpa till med matematik hemma men de eleverna 

verkade inte behöva studera matematik hemma. Eventuellt kan dessa grupper härledas till 

olika sociala bakgrunder med föräldrar med olika utbildningar (Lindh 2001; SOU 1997:107). 

Eventuellt har de elever som uppfattar sig själva som dåliga inom matematik föräldrar med en 

lägre utbildningsnivå vilket kan göra att föräldrarna inte kan hjälpa till med studierna i 

hemmet. Även att vissa elever vill studera vidare efter gymnasietiden gör eventuellt att det 

uppfattar matematiken som viktigare. Dels för att de ska klara av gymnasiet men även för att 

klara av eftergymnasiala utbildningar. Kanske ser dessa elever betydelsen för matematik i en 

större kontext jämfört med de elever som vill gå direkt till yrkeslivet (Niss 1996; Stenhag 

2010). 
 



 

Många elever i undersökningen svarade att föräldrarna inte tyckte om matematik. Det har 

visat sig att föräldrarnas inställning till matematik påverkar elevernas inställning på liknande 

sätt. Är inställningen negativ får även eleverna en negativ bild av matematiken. Detta kan leda 

till att tron på den gena förmågan att lära sig minskar (Thorén 2008). Kloosterman (2002) 

menade att de elever som bedömde sig själva som dåliga var de elever som ansträngde sig 

mindre inom matematiken. Detta kan vara en bidragande orsak till att eleverna inte studerade 

hemma. Allt sammans kan resultera i att motivationen och lusten att lära matematik avtar och 

olust uppstår för matematik (Skolverket 2003). 
 

Slutsatsen här skulle bli liknande som under kultur att HA är den grupp som presterar bäst, 

följt av EE och att BA blir då de med högst procentandel med det underkända betyget F på 

proven. Dels för att HA menar att de klarar av planeringen på skoltid samt att de har stöd 

hemifrån vilket borde innebära att föräldrarna har en mer positiv bild av matematiken. Även 

att de bedömer sig själva som bra när det kommer till matematik spelar in eftersom tron på att 

lära sig kanske inte minskar. Eftersom EE är en mer heterogen grupp så blir resonemanget för 

vissa elever liknande som för HA. På den andra sidan har vi föräldrar med negativ bild som 

smittar av sig på eleverna vilket leder till tron på den egna förmågan minska som i sin tur 

medför att ansträngningen minskar. I denna kategori finner vi några från EE samt alla från 

BA. 

Sammanfattning 

Utifrån denna diskussion borde resultaten från nationella prov visa att HA uppvisar minst 

andel F. Därefter kommer EE. BA blir den grupp elever som har störst andel F i 

betygsbedömningen. Men statistiken visar att det är EE som har den lägsta andelen F i 

bedömningen och att HA är det program som uppvisar störst andel F (Skolverket 2014). 

Resultatet och diskussionen i denna undersökning ger en helt annan bild jämfört med vad 

statistiken visar. 
 

Giota (2002) menar att omställningen från inre till yttre motivation kan vara en av de största 

faktorerna som gör att eleverna tappar motivationen. Är föräldrarna med och påverkar 

eleverna i deras planer för framtiden omvandlas eventuellt elevernas motivation från inre till 

yttre. Samtidigt som de elever som inte har påverkan från föräldrarna har kvar sin inre 

motivation vilket skulle kunna medföra att resultaten blir bra ändå. Det samma kan gälla den 

diskussion som har förts om kultur. Om kulturen gör yttre påverkan på eleverna kan det leda 

till att inre motivation blir yttre vilket inte är lika effektivt för prestation (Deci & Ryan 1990, 

Giota 2001). Detta kan vara en bidragande orsak till att resultatet i denna undersökning skiljer 

sig från statistik att EE uppvisar lägst andel F, därefter BA och HA är programmet med högst 

andel F i betygsbedömning (Skolverket 2014). Kanske påverkar de orsaker som har hittats i 

denna undersökning inte eleverna i den utsträckning som andra faktorer gör vilket i sin tur 

medför andra utfall. 
 

Utifrån detta borde en liknande undersökning göras men med andra synsätt och eventuellt ett 

annat tillvägagångssätt. Det skulle vara intressant att göra denna typ av studie mer 

longitudinell för att se om liknande resultat uppvisas vid flera tillfällen. Det kan vara att de 

elever som deltog i undersökningen inte är helt representativa jämfört med statistiken. Eller 

att skolan där denna undersökning har utförts inte är representativ. 
 



 

Referenser 

 
Boström, L. (2013). Hur lär sig elever på sex olika yrkesprogram? - En studie om skillnader  

och likheter i lärstilar. Utbildning & Lärande. Education & Learning, Vol 7, nr 1 2013. 

Tema: Perspektiv på gymnasial yrkesutbildning. Skövde: Runit. 

 

Börjesson, B. (2000). Om lusten och viljan att lära - några reflektioner. (SOU 2000:19) Från  

dubbla spår till Elevhälsa - i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling. 

 

Dagens Nyheter (2012). "Bra med alternativ för dem som är väldigt skoltrötta". Hämtad 21  

april, 2015, från http://www.dn.se/nyheter/sverige/bra-med-alternativ-for-dem-som-ar-

valdigt-skoltrotta/ 

 

Deci, E., L., & Ryan R., M. (1990). A Motivational Approach to Self: Integration in  

Personality. Nebraska Symposium in motivation vol. 38, s. 237-288 

 

Edmond, R. (1979). Effective schools for the urban poor. Educational leadership. Oktober  

1979. s. 15-24. 

 

Engström, A. (2005). Bildning och demokrati i matematikutbildningen. Utbildning och  

demokrati 2005, vol 15, nr 2, s. 5-16.   

 

Giota, J. (2001). Adolescents´ perceptions of school an reasons for learning. Göteborg studies  

in educational sciences 147. Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis. 

 

Giota, J. (2002). Skoleffekter på elevers motivation och utveckling. En litteraturöversikt.  

Pedagogisk Forskning i Sverige. Årg. 7, nr. 4, 2002 s. 279-305. 

 

Gustavsson, S. (2013). Blivande yrkeslärares beskrivningar av yrkesämnets didaktik.  

Utbildning & Lärande. Education & Learning, Vol 7, nr 1 2013. Tema: Perspektiv på 

gymnasial yrkesutbildning. Skövde: Runit. 

 

Indiana University Bloomington (u.å.). Profile: Peter Kloosterman. Hämtad 30 januari, 2016,  

från: http://education.indiana.edu/dotnetforms/Profile.aspx?u=klooster 

 

Jacobsen, D. I., Thorsvik, J. & Sandin, G. (2008). Hur moderna organisationer fungerar. (3.  

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Kloosterman, P. (2002). Beliefs about mathematics and mathematics learning in the  

secondary school: measurment and implications for motivation. Leder, G., C., Pehkonen, E. 

& Törner, G. (Eds). Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education? S. 247-269. 

 

Kloosterman, P., Raymond, A. M. & Emenaker, C. (1996). Students´ Beliefs about  

Mathematics: A Three-Yera Study. The Elementary School Journal, Vol. 97, No. 1 (Sep., 

1996) s. 39-56. 

 

Kloosternan, P. & Stage, F., K. (1992). Measuring Beliefs About Mathematical Problem  

Solving. School Science and Mathematics; Mars 1992; 92 s. 109-115. 

 

 



 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Malmö Högskola (2001). Rapporter om utbildning 1/2001 - Genusperspektiv på förskola,  

skola och utbildning - Några inlägg från en arbetsgrupp på lärarutbildningen. 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/1298/utbrapp101.pdf?sequence=1 

 

Niss, Mogens (1996). Goals of Mathematics Teaching. A.J. Bishop et al (Eds). International  

   Handbook of Mathematics Education. S11-47. 

 

PISA (2013). PISA 2012 Results in Focus - What 15-year-olds know and what they can do  

with what they know. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf 

 

Skolinspektionen (2012). En skola med tilltro lyfter alla elever - Skolinspektionens  

erfarenheter och resultat  från tillsyn och kvalitetsgranskning 2011. (Diarienummer 40-

2012:2991) Stockholm. 

 

Skolverket (2003). Lusten att lära - med fokus på matematik. Nationella  

kvalitetsgranskningar 2001-2002. (Rapport nr: 221). Örebro: db grafiska. 

 

Skolverket (2004). Att lära för livet, Elevers inställningar till lärande - resultat från PISA  

2000. Stockholm: Alfa Print AB. 

 

Skolverket (2008). Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007.  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2126 

 

Skolverket (2011a). Gymnasieskola 2011. Västerås: Edita. 

 

Skolverket (2011b). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för  

gymnasieskolan 2011. Västersår: Edita. 

 

Skolverket (2014). SiRiS - kvalitet och resultat i skolan. Hämtad 29 april, 2015, från  

http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:114:0::NO::: 

 

Stenhag, S. (2010). Betyg i matematik - Vad ger grundskolans matematikbetyg för  

information? Västerås: Edita Västra Aros. 

 

SOU 1997:107Den nya gymnasieskolan - problem och möjligheter.  

http://data.riksdagen.se/fil/7F70FC39-B975-4B61-A7B0-FDEBE4D15737 

 

Thorén (2008). Motivation för matematik. Nämnaren nr 2, s. 57-61.  
 



 

Bilaga 1 
 

Information i samband med undersökning kring elever som går på 

yrkesprogram och deras motivation till matematik 

Du har möjlighet att vara med i en undersökning som vill ta reda på elevers motivation till 

ämnet matematik. När undersökningen är klar kommer den att presenteras i form av en 

uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Vad innebär det att vara med? 

Elevers motivation undersöks genom att intervjua elever inom yrkesprogram. Intervjuerna 

kommer gå till så att en grupp på ca fyra elever från varje program som undersöks samlas och 

diskuterar deras bild av motivation till matematik. Intervjuerna kommer att genomföras under 

skoltid och beräknas ta ca 20-45 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in ljudmässigt så att 

jag som undersöker och intervjuar kan gå tillbaka för att lyssna igen. Efter att arbetet är klart 

kommer ljudfilerna att kastas. 

Vill du vara med? 

När du har läst igenom informationen om undersökningen och känner att du vill vara med så 

önskar jag att Du skriver under detta papper där du samtycker till att delta i undersökningen. 

Viktigt att veta? 

 Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt 

 Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering 

 Det finns inga faror med att vara med i projektet 

 Dina svar kommer bara att användas av mig och min handledare 

 Alla svar som publiceras i arbetet kommer att avidentifieras så att det inte går att ta 

reda på vem som svarade vad 

 Undersökningen följer Högskolan Dalarnas forskningsetiska riktlinjer från 

Forskningsetiska nämnden. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

Student    Handledare 

Nils-Erik Nilsson   Jan Olsson 

xxx-xxx xx xx   xxx-xx xx xx 

xxxxx@du.se xxxxx@du.se 

 

Elevens namn:_______________________________________________ 

 

Jag säger ja till medverkan i undersökningen om motivation till matematik 

 



 

Bilaga 2 
 

Generell Bakgrund 
1. Är detta program dit förstahandsval? Varför har du valt detta program? 

2. Vad har du fått för betyg i matematik förut? 

3. Hur såg dina betyg ut i andra ämnen under högstadiet? 

4. Vad har du för planer efter gymnasiet? Vidare studier eller jobb?  

Tyckande om skolan och matematik 
5. Vilka ord skulle du beskriva skolan med? 

6. På en skala 1-10 hur skulle du beskriva vad du tycker om skolan där 10 är bäst? Vad gillar 

och inte gillar du? 

7. På en skala 1-10, hur nyttig är skolan för dig för det du Vill göra sen (4)? Finns det mer 

eller mindre relevanta saker och ämnen i skolan? 

8. På en skala 1-10, vad tycker du om matematik? Finns det områden i matematiken som du 

gillar/inte gillar? (algebra? Lärobokens uppgifter? Berättelseproblem för svåra?) lätt/svårt? 

9. Har du alltid tyckt så här om matematiken? Och om skolan? 

Ansträngning i matematik 
10. Hur hårt arbetar du med matematiken i klassrummet? Gör du som läraren säger? 

11. Gör du hemläxa? Hur många timmar i veckan? Om inte, varför? Även om du hamnar 

efter? 

12. Vad gör/skulle göra att du arbetar mer i matematiken? 

13. Vad tycker du om matte jämfört med andra ämnen? Finns det likheter eller skillnader i 

vad som gör att du arbetar mer effektivt i andra ämnen jämfört med matematiken? 

Icke-skolrelaterade influenser på motivation 
14. Använder dina föräldrar matematik? Hur? Arbete? 

15. Hjälper dina föräldrar dig med matematik hemma? Frågar de hur det går för dig? 

16. Vad gör du på fritiden? Hur mycket tid spenderar du på det? På tv? Dator? Andra saker? 

17. Vad tycker dina kompisar om matematik? De andra klasskamraterna? 

18. Påverkar dina kompisar och klasskamrater hur du upplever matematiken och skolan i 

allmänhet? 

Självförtroende i matematik 
19. Hur bra är du på matematik? Hur vet du det? Vad jämför du dig med? (lärares 

kommentarer, andra elever, betyg, provresultat?) 

20. Finns det vissa områden av matematiken som du är bättre på eller känner du samma för 

alla områden? 

Naturliga förmågor i matematik 
21. Tycker du att det krävs vissa förmågor för att vara bra i matematik? Vilka? Har du dem? 

Kan man göra OK ändå utan dem? 

22. Hur upplever du klassrumssituationen i matematik, är det tillåtet att ha fel? Om man har 

fel, är man obegåvade i matematik då (eller kan det vara en del i lärandeprocessen?) 

23. Hur viktigt är det med att memorera i matematiken? Är du duktig på att memorera? Kan 

man göra bra ifrån sig ändå? 



 

Målorienterad ansträngning 
24. Hur ofta anstränger du dig för att förstå eller klara av uppgifter eller ämnen i matematik? 

25. Hur ofta gör du bara det som krävs för att ta dig förbi och eventuellt klara av området? 

Studievanor inom matematik 
26. Hur pluggar du inför ett prov i matematik? Vad säger läraren om hur man bör plugga 

inför ett prov? 

27. Läser du på eller gör läxa bara för att klara proven? Eller tycker du att det är intressant? 

28. Om ni kommer till ett nytt ämne i matematik, försöker du se hur det relaterar till tidigare 

områden? 

29. Hur viktig är läroboken? Eller hur skulle du vilja arbeta? Läser du texten och exemplen 

eller bara uppgifterna? 

30. Arbetar du själv eller i grupp under lektionerna? 

31. Hjälper det att arbeta i grupp? Hur? 

32. Finns det några andra saker som skulle få dig att arbeta mer med matematik under 

lektionerna? (labb, projekt, grupp, yrkesspecifikt?) 

Betyg och bedömning 
33. Hur ser dina betyg ut nu i matematik jämfört med andra ämnen? 

34. Hur viktigt är det med ett bra betyg i matematikför dig? Är det viktigt med ett godkänt 

betyg? 

35. Hur viktigt är det med bra betyg i andra ämnen? Är det nått ämne du försöker få ett 

bättre betyg i än E? varför? 

36. Finns det någon bedömning som du tycker ska/ inte ska finnas med? 

Förväntningar på lärare 
37. Har du haft någon speciellt bra eller dålig lärare i matte? Vad gjorde de för att få dig att 

arbeta mer och hårdare med matematik? 

38. Har du haft någon speciellt bra eller dålig lärare i något annat ämne? Varför var denne bra 

eller dålig? 

39. Ska en matematiklärare alltid berätta hur man gör och visa eller kan det vara bra ifall 

eleverna får försöka själva att lösa problemet? Hur gör du? 

40. Får du tillbaka prov med resultat på? Är det andra saker också på så som feedback? Vad 

gör du med dessa prov? Tittar du bara på betyget? 

41. Säger läraren hur det går för eleverna efter ett prov? Vem som gjorde bra ifrån sig och 

vem som hade dåligt resultat? Vad tycker du om det?  

42. Låter läraren någon gång vissa elever slippa arbeta på lektionerna jämfört med andra 

elever? Finns det elever som läraren förväntar sig mer av? 

43. Gör detta att du arbetar mer eller mindre på lektionerna? 

 
Frågorna kommer i stora delar från Kloosterman (2002, s. 266-269). 
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 
människor  
 

Projekttitel:  
Student/studenter: 
Handledare:      

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

   

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer 
att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få 
full information om undersökningen och/eller möjlighet att 
avsäga sig ett deltagande)?   
 

   

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

   

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

   

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

   

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller 
är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  
 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

   

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i en 
struktur (till exempel ett register)? 
  

   

              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 


