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Titel 
Den abstrakta matematikens påverkan på elevers motivation i mellanstadiet – en experimentell studie om abstraktionsnivåernas 
effekter på pojkars och flickors motivation i matematikens geometriundervisning  

Title  
The influence of abstract mathematics on pupils' motivation in middle school – an experimental study of abstraction levels effects 
on boys' and girls' motivation in mathematics geometry education 
 
Författare  
Julia Brandt 
Maria Andersson 

 

Sammanfattning  
Tidigare forskning har visat att pojkars och flickors motivation till matematikämnet påverkas olika vad gäller självbilden, 
självförtroendet samt av de stereotypiska uppfattningar om matematik som omgivningen bidrar till. Forskningen visar en 
nedåtgående trend i mellanstadiet för elevers motivation i matematikämnet samt att flickor har sämre motivation till ämnet än 
pojkar.  
 
Syftet med denna studie är att testa om olika abstraktionsnivåer i matematikens område geometri har påverkan på och effekter 
för elevers motivation, självtillit och prestationer. Den syftar även till att se om det finns skillnader mellan pojkars och flickors 
motivation till matematik. Studien är av experimentell design i vilken abstraktionsnivåer i matematiken har manipulerats, 
undersökningen har dessutom genomförts vid två tillfällen. Detta i syfte att se hur värdering av självtillit och motivation påverkas 
hos eleverna utöver de faktiska resultaten och prestationerna i matematiktest. Deltagande elever går i mellanstadiet i olika 
kommuner i Sverige och vårdnadshavare har godkänt deltagandet. 

 
Denna studies resultat visar tvärtemot tidigare forskning att flickorna har högre motivation i matematikämnet än pojkarna. 
Undantaget är att pojkarnas inre motivation höjdes av den högre abstraktionsnivån i matematiktesterna. Det intressanta 
resultatet kan inte förklaras med varken självtillitsnivå eller spatial förmåga. 

 
 

Nyckelord  
Genus, motivation, matematik, grundskola, mellanstadiet, flickor, pojkar, självtillit, prestation, abstrakt, konkret, inre 
motivation, yttre motivation 
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1. Inledning 

I en litteraturstudie gjord av Brandt och Andersson (2017) framkommer det skillnader mellan 

pojkars och flickors motivation till ämnet matematik. Studien visar att flickor har en lägre 

motivation än pojkar i mellanstadiet, men även att den sjunker för alla elever i denna ålder. 

Förklaring till detta är enligt studien att motivationen till ämnet påverkas av bland annat 

elevernas självförtroende, självbild samt omgivningens effekter i form av stereotypiska 

uppfattningar från bland annat skolmiljön och hemmiljön. Tidigare forskning av Boaler 

(2011) visar även att behovet av förståelse skiljer sig mellan pojkar och flickor i 

matematikämnet. Pojkarna är oftast nöjda om de kommer fram till ett svar och vill helst 

arbeta snabbt för att bli färdiga med sina uppgifter vilket medför att de inte uppvisar ett behov 

av att bygga upp en förståelse av ämnet. Boaler menar dock att det däremot är tvärtom för 

flickorna som vill ha en djupare förståelse i matematikämnet. 

I Skolverkets (2003)  kvalitetsgranskning Lusten att lära - med fokus på matematik kan man 

utläsa att det finns ett samband mellan elevers motivation och förståelse. I 

kvalitetsgranskningen står att elever ser på matematik så som att matematik är tråkigt när man 

inte förstår men desto roligare om man förstå. Skolverket förklarar det med att matematiken 

övergår från konkret till mer abstrakt i mellanstadiet vilket kan påverka elevers motivation till 

ämnet. I kursplanen (Skolverket, 2011) står det att undervisningen ska leda till elevers 

utveckling av intresse och tilltro på sin egen förmåga i matematik. Kursplanens syfte 

beskriver att matematiken inte är skild från vardagliga situationer utan undervisningen bör 

bidra till att elever ser matematikens användning i andra ämnen och även i vardagen. Sett ur 

ett yrkesetiskt perspektiv har vi som blivande lärare ett ansvar att tillgodose elevers olika 

behov. Att ha en tanke bakom sättet som matematiken representeras på gör att vi kan bemöta 

Skolverkets (2011) krav på att ge alla elever möjligheten att utveckla en livslång lust att lära.  

Denna studie kan bidra till att öka medvetenheten om hur matematikens abstrakta och 

konkreta drag samt olika representationsformer kan påverka elevers motivation i 

matematiken.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i tidigare forskning undersöka huruvida den 

mer abstrakta matematiken i mellanstadiet är en bidragande faktor till pojkars och flickors 

lägre motivation. Undersökningen syftar även till att utröna om det finns skillnader och 

likheter mellan pojkars och flickors motivation i matematikämnet.  

 

Frågeställningar som besvaras i arbetet är följande: 

● Hur påverkar olika abstraktionsnivåer i matematikområdet geometri 

mellanstadieelevers motivation, självtillit och prestation?  

● Synliggörs eventuella skillnader mellan pojkars och flickors motivation på grund av 

olika abstraktionsnivåer i mellanstadiets geometriundervisning? 
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3. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt kommer studiens teoretiska perspektiv samt motivationsbegreppet 

presenteras med hjälp av forskning och litteratur.  

3.1 Genusperspektivet  

I denna undersökning fokuseras det på pojkars och flickors skillnader och likheter i 

motivationen till ämnet matematik, därav anser vi att det kan vara av vikt att vi definierar vad 

vi menar med pojkar och flickor samt förklarar vad det är som kan bidra till skapande av 

könsskillnader i ämnet matematik.   

3.1.1 Genusuppfattningar och kön 

I samhället finns många aspekter som har koderna kvinnligt respektive manligt och Hedlin 

(2010) beskriver gruppering av flickor och pojkar som riskfyllt på grund av att det inom 

grupperna alltid finns variationer för vad man identifierar sig som. Enligt Woolfolk och 

Karlberg (2015) handlar begreppet kön om biologiska skillnader medan Hedlin (2010) 

kompletterar detta med definition av genus som socialt och kulturellt format. Dessa 

genuskodningar är något som tidigt påverkar barns egenskaper och visar sig ofta i att det 

manliga värderas högre än det kvinnliga. Summanen och Summanen (2017) beskriver ordet 

kön som ett paraplybegrepp över flera andra könsrelaterade begrepp. I detta arbete väljer vi 

att fokusera på det tilldelade juridiska könet, som författarna beskriver som det kön som 

tilldelats personen utifrån hur det biologiska könet ser ut vid födseln. Vi väljer alltså inte att 

ta hänsyn till individens könsidentitet.  

3.1.2 Stereotypiska uppfattningar 

Att bli tilldelad ett juridiskt kön innebär för individen att de förväntningar som finns på 

manligt respektive kvinnligt appliceras på var och en (Summanen & Summanen, 2017). Detta 

är något som även Kessels, Heyder, Latsch och Hannover (2014) beskrivit i sin studie som en 

påverkansfaktor för elevers intresse för matematik. Forskarna har kommit fram till att 

matematiken uppfattas som en manlig domän. Detta påverkar enligt studien flickors 

motivation för matematik negativt, medan det istället gynnar pojkars motivation. Även 

Boaler (2011) uttrycker en stereotypisk syn på matematiken som en påverkan för pojkars och 

flickors motivation och intresse. Vidare skriver Boaler (2011) att pojkar och flickor bemöts 

på olika sätt i matematikklassrummet. Författaren menar att flickors större behov av 

förståelse för matematik inte tillfredsställs, vilket kan leda till minskad motivation.  
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3.2 Motivation 

Skolverket (2003) och Boaler (2011) skriver båda att en förståelse i matematik skapar en 

högre motivation inom ämnet. Skolverket (2003) beskriver att det i mellanstadiet skapas en 

klyfta mellan de motiverade eleverna som lyckas förstå den mer abstrakta matematiken och 

de mindre motiverade eleverna som inte lyckas med det samma.  

Hannula (2006) definierar motivation som ett system som påverkas av till exempel kognition 

och beteenden, vilka i sin tur påverkar människors känslor inför olika aspekter i vardagen. 

Hannula fortsätter att beskriva hur motivationen kan påverkas positivt om matematiken känns 

rolig, medan förhållandet är tvärtom ifall matematiken känns tråkig. Skolverket (2003) samt 

Woolfolk och Karlberg (2015) belyser begreppet ytterligare genom att beskriva hur 

motivation även påverkas av till exempel attityder, elevers lärande, sociala och kulturella 

aspekter och självtillit. Självtillit kan definieras som en persons tro på den egna förmågan att 

klara av olika uppgifter och utmaningar, den kan dock vara olika för olika situationer och 

undervisningsämnen (ibid.). Författarna skriver vidare om hur självtillit kan likställas med 

självbild och självförtroende även om dessa begrepp i grunden innebär olika definitioner.  

Motivation kan delas in i två olika sorter, inre och yttre (Woolfolk & Karlberg, 2015). Den 

inre motivationen kan innebära en inre känsla av att vilja uppnå framgång, bland annat nyttjar 

man sina egna förmågor till att klara av olika utmaningar. Det kan handla om att aktiviteten i 

sig är givande för personen. Den yttre motivationen kan istället handla mer om att 

tillfredsställa någon annan eller att uppnå ett visst betyg, det handlar då om att belöningen är 

mer av intresse än själva aktiviteten. 
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4. Litteraturgenomgång  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för forskning och litteratur som handlar om definition 

av begrepp samt matematiken som ämne. Avslutningsvis beskriver vi vad som påverka 

elevers motivation i matematikämnet.  

4.1 Matematiken som ämne 

Thorén (2009) menar att förståelse i matematik ofta underlättas genom att förankra 

matematiken i elevers nära vardag och med hjälp av konkret material. Den abstrakta 

matematiken görs förståelig för eleverna med hjälp av lärarens kunskap om varierande 

arbetssätt och kunskap om individens utvecklingsnivå. Vidare menar Thorén att det är av vikt 

att konkret material används i syfte att skapa både en abstrakt och konkret förståelse, att 

övningar som innehåller konkretionsmaterial bör förtydliga de matematiska strategier som de 

är tänkta att utveckla.  

Skolverket (2011) definierar i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 matematik som ämne på följande sätt:  

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur 

praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. 

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära 

kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor 

förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna 

att delta i samhällets beslutsprocesser (Skolverket 2011, s. 62).  

4.1.1 Konkret och abstrakt matematik 

Enligt Rystedt och Trygg (2005) kan man koppla ihop våra fem sinnen med begreppet 

konkret. Det kan även beskrivas som att konkret är något man kan flytta på, ta på eller se på. 

På så sätt kan ett exempel på konkret matematik handla om föremål och hanterandet av 

föremål för att lösa en matematikuppgift.    

Det som vi människor kan uppfatta med våra fantasier eller tankar kan man koppla ihop med 

begreppet abstrakt. Till skillnad från konkret matematik där man hanterar föremål är den 

abstrakta matematiken fokuserad på samband, matematiska begrepp samt hur våra tankar 

kring olika lösningar på matematiska uppgifter går (Rystedt & Trygg, 2005).   

I denna studie kommer vi att benämna den lägre abstraktionsnivån inom matematikämnet 

med hjälp av begreppet konkret och den högre abstraktionsnivån som abstrakt. 
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4.1.2 Representationsformer 

Att kunna växla mellan olika representationsformer ger fler verktyg, begrepp och förståelse 

vid matematiska situationer, som till exempel problemlösning. Gustafsson (2011) beskriver 

representationer i fem kategorier: (1) fysisk, dvs användning av fysiska objekt i form av 

klossar/laborativt material eller av dramatisering, (2) bildlig/grafisk, när matematiken ritas 

upp med varierande hjälpmedel och för att träna upp den mentala förmågan att se bilderna 

inne i huvudet, (3) verbal, som kan beskrivas som samtal om begrepp och matematisk 

kommunikation som kan kompletteras med bilder, (4) numerisk, här kan matematiken 

representeras med hjälp av till exempel tabeller, diagram och synliggöra mönster (5) 

symbolisk, denna representation innefattar matematiska symboler som beskriver exempelvis 

addition, subtraktion, algebra samt användningen av siffror.  

 

Heddens (1986) beskriver hur det finns ett gap mellan den abstrakta matematiken och den 

konkreta. Detta gap kan göra det svårt för många elever att förstå matematiken som ämne. 

Heddens beskriver hur den (1) konkreta nivån innebär fysiska objekt som ska underlätta för 

eleverna att förstå och för att gå vidare till den (2) semi-konkreta nivån av förståelse. I denna 

semi-konkreta nivå representeras verkliga situationer med hjälp av till exempel bilder på 

föremål istället för själva föremålen. En vidare förståelse för matematiken utvecklas i den (3) 

semi-abstrakta nivån, i vilken symboliska representationer som till exempel streck/figurer 

ersätter de verkliga föremålen och bilder av dem. I den sista (4) abstrakta nivån representeras 

matematiken rent symboliskt med siffror och likhetstecken o.s.v.  

 

I Rystedt och Trygg (2005) beskrivs lärande i matematik som en kumulativ process i vilken 

målet är att nå den abstrakta strukturen i ämnet, detta görs bäst enligt författarna genom 

möten med olika representationsformer. Författarna beskriver ett exempel för att nå förståelse 

att samband finns mellan olika representationsformer, detta exempel handlar om att arbeta 

med en uppgift på flera sätt samtidigt. Problemet kan ritas i bilder, beskrivas i ord, skrivas i 

tal och sedan som matematisk formel i en så kallad “fyrfältare”, ett hjälpmedel för att 

synliggöra processen.  

4.1.3 Geometri 

Löwing (2011) förklarar matematikområdet geometri som något som behandlar mätning och 

olika figurers och kroppars storlek och form samt dess egenskaper. Författaren beskriver att 

när man jobbar med olika geometriska problem är det viktigt att hela tiden tänka i ett brett 
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omfång eftersom ämnesområdet behandlar många olika formler och tankesätt. För att 

utveckla ett geometriskt tankesätt är det viktigt att inte fastna i det konkreta tankesättet, utan 

istället utmana den abstrakta dimensionen av geometri. En grundläggande egenskap för att 

tillägna sig geometriska begrepp och metoder är enligt författaren den spatiala förmågan, en 

persons förmåga till rumsuppfattning. Denna förmåga kan utmanas genom variation av 

konkret och abstrakt matematik kopplat till elever erfarenheter (Löwing, 2011). I LGR 11 

(Skolverket 2011) går det bland annat att läsa under syftesbeskrivningen i matematik hur 

undervisningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett intresse för ämnet.  

4.2 Självförtroendets, självbildens och stereotypiska uppfattningars påverkan på 

elevers motivation i matematikämnet 

Enligt Muzzatti och Agnoli (2007) kan man under skolans tidigare år se att flickor anser sig 

ha ett större självförtroende i matematik gentemot pojkarna. Detta förändras sedan ju äldre de 

blir och forskarnas undersökning påvisar istället att pojkarnas självförtroende stärks desto 

äldre de blir medan flickornas självförtroende sjunker med åldern. Genom detta kan man 

även dra paralleller till att motivationen i matematikämnet påverkas av att självförtroendet 

stärks respektive sänks. Detta resultat visas även av Ganley och Lubienski (2016) som 

påvisar i sin undersökning att pojkar uppvisar ett starkare självförtroende och självbild medan 

flickorna har ett svagare självförtroende och självbild i matematikämnet. Dock ser man en 

tydlig nedåtgående trend bland både flickor och pojkar att motivationen till ämnet sjunker i 

mellanstadiets åldrar. En förklaring till att flickornas svaga självförtroende kan enligt 

Muzzatti och Agnoli (2007) vara stereotypa influenser av att matematiken anses vara en 

manlig domän. Lindberg, Linkersdörfer, Ehm, Hasselhorn och Lonnemann (2013) stärker 

detta resonemang med att även flickors självbild påverkas negativt av dessa fördomar. De tre 

artiklarnas författare är alla eniga om att i mellanstadiet blir skillnaderna mellan pojkarnas 

och flickornas självförtroende, självbild och motivation i matematikämnet mer signifikanta. 

4.3 Hemmiljöns och skolmiljöns påverkan på elevers motivation i 

matematikämnet  

Studier visar att motivationen i matematikämnet även kan påverkas av andra faktorer som 

hemmiljö och skolmiljö (Brandt & Andersson, 2017). Enligt Kim och Chung (2012) samt 

Eccles (2015) påverkas pojkar och flickor i sin motivation beroende på vad de får för 

stöttning hemifrån. Beroende på vilken typ av stöttning vårdnadshavarna förmedlar inom 

ämnet matematik påverkas flickors och pojkars motivation till ämnet enligt Dinkelmann och 
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Buff (2015). På så sätt har hemmiljön en stor påverkan på hur elevers motivation ser ut 

gentemot skolämnet. Kim och Chung (2012) menar även att det inte synliggörs några större 

skillnader i hur pojkar och flickor presterar, utifrån den stöttning de får hemifrån. Cvencek, 

Kapur och Meltzoff (2015) fortsätter med att matematiken anses som manlig domän vilket 

även stärks av Smetackova (2015). Detta leder i sin tur till att flickors och pojkars motivation 

påverkas på olika sätt i matematiken. Forskarna menar att även om motivation påverkas är 

det svårt att se detta kopplat till elevers prestationer.  

Flickor och pojkar upplever även sin delaktighet i klassrummen på olika vis, där flickor anser 

sig ha mindre möjlighet att påverka undervisningen (Samuelsson & Samuelsson, 2016). Detta 

kan enligt författarna även leda till olika motivationsnivåer hos eleverna. På så vis är det 

viktigt för läraren att planera sin undervisning som leder till att alla elever känner att  

undervisningen är stimulerande och motivationshöjande (ibid). 

4.4 Förståelsens och abstraktionens påverkan på elevers motivation i 

matematikämnet 

Skolverket (2003) skriver om elevers behov av att ha en förståelse och kunskap av 

matematiken vilket kan påverka deras lust att vilja lära sig något. Att forma en undervisning 

som både är flexibel och varierande är därför en viktig faktor för att eleverna ska känna en 

positiv känsla och därmed kunna ta emot ny kunskap. Vidare skriver Skolverket att för att 

hålla intresse och motivation levande för eleverna krävs det att matematiken är begriplig och 

betydelsefull. När matematiken blir mer abstrakt innebär det att man kräver mer av elevernas 

tankeverksamhet vilket gör att det är svårt för många att bibehålla intresset och motivationen 

i matematikundervisningen. Genom att höja sina prestationer krävs det att eleverna har en 

god självtillit som fås genom förståelse och känslan av att lyckas. Det Skolverket (2003) inte 

beskriver är huruvida det syns skillnader mellan pojkars och flickors motivation i 

mellanstadiet, på grund av abstraktionsnivåer. Det är abstraktionsnivåernas påverkan på 

motivation och skillnader i motivation mellan pojkar och flickor som vi i vår undersökning 

bygger vidare på.  
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5. Metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens val av metod, datainsamling, urval, genomförande och 

testmaterial. Det redogörs även för vilken analysmetod som använts samt forskningsetiska 

principer. Avslutningsvis redogörs för en diskussion och tankar som uppstått kring studiens 

metod.  

5.1 Val av metod 

Bryman (2011) beskriver en kvantitativ forskningsstrategi som deduktiv, vilket betyder att 

undersökningens insamlade data syftar till att pröva teorier och frågeställningar som bygger 

på tidigare forskning. Denna studie behandlar matematikens olika abstraktionsnivåer och dess 

påverkan på elevers motivation. Studien bygger på Skolverkets (2003) resonemang angående 

konkret och abstrakt matematik i mellanstadiet. 

En forskningsdesign tillhandahåller en ram för forskningens genomförande och skapar 

möjligheter för insamlande av de data som forskningen kräver för att kunna besvara 

frågeställningar (David & Sutton, 2016). Denna studie uppfyller flera aspekter av 

experimentell design, bland annat är eleverna sina egna kontrollgrupper. En annan aspekt i 

denna design är enligt David och Sutton (2016) att det finns en oberoende variabel, som även 

kan kallas för manipulation. Bryman (2011) delar in experimentell design i två delar, (1) 

laboratorieexperiment, som genomförs i konstlad miljö och (2) fältexperiment, som stämmer 

överens med vår studie och innebär att experimentet genomförs i ett verkligt sammanhang 

med manipulation av variabler. I denna undersökning är det testernas abstraktionsnivå som 

manipuleras. En annan oberoende variabel i studien är om eleven är flicka eller pojke. 

Undersökningens beroende variabel är motivation.  

5.1.1 Reliabilitet 

Enligt David och Sutton (2016) kan man beskriva reliabilitet som tillförlitlighet. När en 

undersökning görs får forskarna fram ett resultat och om de skulle genomföra samma 

undersökning igen bör de få liknande resultat. Den externa reliabiliteten stärks om 

undersökningen kan upprepas (Bryman, 2011).  

Då det sociala sammanhanget inte kan återges exakt, vilket enligt Bryman skulle öka 

reliabiliteten, kan man anta att det kan sänka tillförlitligheten i vår undersökning. I denna 

studie är de utvalda undersökningsgrupperna tagna ur en svensk skolmiljö och bör inte skilja 

sig från den stora populationen mellanstadieelever, vilket ändå ger möjlighet att hitta 
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likvärdiga grupper för upprepning av studien. Att som upprepande forskare utföra studien 

betyder att man bör inta en liknande social roll som föregående forskare antagit (Bryman, 

2011). I detta fall har vi varit lärarstudenter under en längre period. Eftersom det i denna 

studie kommer att besvaras en enkät angående ens egen uppfattning om förmågan att ha löst 

matematikuppgifterna korrekt, samt nivån av intresse och tillfredsställelse i samband med 

matematik har vi valt att använda oss av påståenden hämtade från och inspirerade av PISA 

(2012). Reliabiliteten ökar därmed eftersom de påståendena är internationellt framtagna och 

testade. Bryman (2011) beskriver påståenden som ett verktyg för att få fram värden kring 

begrepp som är svåra att mäta. Med hjälp av en respekterad enkätundersökning som PISA 

(2012) ökar reliabiliteten i vår undersökning (David & Sutton, 2016). 

5.1.2 Validitet 

När en undersökning genomförs bör man förhålla sig till validitet som beskrivs på så sätt att 

forskarna är medvetna om att de mäter det de vill mäta för att kunna uppnå ett önskat resultat 

för deras undersökning (David & Sutton, 2016). Vidare skriver Bryman (2011) om intern 

validitet som orsakssamband mellan två eller flera variabler. Författaren förklarar detta på så 

sätt att den variabel som har ett inflytande är den oberoende variabeln. I denna studie handlar 

de oberoende variablerna om abstraktionsnivån hos matematikuppgifterna samt vilket kön 

eleverna har. Den beroende variabeln är den påverkade variabeln, i detta fall måttet av 

motivation hos eleverna. Den ekologiska validiteten är ett kriterium som handlar om 

tillämpligheten i människors vardag och sociala miljöer (Bryman, 2011). I denna studie görs 

inga ingrepp i den sociala miljön utan i uppgifter vilket innebär att den ekologiska validiteten 

kan anses vara stark. Den externa validiteten handlar enligt David och Sutton (2016) om 

datainsamlingens matchning med den större populationen. Vidare beskriver författarna hur 

den externa validiteten är beroende av urvalets representativitet och storlek. 

5.2 Urval 

Vår målgrupp för att få fram ett material till vår undersökning består av elever i 

mellanstadiet. Denna avgränsning är gjord på grund av vår kommande profession som lärare i 

mellanstadiet, det är alltså av personligt intresse. Antalet deltagare i undersökningen är 84 

elever och vi anser att detta antal är realistiskt givet den tidsram som vi förhåller oss till. De 

deltagande eleverna går i årskurs 5 och 6 i olika kommuner och skolor vilket ökar 

representativiteten i vår studie. David och Sutton (2016) beskriver representativitet som ett 

begrepp som förklarar hur väl undersökningsgruppernas heterogenitet stämmer överens med 
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den totala populationen. Deltagande i vår studie är valda utifrån ett bekvämlighetsurval, 

vilket Bryman (2011) beskriver som den typen av urval som forskare kan använda sig av med 

deltagare som finns nära till hands. I och med en längre period praktik uppfyller vårt urval 

kriterierna för den urvalsmetod som Bryman beskriver.  

5.3 Genomförande och testmaterial 

Efter att vi gjort ett urval för deltagande i studien förbereddes de tester och 

värderingsformulär som behövdes. Under tiden detta gjordes skickades informationsbrev till 

skolorna samt till de berörda deltagarnas vårdnadshavare. Dessa brev förmedlades via de 

berörda lärarna där informationen även innehöll en svarstalong som skulle besvaras av 

vårdnadshavarna för elevernas deltagande i studien.  

Vår undersökning valde vi att genomföra under elevernas ordinarie matematiklektioner för att 

inte påverka den övriga undervisningen i skolan. Undersökningen genomfördes i två 

omgångar i de olika klasserna med några dagars mellanrum för att få ett trovärdigt resultat. 

Detta på grund av att vi inte ville att svaren på enkäterna efter de båda testerna skulle färgas 

av varandra. När testerna var gjorda rättades dessa av oss och resultaten lades in i SPSS25
1
 

för vidare analyser.  

Datainsamlingen består av test 1 (se Bilaga 3) som behandlar ett konkret matematikmaterial. 

Utöver detta finns ett värderingsformulär som berör elevernas självtillit och motivation till 

matematikämnet. Test 2 (se Bilaga 4) innehåller ett abstrakt matematikmaterial med 

efterföljande värderingsformulär som ser likadant ut som i föregående test.  Vid utdelning av 

test 1 respektive test 2 till eleverna skedde ett slumpmässigt urval som bestämde vilket test 

som eleverna fick börja med. Detta skedde med hjälp av klasslistor som underlag. Eleverna 

hade ca 20-30 minuter på sig att göra de respektive testen samt fylla i värderingformulären. 

Under första tillfället när testen genomfördes delades även ett rumsuppfattningstest ut för att 

se om eventuella könsskillnader kan förklaras med hjälp av elevernas spatiala förmåga. Detta 

rumsuppfattningstest hade eleverna två minuter på sig att utföra.  

5.3.1 Mätinstrumenten 

Vi valde att använda uppgifter från Skolverkets Diamant Geometri och Skolverkets Diamant 

Mätning (Skolverket, 2013). I det första testet som behandlar konkreta matematikuppgifter 

valde vi att använda och inspireras av Diamantens diagnoser GFo3, GFo4, GVi2, MAr1 och 

                                                             
1 IBM SPSS Statistics 25, dataprogram för statistiska analyser 
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MAr3. Det konkreta testet består av fem uppgifter inom området geometri där eleverna får 

lösa uppgifter som innehåller text och bildliga representationer. I det andra testet som istället 

innehåller mer abstrakta matematikuppgifter valde vi även här att använda och inspireras av 

Diamantens diagnoser GFo5, GFo4, GVi2 och MAr4. Detta test består även det av fem 

uppgifter men dessa har inte bildlig representation utan är istället endast beskrivna med 

matematiska begrepp i textform.  

Till värderingsformuläret har vi använt och inspirerats av PISA, elevenkät A, avsnitten C1 

och C2 Att lära sig matematik (PISA, 2012). Detta har vi gjort för att få fram påståenden som 

överensstämmer med det vi vill mäta, nämligen elevers motivation. För att mäta attityder är 

det lämpligt att använda sig av en så kallad Likertskala, som enligt Bryman (2011) innebär 

mätning av intensitet av attityden. I detta fall mäts intensiteten och nivån av motivation, 

genom att besvara ett antal påståenden med hjälp av alternativen Håller absolut med, Håller 

med, Håller inte med, Håller absolut inte med samt Mycket säker, Säker, Inte särskilt säker, 

Inte alls säker. Viktigt att tänka på vid användning av denna typ av skala är enligt Bryman att 

man bör ha ett formulär som innehåller (1) påståenden, (2) påståendena bör handla om 

samma ämne/område, (3) påståendena bör ha ett samband med varandra och (4) variation av 

formuleringar är bra, till exempel att variera negativa och positiva påståenden. 

Motivationsenkäterna som vi använt innehöll sju påståenden, med fyra svarsalternativ 

vardera, som har graderats och kodats med siffror från 1-4, med ett totalvärde på 28. 

Självtillitsenkäten mättes med fem påståenden och varje påstående hade fyra svarsalternativ, 

totalvärde på 20. 

Motivationsenkäten valde vi att dela in i inre och yttre motivation för att tydligare kunna 

avläsa vårt resultat i studien. Påståendena från enkäten (se Bilaga 3 och 4) testades i SPSS25 

för intern reliabilitet. Intern reliabilitet mäts med hjälp av Cronbach-alpha och ger värden på 

relationer mellan påståendena (Bryman, 2011). När vi testade påståenden för inre motivation 

fick vi ett värde på α = 0,90, yttre motivation visade ett värde på α = 0,84. Den inre 

motivationen behandlar påståendena a, c, d samt f medan den yttre motivationen behandlar 

påståendena b, e samt g. När hela motivationsenkäten testades i Cronbach-alpha blev värdet α 

= 0,86. Enligt Bryman (2011) är ett värde på över α = 0,70 acceptabelt och indikerar en god 

tillförlitlighet. För självtillitsenkäten (se Bilaga 3 och 4) blev motsvarande värde α = 0,71. 

I syfte att pröva elevernas spatiala förmåga genomfördes ett rumsuppfattningstest med 

tidsbegränsning på två minuter. Testet består av bokstäver från alfabetet som är roterade på 
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olika sätt och är inspirerat av ett test som tidigare är gjort av   sseler,  chol ,  ordan och 

Quasier-Pohl (2005). I en kolumn till vänster finns det en bokstav som ska jämföras med fyra 

andra bokstäver. Dessa är roterade och spegelvända, varav två bokstäver överensstämmer 

med bokstaven till vänster och två bokstäverna är felaktiga.  

5.4 Analys 

I vår studie är det av intresse att analysera den beroende variabeln motivation och hur den 

påverkas av abstraktionsnivå i matematik samt utifrån grupperna pojkar och flickor. Detta 

medför att den typ av analys som vi utför klassas som univariat (Bryman, 2011). För att pröva 

våra frågeställningar användes tre stycken ANOVOR
2

 i SPSS25 med kön som 

mellangruppsvariabel. Beroendemåtten i dessa tester var motivation, självtillit och prestation. 

ANOVA är ett verktyg i SPSS25 som
 
jämför medelvärden mellan två eller flera populationer, 

i detta fall var vi intresserade av skillnader mellan pojkars och flickors motivation till 

matematikämnet.  

Observera att det i denna studie används en omvänd skala vilket innebär att svar på enkäter i 

självtillit och motivation har graderats med värdena 1-4. Värdet 1 står för alternativen Mycket 

säker och Håller absolut med, vilket innebär att ju lägre medelvärde som presenteras desto 

högre är självtilliten och/eller motivationen. Däremot förhåller det sig inte så vad gäller 

resultat från elevers prestationer i matematiktesterna, där betyder ett lägre värde att det är en 

sämre prestation. 

5.5 Forskningsetik 

Detta avsnitt behandlar de etiska dilemman som återfinns i samhällsvetenskapliga 

forskningsprocesser. Något som också bör tas i beaktande i denna undersökning handlar om 

dilemmat som uppstår när det är barn involverade. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det mer 

problematiskt med forskning som involverar barn eftersom det kan vara svårare att få ett 

tillförlitligt informerat samtycke från dem. Ett informerat samtycke menas enligt David och 

Sutton (2016) med att en individ som deltar i undersökningen har själv rätt till att välja att 

delta i prövningen utan manipulering eller tvång. Viktigt är då att individerna kan skapa en 

förståelse för vilken betydelse som deltagandet har för dem själva. När det då gäller barn kan 

det vara svårt att veta om barnen verkligen förstått vad det är som forskningen innebär och 

vilken roll de själva kommer ha i den. Det kan även vara problematiskt eftersom barn ofta är 

mer lättpåverkade av andra än vad vuxna individer är. För att säkerställa de etiska aspekterna 

                                                             
2 Analysis of variance (Variansanalys) 
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vad gäller informerat samtycke finns behov av att få samtycke av barnets vårdnadshavare, när 

de är under 15 år gamla (Schiratzki, 2011). Detta till trots har barnen rätt att själva säga nej 

till deltagande även om vårdnadshavare har gett sitt samtycke. I vår studie har 

informationsbrev (se Bilaga 2) skickats hem till vårdnadshavare med en svarstalong för 

godkännande av elevernas deltagande i undersökningen. Endast de som gett samtycke till 

deltagande ingår i undersökningen. De deltagande eleverna fick muntlig information innan 

första undersökningstillfället och även när testen delades ut, de fick även veta att de själva 

hade möjlighet att tacka nej till deltagande oavsett vårdnadshavares samtycke. 

Informationsbrev har även mailats till berörda rektorer på skolorna (se Bilaga 1).   

Vidare skriver David och Sutton (2016) om konfidentialitetskravet som har och göra med 

individens anonymitet i undersökningen. Individen har rätt till att få veta att man inte 

kommer att kunna identifieras genom sina svar av någon utomstående i undersökningen. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver också om nyttjandekravet där individerna som deltar i 

undersökningen har rätt till att få veta vad forskningen kommer att användas till samt vad det 

kommer att handla om innan genomförd studie. I våra informationsbrev (se Bilaga 1 och 2) 

beskriver vi att de deltagande eleverna inte kommer att kunna bli identifierade av någon 

utanför studiens ansvariga. Resultatet kommer inte heller att användas till något annat än till 

studiens syfte. För att säkerställa deltagande elevers anonymitet har elever blivit kodade med 

varsitt nummer i SPSS25.  

5.6 Metoddiskussion 

Bryman (2011) poängterar att det är av vikt att göra en pilotstudie, en teststudie, innan man 

använder materialet i sin egentliga undersökning. Här anser vi att denna studies material är 

framtaget, testat och använt av Skolverket (2013) och därmed valida och reliabla. I vårt urval 

valde vi att involvera elever i mellanstadiet i undersökningen. Dock deltar endast elever i 

årskurs 5 och 6 på grund av svårighetsgraden på uppgifterna i det konkreta respektive 

abstrakta testet. Vi ansåg att dessa test kunde bli för svåra för elever i årskurs 4 och valde 

därför att inte genomföra några tester i denna årskurs. Något som vi kunde ha gjort är att ha 

gjort olika tester i olika svårighetsgrad för att bättre kunna jämföra mellan årskurserna, dock 

hade omfattningen av antalet deltagande elever blivit större och därmed hade studien inte 

rymts inom den tidsram som vi är givna. Den ekologiska validiteten stärks av att vi var kända 

ansikten för eleverna i deras vardagliga miljö, samt att det endast var matematikuppgifter som 

manipulerades och inte den sociala kontexten. 
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Vidare var ett problem som vi stötte på i vår undersökning om vikten av att påståenden bör 

varieras i en enkät som utgår från Likert-skala (Bryman, 2011). Bryman menar att det bör 

varvas mellan positiva och negativa påståenden, medan PISA (2012) endast innehöll positiva 

påståenden. Vi valde här att använda PISA:s formuleringar med hänsyn taget till att 

informanterna är så pass unga att vi inte vill riskera förvirring eller misstolkningar på grund 

av olika formuleringar. Ett annat problem vi stötte på i vårt arbete med PISA:s enkät är att 

värdet på svaren kunde vara omvänt för att underlätta avläsningen av diagrammen. Till 

exempel så innehåller Mycket säker värdet 1 när det istället hade underlättat för läsaren av 

denna studie om värdet var 4. Detta medförde att ju lägre medelvärdet var desto bättre 

motivation hade eleverna vilket kan förvirra läsaren i texten. När det gäller PISA:s 

påståenden och dess formuleringar har vi insett att det kan bli missvisande resultat på grund 

av om elever har annat modersmål än svenska. Det är viktigt att deltagande personer förstår 

innebörden av påståenden för att kunna svara så korrekt och sanningsenligt som möjligt. När 

undersökningarna genomfördes var vi tillgängliga i klassrummen för att kunna förtydliga om 

det fanns deltagare som behövde språkligt stöd. Dessutom anser vi att de genomgående 

positivt riktade påståendena är till sin fördel även i detta fall.  

I vår studie är eleverna sina egna kontrollgrupper och kan därför kopplas starkt till en 

experimentell forskningsdesign. Ytterligare något som är en styrka i undersökningen är att 

det endast är abstraktionsnivån som ändras för eleverna i deras skolvardag. Enligt Bryman 

(2011) är experiment att föredra då validiteten och tillförlitligheten anses starkare. Den 

experimentella ingången vi valde är dessutom relevant för studiens syfte som hade för avsikt 

att undersöka effekter på elevers motivation utifrån ett konkret och ett abstrakt test.  

Vad gäller representationsformerna i undersökningen så har vi begränsat oss till den bildliga 

representationsformen som står för det konkreta matematiktestet. Den symboliska 

representationen står istället för det abstrakta matematiktestet. Vi diskuterade huruvida fysisk 

representation i form av laborativt material skulle kunna använts som komplement till det 

konkreta testet. Vi ansåg dock att bildlig och symbolisk representation var det som bäst skulle 

kunna motsvara konkret och abstrakt dimension i de testerna vi använde. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av vår undersökning att presenteras för att kunna besvara 

våra frågeställningar angående olika abstraktionsnivåer i matematikområdet geometri i 

relation till elevers motivation, självtillit samt prestation. Dessutom presenteras huruvida 

eventuella skillnader mellan pojkars och flickors motivation uppstår. Resultatet presenteras 

med hjälp av tabeller och figurer samt kommentarer till dessa för att förtydliga innehållet i 

dem.  

6.1 Hur påverkar olika abstraktionsnivåer i matematikområdet geometri 

mellanstadieelevers motivation, självtillit och prestation? 

I följande avsnitt redogörs för hur elever har påverkats utifrån de två olika testerna i deras 

inre och yttre motivation, prestation samt självtillit. 

 

Med hjälp av SPSS25 har vi tagit fram medelvärden för att undersöka effekten av 

abstraktionsnivå hos eleverna. Vi har tittat på motivation, inre och yttre motivation samt 

prestation och självtillit. 

 

Tabell 1. I tabellen illustreras medelvärdet (M) av alla medverkande elevers svar på 

motivationsenkäten, resultat av tester samt självtillitsenkäten. Längst till höger visas den 

genomsnittliga variationen dvs. standardavvikelsen (SD). 

 N M SD 

Motivation (Test 1) 79 12.42 3.73 

Motivation (Test 2) 75 12.67 3.72 

Inre motivation (Test 1) 79 8.05 2.84 

Inre motivation (Test 2) 75 8.23 2.86 

Yttre motivation (Test 1) 79 4.37 1.56 

Yttre motivation (Test 2) 75 4.44 1.49 

Prestation (Test 1) 81 12.49 2.57 

Prestation (Test 2) 80 7.84 3.30 

Självtillit (Test 1) 78 7.67 2.46 

Självtillit (Test 2) 73 11.32 2.74 
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Resultatet från vår analys visar på att elever totalt sett har en lägre inre motivation jämfört 

med den yttre motivationen (se Tabell 1, se även Figur 2). Resultaten utifrån tabellen visar 

även att eleverna presterat bättre i test 1 jämfört med test 2. Analyser visar att värdena är 

statistiskt signifikanta när det gäller prestationer F(1,75) = 205,68 p <.001, part η2 = 0.73. 

Värt att nämna när det gäller prestationerna och de matematiska testerna är att test 1 hade en 

totalpoäng på 15 och test 2 en totalpoäng på 14. Vidare visar självtillitsenkäterna ett resultat 

där eleverna får sänkt självtillit efter test 2. Även vad gäller huvudeffekt av självtillitsvärden 

finns en statistisk signifikans F(1,67) = 122,17 p <.001, part η2 = 0.65. 

 

Sammanfattningsvis visar våra resultat att elevers motivation sjunker i takt med att 

matematiken blir abstrakt. Det syns dock en större påverkan på elevers prestation och 

självtillit än vad det syns på den beroende variabeln motivation. 

 

6.2 Synliggörs eventuella skillnader mellan pojkars och flickors motivation på 

grund av olika abstraktionsnivåer i mellanstadiets geometriundervisning? 

Även detta avsnitt behandlar motivation utifrån abstraktionsnivåer men uppdelning görs 

mellan grupperna pojkar och flickor. Motivationsbegreppet behandlas dessutom även genom 

uppdelning i inre och yttre motivation. 

Tabell 2. I tabellen illustreras medelvärdet (M) av flickors och pojkars svar på 

motivationsenkäten utifrån test 1 och test 2. Längst till höger visas den genomsnittliga 

variationen dvs. standardavvikelsen (SD). 

 Kön N  M SD 

Motivation (Test 1) Flicka 33 11.76 2.90 

Motivation (Test 1) Pojke 46 13.20 4.34 

Motivation (Test 2) Flicka 31 12.72 3.22 

Motivation (Test 2) Pojke 44 12.95 4.15 

 

En ANOVA genomfördes vilket gav att vi inte fann någon statistisk signifikans vad gäller 

gruppen som helhet F(1,68) = 1.77, p = .188, part η2 = 0.03 (se Tabell 1). Däremot 

upptäcktes en statistisk interaktionseffekt i ANOVA då gruppen delas in i pojkar och flickor 

F(1,68) = 4.96, p = .029, part η2 = 0.07 (se Tabell 2).  Detta innebär att vi genom analysen 

kan se att det finns skillnader mellan pojkars och flickors motivation, beroende av 

abstraktionsnivå. Detta mönster speglar inte resultatet från gruppen som helhet. 
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I Figur 1 nedan jämförs flickors och pojkars medelvärden (M) på motivationsenkäten: 

 

Figur 1. I figuren jämförs medelvärdet (M) av flickornas och pojkarnas svar på motivationsenkäten utifrån test 1 

och test 2 (se Bilaga 3 och 4).  

 

 

I Figur 1 kan man avläsa att flickornas motivation sjunker efter test 2 medan pojkarnas 

motivation höjs efter test 2. Detta ser vi genom att den röda stapeln i figuren är högre än den 

blåa stapeln hos kategori flicka. Förhållandet är tvärtom när det gäller kategori pojke. Det går 

även att avläsa att flickorna totalt sett har en högre motivation än pojkarna, både efter test 1 

och test 2. Det är störst skillnad mellan pojkar och flickor i motivationsnivå efter test 1.  

En ANOVA genomfördes av inre och yttre motivation uppdelat i grupperna flicka och pojke 

samt Test 1 och Test 2. 

Tabell 3. I figuren illustreras medelvärdet (M) av flickors och pojkars svar på 

motivationsenkäten utifrån test 1 och test 2 uppdelat i inre och yttre motivation. Längst till 

höger visas den genomsnittliga variationen dvs. standardavvikelsen (SD). 

 Kön M SD 

Inre Motivation (Test 1) Flicka 7.62 2.29 

Inre Motivation (Test 2) Flicka 8.45 2.46 

Yttre Motivation (Test 1) Flicka 4.14 1.30 

Yttre Motivation (Test 2) Flicka 4.28 1.31 

Inre Motivation (Test 1) Pojke 8.56 3.32 

Inre Motivation (Test 2) Pojke 8.32 3.20 

Yttre Motivation (Test 1) Pojke 4.63 1.77 

Yttre Motivation (Test 2) Pojke 4.63 1.64 

 

Analysen ger medelvärden att jämföra i Tabell 3, jämförelser visar att pojkar och flickor har 

lägre inre motivation än yttre motivation oavsett abstraktionsnivå. Ytterligare fynd är att 



 

   
 

19 

 

pojkars inre motivation höjs och flickors sänks efter test 2. Mönstret som kan ses testades i 

ANOVA för statistisk signifikans där huvudeffekten F(1,68) = 1.60, p = .210, part η2 = 0.02 

inte uppvisar en statistisk signifikans. Däremot ses interaktionseffekten som mer signifikant 

än huvudeffekten då F(1,68) = 5.40, p = .023, part η2 = 0.07. Pojkar och flickor skattar alltså 

sin inre motivation åt skilda håll efter test 2. Dock kan ingen tydlig statistisk signifikant 

skillnad mellan flickor och pojkar i den yttre motivationen avläsas, det syns inte heller 

samma tydliga skillnader i mönster.  

I Figur 2 nedan illustreras flickornas och pojkarnas medelvärde (M) på motivationsenkäten 

uppdelat i inre och yttre motivation: 

 

Figur 2. I figuren illustreras medelvärdet (M) av flickors och pojkars svar på motivationsenkäten uppdelat i inre 

och yttre motivation utifrån test 1 och test 2 (se Bilaga 3 och 4).  

 

I Figur 2 ses en skillnad i hur flickorna blir negativt påverkade i sin inre motivation av test 2. 

Pojkarna uppvisar däremot en högre inre motivation efter test 2 än efter test 1. Detta kan vi se 

genom att jämföra staplarna som behandlar den inre motivationen hos både flickor och pojkar 

i figuren. Vad gäller den yttre motivationen har pojkarnas motivation inte förändrats alls, 

medan flickornas yttre motivation har sjunkit efter test 2. Detta illustreras av den högre lila 

stapeln som representerar flickors yttre motivation. Den yttre motivationen för flickorna har 

dock sjunkit ytterst lite (se Tabell 3). I övrigt kan man avläsa att flickorna har en högre 

motivation än pojkarna i matematikämnet, med undantaget i fallet med den inre motivationen 

efter test 2 då förhållandet blir omvänt.  
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I en ANOVA gjord över flickors och pojkars självtillit i förhållande till test 1 och test 2 är 

värdena inte annorlunda än vad medelvärdet är för hela gruppen sammanslaget, vilket gör att 

vi kan avfärda självtilliten som en förklaring till skillnader mellan flickors och pojkars 

motivation (se Tabell 1). Det var ingen skillnad mellan flickorna och pojkarna i 

självtillitstestet vilket man kan se genom den statistiska signifikansen som är F(1,67) = .107, 

p = .745, part η2 = .002. Även prestationer testades och jämfördes, men inte heller där kan vi 

utläsa något resultat som skiljer sig från gruppen som helhet (se Tabell 1).  

 

Avslutningsvis genomfördes även ett rumsuppfattningstest med eleverna som en 

kontrollvariabel om tydliga skillnader skulle uppstå mellan flickors och pojkars motivation 

till matematikämnet. Inga tydliga skillnader kunde uppmärksammas i analys med test 3 som 

kovariat och därför har testet ingen relevans för studiens resultat. Pojkars ökande inre 

motivation kan alltså inte förklaras med hjälp av en bättre spatial förmåga.   
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7. Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat vi har fått i jämförelse med den 

tidigare forskning som redovisas i litteraturgenomgången. Därtill kommer vi att dra slutsatser 

av studiens resultat tillsammans med litteraturen från vår teoretiska referensram. Därefter 

avslutar vi avsnittet med att presentera en slutsats samt lyfta de tankar angående vidare 

forskning som uppstått i samband med studien.  

7.1 Resultatdiskussion 

I vår resultatdiskussion kommer vi att utgå ifrån studiens frågeställningar och resultat för att 

reflektera och dra slutsatser kring dem med hjälp av tidigare forskning. Vi presenterar att 

abstraktionsnivåer har påverkat motivation, självtillit och prestation i gruppen som helhet. 

Vidare presenteras en intressant upptäckt där den inre och yttre motivationen hos pojkar och 

flickor i matematikämnet har jämförts. Resultatet visar på att pojkars inre motivation höjs av 

mer abstrakt matematik.   

7.1.1 Olika abstraktionsnivåer i matematikens geometriundervisning påverkar elever i 

mellanstadiet vad gäller motivation, självtillit och prestation 

Studiens resultat visar på att elever blir påverkade negativt i sin självtillit och prestation när 

matematiken blir mer abstrakt samt att deras motivation sjunker något. När matematiken ses 

som mer konkret är elevernas självtillit till sig själva högre och även motivationen. Man kan 

även se att eleverna presterar bättre i det konkreta testet jämfört med det abstrakta testet.   

Skillnaden i elevers självtillit mellan studiens test 1 och test 2 blir inte markant eller skiljer ut 

sig från den totala gruppens värde om man delar in dem i pojkar och flickor. Det som kan 

utläsas av totala medelvärdet är att självtilliten sjunker på grund av abstraktionsnivå, vilket 

även relaterar till tidigare forskning gjord angående elevers självförtroende och självbild 

(Muzzatti & Agnoli, 2007; Lindberg m.fl., 2013). Dessa studier påvisar liknande förhållande 

men på grund av stereotypa influenser och att matematiken anses vara av manlig domän.   

Skolverket (2003) beskriver att förståelse är en viktig faktor för att elever ska känna lust till 

att ta sig an ny kunskap. Genom att matematikundervisningen blir mer abstrakt så krävs det 

mer tankeverkstad från eleverna vilket gör det utmanande att behålla motivationen och 

engagemanget i klassrummet. Utifrån vårt resultat kan vi inte se samma påverkan på 

motivationen som Skolverket, dock går det i linje vad gäller den sjunkande självtilliten och 

de sämre prestationerna i test 2. Skolverket (2003) skriver fortsättningsvis att känslan av att 
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lyckas hos eleverna kan öka självtilliten som i sin tur kan höja deras prestationer. Löwing 

(2011) för ett liknande resonemang men mer uttalat mot området geometri. Författaren tar 

även upp förmågan till rumsuppfattning som grundläggande egenskap för att öka sin 

förståelse i den abstrakta matematiska världen. I vår studie visade test 3 inte stöd för det 

resonemanget, då det inte interagerade med övriga resultat. Att elevernas självtillit sjunker 

som följd av mer abstrakt nivå i matematikundervisningen skulle kunna förklaras med hjälp 

av Thoréns (2009) resonemang som beskriver hur elever utvecklar sin förståelse bättre med 

hjälp av konkret material i undervisningen.  

Sett till elevernas resultat och prestationer i vår studie ser vi en tydlig negativ påverkan av det 

mer abstrakta testet jämfört med det konkreta. Detta kan även kopplas till Skolverket (2003) 

som benämner att matematik oftast är roligast för elever när undervisningen fortfarande håller 

sig på en tämligen konkret nivå som gör det enkelt för eleverna att förstå och räkna 

matematik. När matematiken som ovan nämnts blir mer abstrakt krävs mer engagemang från 

eleverna vilket kan göra det svårt för elever i deras kunskapsutveckling. Kim och Chung 

(2012) diskuterar även huruvida elever blir påverkade av stöttningen hemifrån som kan 

påverka deras motivation samt prestation till ämnet vilket även stärks av Eccles (2015). I och 

med att de båda testerna i vår undersökning genomfördes under en vecka är det inte troligt att 

stöttningen hemifrån har påverkat elevernas prestationer och resultat i denna studies 

värderingsenkäter.  

Den slutsats som kan dras utifrån studiens resultat och jämförelse med forskning och 

litteratur är att elevernas självtillit och prestation blir mer påverkad av abstrakt matematik än 

vad eleverna blir i sin motivation av den abstrakta matematiken. Det vi dock inte kan se är 

hur motivationen blir påverkad under en längre tid av en sänkt självtillit hos eleverna.  

7.1.2 Olika abstraktionsnivåer påvisar skillnader mellan pojkars och flickors 

motivation i mellanstadiets geometriundervisning i matematik  

Tittar man närmare på resultatet i vår undersökning har motivation delats upp i inre 

respektive yttre motivation. Genom att avläsa studiens resultat angående huruvida olika 

abstraktionsnivåer ger skillnader mellan pojkars och flickors motivation i 

matematikundervisningen. Vi kan alltså se att den abstrakta matematiken påverkar flickorna 

mer negativt än pojkarna. Flickornas inre motivation sjönk medan pojkarnas inre motivation 

höjdes i samband med det abstrakta matematiktestet. Att pojkarnas inre motivation höjdes 

efter det mer abstrakta testet säger emot Skolverket (2003) som har kommit fram till att den 
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kan sänkas av mer abstrakt matematik. Skolverket har dock inte gjort någon åtskillnad mellan 

könen som det gjorts i denna studie.  

Det är ett intressant fynd vad gäller den inre motivationen och pojkarnas resultat, här syns det 

tydligt att pojkarna får ett högre inre driv efter det mer abstrakta testet. Flickornas inre 

motivation sjunker däremot jämfört efter det abstrakta testet. Att pojkarnas inre motivation 

höjs kan inte förklaras av de i denna studie kompletterande testerna och enkäterna som 

behandlar rumsuppfattningsförmåga och självtillit. Att pojkarnas inre motivation höjdes efter 

det mer abstrakta testet säger emot Boaler (2011) och Löwing (2011) som förespråkar att det 

krävs en viss förståelse för att elever ska ange högre motivation i samband med abstrakt 

matematik. I vår experimentella undersökning fick vi istället fram att pojkarna höjer sin inre 

motivation i linje med abstrakt matematik, dock kan vi inte se hur nivån av förståelsen i 

matematiken påverkar pojkarna i resultatet. Den yttre motivationen blir däremot inte lika 

påverkad i någon av grupperna vilket möjligen kan härledas till att eleverna inser vikten av 

matematikkunskaper inför framtida studier och yrken. Detta medför att abstraktionsnivån 

alltså inte påverkar dem negativt i deras yttre motivation till ämnet. Ganley och Lubienski 

(2016) understryker detta i deras studie, där de ser att viljan till att lyckas med matematiken 

är viktig för elevernas framtidsutsikter.  

När Samuelsson och Samuelsson (2016) diskuterar påverkan på elevers motivation, 

understryker de att flickors motivation blir positivt påverkat av delaktighet och grupparbete. 

Eftersom detta var tester som gjordes individuellt kan man tänka sig att abstraktionsnivå i 

samband med avsaknaden att kunna diskutera gjorde att flickors motivation sjönk mellan det 

konkreta och det mer abstrakta testet. Det resultat som pojkarna uppvisar med höjd inre 

motivation sticker ut även i detta resonemang eftersom Samuelsson och Samuelsson (2016) 

menar på att även pojkar påverkas negativt vid avsaknad av delaktighet och samarbete. 

Resultatet från vår studie kan alltså inte förklaras med hjälp av denna aspekt i 

matematikundervisningen.  

Kessels m.fl. (2014) poängterar i sin studie att flickor kan bli negativt påverkade i 

matematikämnet på grund av att matematiken anses vara en manlig domän. Detta är något 

som kan vara en påverkansfaktor för elevers intresse till ämnet matematik vilket även Boaler 

(2011) understryker. En sjunkande motivation hos flickorna kan också bero på deras behov 

av förståelse till matematiken enligt författaren. När flickorna i denna studie hade genomfört 

det abstrakta testet sjönk deras inre motivation jämfört med det konkreta testet. Boaler (2011) 
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skriver vidare om hur pojkarna inte ser på vikten av förståelse på samma sätt som flickorna, 

vilket blir intressant i samband med vårt resultat som visar att pojkarna verkar motiveras och 

utmanas av mer abstraktion. Deras inre motivation verkar alltså inte vara beroende av 

förståelse för matematiken. Dessutom gjordes testerna under en veckas tidsspann och 

eventuella uppfattningar om matematiken som manlig domän anses ej som trolig orsak till att 

pojkarnas inre motivation höjdes efter mer abstraktion. Analys av resultatet i test 3 som 

prövar förmågan i rumsuppfattning i vår undersökning visar inte några större skillnader 

mellan pojkarna och flickorna i matematikämnet. Därför kan vi utesluta vår kontrollvariabel 

gällande elevers rumsuppfattning som en påverkansfaktor till elevernas svar i enkäterna samt 

pojkars höjda inre motivation. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vårt resultat skiljer sig från tidigare presenterad 

forskning där pojkarna i denna studie har högre inre motivation ju mer abstrakt innehåll det är 

i matematikämnet. Detta resultat kan inte förklaras med hjälp av tidigare forskning och heller 

inte med de kompletterande testerna vi utfört med eleverna.  

7.2 Slutsats och vidare forskning 

Den slutsats vi drar utifrån vår studie är den att pojkars inre motivation höjs efter det mer 

abstrakta testet gentemot det konkreta. Detta kan inte förklaras av tidigare forskning som 

behandlar motivationsaspekten. Därför vore vidare forskning på orsaker till detta av intresse 

på grund av att vi i denna studie inte kan förklara detta fenomen med hjälp av varken 

självtillit eller den för geometrin grundläggande spatiala förmågan. Det vore även intressant 

om detta förhållande återfinns uppdelat årskursvis samt om det förändras under de tre 

mellanstadieåren. Att undersöka om det är ett bestående fenomen även inom andra delar av 

matematikämnet skulle kunna ge ytterligare information. 
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skriva examensarbete i vår lärarutbildning. Examensarbetet innebär i detta fall att vi ska 

undersöka ett område inom geometri i ämnet matematik. Studien har som syfte att undersöka 

om konkret och abstrakt matematik kan påverka elevers motivation i ämnet. Eleverna 

kommer göra matematiktester, svara på frågor kring motivation i relation till matematik samt 

ett test som ska pröva elevens rumsuppfattning. Eleverna kommer genomföra 

undersökningen vid två tillfällen, den sammanlagda tiden beräknas till ungefär 15 minuter per 

tillfälle. Studien kommer att genomföras under matematiklektionen i skolan. 

I och med att vi väljer att gå ut och göra dessa undersökningar på våra VFU-skolor så har vi 

tidigare pratat om detta med våra handledare och har fått klartecken av dem. I 

informationsbrev till vårdnadshavare medföljer en svarstalong för att få ett godkännande av 

att deras barn får delta i undersökningen. Vi mailar även er som rektorer för ett klartecken 

även från er att det är okej att genomföra denna undersökning på er skola.  

Om ni har några frågor eller funderingar kring studien är ni välkomna att kontakta oss via 
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Maria Andersson   Julia Brandt 
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om konkret och abstrakt matematik kan påverka elevers motivation i ämnet. Eleverna 

kommer göra matematiktester, svara på frågor kring motivation i relation till matematik samt 

ett test som ska pröva elevens rumsuppfattning. Eleverna kommer genomföra 

undersökningen vid två tillfällen, den sammanlagda tiden beräknas till ungefär 15 minuter per 

tillfälle. Studien kommer att genomföras under matematiklektionen i skolan. 

Vi ber att få vårdnadshavares medgivande att använda elevernas resultat i vårt 

examensarbete. Resultatet kommer att behandlas på så sätt att ingen av eleverna kommer att 

kunna identifieras i vår undersökning, samt att det endast kommer användas i denna studie. 

Om ni har några frågor eller funderingar kring studien är ni välkomna att kontakta oss via 

mail. 

Med vänlig hälsning, 

Maria Andersson   Julia Brandt 

mob: XXX    mob: XXX 

mail: XXX    mail: XXX 

Svarstalong, Examensarbete Linköpings Universitet 

▢  JA, mitt barns resultat får användas i forskningen. 

Barnets namn (texta): _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Vårdnadshavares/vårdnadshavarnas underskrift 

___________________________________________________________________________ 

Svarstalongen lämnas till skolan så snart som möjligt. 

  



 

   
 

 

Bilaga 3: Konkret matematiktest + värderingsformulär 

 

Test 1    Namn ____________________ Klass ____ 

▢ Flicka  

▢ Pojke  

1. 

 

2. 

 

 

 



 

   
 

 

3.  

 

4.  

 

 

 

 

5.  

 

 

  



 

   
 

 

Utvärdering av Test 1 

 

Hur säker känner du dig på att ha löst uppgift: 

 

 

 

 

Uppgift 1 

 

Uppgift 2 

 

 Uppgift 3 

 

Uppgift 4 

 

Uppgift 5 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

  



 

   
 

 

Bilaga 4: Abstrakt matematiktest + värderingsformulär 

 

Test 2     Namn _____________________ Klass ____ 

 

▢ Flicka  

▢ Pojke  

 

1. 

 

 

2.  

 

 

 

 

 



 

   
 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

En triangel är likbent. Vinkel A är en basvinkel och är 30°. 

 

a) Hur stor är basvinkel B? Svar: ______________ grader. 

 

b) Hur stor är toppvinkeln C? Svar:_____________ grader. 

 

 

5. 

 

 

 

  



 

   
 

 

Utvärdering av Test 2 

 

 

Hur säker känner du dig på att ha löst uppgift: 

 

 

Uppgift 1 

 

Uppgift 2 

 

Uppgift 3 

 

Uppgift 4 

 

Uppgift 5 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

  



 

   
 

 

Bilaga 5: Självvärdering Julia och Maria 

Vårt arbete med detta arbete har varit lika fördelat mellan oss båda då vi kompletterat 

varandra med vår kunskap. Vi har under arbetets gång uppfattat olika aspekter av arbetet och 

undersökningen vilket gjort att vi gemensamt kunnat bilda en helhetssyn och samstämmighet. 

Till en början har text producerats med varsin dator och ordbehandlare via online-tjänsten 

Google Drive. Vid de tillfällen då vi författat olika textavsnitt har revidering av texter utförts 

av den andre. Vi har även utnyttjat möjligheten att använda två datorer till att i den ena skriva 

ner resultat och i den andra arbeta med SPSS25. Mot slutet har vi arbetat gemensamt med en 

dator och författat och förändrat texten tillsammans. Vi har vid all bearbetning av data och 

text setts fysiskt.  

Vi är mycket nöjda med samarbetet och står stolta för vårt examensarbete i matematik vid 

Linköpings Universitet. Tack till familj, vänner, medstudenter och handledare för stöttning 

och tålamod med oss under denna tid.   


