
 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Självständigt arbete 2 

för grundlärare Fk-3 

och 4-6, 15 hp 

Matematikrelaterade uppfattningar 
En studie om finska och svenska elevers 
inställning till och självförtroende i matematik 
samt variablernas relation till prestationer i 
TIMSS 2011 

Andreas Öfverström 

Handledare: Kristina Ahlberg  

Examinator: Caroline Liberg  



 

 2 

Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka elevers upplevda inställning till och 

självförtroende i matematik samt eventuella samband mellan dessa variabler och elevprestationer 

gällande elever i årskurs 4 i Sverige och Finland. För att komma fram till om det finns ett 

samband eller inte har data samlats in från TIMSS (Trends in international Mathematics and 

Science Study) 2011:s databas över elevenkäter och även från elevernas resultat i kunskapsprovet 

som ingår i TIMSS 2011. Insamlad data har sammanställts i statistikprogrammet SPSS, där 

frekvenstabeller tagits ut och sammanställt svenska och finska elevers inställning, självförtroende 

och elevprestationer gällande matematik. Eventuella samband mellan variablerna har redovisats i 

korstabeller och stärkts med hjälp av Spearman’s korrelationstest. 

 

Trots att forskning, i stort, visar på ett samband mellan självförtroende, inställning och resultat 

visar resultatet i denna studie att svenska elever, i större utsträckning än finska, uppvisar en mer 

positiv inställning till och ett större självförtroende i ämnet matematik. Trots detta räknades 

endast 23,3 procent av eleverna som högpresterande i TIMSS 2011 kunskapsprov. Bland svenska 

elever visas att det inte finns något samband alls mellan inställning och prestation medan det bara 

fanns svaga samband mellan självförtroende och prestation. Även de finska eleverna uppvisade 

en motsats till tidigare forskningsresultat genom att 50 procent av eleverna räknades som 

högpresterande, trots en relativt negativ inställning, i tidigare nämnt kunskapsprov. Här finns det 

enbart svaga samband mellan inställning och prestation samt medelstarka samband mellan 

självförtroende och prestation. Studien har dock inte fångat upp sociala faktorer som skulle 

kunna påverka sambanden ytterligare.  

 

En av studiens mest intressanta resultat är att eleverna verkar ha en relativt skev bild av sin egen 

kunskapsnivå då de svenska eleverna visar gott självförtroende och positiv inställning men inte 

presterar i relation till dessa variabler. De finska eleverna visar på sämre självförtroende och 

inställning men presterar, i sin tur, bra i förhållande till sitt självförtroende och sin inställning. Av 

studien blev det tydligt att både Sverige och Finland skulle kunna ha mycket att lära av varandra 

på grund av att de båda länderna har styrkor i sin skolkultur som kompletterar varandra men även 

att de har olika sorters svagheter som får alldeles för stora konsekvenser.  

 
 
Nyckelord :Inställning, självförtroende, elevprestationer, TIMSS,  
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Inledning 

Finland och Sverige är två I-länder. Länder som har det gott ställt och som jag, som ålänning, 

identifierar mig med. På Åland påminner vårt skolsystem mycket om det finska och jag har, som 

student vid Uppsala universitet även fått en bra inblick i det svenska skolsystemet. Därför har det, 

för mig, varit extra intressant att följa skoldebatterna som har pågått under många år, debatter där 

ländernas skolväsenden har jämförts vitt och brett och där den finska skolan många gånger 

framstått som föredömlig. Den största skillnaden i de båda skolväsendena är att den finska skolan 

inte har någon statlig inspektion och att man inte heller i Finland har några nationella prov. Den 

ses mer som en förtroendekultur där det flesta beslut fattas på lokal nivå. Den finska 

lärarutbildningen är högt skattad och det krävs lämplighetsprov för att komma in på utbildningen 

vilken även är en av orsakerna till att läraryrket i Finland ses som ett yrke med hög status.   

 

Den finska läroplanen lyfter att eleverna ska få känslan av att lyckas, och den svenska läroplanen 

lyfter att eleverna ska få tilltro till den egna förmågan. Det båda läroplanerna lyfter alltså elevernas 

självförtroende som centralt innehåll inom matematiken. Trots detta har det funnits stora 

skillnader i hur elever i de båda länderna presterat i kunskapsprov och hur deras 

matematikrelaterade uppfattningar ser ut i de internationella mätningarna TIMSS (Trends in 

international Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International Student 

Assessment. Forskning pekar på ett samband mellan elevers inställning, självförtroende och 

prestationer i ämnet matematik. Å andra sidan pågår debatter som ifrågasätter svenska elevers 

låga resultat i ämnet i jämförelse med finska elevers goda resultat i förhållande till deras relativt 

negativa inställning och att finska elever tenderar att uppvisa ett sämre psykiskt mående än elever 

i Sverige. Det finns därför intresse av att undersöka och jämföra finska elevers inställning till och 

självförtroende i matematik samt ett eventuellt samband till elevprestationer.  
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Bakgrund 

Under många år har det funnits stora skillnader mellan svenska och finska elever, i resultaten av 

de internationella mätningarna TIMSS och PISA. I Nämnaren Nr.2 (2006) skriver Jukka 

Törnroos om de goda, välkända finska resultaten i PISA 2003 som fått länder världen över att 

vända blickarna mot Finland och deras skolväsende. Skolverket (2012) skriver i en kort översikt 

av TIMSS 2011 att de svenska matematikkunskaperna hos elever i årskurs 4 återigen visar ett 

betydligt sämre resultat än genomsnittet för elever i OECD-länderna. Detta speciellt i jämförelse 

med elever i Finland och Danmark. 

 

I årskurs 4-5 sker stora förändringar hos elever vad beträffar inställning, självförtroende och 

prestation. Det är många gånger i dessa årskurser som inlärningssvårigheter visar sig.  

 

Trots imponerande resultat i de internationella mätningarna verkar dock finska elevers inställning 

till matematikämnet vara något negativt vilket även Westerberg (2014) lyfter genom att konstatera 

att i massmedia både i Finland och Sverige lyfts ofta det faktum att finska elever både mår 

betydligt sämre psykiskt än elever i andra OECD-länder samt att de har en negativ inställning till 

skolan. 

 

I Nyhetsbrevet Spektri som ges ut av utbildningsstyrelsen i Finland skriver Kristina Volmari 

(2013) att, enligt studier som gjorts på elever i årskurs 4 och 8 saknar de finska eleverna glädjen i 

att lära sig. Volmari menar att endast en tredjedel av de finska eleverna är positiva till ämnet 

matematik och i svenska Skolverkets rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik”, från 

2003, hävdas att även svenska elever tappar sitt matematikintresse redan i årskurs 4-5: 

Många lärare och skolledare, i Sverige, konstaterar att så gott som alla barn i de tidigare åren har lust att lära 

men att många elever förlorar den under åren i grundskolan. Vad gäller matematik märks relativt tidigt 

skillnader mellan elever som inte lyckas förstå matematik och de som upplever spännande utmaningar när 

uppgifterna blir svårare. Det verkar framför allt vara omkring skolår 4–5 som dessa skillnader blir tydliga och de 

förstärks under resten av skoltiden (Skolverket, 2003, s 19). 

 

Skolverket lyfter i sin Nationella kvalitetsgranskning (2003, s.6-19) att elever i årskurs 5, i Sverige, 

fortfarande trivs väl i skolan och tycker att matematik är rolt. De ser många tillfällen att koppla 

matematik till andra ämnen i skolan och världen utanför. De får bekräftelse på att matematik är 

bra att kunna och att matematik många gånger känns som något man klurar ut och finner nya 

vägar i. De har stor tilltro till sin förmåga i ämnet och anser de har gott samspel med läraren. 

Enligt TIMSS 2007 var de svenska eleverna mest självsäkra i världen utifrån sin egen självbild 

utan att det visade sig i betygen. Men enligt Sanandaji (2013) når inte svenska elevers kunskap 
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upp till sin positiva självbild.  I många länder, där elevernas självbild är mycket sämre än de 

svenska, presterar eleverna bättre resultat än svenska elever gör. Svenska skolsystemet är mer 

inriktat på att stärka elevens självbild men har inte samma ambition till att eleverna faktiskt lär sig. 

Eleverna lindas därmed in i falsk trygghet som gör att uppvaknandet kan bli häftigt när de senare 

i livet ska möta krav på andra förmågor i vidare studier menar Sanandaji. Gapet mellan 

kunskapen de bär med sig och de nya kraven är då många gånger ganska stort. Till exempel 

nämner Leijnse (2011) att det är ett flertal elever i Finland som söker sig till svenska skolor där de 

vet att de kommer ligga före kunskapsmässigt medan elever som flyttar till Finland under 

skolåldern många gånger behöver få stödundervisning.  

 

I finska läroplanen kan man läsa: Eleven skall få känslan av att lyckas i matematiken (Grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004) och i svenska läroplanen står: Undervisningen 

ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i 

olika sammanhang (Skolverkets kursplan för matematik 2011). Lärarna har således skyldighet att 

försöka skapa och bibehålla ett intresse samt ge eleven upplevelsen av att vara bra i ämnet 

matematik. Läroplanernas innehåll är relativt lika medan vägen till att nå målen i de olika länderna 

ser helt olika ut enligt Brunou (2013) lyfter i en artikel i Hufvudstadsbladet att den finska skolan 

satsar på rena kunskaper medan den svenska skolan i högre grad satsar på frimodighet, 

motivation, samarbetsförmåga, kreativitet, en bra självkänsla och demokrati. Både elever och 

lärare behöver uppmuntran, påpekar Jana Madjarova i sin debattartikel (2013).  Det är just det 

dåliga självförtroendet som är matematikens största fiende. Vi är beroende av matematiklärarnas 

engagemang, det är att väcka intresse och engagemang som är det viktiga. 

 

Syftet med min studie är därför att undersöka finska och svenska elevers inställning till och 

självförtroende i matematik. Utöver detta ämnar studien undersöka om det finns något samband 

mellan inställning och prestation samt självförtroende och prestation i de båda länderna.  
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Forskningsöversikt 

Följande avsnitt behandlar och presenterar litteratur och forskning som berör 

områden som har med självförtroende, inställning samt matematikprestationer att 

göra. Den tidigare forskningen syftar till att presentera och organisera forskning på 

ämnet för att ge en grund för denna studies vetenskapliga relevans angående 

motivation för lärande 

Det kan vara av vikt att förstå elevens motivation för att i sin tur förstå den drivkraft som kan ge 

sig uttryck i attityder, intresse och även elevprestationer. Motivation går att härleda ända tillbaka till 

latinet och ordet movere, vilket betyder att röra sig (Stensmo 2013, s.117). Stensmo menar att det 

är motivationen som ger människans beteende kraft och en viss riktning. Hannula (2006, s.166) 

väljer att definiera motivation som vårt inre beteende som kontrollerar känslor och som visar sig i 

form av uttryckta känslor och attityder. Till exempel kan motivationen ta sig uttryck i form av 

självförtroendet att klara av en viss uppgift, uthållighet med sagda uppgift eller som nedstämdhet 

eller ilska om eleven misslyckas med uppgiften. Vidare menar Hannula (2006, s.167) att 

individens beteende alltid är en uttrycksform av motivation och att motivation alltid drivs av ett 

behov. Ett behov kan till exempel vara driften att klara en uppgift eller förstå ett ämne som 

läraren lär ut. Behovet, som ger sig uttryck i form av mål, influeras starkt av elevens 

självförtroende menar Hannula (2006, s.167). 

 

Waege (2010, s.88-89) pratar om ett problem med att mäta elevens motivation då den inte direkt 

kan observeras utan motivationen måste tolkas utgående från elevens känslor och beteende. För 

att tolka och bedöma motivationen kan man använda sig av fem motivationsvariabler:  

 

1. Fokus på att lära sig och förstå matematiska koncept och att komma fram till rätt svar. 

2. Nöje i att ta sig an matematiska aktiviteter. 

3. Relaterade positiva eller negativa känslor gentemot matematik. 

4. Villighet att ta risker och bemöta utmanande matematiska problem. 

5. Självförtroende som matematikmottagare. 

Dessa variabler har en stark koppling till elevens strävan efter kompetens som i sin tur leder till 

att elever som är motiverade utmanar sig själva genom att söka efter större och svårare 

matematiska utmaningar för att bibehålla och utveckla sitt matematiska kunnande.  

 

Thorén skriver i NÄMNAREN nr 2. (2009) om motivation för matematikämnet och menar att 

elever som tappar intresset ofta blir mycket avståndstagande till ämnet medan elever som 

uppskattar ämnet kan uppleva exempelvis problemlösning som något intressant genom att de får 
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känslan av att lösningen finns inom räckhåll. Läraren spelar givetvis en central roll i detta och ska 

motivera eleverna genom att påvisa engagemang och intresse, tillämpa varierande arbetssätt samt 

söka individualisera lärandet. Samtliga av dessa läraregenskaper är centrala faktorer för elevernas 

motivation (ibid). Även Höst (2016) lyfter undersökningar som visar att det finns ett tydligt 

samband mellan prestation och motivation eftersom elever som tror att de ska lära sig något 

också blir mer motiverade.  Karlsson och Kilborn (2015, s.38) lyfter även de vikten av motivation 

exempelvis bl. a genom belöning. Å andra sidan menar de att motivation genom belöningar 

snarare kan ha en kontraproduktiv följd då eleverna istället för att bli motiverade att slutföra en 

uppgift kan få uppfattningen att matematik är så pass tråkigt att det krävs belöningar för att 

sporra dem till att utföra matematikuppgifter  

 

Uppfattning  

Det finns olika sätt att se på uppfattningar, dels kan det ses som att uppfattningarna utgör en del av 

individens attityder och inställning medan det finns andra åsikter om att uppfattningar och 

attityder inte har någonting gemensamt. Pehkonen (2001, s.231) menar därför att det är av största 

vikt att definiera hur uppfattningar används. Individen anammar ofta en viss uppfattning 

omedvetet och det hela baserar sig ofta på någon annans åsikt eller slutsatser som individen drar 

utifrån åsikten (ibid).Pehkonen (2001, s.232) skriver om att en individs matematikrelaterade 

uppfattningar ofta kan delas upp i olika typer. 

 

●      Uppfattningar om vad matematik är. 

●      Uppfattning om sig själv som mottagare av matematik. 

●      Uppfattning om matematikundervisning. 

●      Uppfattningar om hur matematikinlärning går till. 

Dock kan en individs uppfattning inom en typ påverka uppfattningen inom en annan, till 

exempel så kan elevens uppfattning om vad matematik är påverka elevens uppfattning om hur 

denne bäst lär sig matematik. 

 

Pehkonen (2001) nämner också två typer av kunskap som kan relateras till matematikämnet och 

som är av vikt att känna till. Dessa två typer är Objektiv och Subjektiv kunskap. Den objektiva 

kunskapen handlar om den struktur som ämnet rymmer samt alla områden inom 

matematikämnet. Subjektiv kunskap är individuellt och unikt och handlar om individens 

erfarenheter och insikter men innefattar även individens åsikter och känslor och behöver inte 

vara logiska. Elevernas uppfattning har även en viktig betydelse för lärandet av matematik. 

Uppfattningen spelar en central roll för elevens lärande och användande av matematiken, men 

även elevens tankar och handlingar inom matematiken påverkas av dennes uppfattningar. Elever 

som har negativa uppfattningar tenderar att bli passiva mottagare till ämnet. Alla som finns runt 
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eleven påverkar även elevens egen uppfattning av matematik genom deras uppfattningar 

(Pehkonen 2001, s. 233-234). 

Självförtroende, inställning och prestation 

I Skolverkets nationella kvalitetsgranskning har man i en enkätstudie kommit fram till att tilltron 

till den egna förmågan är den absolut viktigaste faktorn för lusten att lära och att en god självtillit 

tenderar höja prestationer medan en dålig kan sänka den. Det framkommer även att elever 

värdesätter matematikämnet högt och det tenderar tolkas som ett statusämne. Eleverna menar 

även att lärarens engagemang, förmåga att motivera och inspirera är den viktigaste faktorn för 

lusten att lära samtidigt som upplevelsen av för höga krav i matematiken kan verka negativt på 

både motivation och självkänsla (Skolverket, 2003, s.27-34).   Självuppfattning är individens egen 

uppfattning om sig själv och kan innefatta till exempel förmågor, resurser och attityder 

(Linnanmäki 2002, s.156). Det sägs finnas ett starkt samband mellan elevers självuppfattning och 

deras prestation inom matematikämnet. Om en elev har en positiv självuppfattning har denne 

större möjlighet samt vilja till att engagera sig i de aktuella uppgifterna samt anstränga sig mera 

och därmed många gånger prestera bättre än elever som tvivlar på den egna förmågan. Elevens 

självuppfattning är mycket viktig för elevens engagemang i skolan. De elever som har positiva 

attityder till skolan är ofta de elever som har bra självuppfattning (Linnanmäki 2002, s.247). 

Elevernas ålder har även den en central roll för elevens självförtroende. Elevers uppfattning om 

de egna prestationerna i årskurs 1 och 2 motsvarar sällan verkligheten. Äldre elever tenderar att få 

en mer realistisk bild av sin matematiska förmåga jämfört med yngre elever. Detta beror på 

elevernas kognitiva utveckling som ger de äldre eleverna förmågan att anpassa sin 

självuppfattning efter de verkliga prestationerna (Linnanmäki, 2002, s.250). Hannula (2005, s.29) 

menar att det finns ett nära samband mellan elevers inställning gentemot ett ämne och elevernas 

självbild och självförtroende. Hannula lyfter även att man sett att elevernas självförtroende har en 

mycket central roll i elevernas lärande och framgång inom matematiken.  

 

Genom att identifiera andra faktorer som inverkar på sambanden mellan självuppfattning och 

elevprestationer kan man underlätta för eleverna att bedöma sin förmåga realistiskt. Några 

exempel på sådana faktorer som spelar in är kulturpress, föräldrapress och psykologisk centralitet. 

Med det, menar Linnanmäki, de prestationer som värderas högt av eleven och av elevens miljö 

(Linnanmäki 2002, s.250).  

 

Hannula (2005) genomförde en studie i Finland bland totalt 3057 elever i årskurs 5 och 7 med 

målet att undersöka elevernas självförtroende. Eleverna svarade på 25 påståenden som handlade 

om deras tro på sig själv inom matematikämnet. Av studien framkom att högpresterande elever 

hade avsevärt mycket bättre självförtroende än lågpresterande elever.  Vidare kunde de se att 

femteklassarna, överlag, hade bättre självförtroende än eleverna i årskurs 7 och att lågpresterande 
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elever hade lägst självförtroende men högst försvarsorientering. Det senare innebär rädsla att 

misslyckas eller att skämma ut sig, vilket resulterar i att eleverna därav uppvisar ett mer 

undvikande beteende.   

 

Vikten av variation i matematikundervisningen 

I Statens offentliga utredning (SOU 2004:97, s.88) skrivs om vikten av variation i 

matematikundervisningen. Att en varierad matematikundervisning skapar lusten att lära som kan 

bibehållas upp i åldrarna. Vidare nämns det att många elever i 10-12 årsåldern tappar sitt 

matematikintresse och därmed även tron på sin egen förmåga och sitt egna lärande. Man skriver 

att elever i allt högre grad får arbeta enskilt i sina matematikböcker vilket skulle kunna tala emot 

den individualisering som skolan ska erbjuda eleverna (SOU, 2004:97, s.89). I och med att läraren 

har tagit en allt mer passiv roll får inte de lågpresterande eleverna det stöd de behöver, de 

högpresterande eleverna får inga stimulerande utmaningar och variationen i arbetssättet samt 

bristen på individualisering saknas således. “Formen för inlärning behöver växla för att tillgodose elevers 

olika sätt att lära. Det gäller såväl innehåll, relevanta arbetsformer, arbetssätt och läromedel” (Skolverket 

2003, s. 30). Lindqvist (2003 s.10) hävdar att läraren är den person som påverkar mest 

beträffande elevens inställning till matematik. En lärare behöver kunna förklara matematik på 

olika sätt så alla elever får samma möjlighet att förstå. Ett varierande arbetssätt och 

individualisering går delvis hand i hand menar Karlsson och Kilborn (2015, s.37-39). För att 

kunna ge alla elever samma utbildning fast på olika sätt krävs det god didaktisk förmåga och en 

genomtänkt planering. Författarna menar att det är större chans att eleverna blir motiverade av 

variation i arbetssättet och att den främsta orsaken till att eleverna många gånger tappar 

motivationen är när de inte förstår innehållet. Den rätta vägen till variation skulle istället kunna 

vara att förklara samma innehåll fast på olika sätt beroende på till vilken elev innehållet ska 

förklaras. Utifrån detta kan tolkas att matematikundervisningen är i behov av en förändring vilket 

Löwing och Kilborn (2002, s.53-58) lyfter. De påtalar vikten av att förändra 

matematikundervisningen men menar att detta inte är så lätt beroende på att inte tillräckligt djupa 

kunskaper i teori och didaktik erhållits i utbildningen. De nämner även att det är lärarna i låg- och 

mellanstadiet som lägger grunden för elevernas attityd till och kunskap i matematik. 

Motivering av studien 

“I åratal har Sverige sneglat mot Finland där man starkt betonar vikten av ämnes- och andra 

kunskaper, allmänbildning, ordning. Där lärarna är auktoriteter utan att vara auktoritära” (Wager 

2013).  

Är detta orsaken till de goda resultat inom till exempel ämnet matematik som de finska eleverna 

uppvisar? Betyder då detta att eleverna i finska skolor är positiva till matematikämnet och har 

stort självförtroende som resulterar i goda vitsord. Många studier kopplar nämligen samman 



 

 12 

inställning, självförtroende och resultat vilket i sådant fall borde visa sig i denna studie. Det finska 

skolsystemet och elevers studieresultat jämförs ofta med det egna landet. Det som dock inte 

jämförs är inställning och självförtroende i förhållande till prestation i ämnet matematik. Det 

skulle därför kunna vara relevant att göra denna jämförelse då dessa variabler anses vara starka 

bidragande faktorer för goda elevprestationer. Forskningsläget, där det har uppdagats att det inte 

finns så mycket forskning som jämför just dessa två länder och det faktum att dessa länder 

jämförs aktivt i allmänna debatter har varit orsaken till att just denna studie valdes att 

genomföras. 

 

Studiens syfte blir därmed att undersöka elevers inställning till matematikämnet i årskurs 4 i 

Sverige och Finland. Utöver detta ska det undersökas om det finns ett samband mellan elevernas 

självförtroende, inställning och elevprestationer.  Detta ska göras genom insamling av data och 

analys av dessa variabler från elevenkäter i TIMSS- rapporten från 2011.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Christer Stensmo (2008, 2013) skriver om, den troligtvis äldsta motivationsteori, som kallas för 

den hedonistiska motivationsteorin. Den hedonistiska motivationsteorin anger två mål som 

kännetecknar denna teori. Målen handlar om att uppnå något eller om att undvika något. De kan 

då visa sig hos eleven som strävan efter yttre belöningar i att uppnå något eller som yttre 

bestraffningar som eleven försöker undvika. Den yttre belöningen kan alltså vara 

tillfredsställelsen som eleven får genom att lösa ett problem eller genom att undvika ett problem 

för att slippa yttre bestraffning i form av den förödmjukelse som eleven känner genom att 

misslyckas. Adler (2007, s.37) menar att i allt lärande spelar känslor en stor roll. Adler nämner här 

känslomässiga blockeringar som lätt leder till att misslyckande i lärandet befästs för eleven. Detta 

leder i sin tur till minskad lust och motivation i allt lärande.  Många misslyckanden göra att eleven 

börjar förvänta sig nya misslyckanden och denne blir då van vid att uppfatta sig som en person 

som inte kommer att lyckas. Stensmo (2008, 2013 s.118-124) pratar om tre olika typer av 

motivation. Inre motivation, yttre motivation och interaktiv motivation. Med inre motivation menas, som 

det låter, den motivation som finns inne i individen i form av behov som ska tillfredsställas. Den 

yttre motivationen innebär att målen finns runt omkring eleven i miljön och att exempelvis lärare 

kan få eleven att uppvisa en målinriktad attityd genom att arrangera den omgivande miljön på ett 

speciellt sätt. Yttre motivation skulle till exempel kunna vara en positiv förstärkning genom ett 

belöningssystem eller negativ förstärkning genom att något negativt tas bort för att motivera 

eleven. Ett belöningssystem är inom skolvärlden vanligt eftersom belöningar i stor utsträckning 

ökar sannolikheten för ett önskat beteende.Den tredje typen av motivation kallas för interaktiv 

motivation. Med det menas att motivationen handlar om elevens erfarenheter av framgång eller 

icke framgång. Beroende på detta är det som motiverar eleven personligt.Vidare skriver Stensmo 

(2008,2013) om lärarens förväntningar på eleverna och dess påverkan på elevernas resultat. Han 

syftar på en studie från 1968 som genomfördes av psykologerna Robert Rosenthal och Elizabeth 

Jacobson. Denna kom att kallas Pygmalioneffekten och handlade om att lärare som förväntar sig 

goda resultat av sina elever ger eleverna en positiv bild av sig själv och sina möjligheter och 

därmed presterar bättre medan en lärare som förväntar sig sämre resultat av sina elever tenderar 

att påverka sina elever så de ser sina begränsningar istället. Det går alltså att se en tydlig koppling 

mellan motivation och elevernas självbild. 

 

Denna koppling mellan motivation och självbild blir dock ännu tydligare genom Banduras social-

kognitiva teori (Linnanmäki, 2002, s.245-247). Den går ut på att alla människor har en serie 

bestående av personliga variabler, beteende (prestationer) och miljövariabler (social påverkan). 

Dessa samverkar hela tiden och påverkar varandra. De personliga variablerna kan påverka 

beteendet vid till exempel val av uppgifter, ansträngning, uthållighet och uppförande men 



 

 14 

beteendet kan även i sin tur påverka de personliga variablerna. När en elev jobbar med olika 

uppgifter blir denne medveten om de framsteg som sker och eleven uppfattar att denne kan lära 

sig och bli bättre och genom detta stärks självuppfattningen. Miljövariabel påverkar även de 

personliga variablerna genom att läraren ger positiv feedback till eleven och höjer därmed elevens 

självuppfattning. Miljövariabeln påverkar även beteendet genom att läraren introducerar nya 

uppgifter till eleven och därmed riktar eleven sin uppmärksamhet tillbaka. Å andra sidan kan 

beteendet även påverka miljön till exempel när eleven har svårt att förstå det stoff som läraren lär 

ut och läraren då blir tvungen att ändra sitt upplägg och därmed har miljövariabeln ändrats. De 

elever som tror på sig själva och har en god självuppfattning påverkar även beteendet och de 

kommer att engagera sig i sin uppgift, anstränga sig och prestera högre än elever som inte tror på 

sig själva och därmed ofta tappar sin motivation. Teorin beskriver en konstant pågående 

samverkan mellan motivation och inställning, självuppfattning och prestationer. Det är dessa 

variabler och deras samband som studien syftar till att undersöka hos elever i årskurs 4 i Sverige i 

Finland. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers inställning till och självförtroende i ämnet 

matematik i årskurs 4 i Sverige och Finland samt om detta skiljer sig åt mellan högpresterande 

och lågpresterande elever 

 

Baserat på denna syftesformulering har följande frågeställningar formulerats: 

 

●      Om, och i så fall hur skiljer sig elever i årskurs 4 i Sverige och Finland åt när det gäller dels 

prestation i matematik, dels inställning och självförtroende till matematik? 

●      Hur ser  sambanden ut mellan denna, deras angivna inställning respektive självförtroende 

och hur de har presterat i kunskapsprovet i matematik i de båda länderna? 

 

Dessa frågor ska undersökas genom att analysera data från svenska och finska elevenkäter i 

TIMSS-rapporten från 2011 samt resultatet i kunskapsprovet i matematik. 
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Metod 

Under denna del kommer de metodval och tillvägagångssätt, som ligger till grund för studien, 

presenteras.  

Metodval 

Syftet med föreliggande studie är dels att undersöka elevers angivna inställning till och 

självförtroende i matematik i årskurs 4, i Sverige och Finland, Samt om dett skiljer sig åt mellan 

högpresterande och lågpresterande elever. 

 

Metoden som valts för denna studie är en kvantitativ undersökningsmetod. Fördelen med denna 

metod är att den kan generera mätbara data av ett större antal människor än en kvalitativ studie 

har möjlighet till (Bryman, 1997, s 20). Trost (2005 s.8) menar att en kvantitativ studie av många 

ses som mer tillförlitlig och ger en större möjlighet att ge svar på den ursprungliga 

frågeställningen än kvalitativa studier tenderar att göra. Han menar även att det som går att mäta 

eller räkna, av många, ses som tillförlitligt med små möjligheter till spekulationer.  För att svara på 

de forskningsfrågor som har formulerats för denna studie har elevenkäter och elevresultat, som 

ingår i TIMSS 2011 från kunskapsprovet i matematik för årskurs 4, analyserats. 

Statistikprogrammet SPSS har valts för att kunna hantera och analysera data från TIMSS 2011. 

TIMSS i sin helhet och datainsamling 

Data för studien har samlats in från TIMSS 2011TIMSS är en internationell studie som 

genomförs var fjärde år och organiseras av IEA (International association for the evaluation of 

Educational Achievement). Syftet med TIMSS är att undersöka och jämföra kunskaper i 

matematik och naturvetenskap hos elever som går i årskurs 4 och årskurs 8. Utöver detta så 

undersöker TIMSS även vad elever anger angående sina  uppfattningar och attityder till de två 

ämnena, men även attityder till skolan i stort med mera. TIMSS 2011 är den senaste 

undersökningen som det finns publicerat resultat från och i undersökningen deltog cirka 50 

länder världen över med ungefär 300 000 elever från årskurs 4 och ungefär lika många från 

årskurs 8 (Skolverket 2012). Eftersom denna studie undersöker elevers uppfattningar gällande 

inställning, självförtroende och elevprestationer så valdes föräldra-, lärar- och skolenkäter bort. 

Endast elevenkäterna ansågs därmed relevanta för studien och för denna studie valdes elevernas 

svar från följande enkätfrågor för att representera inställning och självförtroende: 

 

 Jag tycker om att lära mig matematik 

 Det brukar gå bra för mig i matematik  
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För att svara på dessa påståenden har eleverna försetts med fyra svarsalternativ som besvaras 

genom att kryssa i antingen 

 

 Stämmer precis 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte så bra 

 Stämmer inte alls 

 

Ett flertal påståenden/frågor valdes bort för denna studie bland annat för att de ansågs vara 

följdfrågor som redan var besvarade genom de övergripande frågor som valdes ut. Några 

påståenden valdes dessutom bort för att de inte ansågs relevanta för denna studie.  

 

Materialet för studien har hämtats från TIMSS 2011:s hemsida. Även elevprestationer i 

kunskapsprovet i matematik har undersökts utifrån var eleverna hamnar på en skala mellan ett 

värde från 0 och över 625 poäng. De fem grupper som elever delas in i på denna skala i TIMSS är 

följande:  

 Elever som har presterat under 400 har ingen speciell benämning i TIMSS 2011.  

 Elever som har presterat mellan 400 och 475  

 Elever som har presterat mellan 475 och 550  

 Elever som har presterat mellan 550 och 625  

 Elever som har presterat över 625  

 

 

Genomförande 

Utifrån det ämne som hade valts för studien sökte jag på Libris, universitetsbibliotekets söktjänst 

samt Google Scholar på litteratur som kunde tänkas vara relevant. Utöver detta har DIVA-

portalen använts för attsöka litteratur inom området. Debatter, ledare m.m. kring området letades 

även fram från tidsskrifter i både Finland och Sverige.  

 

Påståenden/frågor som ansågs relevanta för studien valdes ut från elevenkäterna i TIMSS 2011. 

Statistikprogrammet SPSS användes för att skapa en frekvenstabell för vardera frågan och för 

elever i de två länderna. Frekvenstabellerna sammanställdes sedan för att göra datan mer 

överskådlig för läsaren. Dessa analyserades och tolkades utifrån den giltiga procenten som var 

den mest relevanta eftersom datan som presenteras i studien endast var menad att baseras på 

giltiga svar. Frekvenstabellerna innehåller även kolumner som visar saknade procentvärden. 

Dessa har dock inte tagits hänsyn till i denna analys då de medför en osäkerhet i och med att  det 
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är omöjligt att veta hur dessa elever skulle svara på frågan (Djurfeldt, 2010, s.48). Redovisningen 

av frekvenstabellerna har gjorts med stapeldiagram med en följande beskrivning av vad som kan 

läsas ut av diagrammet. Eftersom studiens syfte även var att undersöka sambandet mellan elevers 

inställning och självförtroende baserat på kunskapsproven i matematik gjordes även korstabeller 

med de båda variablerna. För att sedan kunna fastställa om det fanns något samband mellan 

variablerna har ett Spearman test gjorts på varje korstabell. Spearmans korrelationstest har 

använts på grund av att elevenkäterna bygger på en ordinalskala. Detta innebär att det finns en 

rangordning bland svarsalternativen (Djurfeldt, 2010, s.42). Spearmans test bör användas då man 

söker efter ett samband mellan två variabler på en ordinalskala (Statistics Solutions Advancement 

through Clarity, 2016). TIMSS elevenkät har de rangordnade svarsalternativen: Stämmer precis, 

stämmer ganska bra, stämmer inte så bra, stämmer inte alls. För att kunna avgöra om sambandet 

är starkt, svagt eller inget samband så har Cohen’s standard, som visar hur starkt sambandet är, 

använts (Statistics Solutions Advancement through Clarity, 2016). Enligt Cohen’s så är ett 

samband svagt om det har en koefficient, värde, mellan 0,10 0ch 0,29, medelstarkt om det har en 

koefficient mellan 0,30 och 0,49 och starkt samband om koefficienten, är över 0,50. 

Reliabilitet och validitet 

Två centrala begrepp inom forskning är reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om studiens 

tillförlitlighet, det vill säga i “vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika 

tillfällen under i övrigt lika omständigheter” (Bell, 2006, s.117). Validitet i sin tur betyder giltighet. 

Alltså att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta (Trost, 1993, 2005, s.113). En kvantitativ 

studie är ofta mycket mer reliabel än en kvalitativ studie menar Trost (2003, 2005) eftersom 

inflytelser av slumpfaktorer spelar stor roll i reliabiliteten. Detta betyder att vid till exempel en 

intervjustudie behöver alla intervjuare ställa frågorna på samma sätt och att situationen som 

intervjuerna sker i ska vara likadan för alla. Validitet (giltighet) är enligt Bell (2006) ett mått på om 

en fråga i själva verket mäter det som man vill att den ska mäta. Bell menar även att en studie 

med låg reliabilitet även har låg validitet men att en studie med hög reliabilitet däremot inte 

nödvändigtvis behöver ha hög validitet.  

 

Eftersom materialet i studien baseras på redan insamlade data från TIMSS rapporten, som består 

av stora mängder data och stora mängder elever, kan generella slutsatser dras om finska och 

svenska elevers prestationer och uppfattningar. Detta kallas för representativa urval och ger ett 

resultat som återspeglar populationen som helhet, å andra sidan behöver man vara beredd på en 

statistisk felmarginal som kan bero på slumpmässiga variationer i befolkningen (Djurfeldt, 2010, 

s.101). Urvalet för TIMSS 2011 är ett slumpmässigt tvåstegsurval. I första steget väljs skolor ut 

och i andra steget väljs en till två klasser ut på varje skola (Skolverket, 2012). Eftersom den valda 

skolan och klasserna är dragna ur en definierad population så säger man att urvalet representerar 

populationen (Löfgren, 2006).  
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I studier likt denna, där man arbetar med intervjusvar eller enkätsvar finns det alltid en risk att 

resultatet kan påverkas av exempelvis otydliga frågor eller tvetydiga svarsalternativ men resultaten 

kan även påverkas av respondentens dagsform (Djurfeldt, 2010, s.104).  I studien har alla elever 

svarat på likadana enkätfrågor, svarsalternativen har varit likadana och kunskapsproven har varit 

likadant utformade med samma betyg- och poängskala vilket även det talar för en hög reliabilitet. 

Vad som däremot skulle kunna tala emot studiens validitet är att det finns flera frågor i 

elevenkäterna som skulle kunna ha använts för att representera inställning och självförtroende. 

De påståenden som sedermera valdes ut framstod som övergripande och klart inriktade på att 

finna svar på elevens inställning till och självförtroende i ämnet matematik.  

Etiska aspekter 

Eftersom studien baseras på redan insamlat och behandlat material kan det finnas skäl att 

förmoda att materialet har behandlats i enlighet med Vetenskapsrådets regler gällande 

forskningsetiska principer. Eftersom studien inte behandlar enskilda individer har de flesta av 

vetenskapsrådets krav kunnat bortses ifrån. De fyra kraven som finns är följande: 

-        Informationskravet ”Forskarna ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.” 

-        Samtyckeskravet ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” 

-        Konfidentialitetskravet ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” 

-        Nyttjandekravet ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål”. 

(Vetenskapsrådet, s.19-20) 

Informationen som har granskats från TIMSS är offentligt material och har därför bearbetats i 

enlighet med konfidentialitetskravet. Med detta menas att elever som har deltagit i TIMSS 

undersökningarna har anonymiserats vilket leder till att identiteten hos enskilda individer ej kan 

urskiljas. Eftersom allt material från TIMSS 2011, i denna studie, redan har anonymiserats 

behöver inte det kravet tas i särskilt beaktande i den aktuella studien. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultatet från TIMSS elevenkäter och resultat av kunskapsprovet i 

matematik att redovisas och analyseras.. I de tre första delavsnitten, som berör inställning, 

självförtroende och elevprestationer hos eleverna i de båda länderna, har resultaten återgetts i 

form av stapeldiagram för att göra det hela tydligt och överskådligt. Dessa resultat ämnar svara på 

första frågeställningen som berör just inställning, självförtroende och elevprestationer. Resultatet 

från 4 korstabeller kommer sedan analyseras. Dessa korstabeller ämnar visa en eventuell koppling 

mellan inställning och elevprestationer samt självförtroende och elevprestationer. Utifrån dessa 

korstabeller har även ett Spearmantest gjorts för att fastställa om det finns ett samband mellan 

dessa. De frekvenstabeller som stapeldiagrammen är baserade på och korrelationstesten, samt 

sammanfogade korstabeller för de två länderna går att finna i bilagorna längst bak. 

Inställning till matematik i Sverige och Finland enligt TIMSS elevenkät 2011 

Diagram 1: Fördelning av elevers svar i Sverige och Finland baserat på påståendet: Jag tycker om 

att lära mig matematik 

 

 

I detta diagram, som visar hur eleverna har svarat på frågan som representerar elevers upplevda 

inställning till matematik går det att se skillnad hos elever i de båda länderna.  Resultaten i tabell 1 

visar att 53,4 procent av de svenska eleverna har svarat att påstående “jag tycker om att lära mig 

matematik” “stämmer precis” in på dem. Motsvarande andel i Finland är 35 procent. Den andel 

av de svenska eleverna som har svarat att påståendet ”stämmer inte alls” uppgår till 3,5 procent 

medan den i Finland uppgår till 10 procent (bilaga 2).  
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Självförtroende i matematik i Sverige och Finland enligt TIMSS elevenkät 

2011 

Diagram 2: Fördelning av elevers svar i Sverige och Finland baserat på påstående: Det brukar gå 

bra för mig i matematik 

 

 

I detta diagram, som visar hur eleverna har svarat på påståendet “Det brukar gå bra för mig i 

matematik”, som representerar elevernas upplevda självförtroendet, går det även här att se 

skillnader hos eleverna i de olika länderna. Bland de svenska eleverna har 57,4 procent svarat att 

påståendet “stämmer precis” in på dem. I Finland uppgår motsvarande värde till 43,9 procent. De 

elever som har svarat att påståendet “stämmer inte alls” uppgår i Sverige till 1,2 procent medan 

den i Finland är 3,7 procent (bilaga 3).  
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Elevprestationer i matematik i Sverige och Finland enligt kunskapsprovet, 

TIMSS 2011 

Diagram 3: Prestationsfördelning i Sverige och Finland baserat på kunskapsprovet i matematik i 

TIMSS 2011 

 

 

Sett till elevprestationer på kunskapsprovet skiljer sig andelen högpresterande och lågpresterande 

elever stort åt i de båda länderna. 

Andelen elever i Sverige som har presterat under 400 och upp till 475 på kunskapsprovet och i 

denna studie anges som lågpresterande uppgår till 33,9 procent. Motsvarande andel i Finland är 

14,5 procent. Skillnaden i andelen elever i de båda länderna som räknas som medelpresterande, 

alltså de som presterade från 475 och upp till 550, är här inte så stor. Den uppnår i Sverige till 

42,7 procent och i Finland 36,5 procent. Den största skillnaden i de båda länderna är andelen av 

de som i denna studie klassificeras som högpresterande elever. I Sverige har 23,3 procent 

presterat från 550 och uppåt medan andelen elever i Finland är 49 procent (bilaga 1). 

Samband mellan elevers inställning, självförtroende och prestation i ämnet 

matematik 

I denna del kommer korstabellernas resultat presenteras enskilt för varje land. Först sker en 

presentation av inställning och elevprestation för Sverige och Finland och sedan följer en 

presentation av självförtroende och elevprestation för vartdera landet. Till varje korstabell har det 

även gjorts ett Spearmantest för att undersöka hur starkt eller svagt sambandet är mellan 

variablerna som även presenteras. 

 



 

 23 

Hur korstabellerna läses 

I kolumnen längst till vänster finns de alternativ eleverna har svarat på frågan som är nämnd 

ovanför tabellen. I de därpå följande fem kolumnerna anges elever som presterat på de fem olika 

nivåer som anges i TIMSS. I varje cell finns två procenttal angivna för respektive svar på frågorna 

angående inställning respektive självförtroende. Av det övre procenttalet i varje cell kan man 

utläsa hur många procent av eleverna på respektive prestationsnivå som har svarat det som står i 

raden längst till vänster. Den nedre siffran i varje cell visar hur många procent av elever som har 

presterat på ett visst sätt. De övre procenttalen i varje rad, räknas samman, från vänster till höger. 

De nedre räknas samman, uppifrån och ner. 

 

Sambandet mellan inställning och elevprestationer i ämnet matematik i Sverige 

Utgående från korstabellen nedan framkommer att av den andel svenska elever som svarat 

“stämmer precis” på påståendet “jag tycker om att lära mig matematik” är det 36 procent som 

presterat på de två lägsta nivåerna, dvs. under 475 poäng, samt 24 procent som presterat på de 

två högsta nivåerna, dvs. 550 poäng och över. Av de elever som svarat “stämmer inte alls” är 

procentsatserna för dessa båda grupper 43 procent respektive 14 procent.  

 

Av de elever som har presterat under 400 har 68 procent svarat att det “stämmer precis” att de 

tycker om att lära matematik. Av de elever som fått mellan 400 och 475 poäng svarar 55 procent 

att det “stämmer precis” att de tycker om att lära sig matematik medan 4 procent har svarat 

“stämmer inte alls”. Vidare går det att utläsa att av den andel elever som har presterat mellan 550 

och 625 svarade 54 procent “stämmer precis” och 2 procent “stämmer inte alls”. Av den andel 

elever som räknats som avancerade och har presterat över 625 har 59 procent svarat att det 

“stämmer precis” och 1 procent som “stämmer inte alls”.  
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Tabell 1: Sambandet mellan inställning och elevprestation i Sverige utifrån påståendet: Jag tycker 

om att lära mig matematik 

    
Under 

400 

Mellan 

400 och 

475 

Mellan 

475 och 

550 

Mellan 

550 och 

625 

625 

eller 

över 

Totalt 

Stämmer 

precis 

Inställningsfördelning 

% 
9     

          

27     

          

35     

          

21     

            

3     

        

100     

Poängfördelning % 
          

68     

          

55     

          

49     

          

54     

          

59     

          

53     

Stämmer 

ganska 

bra 

Inställningsfördelning 

% 

            

5     

          

24     

          

47     

          

21     

            

3     

        

100     

Poängfördelning % 
          

21     

          

32     

          

37     

          

35     

          

34     

          

34     

Stämmer 

inte så 

bra 

Inställningsfördelning 

% 

            

5     

          

26     

          

49     

          

19     

            

2     

        

100     

Poängfördelning % 
            

6     

            

9     

          

11     

            

8     

            

5     

            

9     

Stämmer 

inte alls 

Inställningsfördelning 

% 

          

11     

          

32     

          

44     

          

13     

            

1     

        

100     

Poängfördelning % 
            

5     

            

4     

            

4     

            

2     

            

1     

            

4     

Total 

Inställningsfördelning 

% 

            

7     

          

26     

          

41     

          

20     

            

3     

        

100     

Poängfördelning % 
        

100     

        

100     

        

100     

        

100     

        

100     

        

100     

Ett Spearmantest på denna korstabell visar att det inte finns något påvisat samband mellan 

svenska elevers inställning och hur de har presterat i kunskapsprovet i matematik. Korrelationen, 

styrkan av ett samband mellan de undersökta variablerna, är -0,026. Denna korrelation är 

signifikant på nivån 0,084 vilket betyder att det är 8,4 procent risk att sambandet beror på slumpen 

vilket betyder att det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan variablerna (bilaga 4). 

 

Sambandet mellan inställning och elevprestationer i ämnet matematik i Finland 

Bland de finska eleverna går det att se att de  elever som har presterat mellan 550 och 625 och de 

elever som har presterat 625 och över är i majoritet oavsett vilken upplevd inställning eleverna 

har till matematikämnet. Av de elever som har svarat “stämmer precis” på påståendet “jag tycker 

om att lära mig matematik”  har 13 procent  presterat på de två lägsta nivåerna, dvs. under 475 

och 56 procent har presterat på de två högsta nivåerna, dvs 550 poäng och över. Av de elever 
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som svarat “stämmer inte alls”  är procentsatserna för de båda grupperna 24 procent  respektive 

31 procent. 

 

Man kan även utläsa, av tabellen, att av de elever som presterat under 400 poäng  har 46 procent 

svarat att det ”stämmer precis” att de tycker om att lära sig matematik. 14 procent av eleverna 

håller däremot inte alls med om att de tycker om att lära sig matematik. Av de elever som fått 

mellan 400 och 475 poäng tycker 32 procent att det ”stämmer precis” att de tycker om att lära sig 

matematik och 17 procent tycker att det inte stämmer alls att de tycker om att lära sig ämnet. Det 

går även att utläsa att bland de elever som har presterat mellan 550 och 625 så har 37 procent av 

eleverna svarat “stämmer precis” att de tycker om att lära sig matematik. 7 procent av dessa 

elever har svarat “stämmer inte alls”. Bland de elever som  har presterat 625 eller över svarade 48 

procent “stämmer precis” och 3 procent “stämmer inte alls”.  

 

Tabell 2: Sambandet mellan inställning och elevprestation i Finland utifrån påståendet: Jag tycker 

om att lära mig matematik 

    
Under 

400 

Mellan 

400 och 

475 

Mellan 

475 och 

550 

 Mellan 

550 och 

625 

625 eller 

över 
Totalt 

Stämmer 

precis 

Inställningsfördelning 

% 

          

2     

          

11     

          

31     

          

40     

          

16     

        

100     

Poängfördelning % 
        

46     

          

32     

          

30     

          

37     

          

48     

          

35     

Stämmer 

ganska 

bra 

Inställningsfördelning 

% 

            

1     

          

11     

          

36     

          

40     

          

11     

        

100     

Poängfördelning % 
          

26     

          

35     

          

38     

          

41     

          

38     

          

39     

Stämmer 

inte så 

bra 

Inställningsfördelning 

% 

            

1     

          

13     

          

43     

          

36     

            

8     

        

100     

Poängfördelning % 
          

13     

          

17     

          

19     

          

16     

          

11     

          

17     

Stämmer 

inte alls 

Inställningsfördelning 

% 

            

3     

          

21     

          

47     

          

27     

            

4     

        

100     

Poängfördelning % 
          

14     

          

17     

          

13     

            

7     

            

3     

          

10     

Total 

Inställningsfördelning 

% 

            

2     

          

12     

          

36     

          

38     

          

11     

        

100     

Poängfördelning % 
        

100     

        

100     

        

100     

        

100     

        

100     

        

100     
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Ett Spearmantest på denna korstabell visar att det finns ett svagt påvisat samband mellan finska 

elevers inställning och hur de har presterat i kunskapsprovet i matematik. Korrelationen är 0,14. 

Denna korrelation är signifikant på nivån 0,01 och detta betyder att det är 1 procents chans att 

det svaga sambandet beror på slumpen (bilaga 5). 

 

Sambandet mellan självförtroende och elevprestationer i Sverige 

I denna tabell, som redovisar svenska elevers uppfattade självförtroende i relation till hur de har 

presterat framkommer att av de elever som har svarat, “det stämmer precis”, att det brukar gå bra 

för dem i ämnet, är 30 procent  presterat på de två lägsta nivåerna, dvs. under 475 poäng  samt 28 

procent som har presterat på de två högsta nivåerna, dvs. 550 poäng och över. Av de elever som 

svarat ”stämmer inte alls är procentsatserna för de båda grupperna 62 respektive 6 procent.  

 

Av de elever som har presterat under 400 har 55 procent svarat ”stämmer precis” att det brukar 

gå bra för dem i matematik och 5 procent har svarat ”stämmer inte alls”. Av de elever som har 

presterat mellan 400 och 475 har 50 procent svarat att det ”stämmer precis” och 2 procent har 

svarat ”stämmer inte alls”. Vidare går det att utläsa att av den andel elever som har presterat 

mellan 550 och 625 svarade 68 procent ”stämmer precis” och 0 procent ”stämmer inte alls. Av 

den andel elever som räknas som avancerade och har presterat över 625 har 78 procent svarat 

”stämmer precis” och 1 procent har svarat ”stämmer inte alls”.  Det är med andra ord en ganska 

jämn fördelning prestationsmässigt hos de elever som anser sig ha bra självförtroende och vad de 

de facto presterat. En stor skillnad går däremot att se bland de elever som inte håller med om att 

det brukar gå bra för dem. Av dessa elever är 62 procent lågpresterande och endast 6 procent 

högpresterande. Vi kan även se, bland de elever, som anser att det “stämmer inte så bra” och 

“stämmer inte alls” att det brukar gå bra för dem i matematiken är överrepresenterade av 

lågpresterande elever. Av de som anser att “det inte stämmer så bra”  har 44 procent placerat sig i 

de två lägsta nivåerna  och 11 procent i de båda högsta nivåerna.  
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Tabell 3: Sambandet mellan självförtroende och elevprestationer i Sverige utifrån påståendet: Det 

brukar gå bra för mig i matematik. 

    
Under 

400 

Mellan 

400 och 

475 

Mellan 

475 och 

550 

Mellan 

550 och 

625 

625 

eller 

över 

Totalt 

Stämmer 

precis 

Självförtroendefördelning 

% 
          7             23             42              24             4         100     

Poängfördelning %         55             50             56              68           78           57     

Stämmer 

ganska 

bra 

Självförtroendefördelning 

% 
          7             30             45              17             2         100     

Poängfördelning %         34             42             38              30           18           37     

Stämmer 

inte så 

bra 

Självförtroendefördelning 

% 
        10             34             43                9             2         100     

Poängfördelning %           7               6               5                2             4             5     

Stämmer 

inte alls 

Självförtroendefördelning 

% 
        28             34             32                4             2         100     

Poängfördelning %           5               2               1                0             1             1     

Total 

Självförtroendefördelning 

% 
          7             26             43              20             3         100     

Poängfördelning %       100           100           100            100         100         100     

 

Ett Spearmantest på denna korstabell visar att det finns ett svagt påvisat samband mellan svenska 

elevers självförtroende och hur de har presterat i kunskapsprovet i matematik. Korrelationen är 

0,135. Denna korrelation är signifikant på nivån 0,01 och detta betyder att det är 1 procents chans 

att det svaga sambandet beror på slumpen (bilaga6).   

 

Sambandet mellan självförtroende och elevprestationer i Finland 

I tabellen nedan går det att se ett relativt tydligt mönster vad beträffar elevernas upplevda 

självförtroende och elevprestationer. Av de elever som har svarat att det “stämmer precis” att det 

brukar gå bra för dem i matematikämnet har 9 procent presterat på de två lägsta nivåerna, dvs. 

under 475 poäng och   66 procent placerat sig i de två högsta nivåerna, dvs. 550 poäng och över.  

. Av de elever som svarat ”stämmer inte alls” är procentsatserna för de båda grupperna 37 

procent respektive 15 procent.   
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Av de elever som har presterat under 400 har 40 procent svarat att det ”stämmer precis” att det 

brukar gå bra för dem i matematik och 10 procent att det ”stämmer inte alls”. Av de elever som 

har fått mellan 400 och 475 har 26 procent svarat att det ”stämmer precis” och 10 procent att det 

”stämmer inte alls”. Vidare går att utläsa att av den andel elever som har presterat mellan 550 och 

625 har 52 procent svarat att det ”stämmer precis” och 6 procent att det ”stämmer inte alls”. Av 

de elever som presterat 625 eller över har 80 procent svarat att det ”stämmer precis” och endast 1 

procent att det ”stämmer inte alls”. 

 

Tabell 4: Sambandet mellan självförtroende och elevprestationer i Finland utifrån påståendet: Det 

brukar gå bra för mig i matematik. 

    
Under 

400 

Mellan 

400 och 

475 

Mellan 

475 och 

550 

Mellan 

550 och 

625 

625 

eller 

över 

Totalt 

Stämmer 

precis 

Självförtroendefördelning 

% 

            

2     

            

7     

          

26     

          

45     

          

21     

        

100     

Poängfördelning % 
          

40     

          

26     

          

31     

          

52     

          

80     

          

44     

Stämmer 

ganska 

bra 

Självförtroendefördelning 

% 

            

2     

          

13     

          

42     

          

38     

            

5     

        

100     

Poängfördelning % 
          

41     

          

42     

          

47     

          

41     

          

19     

          

41     

Stämmer 

inte så 

bra 

Självförtroendefördelning 

% 

            

2     

          

24     

          

54     

          

19     

            

1     

        

100     

Poängfördelning % 
          

10     

          

22     

          

17     

            

6     

            

1     

          

12     

Stämmer 

inte alls 

Självförtroendefördelning 

% 

            

5     

          

32     

          

49     

          

14     

            

1     

        

100     

Poängfördelning % 
          

10     

          

10     

            

5     

            

1     

            

0     

            

4     

Total 

Självförtroendefördelning 

% 

            

2     

          

12     

          

37     

          

38     

          

11     

        

100     

Poängfördelning % 
        

100     

        

100     

        

100     

        

100     

        

100     

        

100     

 

Ett Spearmantest på denna korstabell visar att det finns ett medelstarkt påvisat samband mellan 

finska elevers självförtroende och hur de har presterat i kunskapsprovet i matematik. 

Korrelationen är 0,350. Denna korrelation är signifikant på nivån 0,01 och detta betyder att det är 

1procents chans att det medelstarka sambandet beror på slumpen (bilaga 7).   
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Sammanfattning av resultatet 

De resultat som fåtts fram i studiens resultatdel syftar till att besvara följande forskningsfrågor:  

 

●      Om, och i så fall  hur skiljer sig elever i årskurs 4 i Sverige och Finland åt när det gäller dels 

prestation i matematik, dels inställning  och självförtroende till matematik såsom de uppger i 

enkätsvar inom TIMSS 2011?  

●      Hur ser sambanden ut mellan deras angivna inställning, respektive självförtroende och hur 

de har presterar i kunskapsprovet i matematik  i de båda länderna? 

 

Vad gäller elevernas inställning till matematikämnet går det att se relativt tydliga skillnader. De 

svenska eleverna hade en mer uppskattande inställning till matematik än de finska eleverna. 53,4 

procent av de svenska eleverna hade svarat “stämmer precis” på påståendet “jag tycker om att 

lära mig matematik” medan det bland de finska eleverna var 35 procent som svarade “stämmer 

precis”. De elever som i Sverige svarat “stämmer inte alls” på att de tycker om att lära sig 

matematik uppgår till 3,5 procent medan den andel finska elever är 10 procent. 

 

Även elevernas självförtroende skiljer sig åt i de båda länderna och de svenska eleverna tycks ha 

bättre självförtroende än vad de finska eleverna har. Bland de svenska eleverna svarade 57,4 

procent att det “stämmer precis” att det brukar gå bra för dem i matematikämnet medan andelen 

i Finland uppgår till 43,9 procent. Det går även att se skillnad i andelen elever som svarat 

“stämmer inte alls” att det brukar gå bra för dem i matematikämnet. I Sverige är det 1,2 procent 

av eleverna och i Finland 3,7 procent. 

 

Det finns även stora skillnader i elevprestationer när de finska och de svenska elevernas resultat 

analyserats. Bland de svenska eleverna  har 33,9 procent presterat på de två lägsta nivåerna, dvs. 

under 475 poäng . Motsvarande andel i Finland uppgår till 14,5 procent. Andelen elever som har 

presterat mellan 475 och 550 i de båda länderna är ganska jämn. I Sverige är den 42,7 procent och 

i Finland 36,5 procent. Den största skillnaden går att finna bland de elever som har presterat i de 

två högsta nivåerna.. I Sverige är det endast 23,3 procent medan motsvarande siffra i Finland är 

49 procent. På frågan om det finns några samband mellan elevers upplevda självförtroende, 

inställning och hur de har presterat i kunskapsprovet så har det visat sig att det finns skillnader. I 

Sverige fanns det ett svagt samband mellan självförtroende och elevprestationen. I Finland var 

sambandet medelstarkt. När det handlar om sambanden inställning och elevprestation fanns det 

inget signifikant samband mellan variablerna i Sverige och ett svagt samband i Finland. 
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie är dels att undersöka elevers inställning till och självförtroende i 

matematik i årskurs 4, i Sverige och Finland, samt om detta skiljer sig åt mellan högpresterande 

och lågpresterande elever.. Denna del ämnar till att svara på frågeställningarna genom att 

diskutera resultaten utifrån det som tagits upp i litteraturöversikten samt koppla resultatet till de 

teoretiska utgångspunkterna. 

 

Resultatdiskussion 

Studien kanske inte presenterar nya oväntade resultat, dock kan jag tycka att några viktiga, för mig 

förvånansvärda, kopplingar gjorts som till exempel att svenska och finska skolkulturen 

kompletterar varandra på ett oväntat sätt. Man kan ana ett värde som skulle kunna komma av att 

dessa båda länder skulle dra nytt och lära av varandra och även se att de svenska eleverna har de 

bästa förutsättningar för goda prestationer i kunskapsprov men att något saknas för att nå det 

målet. De svenska eleverna saknar således, i stor utsträckning, de finska elevernas styrkor och å 

andra sidan saknar de finska eleverna, till stor del, det de svenska eleverna är så bra på. 

 

Svenska elever i årskurs fyra till fem har en klart positiv inställning till matematik och skolan 

överlag. Deras upplevda självbild är god och de tycker att de är väldigt bra i ämnet matematik. 

Dock överensstämmer deras självbild inte med den uppvisade prestationen i ämnet vilket förstås 

är intressant att se. Finska elever uppvisar ett helt annat mönster. De presterar bra i 

internationella undersökningar men i motsats till detta saknar de glädjen och lusten i att lära och 

dessutom är det just dessa elever som omtalas när det gäller den psykiska ohälsan. I både finska 

och svenska läroplanen använder man sig av värdeorden tilltro till sin förmåga och känslan av att 

lyckas vilket skulle kunna, för dessa grannländer, betyda att innehållet och det pedagogiska 

tankesättet torde vara relativt lika. 

 

Hur skiljer sig inställning och självförtroende till matematik åt i Sverige och Finland 

 

Inställning 

Elevers upplevda inställning, i Sverige och Finland, till ämnet matematik skiljer sig 

anmärkningsvärt åt mellan de båda elevgrupperna genom att av svenska elever har 53,4 procent 

en positiv inställning till ämnet matematik i årskurs fyra medan motsvarande siffra för elever i 

Finland uppgår till endast 35 procent. Även bland de svenska elever som presterar lågt är 
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inställningen till ämnet förvånansvärt positiv där 68 procent av eleverna som presterat under 400, 

svarar att de tycker om att lära sig matematik medan motsvarande andel i Finland  uppgår till 46 

procent. 

 

Av resultatet ovan går således att konstatera att inställning till ämnet matematik är övervägande 

positivt hos de svenska eleverna trots den omdebatterade, låga prestationsnivån.. Det som många 

gånger lyfts i den svenska lärarutbildningen och i skolverksamheten, nämligen att ge eleverna 

”lusten att lära”, borde resultera i en positiv upplevt inställning till skolan och matematik, vilket 

även min studie har kommit fram till. Detta behöver förstås inte nödvändigtvis visa sig i 

kunskapstester vilket det heller inte gör av resultatet att döma i denna studie och i litteratur som 

tidigare tagits upp. Av det totala antalet svenska elever, i studien, är det endast lite drygt en 

tiondel som tycker negativt om matematik medan det för finska elevernas del är drygt en 

fjärdedel. 

 

De finska elevernas inställning till matematikämnet ser annorlunda ut mot de svenska.  I studien 

går att notera att procenten elever som presterat under 400 och mellan 400 och 475 som ser 

positivt på ämnet, är relativt låg, vilket kan ses naturligt enligt den tidigare forskningen då den 

talar om ett tydligt samband mellan inställning och elevprestationer. Finska elever, totalt sett, 

tenderar svara att de, i större utsträckning än de svenska, inte håller med om att de tycker om att 

lära sig matematik. Detta överensstämmer väl med det Volmari (2013) säger, nämligen att glädjen 

att lära saknas i de finska skolorna i årskurs 4. Endast en tredjedel av det totala antalet finska 

eleverna tycker gott om ämnet matematik. Volmari lyfte att trots goda resultat i TIMSS 

kunskapsprov placerar sig de finska eleverna dåligt när det handlar om attityder och motivation 

vilket även det stämmer väl överens med resultatet som har observerats i denna studie. 

Anmärkningsvärt är att av de elever som har presterat mellan 550 och 625 svarar endast 37 

procent att det ”stämmer precis” att de tycker om att lära sig matematik och bland de elever som 

har presterat 625 eller över tycker 48 procent om att lära sig matematik så trots att de ligger i topp 

prestationsmässigt är det en bra bit under hälften som de facto tycker om ämnet.  

 

Den finska skolan lyfts ofta som ett föredöme. Speciellt i jämförelse med den svenska. Det som 

väcker förundran och beundran är bland annat de finska elevernas prestationer i matematik. 

Parallellt med detta, både i Sverige och Finland, påpekas ofta det faktum att finska elever både 

mår psykiskt dåligt och har en negativ inställning till skolan. Detta kan vara en del av förklaringen 

till varför finska elever i denna studie inte har samma positiva inställning och tilltro till sin egen 

kapacitet som de svenska eleverna har. Vad som gör att de mår dåligt i skolan är inte forskat på i 

denna studie eftersom det inte heller var ursprungstanken.  
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Självförtroende 

Studien visar även att av de svenska eleverna som presterat mellan 550 och 625 och de som 

presterat 625 eller över är 68 procent, respektive 78 procent anser att det brukar gå bra för dem i 

matematik.. Motsvarande siffra för elever i Finland är 52 procent respektive 80 procent . Här kan 

man tydligt se att de svenska eleverna  uppger att de anser sig ha ett bättre självförtroende i 

matematik än de finska. Detta är en trend som ännu tydligare visar sig bland de lågpresterande 

eleverna i de båda länderna. 

 40 procent av eleverna i Finland som har presterat under 400 och 26 procent av de eleverna som 

har presterat mellan 400 och 475  tycker att det går bra för dem i matematik men man kan även 

utläsa att av de svenska elever som har presterat under 400 tycker 55 procent att det brukar gå bra 

för dem och 50 procent av de som presterat mellan 400 och 475 tycker att det brukar gå bra för 

dem.  Det går alltså här att konstatera att de svenska elevernas upplevda självbild är betydligt 

bättre än vad de i själva verket presterar.  Skolverket lyfter i sin Nationella granskning (2003, s. 

18) att de elever, i Sverige, som har störst tilltro till sin förmåga hittar man i årskurs fem. Cirka 70 

procent av eleverna anser att de presterar bra i både matematik och i andra ämnen. Motsvarande 

resultat, i denna studie, gällande årskurs fyra, i Sverige, är 57,4 procent som jag här väljer att 

presentera i förhållande till de som har presterat mellan 550 och 625 poäng och de som har 

presterat 625 eller över, nämligen 20 procent, respektive 3 procent . Detta skulle delvis kunna 

förklaras av att det svenska skolsystemet verkar vara starkt inriktat på att stärka elevens självbild 

men inte har lyckats implementera detta tillräckligt i elevernas möjlighet till att faktiskt lära sig. 

Skolverket lyfter att parallellt med detta är det även i årskurs fyra till fem som det börjar visa sig 

vilka elever som börjar få problem och svårigheter i ämnet matematik. Även Linnanmäki (2002, s. 

255-256) konstaterar att finska 11-åringars självuppfattning motsvarar det resultat som de 

uppvisar på prov och att denna uppfattning bli mer realistisk med stigande ålder. Den här 

studien, som dock är gjord på 10-11 åringar, visar på en annan trend bland hög och 

lågpresterande elever i både Finland och Sverige. Här visar det sig att finska elevernas 

självinsikt matchar elevens egen förmåga lite bättre än de svenska elevernas gör genom att 43,9 

procent av de finska eleverna anser sig vara bra i ämnet matematik vilket stämmer relativt väl 

med att totalt 49 procent har presterat i de två översta nivåerna. 

 

Samband mellan elevers inställning, självförtroende och prestationer i ämnet 

Resultatet i studien visar på varierat samband mellan de variabler som har testats. 

Sambandsanalyserna visade att det inte fanns något påvisat samband mellan svenska elevers 

upplevda inställning och elevprestation och ett svagt påvisat samband mellan upplevt 

självförtroende och prestation i Sverige. Även i Finland visade analyserna att det fanns ett påvisat 

svagt samband mellan upplevd inställning och prestation samt ett medelstarkt påvisat samband 

mellan upplevt självförtroende och prestation. Det känns dock rimligt att utgå från att det 
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eventuellt finns fler aspekter som gör att den här studien gett ett resultat som ställer frågan till 

den forskningen som pekar på att just matematikrelaterade uppfattningar och prestationer hör 

ihop. Enligt den tidigare forskning som snuddats vid i denna studie går det att finna förklaringar 

till de, ibland anmärkningsvärda resultat som framkommit, men studien tar inte hänsyn till eller 

lyfter faktorer som skulle kunna vara orsak till det resultat den visar. En förklaring skulle kunna 

vara att detta är en ren kvantitativ studie som inte fångar upp de sociala aspekterna som annars 

skulle kunna bidra med ett starkare samband. Tidigare forskning påvisar en stark koppling mellan 

en människas självförtroende och prestation i allmänhet. Ändå visar resultat i denna studie samt i 

tidigare utredningar att elever i både Finland och Sverige går emot denna grundläggande 

koppling. Skulle det kunna vara så att den tyngd som den svenska skolan lägger vid att ge 

eleverna ett gott självförtroende är så stark att den tränger undan den naturliga kopplingen som 

borde finnas mellan självförtroende och prestation. Och är det i sådant fall så att eleverna inte får 

tillgång till den kunskap de har alla förutsättningar för att ta till sig och därför har ett resultat som 

ser ut som det gör?    

 

Pehkonen (2001) och Linnanmäki (2002) pratar om samband och menar att uppfattningen styr 

elevens agerande när det kommer till inlärning och prestation. Det finns många faktorer som styr 

elevens uppfattning bland annat påverkan utifrån, det vill säga en slags social påverkan såsom 

från lärare, familjemedlemmar och klasskamrater.  

 

Skolverket reflekterar över att många elever inte kan se nyttan av matematikens innehåll förutom 

till att kunna de fyra räknesätten. Om de dessutom inte förstår det de arbetar med är det svårt att 

få eller bibehålla ett intresse och motivation. Om det bland annat, går att påvisa att matematik 

också har att göra med livet utanför skulle det vara lättare att motivera eleverna och se glädjen 

och nyttan i att förstå och satsa på matematik. 

 

Totalt presterade 14,5 procent av deltagarna i TIMSS 2011 i Finland i de två lägsta nivåerna. 

Motsvarande siffra bland svenska elever är 33,9 procent. Hannula (2005) påtalar att bland elever 

som är lågpresterande har man kunnat se en rädsla för att misslyckas och därmed påvisar de ett 

undvikande beteende gentemot matematikämnet (Hannula, 2005). Eleverna tenderar i och med 

ett avståndstagande beteende att tappa sin motivation och få ett bristande självförtroende. Det 

många lyfter som absolut avgörande faktorn för god prestation inom matematik är god 

självuppfattning såsom gott självförtroende och en god självtillit. De som tror på sig själva blir 

också mer motiverade (Höst, (2016; Hannula, 2005;; Linnamäki, 2002, s. 247). Det som även ofta 

nämns är lärarens betydelse för elevens prestationer i skolan. Här pratar vi om attityder, 

engagemang, ämneskunskap, didaktiska förmåga, förmågan att individualisera undervisningen, 

valet av relevant läromedel och förmågan att konkretisera. Till exempel behöver läraren kunna 

förklara samma innehåll fast på olika sätt så att alla elever får samma möjlighet att förstå (SOU, 
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2004:97, s88-89; Skolverket, 2003, s.30; Lindqvist, 2003, s.10; Karlsson och Kilborn 2015, s.37-

39; Löwing och Kilborn, 2002, s.53-58). Det här skulle kunna kopplas till det som eleverna säger, 

nämligen att för höga krav i matematiken kan verka negativt på både motivation och självkänsla 

(Skolverkets nationella kvalitetsgranskning, 2003, s.27). En reflektion som kan göras är att en del 

av lösningen skulle kunna vara ett individuellt och varierat arbetssätt som utgår ifrån den enskilda 

elevens behov skulle kunna göra att eleverna inte lika lätt upplever kraven som för höga. Här 

sätts dock lärarens professionalism på prov då denne måste finna den fina gränsen mellan 

individualisering och lagom anpassade förväntningar på sina elever. Årskurs fyra till fem verkar 

vara en brytningsfas när det gäller ämnet matematik. Eleverna tappar intresse, det framkommer 

tydligare vilka elever som har svårigheter och många lärare övergår mer till att låta eleverna arbeta 

enskilt i matematikböckerna. 

 

Utifrån de teoretiska utgångspunkter som valts för denna studie kan uppfattas att resultaten inte 

riktigt överensstämmer med de teorier som ligger till grund för studien. Genom 

bakgrundsforskningen går det att tolka orsaker som skulle kunna vara förklaringen till detta. Det 

finns många faktorer i skolan som verkar, påverkar och formar de resultat som visar sig i 

elevernas prestationer. Bland annat har den svenska skolan ett innehåll som ska stärka elevernas 

självkänsla och självförtroende och med detta har man lyckats väl med de elever som deltog i 

TIMSS 2011, medan man lyckats sämre med att befästa de matematikkunskaper som faktiskt 

testats. När det gäller det finska skolsystemet kan man se mer av de teoretiska utgångspunkterna, 

medan det där kan uppfattas att elevernas mående spelar en stor roll när det gäller koppling 

mellan prestation och inställning och självförtroende. 

 

Metoddiskussion 

Förhoppningsvis för denna studie fram intressanta resultat trots att inga generella slutsatser går 

att dra av dessa. Det finns säkert många orsaker och förklaringar till resultatet som framkommit 

och det skulle vara intressant att forska vidare för att få svar på nya frågor som väckts. 

 

Studiens resultat är redovisat med hjälp av siffror och procent. Enligt Trost (1993, 2005 s. 17) ses 

kvantitativa data som pålitliga och ger inte upphov till misstänksamhet. Å andra sidan tenderar 

kvantitativ forskning gå miste om innebörder och tolkningar som kvalitativ forskning många 

gånger lyckas fånga, (Bryman, 1997, s. 114).Denna studie kan ges kritik för att att den inte kunnat 

fånga innebörder och tolkningar men å andra sidan var detta heller inte studiens syfte. 

 

Vid val av påståenden/frågor ur elevenkäten var det viktigt att välja så heltäckande 

påståenden/frågor som möjligt så inga viktiga resultat föll bort. Många av enkätfrågorna gick in i 
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varandra och efter att ha analyserat påståenden och svar stod det tydligt vilka påståenden som 

krävdes för denna studie. 

 

I presentation av resultatet har många överväganden gjorts angående tabellernas utformning. 

Målet var att presentera så lättöverskådlig data som möjligt vilket bland annat ledde till att 

redovisningen av datan som berör inställning, självförtroende och elevprestation samlades i 

stapeldiagram där de båda länderna tydligt är presenterade bredvid varandra så att de lätt kan 

jämföras och tolkas. 

Problemet med så stor mängd olika data har varit att finna de resultat som är mest relevanta för 

att svara på studiens frågeställningar. 
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka finska och svenska elevers inställning till och 

självförtroende i ämnet matematik men även sambandet mellan dessa variabler och elevernas 

prestationer i kunskapsprovet i matematik i TIMSS 2011. Resultatet visade bland annat att de 

finska eleverna i större utsträckning än de svenska tenderar svara att de inte håller med om att de 

tycker om att lära sig matematik. Det gick även att se en liknande trend när det handlade om 

självförtroende där de finska eleverna, i betydligt större utsträckning, än de svenska, inte ansåg att 

de gör bra ifrån sig i matematik. Det kan dock vara svårt att dra rena slutsatser vad de stora 

skillnaderna i inställning och självförtroende och prestation kan bero på.  

 

Fortsättningsvis visade studien bland annat att det inte fanns så starka samband mellan 

inställning, självförtroende och elevprestationer vilket skulle kunna öppna upp för vidare studier. 

Här skulle det vara intressant att få förståelse för vad som driver finska elever till att prestera så 

högt trots deras inställning och sviktande självförtroende samtidigt som det svenska resultatet 

beträffande samma variabler väcker intresse för att få förståelse för hur deras positiva inställning 

och starka självförtroende inte leder till ett bättre resultat i kunskapsproven. Möjliga orsaker till 

ovan nämnda kan bland annat vara lärares och föräldrars engagemang och intresse av sina barns 

skolgång, lärarens längd på utbildning, hur mycket fortbildning lärare får, hur mycket läraren 

arbetar utifrån en varierad individuell undervisning samt i hur tidigt ålder hjälpstöd sätts in. 

 

Uppseendeväckande resultat som denna studie, men även tidigare forskning bekräftat, är att så 

stor del av de svenska eleverna tyckte att de gör bra ifrån sig i matematik trots att de hörde till 

gruppen lågpresterande och motsvarande resultat när det gäller att en stor del av de finska 

högpresterande eleverna inte tyckte att de gjorde bra ifrån sig i matematik. Att de har en så pass skev 

självbild förvånade mig trots att jag var förberedd på det efter att jag gjort min 

bakgrundsforskning.  

 

Det kan dock vara av vikt att poängtera att oavsett resultaten som denna studie kommit fram till 

så kommer det alltid finnas elever som uppger sig ha bättre eller sämre självförtroende, oavsett 

hur de presterar i skolan. Det kan därför vara viktigt att inte dra slutsatsen att alla elever som 

presterar bra borde ha ett bra upplevt självförtroende eller att de elever som presterar sämre 

borde ha ett sämre upplevt självförtroende då detta kan anses vara individuellt.   

 

Jag kan tycka att både Sverige och Finland har mycket att lära av varandra. Att de båda länderna 

har styrkor i sin skolkultur som kompletterar varandra men att de även har olika svagheter som 

får alldeles för stora konsekvenser. Med det menar jag de svaga resultaten i de nationella och 
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internationella prov samt det resultat av förhållandevis många svenska elevers bristande 

kunskaper de uppvisar när de avslutar grundskolan. Detta i jämförelse med resultat som 

framkommer i olika forskning, internationella och nationella undersökningar samt debatter och 

som visar finska elevers bristande inställning och självförtroende samt psykisk ohälsa. En 

ytterligare utmaning för båda ländernas skolsystem är att få eleverna, efter årskurs fyra till fem, att 

fortsätta med de positiva egenskaper de besitter och som lyfts i denna studie. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Resultat över elevprestationer i Sverige och Finland 

  Antal Procent Giltig Procent 

    Finland Sverige Finland Sverige Finland Sverige 

Giltig Under 400 87 352 1,9 7,5 1,9 7,5 

Mellan 400 och 

475 

585 1232 12,6 26,4 12,6 26,4 

Mellan 475 och 

550 

1693 1993 36,5 42,7 36,5 42,7 

Mellan 550 och 

625 

1750 945 37,7 20,3 37,7 20,3 

625 eller över 523 141 11,3 3 11,3 3 

Total 4638 4663 100 100 100 100 

Bilaga 2. Resultat över inställning i Sverige och Finland 

  Antal Procent Giltig procent 

    Finland Sverige Finland Sverige Finland Sverige 

Giltig 

Stämmer 

precis 
1601 2379 34,5 51 35 53,4 

Stämmer 

ganska bra 
1760 1511 37,9 32,4 38,5 33,9 

Stämmer 

inte så bra 
755 410 16,3 8,8 16,5 9,2 

Stämmer 

inte alls 
456 158 9,8 3,4 10 3,5 

Totalt 4572 4458 98,6 95,6 100 100 

Saknas 

              

              

Totalt 66 205 1,4 4,4     

Totalt 4638 4663 100 100     
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Bilaga 3. Resultat över självförtroende i Sverige och Finland 

  Antal Procent Giltig procent 

    Finland Sverige Finland Sverige Finland Sverige 

Giltig 

Stämmer 

precis 
2001 2556 43,1 54,8 43,9 57,4 

Stämmer 

ganska bra 
1863 1630 40,2 35 40,8 36,6 

Stämmer 

inte så bra 
527 212 11,4 4,5 11,6 4,8 

Stämmer 

inte alls 
171 53 3,7 1,1 3,7 1,2 

Total 4562 4451 98,4 95,5 100 100 

Saknas 

              

              

Total 76 212 1,6 4,5     

Totalt 4638 4663 100 100     

 

Bilaga 4. Korrelation över inställning och elevprestation i Sverige 

  

MAT\AGREE\ENJOY 
LEARNING 

MATHEMATICS 

*INTERN. 
MATH 

BENCH 
REACHED 
WITH 1ST 

PV* 

Spearman's 
rho 

MAT\AGREE\ENJOY 
LEARNING 
MATHEMATICS 

Correlation 
Coefficient 

1,000 -,026 

Sig. (2-
tailed) 

  ,084 

N 4458 4458 

*INTERN. MATH 
BENCH REACHED 
WITH 1ST PV* 

Correlation 
Coefficient 

-,026 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,084   

N 
4458 4458 
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Bilaga 5. Korrelation över inställning och elevprestation i Finland 

  

*INTERN. 
MATH 

BENCH 
REACHED 
WITH 1ST 

PV* 

MAT\AGREE\ENJOY 
LEARNING 

MATHEMATICS 

Spearman's 
rho 

*INTERN. MATH 
BENCH REACHED 
WITH 1ST PV* 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,140
**
 

Sig. (2-
tailed) 

  ,000 

N 4572 4572 

MAT\AGREE\ENJOY 
LEARNING 
MATHEMATICS 

Correlation 
Coefficient 

,140
**
 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,000   

N 
4572 4572 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Bilaga 6. Korrelation över självförtroende och elevprestation i Sverige 

  

*INTERN. 
MATH 

BENCH 
REACHED 
WITH 1ST 

PV* 
MAT\AGREE\USUALLY 

DO WELL IN MATH 

Spearman's 
rho 

*INTERN. MATH 
BENCH REACHED 
WITH 1ST PV* 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,135
**
 

Sig. (2-
tailed) 

  ,000 

N 4451 4451 

MAT\AGREE\USUALLY 
DO WELL IN MATH 

Correlation 
Coefficient 

,135
**
 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,000   

N 
4451 4451 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Bilaga 7. Korrelation över självförtroende och elevprestation i Finland 

 

  

*INTERN. 
MATH 

BENCH 
REACHED 
WITH 1ST 

PV* 
MAT\AGREE\USUALLY 

DO WELL IN MATH 

Spearman's 
rho 

*INTERN. MATH 
BENCH REACHED 
WITH 1ST PV* 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,350
**
 

Sig. (2-
tailed) 

  ,000 

N 4562 4562 

MAT\AGREE\USUALLY 
DO WELL IN MATH 

Correlation 
Coefficient 

,350
**
 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,000   

N 
4562 4562 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 


