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Forord 
 
Eidskog kommune ved Halvard Narvestad har tatt initiativet til et større prosjekt for å 
utvikle matematikk undervisningen i kommunene Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, 
Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal. Prosjektet ble startet 2005 og løper i 3 år. 
Østlandsforskning inngikk avtale med Eidskog kommune ved prosjektleder Hallvard 
Narvestad 7.11.2005 om støtte til egenevaluering av motivasjon for matematikk blant 
elever i grunnskolen i de 7 kommunene. Den økonomiske rammen for oppdraget (25000) 
har gjort at Østlandsforsknings (ØF) bidrag har vært å gi faglig støtte til prosjektleder.  
Vårt bidrag har vært å utvikle spørreskjema, bistå gjennomføring av undersøkelsen og 
sammenfatte en liten rapport på området. Vi har opplevd samarbeidet med Halvard 
Narvestad som godt og konstruktivt, og han har nedlagt et stort arbeid med å gjennomføre 
studien. I rapporten går vi kort gjennom den tenkning om motivasjon som ligger bak de 
enkelte spørsmålene i spørreskjemaet. Deretter tolker vi resultatene av studien og antyder 
hvordan skolene kan arbeide med elevenes motivasjon. 
 
 
 
 
Ingrid Guldvik        Trond Solhaug 
Forskningsleder        Prosjektleder 
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1. Motivasjon for matematikk  
 

1.1. Innledning 
 
Forholdet mellom Østlandsforsknings (ØF) oppdrag og prosjektledelsens gjennomføring 

kan kort beskrives som i oversikten under – gjengitt fra ØFs tilbud.  

 

Faser Aktiviteter Prosjektgruppas/ 
prosjektleders 
ansvar 

ØFs ansvar 

1. Tidligere 
studier 

Søke etter liknende 
forskning/studier som er 
gjennomført 

 Gjennomføre 
søk og 
systematisere 
erfaringer 

2. Spørreskjema 
 

Lage spørreskjema om motivasjon 
for matematikkfaget tilpasset både 
barne- og ungdomstrinnet. 

Lage liste over 
aktuelle tema og 
første utkast til 
spørreskjema 

Veiledning og 
kvalitetssikring 
av 
spørreskjemaet 

3. Praktisk 
gjennomføring  

Gjennomføring av undersøkelsen: 
Utdeling og innsamling av 
spørreskjema, koding og 
innlegging i 
databehandlingsprogram, 
datakjøringer.  

Praktisk 
gjennomføring av 
undersøkelsen 

 

4. Analyse av 
data og 
rapportering 

 Analyse av datamateriale og 
skriving av rapport. 

Analyser av data- 
materialet og lage 
utkast til rapport  
 

Støtte til 
fortolkning av 
materialet og 
kvalitetssikring 
av rapport  

 

Av disse punktene har ØFs bidrag i alt vesentlig vært å gi støtte til å utforme 

spørreskjema og til å analysere og utarbeide denne rapporten. 

 

Samarbeid med prosjektleder Hallvard Narvestad startet i november 2005. Selve studien 

ble gjennomført i januar/februar 2006. Narvestad har lagt ned et stort og godt arbeid med 

innsamling av data, overføring til elektronisk fil og utarbeidelse av svarfordelinger til den 

enkelte skole. Gjennomføring har derfor i hovedsak fulgt den opprinnelige planen. ØF har 
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på sin side utført analyser og utarbeidet denne rapporten. Vårt engasjement avsluttes med 

et framlegg av resultatene for de deltakende skolene i september 2006 i regionen. 

Studiens tema har vært ’motivasjon for matematikk.’ Denne studien er et ledd i prosjektet 

’Regn med matte’ som er et større arbeid for å fremme motivasjon, kunnskaper og 

ferdigheter i faget blant elever i regionen. I den videre framstilling vil jeg gå gjennom 

utvalg, spørreskjema og en del resultater fra studien. Når det gjelder annen forskning på 

området, viser jeg til et lite utvalg av litteratur bak i rapporten. 
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2. Utvalg – spørreskjema 
 

Alle skolene i de aktuelle kommunene fikk tilbud om å delta. En valgte å la 6. trinn og 9. 

trinn svare på spørreskjema (se vedlegg). I alt 30 skoler med 712 elever av i alt ca 1000 

elever deltok. Det gir en svarprosent på ca 70 som er tilfredsstillende for denne typer 

undersøkelser.  

 

Spørreskjema ble utarbeidet gjennom et seminar på Østlandsforskning med 

forskningsleder Ingrid Guldvik, prosjektleder Hallvard Narvestad og forsker Trond 

Solhaug tilstede.  

 

Det ble gjennomført en liten pilotstudie i januar 2006 med kommentarer før selve 

undersøkelsen. Trond Solhaug har utført ØFs øvrige deltakelse i prosjektet. Prosjektets 

rammer la klare begrensninger på antall variable i spørreskjema. 

 

Det faglige oppdraget var å kartlegge elevers motivasjon for matematikk. 

Spørreundersøkelsen hadde derfor ’motivasjon for matematikk’ som tema og i 

spørreskjemaet er dette belyst gjennom ulike aspekter ved motivasjon. Studien er 

teoretisk forankret i ulike deler av motivasjonsforskning, med vekt på 

mestringsmotivasjon (for en innføring se: bla.a. Imsen G. 2005). Jeg skal kort gå gjennom 

den teoretiske tenkningen bak de enkelte utsagn (variabler) i spørreskjemaet og 

kommentere resultatene. Her presenteres gjennomsnittstall for hele elevmassen, 6. trinn 

og 9.trinn, samt forskjeller mellom kjønn. Gjennomsnittstall må tolkes med forsiktighet. 

Minimum skåre er 1 og maksimum er 4. Midtpunktet på skalaen er 2,5. Det er naturlig å 

se resultatene i forhold til disse, i forhold til skalatekstene og i forhold til hvordan skårene 

er på andre variable. For de fleste variable vil høy verdi svare til høy motivasjon eller på 

annen måte være positivt for eleven. Når det gjelder variablene 10,11,13 og 14 vil lav 

verdi være positivt for eleven. Jeg skal komme tilbake til dette under gjennomgangen. 
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3. Resultater  
 

3.1. Resultater fra spørreundersøkelsen 
 
Nedenfor er gjengitt to tabeller (3.1 og 3.2) som sammenfatter gjennomsnitt og 
fordelinger i %. 
 
Tab 3.1: Gjennomsnittskåre for alle elever i studien på de enkelte variable alle skoler i studien 6. trinn og 
9.trinn 

Min 1 Maks 4 (Høye tall mer positiv motivert) 
Gjennom- 
snitt for  
alle 

6.trinn 9.trinn Std avvik 

1. Jeg liker å arbeide med tall. 2,9 3,1* 2,6 0,9 
2. Jeg gleder meg til matematikktimene.       2,5 2,7* 2,1 0,98 
3. Jeg tror at det å lære matematikk vil hjelpe 

meg i dagliglivet. 
 

3,7 3,7* 3,2 0.81 

4. Jeg må gjøre det bra i matematikk for å få 
den jobben jeg ønsker meg. 

3,3 3,5* 3 0.84 

5. Jeg arbeider med matematikk fordi andre 
sier at jeg må. 

2,0 1,8* 2,2 1,04 

6. Jeg arbeider med matematikk fordi 
samfunnet krever at alle kan matematikk. 

2,7 2,8 2,7 0,95 

7. Jeg har stor tro på at jeg klarer å løse de 
fleste oppgavene i matematikk. 

3,0 3,3* 2,7 0,93 

8. Jeg har stor tro på at jeg kan lære vanskelige 
ting i matematikken. 

3,1 3,4* 2,8 0,91 

9. I matematikk holder jeg på til jeg har løst 
oppgaven riktig. 

2,9 3,1* 2,6 0,91 

10. Når jeg ikke forstår noe i matematikken, gir 
jeg opp å arbeide med det.** 

1,8 1,7* 2,1 0,93 

11. Når jeg har løst en matematikkoppgave 
riktig, tenker jeg at det var ren flaks.** 

 

1,7 1,7 1,7 0,81 

12. Når jeg har løst en matematikkoppgave 
riktig, tenker jeg at jeg har vært flink. 

2,9 2,9 2,8 0,98 

13. Når jeg ikke får til en matematikkoppgave, 
blir jeg lei meg.**  

1,4 1,4 1,5 0,77 

14. Når jeg ikke får til en matematikkoppgave, 
blir jeg mest sint.** 

1,8 1,7* 1,9 0,98 

15. Når jeg ikke får til en matematikkoppgave,  
vil jeg helst prøve på nytt. 

2,8 3,1* 2,4 1,08 

*Signifikant forskjell mellom 6. og 9. trinn. **Lav verdi positivt for eleven. 
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Tabell 3.2. Fordelinger i prosent på alle skoler 

Fordelinger i hele prosent – alle skoler 
Helt 
uenig 

Litt 
uenig 

Litt enig Helt 
enig 

Jeg liker å arbeide med tall. 8 20 47 25 
Jeg gleder meg til matematikktimene.       20 29 36 15 
Jeg tror at det å lære matematikk vil hjelpe 
meg i dagliglivet. 

3 7 29 61 

Jeg må gjøre det bra i matematikk for å få den 
jobben jeg ønsker meg. 

5 11 36 49 

Jeg arbeider med matematikk fordi andre sier 
at jeg må. 

40 26 22 12 

Jeg arbeider med matematikk fordi samfunnet 
krever at alle kan matematikk. 

12 25 39 24 

Jeg har stor tro på at jeg klarer å løse de fleste 
oppgavene i matematikk. 

7 16 41 36 

Jeg har stor tro på at jeg kan lære vanskelige 
ting i matematikken. 

7 15 36 42 

I matematikk holder jeg på til jeg har løst 
oppgaven riktig. 

8 24 39 29 

Når jeg ikke forstår noe i matematikken, gir 
jeg opp å arbeide med det. 

46 30 17 7 

 Stemmer 
oftest 
ikke 

Stemmer
noen 
ganger 

Stemmer 
ganske 
ofte 

Stemmer 
som 
regel 

Når jeg har løst en matematikkoppgave riktig, 
tenker jeg at det var ren flaks. 
 

49 39 7  5 

Når jeg har løst en matematikkoppgave riktig, 
tenker jeg at jeg har vært flink. 

9 
 

29 27 35 

Når jeg ikke får til en matematikkoppgave, 
blir jeg lei meg.  

69 22 5 4 

Når jeg ikke får til en matematikkoppgave, 
blir jeg mest sint. 

52 27 12 9 

Når jeg ikke får til en matematikkoppgave, vil 
jeg helst prøve på nytt. 

14 27 23 37 



12 

3.2. Kommentarer til resultater 
 

3.2.1. Indre motivasjon  
 

De to første utsagnene (variablene) er ment å måle indre motivasjon. Indre motivasjon er 

”atferd som opptrer uten ytre belønning”. Det vil i praksis si at elever gjør matematikk 

fordi de har glede av det. Dersom elever har en tydelig eller sterk indre motivasjon for, i 

dette tilfellet matematikk, er det et godt grunnlag for deres holdning til faget. Dette 

oppfattes også som at elever er interessert i faget og gjerne tar fatt på arbeidet med det. 

Resultatet for alle elevene sett under ett er hhv 2,5 og 2,9 (variabel 1 og 2) som er litt i 

overkant av midtpunktet for skalaen. Det er imidlertid en klar forskjell mellom 6. trinn og 

9. trinn der 9. trinn skårer lavest på begge disse variablene. Denne forskjellen er en 

indikasjon på at indre motivasjon for matematikk blir mindre i løpet av disse årene, noe 

skolene bør reflektere over. 

 

3.2.2. Instrumentell motivasjon 
 

Matematikk er et redskapsfag og grunnlag for mange andre vitenskaper. Motivasjonen for 

faget kan i mindre grad være indre motivert, men heller begrunnet i et fag eller yrke der 

matematikk er viktig. Den oppfattes dermed å være mer instrumentell, men likevel god 

siden den kan være knyttet til et viktig mål i elevens liv. Dette er belyst i variablene 3 og 

4. (tab. 3.1 og 3.2). Resultatene for alle skolene under ett viser betydelig forskjell når det 

gjelder elevenes motivasjon. Mens indre motivasjon plasserer seg omkring skalaens 

midtpunkt på 2,5-2,9 er den instrumentelle motivasjon lang høyere (3,3-3,5). Tolkningen 

av dette er kanskje at motivasjonen for faget ofte er begrunnet i at en trenger ferdigheter i 

faget i videre utdanning eller yrkessammenheng og ikke i faget i seg selv. Det er 

imidlertid en tilsvarende forskjell som nevnt over i instrumentell motivasjon mellom 6. og 

9. trinn på variabel 3 og 4 som det er grunn til å reflektere over. Forskjellen er signifikant, 

dvs. at den er stor nok til at den ikke kan skyldes tilfeldigheter. 
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3.2.3. Ytre motivasjon  
 

Ytre motivasjon er definert som, atferd som er et resultat av en form for ytre belønning. 

Dette er ofte sett på som en mindreverdig form for motivasjon sammenliknet med indre 

motivasjon, men jeg vil advare mot en slik tenkning. Indre og ytre forhold spiller begge 

deler inn i elevens motivasjon. I variablene 5 og 6 er ytre forhold definert som ”andre” og 

”samfunnet”. Dette er med hensikt formulert litt uklart. ’Andre’ kan være lærere, foreldre 

eller venner som er elevens støttespillere. I resultatene for variablene 5 og 6 framgår det 

at ”andre” har stor relativt betydning med et gjennomsnitt på 2,7. Det er ellers interessant 

at relativt få synes å arbeide med matematikk fordi samfunnet krever det, gjennomsnitt. 

2,0. Resultatene for 9. trinn er her litt høyere enn for 6.trinn, men forskjellen er ikke 

signifikant. Ser en resultatene fra variablene 1-6 under ett, er forskjellene mellom elever i 

6. og 9. trinn ganske tydelige. Dette kan være en indikasjon på at det skjer en forskyvning 

av elevenes motivasjon fra å være mer indre og instrumentelt motivert til å bli mer ytre 

motivert i disse skoleårene. Det kan være mange grunner til at motivasjon endrer seg, 

men jeg vil særlig peke på ett forhold. Fra 6. til 9. trinn innføres karakterer som mål på 

prestasjoner i faget. Et av spørsmålene som denne studien reiser er derfor om karakterer 

har en tydelig negativ innvirkning på elevers gjennomsnittlige motivasjon for faget. 

Studien viser at gjennomsnittlig motivasjon for elever i 9. trinn er betydelig lavere enn 

elever i 6. trinn. Men, analyser viser at forskjellene mellom elever øker også. De flinke 

beholder sin motivasjon eller blir kanskje mer motivert, mens de med midlere eller svake 

resultater (karakterer) får dårligere motivasjon?!  

 

Resten av spørsmålene i skjemaet omhandler forhold som i stor grad innvirker på 

motivasjon, og som kan ha stor pedagogisk betydning å kjenne til for lærere i deres arbeid 

med elever.  

 

3.2.4. Mestringsforventning 
 

Dette er en viktig variabel og er definert som ”troen på at en kan lykkes med å nå mål en 

setter seg eller øve innflytelse å sine omgivelser” (Bandura, 1997). I dagligtale omtales 

den ofte som selvtillit eller ”mestringsforventning”. Den spiller en avgjørende rolle i alle 

livets aspekter. Dersom vi ikke har tro på at vi kan nå mål vi setter oss, vil 
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sannsynligheten for at vi mislykkes øke dramatisk. Det er nok å vise til 

toppidrettsutøveres hyppige referanser til dette fenomenet (han/hun hopper/spiller med 

selvtillit…). Elevene skårer i gjennomsnitt litt over 3 på de to variablene 7 og 8. Det viser 

at elever har gjennomgående ganske god tro på at de vil lykkes i sitt arbeid. Men, det er 

en betydelig variasjon her og alle har store muligheter for å styrke sin 

mestringsforventning. Ser en på forholdet mellom 6. og 9. trinn skårer igjen elever i 9. 

trinn lavere enn 6. trinn. Forskjellene er signifikante. Dette er bemerkelsesverdig og kan 

skyldes negative opplevelser med faget (at de ikke mestrer utfordringene – erfaringer med 

dårlige karakterer?). 

 

Elever som sliter med matematikk har ofte liten tro på at de lykkes og er generelt lavt 

motivert for faget. Bandura peker imidlertid på at mestringsforventning kan utvikles. For 

å styrke mestringsforventning er det viktig å oppleve å lykkes i faget. Gjentatte 

opplevelser i å lykkes fører med seg økt tro på egen mestring. Signifikante andre som 

lærere, venner og foreldre kan også bidra til at elever lykkes, delvis gjennom faglig 

støtte/veiledning og delvis gjennom verbal oppmuntring.  

I noen tilfeller er nederlagsopplevelsene i fag så sterke at elever utvikler angst for faget. 

Det gir seg uttrykk i lav mestringsforventning, men også betydelig angst for i det hele tatt 

å anstrenge seg. De har utviklet prestasjonsangst. Matematikk med sine ”rette og gale” 

svar er særlig disponert for at elever skal utvikle dette problemet. De neste spørsmålene 

kan belyse det.  

 

3.2.5. Utholdenhet  
 

Variablene 9 og 10 beskriver elevenes utholdenhet i arbeid med matematikk. 

Spørsmålene er forbundet med deres handlemåte når de møter utfordringer. Det er verd å 

merke seg at i spørsmål 9 uttrykker høy skåre høy utholdenhet, mens i spørsmål 10 er det 

slik at lav skåre uttrykker høy utholdenhet (dobbelt nektelse). Det er ofte et kjennetegn 

ved elever som har lav mestringsforventning at de lett gir opp å prøve når de mislykkes 

første gang. Det er derfor viktig at elever stimuleres til å prøve mer, selv om de ikke 

lykkes umiddelbart. Resultatene for begge variable (9 og 10) ligger på ’rett side’ av det 

aritmetiske gjennomsnittet. Det viser på den ene sida at elever har en viss utholdenhet, 

samtidig som den kan utvikles mer. Det er imidlertid klare forskjeller også her mellom 6. 



15 

og 9. trinn. Også disse forskjellene er signifikante. Elever i 9. trinn skårer lavere og 

rapporterer dermed om mindre utholdenhet enn elever i 6. trinn. Også denne forskjellen er 

signifikant. Dette er bemerkelsesverdig siden elevene må forventes å bli mer robuste med 

årene. Selv om karakterer trolig har en innvirkning, bør skolene reflektere over dette. I 

arbeidet med motivasjon og mestringsforventning kan det være særlig viktig å se på deres 

attribusjon. 

 

3.2.6. Attribusjon 
 

Attribusjon har med hvordan elever forklarer utfallet av sitt arbeid eller resultater overfor 

seg selv. Disse forklaringene (tilbakemeldingene til seg selv) eller attribusjonene er av 

stor betydning for hvordan elever tenker om resultatene av eget arbeid og hvordan disse 

erfaringene integreres i dem selv. Når elever lykkes kan de forklare dette overfor seg selv 

med at de arbeidet godt, er flinke og slik få større tro på seg selv. På den andre sida kan 

elever reagere på å mislykkes med å bli lei seg. Det er naturlig, men lite adekvat siden en 

slik følelsesmessig reaksjon ofte vil ramme personen på et mer allment plan. Måten elever 

vurderer sine egne resultater på kan derfor på en avgjørende måte prege deres forhold til 

faget. I spørreskjemaet er det stilt fem slike utsagn som belyser hvordan elever tenker om 

når de lykkes og når de mislykkes i faget. Variablene 11 og 12 belyser hvordan elever 

tenker når de lykkes. I variabel 11 er gjennomsnittet 1,67 mens i spørsmål 12 er det 2,88. 

Det betyr at langt flere elever forklarer at de lykkes ved å vise til egen dyktighet 

sammenliknet med å vise til at de hadde ”flaks”. Å attribuere til egen dyktighet bygger 

opp tro på egen mestring. Dette er på mange måter en viktig og adekvat måte å attribuere 

på. Tallet er likevel ikke spesielt høyt. Det viser at elever kan (og bør) stimuleres til å 

attribuere tydeligere til egen dyktighet når de lykkes i faget. Slike positive egenmeldinger 

stimulerer tro på egne evner (mestringsforventning) og bidrar til mer positiv 

oppmerksomhet om egen innsats i faget. Selv om en ikke skal utelukke at flaks spiller en 

rolle når det gjelder å lykkes, er det viktig å kartlegge elever som i liten grad henviser til 

egen dyktighet og for det meste til ”flaks” når de lykkes.  

 

Det er på dette punktet ingen spesielle forskjeller mellom 6. og 9. trinn, men det bør det 

kanskje være? Bare 35% av elevene svarer entydig at de tenker slik, noe som er en for lav 

andel. Elever i 9. trinn bør være flinkere til å understreke egen dyktighet når de lykkes! 
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Og hva vil det si ’å lykkes’ i en verden med karakterer? Det vil i praksis være ganske 

forskjellig Her har skolene en utfordring. 

 

De tre siste spørsmålene omhandler hvordan elever tenker når de mislykkes i faget. I 

spørsmål 13 gir elever uttrykk for i hvilken grad de blir lei seg når de mislykkes. I 

undersøkelsen svarer bare relativt få at de blir lei seg, men dette er smertefullt for elevene. 

Det er også ganske ødeleggende for deres forhold til faget (4%) jf. Tab 3.2. I noen tilfeller 

kan slike reaksjoner bidra til en oppfatning av seg selv som ”dum” eller mindre begavet. 

Elever som utvikler ”fobi” eller sterk vegring for matematikkfaget, har trolig opplevelser 

som likner det som er beskrevet her. 

 

Det kan være vanskelig å få oversikt over disse elevene uten å ha et ganske fortrolig 

forhold til dem. En gruppe elever reagerer med sinne når de mislykkes. Dette er på en 

måte en mer adekvat reaksjon fordi deres faglige nederlag ikke i samme grad får prege 

deres syn på seg selv. Men ”sinne” er ikke nødvendigvis så konstruktivt dersom det ikke 

etterfølges av at eleven prøver på nytt.  

 

Det er grunn til å merke seg at andelen elever som blir lei seg eller sint når de mislykkes 

øker fra 6. trinn til 9. trinn. Økningen er liten, men trenden burde klart vært motsatt. Det 

bekrefter det negative bildet av forskjeller i motivasjon mellom disse trinnene og kan 

være en mulig effekt av karakterer.  

 

Mest adekvat er likevel at elever tenker at de bør arbeide mer med spørsmålet eller prøve 

på nytt som det er formulert i spørsmål 15. De fleste elevene tenker dette med et 

gjennomsnitt på 2,8, men trolig kan langt flere tenke slik. Det er særlig påfallende at langt 

færre elever i 9. trinn tenker dette sammenliknet med elever i 6. trinn. Også denne 

forskjellen er klart signifikant. 

 

I arbeid med matematikk er det, som belyst over, viktig å kartlegge elevenes tenkning om 

egne prestasjoner, og bidra til at den blir mer adekvat. Først og fremst gjelder det å 

veilede elever som tenker lite positivt eller direkte negativt om egne resultater i faget, til 

en mer positiv måte å se faget på. Elever bør i større grad forklare egne nederlag med at 

de ikke prøvde nok, eller at de trenger litt mer støtte på det faglige området de arbeider. 

De bør også tydeligere understreke egne ferdigheter overfor seg selv når de lykkes. 



17 

Lærere kan på en enkel måte ”modellere” dette i klasserommet, dersom de ikke allerede 

gjør det. 

 

3.2.7. Målorientering 
 

Et forhold er ikke belyst i spørreskjemaet, men er svært viktig i denne sammenheng, og 

skal kort omtales som målorientering. Dette handler om elevers evne til å sette seg passe 

høye mål og ha en bevisst strategi for egen læring. Mange elever har ikke det, men kan 

lære det. Samtidig er det slik at følelse av å lykkes er forbundet med oppgaver av en viss 

vanskegrad i forhold til elevens nivå. Den virkelig positive opplevelsen med å mestre 

faget får en ikke ved å lykkes med oppgaver en anser å være enkle og presumptivt skal 

kunne. Skal elever forbedre matematikkprestasjonene, er det viktig at de setter seg riktige 

(passe vanskelige) mål som kan danne utgangspunkt for å lykkes og for positive 

tilbakemeldinger til seg selv og egne ferdigheter.  

I det følgende skal jeg se litt nærmere på noen resultater. 

 

3.2.8. Kjønnsforskjeller 
 
Tabellen nedenfor viser gjennomsnittstall for jenter og gutter. Variablene som måler indre 

motivasjon, instrumentell motivasjon, ytremotivasjon, mestringsforventning og 

utholdenhet er nå slått sammen 2 og 2 for å få et mer pålitelig resultat. De øvrige 

variablene er beholdt på samme nivå.  
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Tabell 3.3. Kjønnsforskjeller mellom ulike variable 

Min 1, Maks 4. Kjønn N 
Gjennom

snitt 

Standa
rd 
avvik 

V1/2 Indre 
miotivasjon 

1 Gutt 
366 2,65 .83

  2 Jente 344 2,69 .84
V3/4 Instrumentell 
motivasjon 

1 Gutt  
365 3,35 .71

  2Jente 345 3,41 .62
V5/6 Ytre 
motivasjon 

1 Gutt 
363 2,35 .75

  2Jente 342 2,44 .77
V7/8 Mestrings 
forventning 

1Gutt  
361 3,15* .84

  2Jente 344 3,03 .80
V9/10 Utholdenhet 1Gutt 362 2,94* ,75
  2Jente 342 3,11 ,74
V11 Attribuerer 
flaks 

1Gutt 
365 1,60 ,78

  2Jente 345 1,77* ,83
V 12 Attribuerer 
flink 

1Gutt 
363 2,81 ,98

  2Jente 344 2,95 ,98
V13 Attribuerer lei 
meg 

1Gutt 
364 1,37 ,73

  2Jente 345 1,53* ,81
V14 Attribuerer sint 1Gutt 365 1,73 ,95
  2Jente 344 1,86 1,0
V 15 Attribuerer 
prøve på nytt 

1Gutt 
365 2,69 1,120

  2Jente 345 2,95* 1,023

 
 
Hovedfunn i tabellen er at det er små forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder 

motivasjon og matematikk. Det er likevel noen forskjeller som jeg skal peke på. Disse 

tallene er uthevet i tabellen og de utgjør er såkalt ”signifikante forskjeller”. Det vil si at 

jeg har testet forskjellene og funnet at det er 95% sannsynlighet for at de ikke skyldes 

tilfeldigheter. 

 

For det første viser gutter litt større mestringsforventning. De viser også litt større 

utholdenhet. Forskjellene kommer imidlertid mer til uttrykk i måten elever attribuerer det 

å lykkes og mislykkes i matematikk. 
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Jenter mener at deres suksess i større grad skyldes flaks, de blir litt oftere lei seg når de 

mislykkes, men de er flinkere til å prøve på nytt sammenliknet med guttene. Kanskje 

bekrefter disse resultatene kjente forestillinger om jenter og gutter. Det kan være grunn til 

å ha disse forskjellene i mente i det videre arbeid som lærer. Jeg vil nok en gang 

understreke at forskjellene er små og at hovedtendensen er at gutter og jenter skårer 

noenlunde likt.  

 

 

3.2.9. Empiriske sammenhenger 
 

Nedenfor er gjengitt en tabell over sammenhenger mellom variable i studien. Tabellen 

viser såkalte korrelasjoneskoeffesienter (r). Dette er en størrelse som varierer mellom 0 og 

1 og viser korrelasjon (samvariasjon) mellom variablene. Positive tall betyr at høy verdi 

på to variable samvarierer. Negative tall (med – foran) betyr at høy verdi på en variabel 

samvarierer med lav verdi på en annen. Tall (r) mellom.05 og .20 er svake 

sammenhenger. Tall mellom.20 og .30 er moderate sammenhenger – tall over .40 vil jeg 

betegne som sterke sammenhenger. I tabellen nedenfor har jeg framhevet noen tall som 

det er grunn til å kommentere.  



20 

Tabell 3.4. Sammenhenger mellom ulike variable 

 

V1,2 
Indre 

motivasj
on 

V3,4 
Instrume

ntell 
motivasj

on 

   V5,6 
Ytre 

motivasj
on 

V7,8 
Mestring
sforvent

ning 

V9,10 
Utholden

het 

V11 
Attribuer
er  flaks 

V12 
Attribuer
er  flink 

V13 
Attribuer

er lei 
meg 

V14 
Attribuer
er  sint 

V3,4.Instru 
motvasjon 

,38(**)         

V5,6.Ytre 
motivasjon 

-,21(**) -,03        

V7,8.Mestri
ngs 
forventning 

,56(**) ,40(**) -,17(**)       

V9,10.Uthol
denhet 

.54(**) .28(**) -23(**) .52(**)      

V11.Attribue
rer  flaks 

-,13(**) -,018 ,24(**) -,17(**) -,18(**)     

V12.Attribue
rer flink 

,21(**) ,22(**) -,02 ,24(**) -,17(**) ,001    

V13. 
Attribuerer 
leimeg 

,073 ,10(**) ,03 -,01 ,03 ,10(**) ,19(**)   

V14. 
Attribuerer 
sint 

-,20(**) -,06(*) ,10(**) -,14(**) -,24(**) ,14(**) ,05 ,31(**)  

V 
15.Attribuer
er  prøve 
nytt 

,49(**) ,24(**) -,12(**) ,49(**) ,53(**) -,07 ,23(**) ,054 -,19(**) 

N  708 707 704 705 704 710 707 709 709 

**  Korrelasjon er significant på 1% nivået tohalet test.* Korrelasjon er signifikant på 5% 
nivået tohalet test 
 
Jeg starter kommentarene øverst til venstre i tabellen. For det første er det en ganske sterk 

sammenheng (.38) mellom å være indre motivert og være instrumentelt motivert som 

tidligere antydet.  

 

For det andre har indre motiverte og instrumentelt motiverte elever høy 

mestringsforventning r =(.56) (.40). Er du glad i å arbeide med matematikk har du også 

positive forventninger om å lykkes i faget. Det er rimelig og logisk og bekrefter det som 

tidligere er antydet. Det er grunn til å merke seg den negative sammenhengen mellom ytre 

motivasjon og mestringsforventning (r =-.17). Den uttrykker at jo mer ytre motivert en 

elev er, desto lavere er hans/hennes mestringsforventning. En mulig forklaring på dette er 

at ytre krav kan sette elever under ulike former for press som kan virke negativt inn på 

hans tro på egne evner til å lykkes i faget. Forventninger og krav må følges av støtte til 

eleven for at han/hun skal lykkes. Dette viser seg også når det gjelder sammenhengen 

mellom ulike former for motivasjon og utholdenhet. Indre motiverte og instrumentelt 
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motiverte elever er svært utholdende (r =.54, .28), mens ytre motiverte elever er lite 

utholdende (r =-.17). Det er også grunn til å merke seg den sterke sammenhengen (.52) 

mellom mestringsforventning og utholdenhet. Har eleven sterk tro på at han/hun vil 

lykkes, er han også mer utholdende i sin prøving. Dette kommer igjen til uttrykk i 

nederste linje i tabellen som viser at indre motiverte elever gjerne prøver på nytt dersom 

de mislykkes (r =.49). Ytre motiverte elever prøver i langt mindre grad på nytt. 

 

 

3.3. Oppsummering av resultater 
 

Denne studien er gjennomført på et stort antall elever og klart representativ for elevene i 

kommunene på disse skole trinnene. I et landsgjennomsnitt vil kanskje resultatene variere 

noe mellom urbane ressurssterke skolekretser og disse kommunene. Det ligger også en 

begrensning i selve studien der flere forhold er belyst med bare ett spørsmål. Det svekker 

validiteten til studien noe. En mer valid studie vil imidlertid være mer omfattende og 

denne studien er tilpasset rammene i prosjektet. Disse begrensningene til tross er det 

grunn til å understreke resultatene.  

 

Det er vanskelig å uttale seg om nivået på motivasjon hos elevene. Den er ganske bra hos 

et flertall. Samtidig har et stort flertall av elevene mye ”å gå på”. Motivasjonen kan med 

andre ord bli langt bedre. Det samme gjelder deres mestringsforventning, deres 

utholdenhet og måter de attribuerer på i faget.  

 

Det kanskje viktigste og mest ”dramatiske” resultatet er forskjellen i motivasjon mellom 

6. trinn og 9.trinn. Vi måler her motivasjon på bare ett tidspunkt og på forskjellige elever, 

men slike systematiske forskjeller mellom såpass store elevgrupper kan tyde på at mange 

elever har en negativ utvikling av sin motivasjon fra 6. til 9. trinn. Det gjelder ikke bare 

elevenes nivå på motivasjon, men også deres mestringsforventning, utholdenhet i faget og 

måter de forklarer egne resultater overfor seg selv.  

 

Skal en peke på tiltak som følge av studien bør skolene analysere nærmere om resultatene 

her er et uttrykk for en utvikling. Jeg har pekt på at innføringen av karakterer kan være en 

faktor i skolen som har negativ innvirkning. Dersom en skal gjenta studien, vil det ære 
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viktig å belyse nettopp dette. De bør deretter treffe tiltak for å snu trenden som denne 

studien indikerer. Men, det er ganske sikkert andre forhold enn karakterer som også har 

betydning for forskjellene. 
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4. Egenskaper ved sterke elever 
 

Jeg skal sammenfatte egenskaper som kjennetegner sterke elever i matematikk. De er 

godt motivert, og er enten indre motivert eller instrumentelt motivert. De har stor tro på 

egen mestring. De er utholdende når de mislykkes (prøver gjentatte ganger). De er flinke 

til å sette seg fornuftige mål som er egnet til å utvikle egne kunnskaper og ferdigheter. 

Når de lykkes forklarer de oftest suksess med egen innsats eller dyktighet. I de tilfeller 

der de mislykkes tenker de oftest at de ikke prøvde nok eller de framhever forhold utenfor 

seg selv.  

 

 

4.1. Egenskaper ved elever som kan ha vansker i 
matematikk 

 

Denne elevgruppa er som regel lite indre motivert og hovedsakelig ytre motivert. De har 

lav forventning om mestring. De attribuerer til negative forhold ved egen person når de 

mislykkes og i liten grad til egne positive forutsetninger når de lykkes. De har ofte mindre 

grep om å sette gode mål for seg selv. 

 

 

4.2. Noen tanker om læreres arbeid med motivasjon og 
matematikk 

 

Mange forhold påvirker elevenes forhold til faget. Det er nok å nevne hvor konkret 

undervisningen gjøres, hvor positiv læringsatmosfæren er og hvor god støtte eleven føler 

at han/hun får. I denne lille studien har jeg lagt vekt på å vise at elevenes egne positive 

opplevelser med å lykkes i faget, ofte er det mest effektive for ha framgang og bli mer 

faglig motivert. Jeg har pekt på at lærere kan hjelpe elever til å sette fornuftige mål og 

lykkes. De kan videre hjelpe elever til å tenke mer positivt om egne evner og 

forutsetninger når de lykkes (attribusjon). Samtidig har jeg pekt på at lærere kan hjelpe 

elever til å tenke mindre negativt om seg selv og egne evner når de mislykkes. De trenger 

simpelthen å prøve litt mer, arbeide på en annerledes måte eller få litt mer støtte. 
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4.3. Litt om bruk av resultatene i studien 
 

Skoler bør tolke sine resultater i forhold til gjennomsnittet i kommunene. Det gir en 

indikasjon på hvordan skolen ligger an. Men, noen steder er det få elever som deltar ved 

hver skole slik at det kan være noe tilfeldig variasjon. 

 

Sammenhenger mellom variable og kjønnsforskjeller innad i den enkelte skole vil ikke 

variere spesielt mye fra hele materialet som er gjengitt i denne studien.  

 

Det vil være fornuftig om skoler diskuterer hvordan de kan arbeide mer systematisk med 

elevers motivasjon. Alle skoler bør imidlertid ta utgangspunkt i at de kan utvikle sin 

undervisning i forhold til det nivået som er kartlagt gjennom denne lille studien. Dersom 

skolen ønsker det, kan de gjenta studien på et senere tidspunkt for å se på utvikling i 

skolens arbeid på området motivasjon for matematikk. 

 

En annen måte å bruke studien på er å la elever som man ønsker å gi særskilt støtte, fylle 

ut spørreskjemaet og bruke det som grunnlag for å kartlegge elevens tenkning om seg selv 

og faget. Det kan gi en inngang til å stimulere endring i oppfatning som er innadekvate i 

forhold til å ha god faglig framgang.  
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16.Kommunenr.:             17.Skolenr.:                18. Klassetrinn:                19. Kjønn : 
Angi hvor enig du er i disse påstandene om matematikk. Merk en sirkel på hver linje.  
             Helt           Litt          Litt         Helt 
            uenig         uenig        enig        enig 
 

1. Jeg liker å arbeide med tall.  

2. Jeg gleder meg til matematikktimene.  

3. Jeg tror at det å lære matematikk vil hjelpe 
meg i dagliglivet. 

 

4. Jeg må gjøre det bra i matematikk for å få 
den jobben jeg ønsker meg. 

 

5. Jeg arbeider med matematikk fordi andre 
sier at jeg må. 

 

6. Jeg arbeider med matematikk fordi 
samfunnet krever at alle kan matematikk. 

 

7. Jeg har stor tro på at jeg klarer å løse de 
fleste oppgavene i matematikk. 

 

8. Jeg har stor tro på at jeg kan lære 
vanskelige ting i matematikken. 

 

9. I matematikk holder jeg på til jeg har løst 
oppgaven riktig. 

 

10. Når jeg ikke forstår noe i matematikken, gir 
jeg opp å arbeide med det. 

 

 
11. Når jeg har løst en matematikkoppgave 

riktig, tenker jeg at det var ren flaks. 

Stemmer   Stemmer   Stemmer  Stemmer
   oftest          noen       ganske      som 
     ikke         ganger       ofte         regel 

12. Når jeg har løst en matematikkoppgave 
riktig, tenker jeg at jeg har vært flink. 

 

13. Når jeg ikke får til en matematikkoppgave, 
blir jeg lei meg.   

 

14. Når jeg ikke får til en matematikkoppgave, 
blir jeg mest sint. 

 

15. Når jeg ikke får til en matematikkoppgave, 
vil jeg helst prøve på nytt. 

 

 

1 Gutt
2 Jente

6.
9.
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