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Sammanfattning 
 
I flera stora jämförande undersökningar av elever i olika länder har det framkommit 
att svenska elever har lågt självförtroende i ämnet matematik och detta gäller i 
synnerhet tjejerna. Syftet med min undersökning har varit att fördjupa mina 
kunskaper om självskattningens betydelse. Eleverna fick skatta sin lösningsförmåga 
för 10 stycken givna uppgifter. Sedan fick de lösa exakt samma uppgifter och min 
analys bygger på att jämföra skattning med lösningsfrekvens. Jag ville se om jag 
kunde hitta något samband mellan självskattning och lösningsfrekvens samt kön. Jag 
har i min analys bl.a. kommit fram till följande resultat som gäller för 
undersökningsgruppen. Elever med hög lösningsfrekvens på testet skattar sin 
lösningsförmåga högre än elever med låg lösningsfrekvens, denna skillnad är dock 
liten. Killar skattar sin lösningsförmåga högre än tjejer oavsett om de kommer att 
lösa uppgiften eller inte. Denna skillnad i självskattning mellan könen växer ju mer 
lösningsfrekvensen ökar. Det fanns ingen signifikant skillnad i lösningsfrekvens 
mellan könen. 
 
Nyckelord: Genus, prestation, självförtroende 
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1  BAKGRUND 

1.1 Inledning 
Jag heter Mats-Erik Danielsson och läser till lärare i matematik och 

NO/Naturkunskap vid Umeå Universitet. Ämnena i min kombination intresserar mig 

mycket och att se eleverna utvecklas inom ämnesområdet är för mig en av 

huvudanledningarna till varför jag vill arbeta som lärare. Det ämne jag har arbetat 

mest med är framförallt matematik. Efterhand jag blivit mer erfaren har jag ägnat 

mer tid åt pedagogiska funderingar kring hur jag skulle kunna lyckas bättre med att 

få eleverna att förstå och utvecklas i ämnet. Jag har under utbildningens gång 

reflekterat över att elever i vissa fall verkar sakna eller åtminstone ha en dålig insikt 

i den egna förmågan att lösa uppgifter. Tankar har väckts hos mig att det vore 

intressant att lite mer i detalj studera och analysera elevers självskattning i ämnet 

matematik. Jag hoppas att min uppsats kan ge mig en djupare kunskap inom detta 

område. Vidare önskar jag att detta leder till att jag som lärare kan använda mig av 

dessa kunskaper för att identifiera elever där självskattningen sätter käppar i hjulet 

för en positiv utveckling i ämnet. Jag är samtidigt medveten om att självskattningen 

kanske spelar en mindre roll i den matematiska utvecklingen än vad jag tror. Om så 

är fallet hoppas jag att det framgår i den litteratur som jag kommer att läsa in mig på. 

Det är ju ett begrepp som jag inte stött på så många gånger i den kurslitteratur jag 

läst i matematik eller andra kurser i lärarutbildningen. 

 

1.2 Syfte 
Mitt syfte är att fördjupa mina kunskaper om självskattningens betydelse. Jag vill se 

vilka eventuella samband som kan finnas mellan självskattning och lösningsfrekvens 

samt kön. Dessutom vill jag undersöka om det finns skillnader/likheter mellan 

killars och tjejers självskattning. 

  

1.3 Frågeställningar 

1. Finns det något samband mellan självskattning och lösningsfrekvens? 

2. Finns det något samband mellan självskattning och kön? 

3. Finns det något samband mellan kön och lösningsfrekvens? 
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2  LITTERATURSTUDIE 
2.1 Begreppsdefinitioner 
I rapporter och examensarbeten inom området som jag läst används begrepp som 

exempelvis självuppfattning, självförtroende, självskattning, självtillit och 

uppskattad förmåga i ämnet. Det är vissa svårigheter med att entydigt tolka dessa 

uttryck då det inte framkommer vilken definition de använt sig av. Jag gör 

antagandet att många av dessa begrepp är närbesläktade och att det i många 

avseenden inte finns klara gränser mellan dem. Fortsättningsvis kommer jag att 

använda mig av självskattning och skattning i den meningen att eleven gör en 

uppskattning av den egna förmågan att lösa en given uppgift. Med den 

utgångspunkten ger jag min egen definition till begrepp som nämns i arbetet. 

– överskattning: ”Eleven vet att han/hon kommer att lösa given uppgift men lyckas 

inte med detta”. 

– underskattning: ”Eleven vet att han/hon inte kommer att lösa given uppgift men 

lyckas ändå med detta”. 

- god skattning: ”Eleven tror att han/hon antingen kommer att lösa/inte lösa given 

uppgift”. 

- skattningsförmåga: ”Hur väl elevens skattning av givna uppgifter överensstämmer 

med elevens  lösningsfrekvens på dessa uppgifter”. 

- optimal skattning: ”Tänkt elev som skattar alla uppgifter korrekt, dvs fullständigt 

perfekt skattningsförmåga”.  

Eleverna skattar sin lösningsförmåga från 1 till 4 (se bilaga 1) och av detta följer att 

jag i olika sammanhang nämner att elever skattar sin lösningsförmåga lågt 

respektive högt. 

 

2.2 Rapporter 

2.2.1 PISA 2000 
Skolverket har gett ut en rapport med resultatet från  PISA 2000-undersökningen. 

PISA 2000 är en rapport där man har studerat effekter av länders satsning på den 

obligatoriska utbildningen (Skolverket 2001). I den framgår bl.a. att Sverige ligger 

på en niondeplats (resultatmässigt) bland 26 OECD-länder i matematikämnet. För 

Finland som hamnade på en fjärdeplats var elevernas totalmedelvärde signifikant 

högre än för eleverna i de övriga nordiska länderna. Skillnaden i totalmedelvärde 
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mellan Sverige, Danmark, Norge och Island var inte signifikanta. Det fanns inget 

som indikerade att det totalt sett fanns en skillnad i prestation mellan könen, däremot 

fanns det skillnader mellan könen på enstaka uppgifter. På 10 av 32 uppgifter var de 

svenska pojkarna bättre än de svenska flickorna men det fanns ingen uppgift där 

flickorna var bättre än pojkarna. I rapporten framgår också att pojkar är mer 

intresserade av matematik (18 av 20 länder) och har en högre självuppfattning i 

ämnet och det gällde för alla länder som deltog i undersökningen. Svenska flickor 

tillhör de sex länder där flickorna har den lägsta självuppfattningen. För de svenska 

pojkarna är resultatet liknande, de tillhör de åtta länder där självuppfattningen är 

lägst.  Det framkommer dessutom att det finns ett samband mellan självuppfattning 

och prestation i ämnet. Ett annat resultat är att elever som är mer intresserade av 

matematikämnet presterar i regel bättre än de som är mindre intresserade. 

Sammanfattningsvis kan man i PISA 2000 utläsa att svenska elever har sämre 

självuppfattning i matematikämnet än elever i många andra OECD-länder. Detta 

gäller i synnerhet de svenska flickorna. 

 

2.2.2 TIMSS 2003 
Skolverket har publicerat rapporten från TIMSS 2003. Sverige valde att låta ca 4300 

elever från skolår 8 deltaga i studien. Denna undersökning är ytterligare en 

internationell komparativ studie som belyser olika länders resultat inom 

matematikämnet (Skolverket 2004b). Sverige jämförs huvudsakligen med 20 länder 

inom OECD och EU. I detta sammanhang ligger Sverige på en fjortondeplats (räknat 

efter medelprestation). I denna rapport framgår att svenska elever har ett bra 

självförtroende i matematik jämfört med 20-landsgruppen. Detta står ju lite i 

kontrast med vad som skrevs i PISA 2000. Enligt TIMSS 2003 har svenska och 

anglosaxiska elever bäst självförtroende i matematikämnet. I denna rapport framgår 

att det finns ett positivt samband mellan självförtroende och resultat. Ett intressant 

och anmärkningsvärt faktum är att svenska elever i skolår 8 i TIMSS 2003 presterar 

sämre än det som uppnåddes av eleverna i skolår 7 i TIMSS 1995. En kommentar 

till de skillnader som presenterats i PISA 2000 och TIMSS 2003 är att studierna har 

olika fokus. I PISA 2000 strävar de efter att mäta kunskaper som anses vara av 

betydelse för vuxenlivet. TIMSS 2003 är utformad för att kunna undersöka 
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förändringar över tid så att man kan jämföra resultaten med tidigare utförda 

rapporter, exempelvis TIMSS 1995.   

 

2.2.3 Lusten att lära – med fokus på matematik 
Skolverket genomförde under åren 2001 och 2002 nationella kvalitets-

undersökningar av utbildningen i bl.a. matematik. En av dessa rapporter avsåg 

elevers lust inför deras lärande (Skolverket 2003b). Rapporten, som benämndes 

Lusten att lära – med fokus på matematik behandlade elevers lust att lära sig 

matematik och de konsekvenser som kan uppstå om det inte finns lust till att lära sig. 

De menar i sin rapport att ett ämne som känns meningslöst och inte erbjuder 

stimulerande uppgifter och arbetssätt kan resultera i känslor av misslyckande och 

negativa känslor som senare i livet kan ge dåligt självförtroende. Skolverket menar 

att god självtillit kan höja prestationen och att en dålig självtillit kan sänka den. 

Detta är något som även framkommit i PISA 2000 och TIMSS 2003. De skriver 

även att elever med tillit till den egna förmågan och med en positiv bild av sig själva 

som lärande individer söker nya svårare uppgifter att lösa. Fortsättningsvis belyser 

de att det är viktigt att elever har en rimligt god självkännedom inför sina 

prestationer eftersom det hjälper individen att fortsätta att anstränga sig i studierna. 

 

2.2.4 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 
Primgruppen i Stockholm genomförde på uppdrag av Skolverket en fördjupad 

analys och utvärdering av ämnet matematik i år 9 (Skolverket 2004a). I rapporten 

deltog 6788 elever och 473 lärare. Syftet med rapporten var att skapa en gemensam 

utgångspunkt för statliga insatser genom att ge ett helhetsperspektiv på grundskolans 

måluppfyllelse och de faktorer som påverkar denna. En intressant del i rapporten är 

att Skolverket lät elever år 2003 skriva samma prov som elever skrev år 1992. 

Resultatet visade att lösningsfrekvensen sjunkit sedan år 1992 och att den 

lågpresterande andelen ökat och att den högpresterande andelen minskat. I provet 

framgick även att skillnaden mellan könen var mycket liten. De fick även uppskatta 

hur säkra de kände sig i olika matematiska situationer och det visade sig att tilltron 

till att lösa uppgifter inte försämrats sedan år 1992. Även i denna rapport har de 

kommit fram till att en god uppfattning om vad man klarar av har ett klart samband 
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med slutbetyget. Anmärkningsvärt var också att elever utan slutbetyg i stor 

utsträckning ansågs sig klara av svåra uppgifter.  

 

2.3 Styrdokumenten 
När man tar i beaktande att ämnet matematik är ett av kärnämnena är det lätt att 

förstå den frustration som många elever, föräldrar och lärare upplever när eleven inte 

riktigt räcker till och får ett icke godkänt betyg i ämnet. Från grundskolan krävs det 

ju att eleverna har godkänt i de tre kärnämnena svenska, engelska och matematik när 

de söker till ett nationellt gymnasieprogram. I den svenska läroplanen står att läsa 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 

grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet” 

(Skolverket 2006b, sid10). I strävansmålen lyfter Skolverket fram att skolan i sin 

undervisning i matematik skall sträva efter att eleven ”-utvecklar intresse för 

matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig 

matematik och att använda matematik i olika situationer” (Skolverket 2006a, sid26-

27). Här framgår det tydligt att en viktig del i undervisningen är att eleven skall 

känna tilltro till den egna förmågan. Och ser man till de fakta kring detta som 

framkommit i de rapporter jag tidigare beskrivit fanns det tydliga indikationer 

förutom i TIMSS 2003-rapporten att svenska elever inte har tillfredställande tilltro 

till den egna förmågan (Skolverket 2004b). 

 

2.4 Självbild 
Den självbild som människor bygger upp om sig själva kan vara väldigt fast 

förankrad och robust. Om man har en självbild där man ser sig som ett offer för 

omständigheterna och under en längre tid från föräldrar och omgivning fått veta att 

man inte kan, inte är duktig, kan det skapas en negativ inställning till bl.a. skolan. I 

boken Perspektiv på bedömning har redaktörerna sammanställt forskares arbeten 

inom detta område (Red. Ljung & Petterson 1998). De skriver om Meads 

tankegångar som han publicerade år 1976. Han menar att: ”Speciellt viktiga 

personer för självbilden är föräldrar, lärare och andra personer som står barnet 

känslomässigt nära i en tillitsfull relation” (Red. Ljung & Pettersson 1998, sid 122). 

Jag anser att en viktig uppgift för lärare är att tillsammans med eleven diskutera och 

i de fall när läraren uppmärksammar att eleven har en självbild som hämmar 
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utvecklingen ska bryta den negativa utvecklingen. Det står om detta i läroplanen, 

”Skolan skall sträva mot att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina 

resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket 2006b, sid 16). 

  

2.5 Elevernas motivation 
Mitt intresse riktas inte enbart mot elever med svårigheter, utan även mot elever med 

svårigheter att motivera sig. I boken Elevens värld av Gunn Imsen har hon 

sammanställt John W. Atkinsons teorier om prestationsmotivation, ”Lusten att 

lyckas gör att man vill ta itu med uppgiften på samma gång som rädslan håller en 

tillbaka, kanske man t.o.m. vill dra sig undan uppgiften” (Imsen 2000, sid 297). 

Atkinson menar att även rädslan för att misslyckas är en viktig faktor för den totala 

prestationsmotivationen. ”Om ångestimpulsen blir större än impulsen att lyckas, 

drar individen sig för att ta itu med uppgiften. Här uppkommer alla märkliga 

strategier som finns för att fly undan. Om impulsen att lyckas är starkast, kommer 

individen att sätta igång med uppgiften men samtidigt vara mer eller mindre 

hämmad på grund av rädslan” (ibid sid 298). Elevernas olika agerande när det gäller 

att fly undan kan variera. Duktiga elever kan tappa intresset därför att de inte blir 

utmanade, uppgifterna är för lätta och det i sin tur leder till att de blir oengagerade 

och kanske uppfattas som lata. På andra sidan av skalan finns det elever som får 

svårare uppgifter än de egentligen klarar av och ångestimpulsen gör sig hela tiden 

påmind. De kanske börjar försöka dölja sina uträkningar för läraren och lägger ner 

en stor del av sin energi på att ”gömma sig” i klassrummet och vill inte på något sätt 

visa vare sig klasskamrater eller lärare att de inte vet hur de ska lösa uppgifterna. 

Detta leder då till att eleven kan tappa insikt i sitt eget lärande och insikter i den 

egna förmågan. 

 

2.6 Vetenskapliga artiklar 
Gunnar Sjöberg har i sin avhandling Om det inte är dyskalkyli –vad är det då? 

skrivit en del om självbilder och självskattning (Sjöberg 2006). I ett avsnitt skriver 

Sjöberg om den anmärkningsvärda mängd forskning som skrivits om könsskillnader. 

Han hänvisar då till Connell som menar att könsskillnader inom i stort sett alla 

områden är väldigt små eller inte alls förekommande. Sjöberg tar även upp Elizabeth 
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Fennemas forskning. Hon har en motsatt uppfattning, Fennema menar att det är lätt 

att visa tydliga skillnader mellan könen eftersom lärare bemöter tjejer och killar 

olika. Vidare redogör Sjöberg för Elisabeth Öhrns forskning. Öhrn anser att man 

både inom internationell och svensk forskning funnit att pojkar presterar bättre i 

tester i matematik men att dessa skillnader oftast är väldigt små. Det var också fakta 

som framkom i PISA 2000. Sedan skriver Sjöberg att killar har en tendens att 

överskatta sin matematiska förmåga och detta är enligt honom belagt i tidigare 

forskning. Han hänvisade bl.a. till sin undersökning där killar i år 5 såväl som år 9 

skattade sig högre än tjejerna när de fick ta ställning till hur bra de kunde lösa ett 

antal uppgifter. 

 

Brandell m.fl. utgav år 2003 en grundskolerapport där de hade undersökt om 

svenska skolelever uppfattar skolan som en manlig, kvinnlig eller könsneutral 

domän. I enkätdelen av rapporten framkommer det att flickor har en lägre 

självskattning i matematik än pojkar. Författaren hänvisar här till att detta resultat 

ligger helt i linje med tidigare forskning som presenterats av Wernersson, 

Reuterberg och Svensson. 

 

2.7 Tidigare examensarbeten 
Lärarstuderande Jenny Hernström-Elfsberg från Linköpings universitet skrev år 

2006 ett examensarbete om elevers självskattning i matematik (Hernström 2006). 

Syftet med hennes arbete var bl.a. att ta reda på hur elever skattar sin 

lösningsförmåga i matematik samt i vilken utsträckning självskattningen beror av 

kön. I hennes undersökning deltog 19 elever i år 6 som besvarade en enkät. Åtta av 

dessa elever intervjuades sedan. Resultatet visar att flickor upplever lägre självtillit 

kopplad till matematik jämfört med pojkar. Både flickor och pojkar instämmer i 

påståendet att de är bra i matematik. Generellt håller båda könen med om att kön 

inte har betydelse för framgång i ämnet. 

 

Under år 2004 skrev Elin Olsson vid Stockholms universitet ett examensarbete inom 

studieprogrammet med inriktning mot utredningssociologi som bl.a. handlade om 

självskattning i skolämnena (Olsson 2004). Hennes data är hämtade från 

Levnadsnivåundersökningen som genomfördes år 2000 där 1304 barn mellan 10 och 
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18 år deltog. I resultatet från undersökningen går att finna att pojkar skattar sin 

lösningsförmåga högre än flickor. Olsson hänvisar också till att könsskillnaderna 

inom matematikämnet inte är så stora. Detta får enligt henne belägg av de studier 

som tidigare genomförts av Wernersson. Han menar att skillnaderna mellan könen är 

både små och avtagande. 

 

 

3  METOD 

3.1 Urval av skolor 
I min undersökning har jag valt att undersöka elevers självskattning i matematik i år 

7. Jag har vänt mig till skolor i en medelstor stad i Norrland. Eftersom jag inte har 

något intresse av att jämföra skolor med varandra kommer dessa inte att namnges. 

Jag har dessutom begränsat mig till att inte vända mig till klasser med särskild 

inriktning på matematik. Motivet bakom detta är att jag gör antagandet att elever 

som själva valt att gå i dessa klasser har ett särskilt intresse och talang i ämnet vilket 

kan snedvrida resultaten. I min undersökning finns testmaterial från fyra skolor med 

följande fördelning. 

Skola 1: 40 elever, 22 pojkar och 18 flickor. 

Skola 2: 16 elever, 7 pojkar och 9 flickor. 

Skola 3: 52 elever, 35 pojkar och 17 flickor. 

Skola 4: 101 elever, 51 pojkar och 50 flickor. 

Totalt blir detta 209 elever, 115 pojkar och 94 flickor. 

Eftersom testet inte har en etiskt känslig karaktär har jag endast förankrat testet hos 

respektive lärare. Ingen elev namnges och alla uppgifter behandlas konfidentiellt av 

mig. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Jag bygger den här undersökningen dels på en blankett där eleverna skall skatta sin 

förmåga att lösa matematiska uppgifter, (se bilaga 1) samt en blankett där de utför 

ett test där ska lösa exakt samma uppgifter, (se bilaga 2). Självskattningsblanketten 

är utformad med tio stycken frågor där eleverna under en och en halv minut får göra 

en enkel och snabb bedömning om hur de kommer att klara av att lösa uppgifterna. 

Vid genomförandet av självskattningstestet är det mycket viktigt att eleverna inte 
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ställer upp och beräknar uppgifterna. Själva poängen med mitt självskattningstest är 

ju att de rent spontant markerar i vilken utsträckning de tror att de klarar uppgifterna. 

När jag senare skulle undersöka hur väl deras skattning stod i förhållande till deras 

resultat fick de 30 minuter på sig att lösa exakt samma uppgifter som de tidigare 

skattat. I vissa klasser har jag genomfört testet men för de övriga klasserna har 

ansvarig lärare själv genomfört testet. Som stöd för själva genomförandet har jag 

skrivit en instruktion (se bilaga 3).  

  

3.3 Val av uppgifter till testet 
Jag valde att låta tio uppgifter ingå i testet. Jag utgick dels från ett diagnostiskt 

material som Skolverket gett ut (Skolverket 2003a) samt B1-uppgifter från 

nationella provet i matematik år 9 (Skolverket 2007a, Skolverket 2007b). Utöver 

detta tittade jag på följande läromedel för att hitta en lagom nivå på uppgifterna: 

Matematikboken 7A (Undvall m.fl.1992), Matematikboken X (Undvall m.fl. 2006), 

Formula Matematik (Mårtensson, Sjöström & Svensson 2006), BETA Högstadiets 

Matematik (Mårtensson 1988), Matte till 1000 (Björk m.fl. 1995), Matte direkt 

(Carlsson, Hake & Öberg 2002), Mattestegen (Andrén, Lind & Åström 2004), Klara 

Hela Matten (Brolin & Magnusson 2006), Klara matten! 7 (Brolin & Magnusson 

2003).  

Fokus på mina uppgifter ligger inte på läsförståelse utan snarare på att eleverna ska 

räkna uppgifterna med antingen huvudräkning eller genom uppställning. Vidare 

testas de fyra räknesätten, taluppfattning, areaberäkning av en triangel och 

omkretsberäkning av en rektangel. Jag har försökt att välja uppgifter som avslöjar 

brister, för att förtydliga vad jag menar med detta kan jag ta följande tal som 

exempel, 12 • 0,5 = 6. Att svaret blir mindre än vad man har från början kan 

resultera i att många elever som inte riktigt har insikt och förståelse för grunderna 

inom multiplikation inte inser att svaret faktiskt är 6. Ett annat exempel var en 

uppgift där eleverna skulle rangordna tal i storleksordning. Att förstå att talet 1,09 är 

mindre än 1,1 har jag under min utbildning insett att många elever har svårigheter 

med. Min egen definition för de uppgifter jag valt: ”Enklare form av uppgift utan 

försvårande text. Vidare har uppgifterna ett mycket litet inslag av problemlösning”. 
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3.4 Pilotstudie 
Jag genomförde under våren år 2007 en pilotstudie med de uppgifter jag valt ut. 

Testet genomfördes i en klass med 17 elever. Lösningsfrekvensen på uppgifterna i 

pilotstudien varierade och gav mig den spridning i resultat jag ville ha. Eftersom 

testet utfördes med exakt samma förutsättningar som för de övriga, lät jag resultatet 

från pilotstudien ingå i den totala mängden testresultat. 

 

3.5 Bortfall 

3.5.1 Naturligt bortfall 
Tyvärr fick jag ett bortfall på två hela klasser. Det visade sig att de lärare som skulle 

utföra dessa tester med sina elever inte hann p.g.a. tidsbrist. Dessa klasser är inte 

inräknade i den totala mängden testreultat. 

 

3.5.2 Internt bortfall 
I två fall har jag valt att ta bort testmaterial då eleverna inte försökt lösa en enda 

uppgift. Dessa två är då inte medräknade i totalsumman 209 tester. I ett fall fick en 

lärare som själv skulle genomföra testet med eleverna en tidigare version där två 

uppgifter skiljde sig från den slutgiltiga versionen. Därför är det 187 tester istället 

för 209 på uppgift 5 och uppgift 6. 

 

3.6 Analysmetoder 

3.6.1 Hypotesprövning 
Jag kommer delvis att tillämpa mig av sammansatta mothypoteser för att undersöka 

samband mellan skattningsförmåga, kön och prestation. Denna metod är bl.a. 

beskriven av Kerstin Vännman vid Luleå tekniska högskola (Vännman 2002). För 

att utröna om det finns en signifikant skillnad mellan undersökta populationer antar 

man två hypoteser. 

H0 = Det finns ingen skillnad mellan populationerna.  

H1 = Det finns en signifikant skillnad mellan populationerna. 

Detta är två motstridiga hypoteser vilket leder till att en av dessa genom statistiska 

tester kan förkastas. Det finns alltid en risk att det resultat man kommer fram till 

beror av slumpen. Därför väljer man en signifikansnivå på testerna som beskriver 

just detta fenomen. Jag har valt den vanligt förekommande signifikansnivån 5%. I 
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Stefan Stukáts bok Statistikens grunder står detta beskrivet (Stukát 1993). Det finns 

med andra ord en risk på 5% att de resultat som leder till att jag förkastar en av H0 

eller H1 görs på felaktiga grunder. I boken Sannolikhetslära och Statistik för Lärare 

(Britton & Garmo 2001) påpekas också vikten av att inse att även om H0 inte 

förkastas leder nödvändigtvis inte till att H0 är sann. Principen för hypotesprövningar 

bygger på att de undersökta populationerna är normalfördelade (Vännman 2002). 

 

3.6.2 Chi2-test ( χ2 ) 
Jag kommer använda mig av Chi2-test för att undersöka vilken av hypoteserna H0 

eller H1 som ska förkastas (Stukát 1993). Principen bygger på att man jämför 

observerat data med förväntat data i populationerna. 

 

3.6.3 Relativ skattning 
När eleverna skattade sina uppgifter kunde de välja på fyra alternativ (se bilaga 1). 

För att kunna få en bild av hur väl elevernas självskattning är jämfört med 

prestationen har jag löst detta på följande sätt. Om eleven löst uppgiften ges en 

faktor på 4. Om eleven inte löst uppgiften ges en faktor på 1. Från denna faktor 

subtraherar man sedan deras självskattning. Detta ger då relativ skattning. 

 

ex1) Elev har löst uppgift. Självskattat 4. Detta ger: 4-4 = 0 i relativ skattning. 

ex2) Elev har ej löst uppgift. Självskattat 1. Detta ger: 1-1 = 0 i relativ skattning. 

ex3) Elev har löst uppgift. Självskattat 2. Detta ger: 4-2 = 2 i relativ skattning. 

ex4) Elev har ej löst uppgift. Självskattat 4. Detta ger: 1-4 = -3 i relativ skattning. 

Observera att ex1 och ex2 är specialfall där den relativa skattningen blir 0 oavsett 

om de klarat uppgiften eller ej. I senare delen av analysen av datamängden kommer 

dessa två grupper att separeras. 

 

 

4  RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Normalfördelning 
För att kunna använda Chi2-test senare i min analys måste jag först säkerställa att 

elevernas prestation är normalfördelad. Totalt ingår 209 elever i undersökningen. 
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Bortfallet på en klass enligt tidigare resonemang (se 3.7.2) leder till att det blir totalt 

187 elevers prestationer som behandlas för att studera eventuell normalfördelning. 

I tabell1 och diagram 1 visas fördelningen över antalet lösta uppgifter. 

 

Tabell 1. Fördelning över antalet lösta uppgifter 

Antal lösta uppgifter Killar Tjejer 
1 1 2 
2 3 1 
3 6 5 
4 6 4 
5 16 12 
6 24 11 
7 19 23 
8 10 15 
9 13 7 

10 8 1 
Summa 106 81 
Medelvärde 6,44 6,36 
Summa tot   187 

 

Kommentar.  

En stor andel av tjejerna har löst 5-8 uppgifter ( ≈ 75% ). För samma antal lösta 

uppgifter blir motsvarande värde för killar ( ≈ 65% ). Av detta dras slutsatsen att 

tjejer som grupp betraktat har en mer homogen lösningsfrekvens än killar. Vidare 

framkommer att 8 killar av 106 ( ≈ 7,5% ) har löst samtliga uppgifter. Av tjejerna 

har 1 av 81 löst samtliga uppgifter ( ≈ 1,2% ).    

Relativ lösningsfrekvens
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Diagram 1. Relativ lösningsfrekvens 

Kommentar.  

Genom inspektion av diagram 1 drar jag slutsatsen att prestationen är 

normalfördelad. 
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4.2 Chi2-test ( χ2 ) av elevernas prestation ur ett könsperspektiv 
Jag använder mig av hypotesprövning.  

H0 =  Det finns ingen signifikant skillnad mellan killars och tjejers prestation i min 

undersökningspopulation. 

H1 = Det finns en signifikant skillnad mellan killars och tjejers prestation i min 

undersökningspopulation. 

I tabell 2 finns en datamängd över observerad och förväntad prestation hos killar och 

tjejer. Utifrån datamängden är det genomfört ett Chi2-test. 

I datamängden finns totalt 2046 observationer. Eftersom det är 209 elever i 

undersökningen samt att en klass med 22 elever ströks från två uppgifter fås: 

(209·10) - (22·2) = 2046 observationer. 

 

Tabell 2. Chi2-test av elevers prestation 

Observerat värde (antal observationer)   
Löst (J / N) Killar Tjejer   
J 738 588   
N 394 326   
Summa 1132 914   
Summa totalt   2046   
     
Förväntat värde (antal observationer)   
Löst (j/n) Killar Tjejer   
J 733,642 592,358   
N 398,358 321,642   
Summa 1132 914   
Summa totalt   2046   
     
Chi2-test av elevers prestation     

O F (O-F) (O-F)^2 ((O-F)^2)/F 
738 733,6422 4,3577713 18,99017 0,0258848 
588 592,3578 -4,357771 18,99017 0,0320586 
394 398,3578 -4,357771 18,99017 0,0476711 
326 321,6422 4,3577713 18,99017 0,0590413 

   X2 0,165 
   df 1 
   p 0,685 

 

( χ2 ) = 0,165 visar entydigt enligt tabell (se bilaga 4) för kritiska värden av χ2 i ett 

Chi2-test att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan könen. 

Hypotesantagandet H1 förkastas och H0 får enligt signifikansnivån 5% antas vara 

gällande i undersökningsgruppen. Slutsatsen blir då att det i min undersöknings-

population inte finns någon signifikant skillnad i prestation mellan killar och tjejer.  
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4.3 Självskattning 
I diagram 2 visas relativ skattning. Totalt 2046 stycken observationer.  
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Diagram 2. Antal observationer av självskattning 

Diagrammet visar en tydlig bild av att en stor andel av eleverna befinner sig i 

skattningsområdet 3 och 4. I området 3 tror eleverna att de kommer att lösa 

uppgiften. I området 4 vet eleverna att de kommer att lösa uppgiften. Min slutsats av 

detta är att en stor andel av eleverna skattar sin lösningsförmåga högt. 

 

4.4 Relativ skattning 
I tabell 3 visas fördelningen av den relativa skattningen hos eleverna samt ett 

förtydligande till diagram 3. Totalt 2046 observationer.  

Tabell 3. Antal observationer (relativ skattning). 

  

  

  

  

   
 

 

 

Kommentar. 

Elever med en relativ skattning motsvarande -3 och -2 har enligt min definition som 

nämnts i avsnittet begreppsdefinitioner överskattat sin förmåga. Elever med relativ 

Relativ 
skattning killar tjejer    Motsvarar   
Rel skattning -3 152 121  x-axeln relativ skattning Löst uppgift 
Rel skattning -2 157 127  1 Rel skattning =  -3 Nej 
Rel skattning -1 77 60  2 Rel skattning =  -2 Nej 
Rel skattning 0 8 18  3 Rel skattning =  -1 Nej 
Rel skattning 0 512 422  4 Rel skattning =  0 Nej 
Rel skattning 1 149 180  5 Rel skattning =  0 Ja 
Rel skattning 2 27 29  6 Rel skattning =  1 Ja 
Rel skattning 3 2 5  7 Rel skattning =  2 Ja 
Summa 1084 962  8 Rel skattning =  3 Ja 
       
Summa tot 2046     
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skattning motsvarande 2 och 3 har underskattat sin förmåga. Elever med relativ 

skattning -1, 0, 0 och 1 har en god skattning av de givna uppgifterna. 

 

Relativ skattning för samtliga uppgifter
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Överskattning ----------- God skattning ------- Underskattning  
Diagram 3. Relativ skattning för samtliga uppgifter 

Diagrammet visar en tydlig bild på att den relativa skattningen inte är 

normalfördelad. En stor andel av eleverna överskattar sin förmåga att lösa uppgifter 

och de återfinns i området 1-2 på x-axeln. En anmärkningsvärd liten andel av 

eleverna underskattar sin förmåga att lösa de givna uppgifterna. De befinner sig i 

området 7-8 på x-axeln. Fördelningen mellan könen i respektive område är relativt 

jämn. I tabell 4 visas den procentuella fördelningen av den relativa skattningen. 

 

Tabell 4. Relativ skattning i procent. 

 

 

 

 

 

Kommentar. 

Tabellen visar att en stor andel av eleverna ( ≈ 70% ) har en god skattning. Det är en 

anmärkningsvärd liten andel elever som underskattar sin förmåga ( ≈ 3% ).  

 

 

4.5 Samband mellan självskattning, prestation och kön 
Jag vill se om det finns något samband mellan självskattning, prestation och kön i 

min undersökningspopulation. I diagram 4 visas ett samband mellan kön, prestation 

Relativ skattning i procent 
Skattning Killar Tjejer Totalt 
God 68,8 70,7 69,8 
Över 28,5 25,8 27,1 
Under 2,7 3,5 3,1 
Summa 100 100 100 



 16 

och skattning. Diagrammet visar en viktad medelskattning för lösta uppgifter. I 

diagram 5 visas motsvarande för ej lösta uppgifter. För både killar och tjejer är en 

trendlinje infogad. Bakom en prick i diagrammet kan det finnas ett eller flera värden 

av elevernas medelskattning.  
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Diagram 4. Viktad medelskattning (lösta uppgifter). 

Diagrammet visar att både killar och tjejer skattar sig högre ju bättre de presterat på 

testet, skillnaden är dock liten. Trendlinjen för killarna ligger över hela området 

högre än trendlinjen för tjejerna. Lutningen för killarnas trendlinje är aningen 

brantare. Slutsatsen blir då att killar har en något högre skattningsförmåga på lösta 

uppgifter. 
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 Diagram 5. Viktad medelskattning (icke lösta uppgifter). 
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Trendlinjen för killarna ligger över trendlinjen för tjejerna men inte för hela 

området. Även för de uppgifter som eleverna inte löste skattar sig elever med hög 

lösningsfrekvens högre än elever med lägre lösningsfrekvens. Duktiga elever har 

högre tillit till sin förmåga att lösa uppgifter (som jag använt i testet) och kommer att 

vara mer säkra på att kunna lösa en sådan uppgift oavsett om de kommer att klara av 

den eller inte. Från diagrammet kan man också se att om lågpresterande killar och 

tjejer utvecklas i samma utsträckning i ämnet kommer killarnas tillit till den egna 

lösningsförmågan att öka jämfört med tjejerna. Slutsatsen blir att tjejer har en något 

högre skattningsförmåga än killar på icke lösta uppgifter. 

I diagram 6 jämförs elevernas viktade medelskattning med optimal skattning (se 

avsnitt begreppsdefinitioner). Bakom en prick i diagrammet kan det finnas ett eller 

flera värden av elevernas medelskattning. 
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Diagram 6. Viktad medelskattning jämfört med optimal skattning. 

Optimal skattning beskriver en tänkt elev som skattat sig fullständigt perfekt på de 

givna uppgifterna. En elev som löst alla 10 uppgifter borde med optimal skattning 

skattat i snitt 4 på alla frågor. Enligt samma resonemang borde en elev som inte löst 

någon uppgift skattat i snitt 1. I diagrammet framgår att elevernas skattning generellt 

inte sammanfaller med optimal skattning. Jag vill endast sträcka mig till att dra 

slutsatsen att elever med låg lösningsfrekvens verkar ha en lägre skattningsförmåga 

än elever med hög lösningsfrekvens.   
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Sammanfattande slutsatser. 

Frågeställning 1:  

Elever med hög lösningsfrekvens skattar sin förmåga högre än elever med lägre 

lösningsfrekvens oavsett om de löst uppgiften eller inte. Denna skillnad är dock 

liten. 

 

Frågeställning 2: 

Killar skattar sin förmåga högre än tjejer oavsett om de kommer att lösa uppgiften 

eller inte. Denna skillnad ( som dock är liten) i självskattning mellan könen växer ju 

mer lösningsfrekvensen ökar. 

 

Frågeställning 3: 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan killars och tjejers lösningsfrekvens. 

 

Ytterligare kommentarer. 

Ovanstående slutsatser avser min undersökningsgrupp. Ett annat resultat som 

framkommit är att elever med låg lösningsfrekvens verkar ha en lägre 

skattningsförmåga än elever med hög lösningsfrekvens. 

 

 

5  DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Metodens fördelar 
Ett självskattningstest är enkelt att genomföra och tar ca en halvtimme för en klass. 

En annan fördel är att det inte tar så lång tid för läraren att rätta testblanketterna och 

föra in resultatet samt skattningen i en excelfil. Läraren behöver inte lägga ner en 

massa tid på bedömningar av lösningarna eftersom det här testet inte ska ge 

information om hur eleverna löst uppgifterna.    

 

5.1.2 Metodens nackdelar 
Som jag ser det kan det finnas en stor risk att eleverna inte tar självskattningstestet 

på allvar. Om eleverna hastar sig igenom testet finns tydliga och uppenbara risker 

för att jag får in felaktiga data som i sin tur även kan påverka de eventuella samband 
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jag kan hitta. Läraren fyller därför en viktig roll i sammanhanget, det gäller att 

presentera uppgiften seriöst och ge eleverna de förutsättningar som krävs för att 

undersökningen ska ge så korrekta data som möjligt. Med det menar jag exempelvis 

noggrann information, arbetsro och att eleverna har pennor och sudd m.m. 

 

5.1.3 Validitet 
Den här undersökningen går ut på att se om elevernas självskattning speglar de 

faktiska kunskaperna inom de avsnitt de räknat på under läsåret. Eftersom testet som 

sådant är uppbyggt så att eleverna efter skattning får beräkna exakt samma uppgifter 

anser jag att validiteten är hög. I boken Metodik för utvecklingsarbete och 

utvärdering (Carlström 1999) ger författaren en beskrivning av ytvaliditet som 

stämmer väl överens med min undersökning. 

 

5.1.4 Reliabilitet 
En del elever har lättare än andra för att bli nervösa vid prov eller kunskapstester. 

Detta i kombination med att en del elever inte tar sådana tester på allvar, utan hellre 

vill bli klara så tidigt som möjligt för att få komma ut på rast är de faktorer som kan 

leda till att metodens reliabilitet kan försvagas. 

 

5.2 Läromedlets inverkan 
Jag har testresultat från olika skolor och är väl medveten om att ämnesinnehållet är 

olika beroende på vilket läromedel man använder och även i vilken ordning dessa 

områden presenteras. Det är fullt möjligt att läromedlet kan ha en påtaglig inverkan 

på elevernas resultat på någon fråga. Däremot kan jag utifrån min kompetens inom 

området konstatera att en stor del av frågorna behandlas i många av läromedlen före 

det sjunde skolåret.  

 

5.3 Resultatdiskussion 
Att det inte är någon signifikant skillnad i prestationsförmåga mellan killar och tjejer 

i min undersökningspopulation ligger helt i linje med vad forskningen inom området 

visar. Jag anser att det i sammanhanget kan vara värt att nämna att 18 elever endast 

lyckats lösa 1-3 uppgifter på testet. När det gäller självskattning visade jag att en stor 

andel av eleverna trodde eller visste att det skulle klara av de uppgifter de ställdes 
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inför. Även om de nu inte klarade av uppgifterna så verkar det som att de har en tillit 

till den egna förmågan och det gynnar den matematiska utvecklingen enligt TIMSS 

2003 (Skolverket 2004b). När jag analyserade den relativa skattningen kom jag fram 

till att den var långt ifrån normalfördelad. Det var en anmärkningsvärd stor andel av 

eleverna som trodde eller visste att de skulle lösa uppgiften men som inte lyckades 

med detta. I mina sammanfattande slutsatser över sambandet mellan självskattning, 

prestation och kön visade jag att elever med hög lösningsfrekvens skattar sin 

lösningsförmåga högre än elever med låg lösningsfrekvens oavsett om de löst 

uppgiften eller ej. Det förvånande är dock att denna skillnad är liten. Det verkar vara 

helt logiskt att man får bättre självförtroende i ämnet ju bättre man presterar. Om 

man tänker sig att killar och tjejer med lika låg lösningsfrekvens utvecklas i ämnet 

kommer skillnaden mellan killars och tjejers skattning inför att lösa de givna 

uppgifterna att växa ju mer lösningsförmågan stiger. En annan intressant observation 

är att tjejer underskattar sin lösningsförmåga mer än vad killar gör, skillnaden är 

dock liten. Detta är något som jag själv har reflekterat över och känner igen från 

mina upplevelser under min praktik som matematiklärare. 

 

5.4 Konsekvenser av resultatet 
Jag kommer i min framtida roll som lärare att använda mig av resultatet från min 

undersökning av självskattning hos elever i år 7. Framförallt har jag fått en insikt i 

att elever kan ha en skev bild av sin egen förmåga att lösa matematikuppgifter och 

då framförallt att de överskattar sin lösningsförmåga. I läroplanen står att 

undervisningen ska sträva mot att eleven utvecklar en förmåga att själv bedöma sina 

resultat i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. Jag tycker 

att detta är något som de svenska eleverna inte i tillräcklig utsträckning får öva på. 

Samtidigt inser jag också att överskattning innebär att eleven i fråga har 

självförtroendet och tilliten till sig själv att lösa uppgiften. Jag anser att detta med 

självskattning kan vara ett känsligt diskussionsämne med eleverna. Att upptäcka att 

man inte är lika bra som man tror kan säkert för en stor andel elever vara en negativ 

upplevelse. Samtidigt är detta någonting som läraren kan arbeta med på sikt och 

målet måste då givetvis vara att eleven både ska prestera så bra utifrån hans/hennes 

förutsättningar som möjligt samt att utveckla ett bra självförtroende i ämnet. Med 
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utgångspunkt från ett långsiktigt arbete anser jag att läraren tillsammans med eleven 

utvecklar detta.  

 

5.5 Framtida studier 
Jag anser att det finns ett behov av att utveckla min undersökning på en högre nivå 

för att därmed få större insikt i de processer som leder fram till elevernas 

självskattningsförmåga. Framförallt skulle undersökningen kunna genomföras på fler 

elever som innebär att de resultat som denna leder fram till på ett än mer tydligt sätt 

skulle kunna fastställas statistiskt. Om man dessutom skulle koppla ihop begreppet 

självskattning med exempelvis resultaten från de nationella proven i år 5 och år 9 och 

se hur självskattningen ändras över tiden skulle man kunna få fram spännande fakta. 

Denna undersökning skulle kunna genomföras med andra metoder, exempelvis med 

inriktning mot gruppsamtal där eleverna tillsammans med en lärare diskuterar sig 

fram till hur en uppgift kan lösas. En ytterligare variant skulle kunna vara att eleven 

gör testet tillsammans med en lärare och redogör muntligt för varje uppgift hur de 

tänker och hur de får fram sitt svar. Det är antagligen en metod som ställer mycket 

höga krav på den som utför testet men som samtidigt skulle göra att man på ett mer 

genomgripande sätt kunna få fram mer djuplodade resultat från undersökningen. 
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Tabell: χ2 – fördelning 
Df α 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 0.0005 
1  2.71 3.84 5.02 6.63 7.88 10.83 12.12 
2  4.61 5.99 7.38 9.21 10.6 13.82 15.20 
3  6.25 7.81 9.35 11.34 12.84 16.27 17.73 
4  7.78 9.49 11.14 13.28 14.86 18.47 20.00 
5  9.24 11.07 12.83 15.09 16.75 20.52 22.11 
6  10.64 12.59 14.45 16.81 18.55 22.46 24.10 
7   12.02 14.07 16.01 18.48 20.28 24.32 26.02 
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