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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att undersöka  distanselevers motivation till distanskurser ochom det finns 
några samband mellan elevernas motivation och deras prestationer. Detta görs för att 
förhoppningsvis kunna anpassa framtida utbildning efter de elever som läser. Tidigare forskning har 
visat att det finns ett problem inom distansundervisningen då det kommer till elever som hoppar av 
sina kurser. Forskning inom området har visat att det inte finns någon enkel förklaring till varför fler 
hoppar av vid distansundervisning än vid vanliga studier.Detta var även ett problem vid den 
undersökta skolan då det var en stor andel elever som antingen hoppade av sin kurs eller gick ut utan 
ett godkänt betyg. En enkätstudie användes för att få en bred bild av elevernas motivation och sedan 
användes intervjuer bland de elever som ej fullföljt vald kurs. Intervjuerna användas för att få en mer 
detaljerad bild av vad som motiverade eller inte motiverade de elever som ej fullföljde kursen med 
ett godkänt betyg. Resultatet från enkäten tyder på att de flesta som läser Matematik A och B på 
distans gör det för att de behöver kursen för att komma in på en utbildning. Man kunde även se att 
matematiken ej ansågs vara särskilt rolig även om den ansågs vara viktig. Från enkäten framkom 
även att de elever som ej fullföljt kursen med ett godkänt betyg har ett sämre förhållande till 
matematik de som fullföljt kursen med godkänt eller högre,  och att detta främst beror på deras 
tidigare möten med matematiken.  Från intervjustudien framkom det att yttre faktorer  som t.ex. hög 
arbetsbelastning på jobbet eller personliga bekymmer,  var en vanlig anledning till att elever hoppar 
av kursen. Resultaten från intervjuerna var även att de som fullföljt kursen utan ett godkänt betyg 
ofta tyckte att matematik var tråkigt och att när de fastnade på uppgifter så tappade de ofta 
motivationen. 
 
Nyckelord: E-learning, bortfall, Matematik A och B 
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1. Inledning 
Intresset för detta arbete dök upp en sommar då jag arbetade med distansutbildning och märkte att 

det för mig var oväntat många som valde att hoppa av sin utbildning i matematik. Detta är ett stort 

problem inom distansutbildningen (Moody 2004) samt att det är ett problem på den undersökta 

skolan. Enligt statistik erhållen från skolledning på den undersökta skolan så är det under en termin 

bara runt en tredjedel som fullföljer sin kurs med ett godkänt eller högre i slutbetyg inom kurserna 

Matematik A och B. Att elever hoppar av kurserna är även det ett stort problem då nästan hälften 

hoppar av kursen innan de har läst klart den. Bland gruppen som hoppar av så finns det dock väldigt 

många anledningar till varför de väljer att hoppa av, det är inte bara motivationsbrist utan det kan 

även vara anledningar såsom att eleven fått jobb, sjukdom eller liknande.  

På senare tid så har distansutbildning blivit en möjlighet för fler personer, speciellt med internets 

uppkomst och jag tror själv att det är här för att stanna. Eftersom internet och datorer tar större och 

större plats i samhället så känns distansutbildning som en del av framtiden. Därför tycker jag att det 

är viktigt att förstå vad det är som hjälper distanselever att lyckas. Eleverna själva tycker att 

motivation är den viktigaste faktorn för att lyckas (Hurd 2007) så detta gjorde att det kändes som ett 

väldigt intressant område att fokusera på. 

Problemen med att elever hoppar av eller inte fullföljer sina kurser är inte någoting som är unikt för 

distansutbildning inom matematik. Men enligt Smith och Ferguson (2005) så är detta ett extra stort 

problem inom matematiken jämfört med andra ämnen vilket gör det ännu mer intressant att 

undersöka. 

Nu finns det självklart stora skillnader i distansundervisning och det kan inte ses som en enhet som 

kan mätas på ett sätt, utan som ett stort fält med många olika arbetssätt och med det följer även 

väldigt olika resultat. Elever som läser matematik på distans har även ett stort ansvar då de arbetar 

mycket på egen hand och får ofta vara sina egna lärare, denna kräver mycket självdisciplin och 

motivation. I detta arbete så defineras motivation som den drivkraft som gör att man vill och/eller 

orkar fortsätta att arbeta med någonting. 
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2. Teori 
Den teorin som användes till detta arbeta var Expectancy-Value theory och den kommer nedan att 

förklaras. 

Expectancy-Value theory är en motivationsteori som tar hänsyn till en stor mängd olika faktorer för 

att bestämma var en elevs motivation kommer ifrån. Den tar hänsyn till saker såsom 

könsföreställningar, kulturella faktorer, tidigare minnen, tidigare erfarenhter och så vidare (Eccles 

och Wigfield 2000). Alla dessa faktorer mynnar ut till två huvudkategorier och det är dessa två 

huvudkategorier som används som bas i detta arbete. Dessa två huvudkategorier påverkar enligt 

teorin en elevs aktiva val, ihärdighet i uppgiften samt hur den kommer prestera i uppgiften. Dessa två 

huvudfaktorer är Förväntningar (Expectancy) och Värde (Value).   

Då man tittar på en elevs Förväntningar så tittar man bland annat på deras målbild, hur de ser på sin 

egen förmåga inom ämnet, vad andra har för förväntningar på dem och ett antal andra faktorer 

(Eccles och Wigfield 2002). Den andra av de två huvudkategorierna är Värde. Värde samt dess 

underkategorier kommer här att förklaras lite mer i detalj. Värdet eleven tillsätter kursen delades 

upp i fyra underrubriker som Eccles och Wigfield (2002) definerat. Dessa var vikten av att göra bra 

ifrån sig (Attainment value), hur mycket nöje eleven får ut av kursen (Intrinsic value), användbarhet 

(Utility value) samt kostnaden för att läsa kursen (Cost). 

Eccles och Wigfield (2002) beskriver att vikten av att Göra bra ifrån sig defineras som hur mycket 

värde eleven lägger i att klara av kursen och att ta till sig dess innehåll. Det har att göra med elevens 

inställning till kursen och dess innehåll, huruvida eleven finner det viktigt att klara av kursen och ta 

till sig innehållet.  Det har även att göra med elevens inställning till matematik och om eleven anser 

matematik vara ett viktigt ämne som är vettigt att lära sig. 

Med Nöjet eleven får ut av kursen menar de elevens attityd till kursen och hur roligt eller intressant 

denna tycker ämnet är. Men det är inte bara huruvida det är roligt eller ej som är relevant utan även 

om eleven finner ämnet intressant, om denne ser någon nytta i att ha kunskap för vardagslivet och så 

vidare. Man kan likna detta vid ett mått på inre motivation, om eleven gör det för att den vill och 

tycker att det är roligt och inte för att den måste eller att den gör det för någon annans skull.  

Eccles och Wigfield (2002) menar att vilken grad av Användbarhet kursen har för eleven varierar efter 

huruvida eleven uppfattar att uppgiften/kursen är till nytta för dem utöver att de ska lära sig det just 

nu. Detta betyder att en kurs kan vara användbar för en elev även om den inte är särskilt intresserad 

av ämnet i sig. Den kan finna motivation i att det är ett litet steg mot ett större mål. Användbarhet 

kan liknas vid yttre motivation, att eleven läser kursen för att någon annan vill det, eller för det är ett 

måste att ha läst den för att kunna söka in till en utbildning. 

Den sista av deras fyra kategorier är Kostnaden och den handlar om vilka prioriteringar eleven måste 

göra i form av tid och energi. Eleven måste bedöma vad det kostar jämfört med hur mycket han kan 

få ut av det. Detta är en speciell kategori eftersom det är den enda som berör någonting negativt.  

Med vad det kostar så menas vad eleven måste dra ner på för att lyckas med kursen. Måste eleven 

dra ner på tiden för ett fritidsintresse? Måste eleven minska tiden denne kan umgås med sina barn 

eller vänner? Kräver kursen mycket energi och tankekraft för att förstå och lära sig? Tycker eleven att 

det är värt att lägga ned denna tid jämfört med vad man får ut av det? 
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3. Litteraturbakgrund 
Litteraturbakgrunden behandlar olika former av undervisning samt tidigare forskning inom 

distansundervisning. 

 

3.1 Olika former av undervisning 
När man talar om distansutbildning så är det en väldigt stor mängd olika utbildningssätt man talar 

om. Simonson, Smaldino, Albright och Zvacek (2009) menar att distansutbildning kan utföras på en 

mängd olika sätt och med en mängd olika metoder. Möjliga sätt att utföra distansundervisning är 

bland annat via post eller internet, med hjälp av ljudfiler, filmer eller text. Distansutbildning kan även 

ske asynkront och synkront. Med synkront så menas att det utförs samtidigt av både lärare och 

student till exempel föreläsningar via videokonferens. Asynkront betyder att läraren lägger upp 

någonting på t.ex. ett forum och sedan kan eleven gå in och svara vid ett senare tillfälle. E-post är ett 

annat exempel på ett asynkront arbetssätt.  Det finns dock ett kriterie som måste uppfyllas för att 

det ska få klassas som distansutbildning och det är att läraren är geografisk skiljd från eleverna.  

Distansundervisning kan variera från att inte innehålla någon mänsklig kontakt alls, till att innehålla 

regelbundna träffar med lärare och studiekamrater. Man kan kategorisera undervisningen enligt figur 

1. Här finns tre sätt, E-learning, Blended learning samt klassrumsundervisning. 

 

Längst till vänster i figur 1 finns E-Learning. Pantazis (2002) definerar E-learning som ett 

undervisningssätt där man använder sig av ett elektroniskt metoder för att förmedla information och 

kunskap. Det är ett sätt som går smidigt att anpassa efter olika omständigheter samt att det finns ett 

antal sätt man kan använda sig av för att förmedla kunskapen. Som t.ex. instruktioner i textform på 

en hemsida eller videokonferenser. Enligt Carliner och Shank (2008) är detta ett arbetssätt som man 

tidigare trott skulle ta över marknaden. En organisation förutspådde 1998 att 50 % av fortbildningen 

inom företagen skulle ske via E-Learning. Detta visade sig dock vara optimistiskt då E-Learning under 

2005 bara användas i 15-20% av fallen vid fortbildning.  

Blended Learning är en väldigt bred samling undervisningsmetoder då det innehåller allt utom 

skalans ändpunkter E-Learning och Klassrumsundervisning.  Blended learning är ett undervisningssätt 

som på grund av sin flexibla natur går bra att anpassa efter omständigheterna. Allan nämner saker 

som kan karakterisera typisk Blended Learning. Han nämner bland annat varierande arbetssätt där 

klassrumsundervisning blandas med undervisning online. Han nämner även flera olika sätt att 

distributera kunskapen (film, ljudklipp, text) samt en valmöjlighet då man väljer hur man ska 

Figur 1: Modell över skala för undervisning, med inspiration från Allan (2007) 
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examineras. Allan nämner att då man använder sig av blended learning så ges ett väldigt flexibelt 

schema. Detta då det som ej görs i klassrummet kan göras när eleven vill, det blir även flexibelt i och 

med att utbildningen kan anpassas efter ett arbetssätt som passar eleven bra.  

I det här arbetet så används begreppet klassrumsundervisning som en undervisningsform då man 

utför en synkron undervisning samtidigt som eleverna och läraren är på samma plats. Detta är kanske 

det vanligaste synsättet på ett skolklassrum och var vanligare förr i tiden innan tekniken kom in i 

bilden. Läraren och eleverna samarbetar i samma lokal utan att båda parterna har tillgång till samma 

teknik. Ett exempel då bara ena parten har tillgång till teknik är om läraren föreläser med hjälp av OH 

bilder. 

3.2 Tidigare forskning om motivation och avhopp inom 

distansundervisning 
Det finns mycket forskning om distansundervisning och motivation, samt i hur stor utsträckning 

elever fullföljer kurser eller ej. Här nedan redovisas ett antal studier inom området. 

Enligt Moody (2004) finns det ett problem med distansutbildning jämfört med vanlig 

klassrumsutbildning. Problemet är att det är en större procent elever som hoppar av distanskurser än 

vad det är som hoppar av kurser som de läser på plats i klassrum. Moody tror att detta kan bero på 

att många elever söker en distanskurs för att de tror att det kommer vara en enkel kurs. De tror att 

de inte kommer behöva lägga ner så mycket tid på kursen och ändå få ett bra betyg. När det sedan 

visar sig att så inte är fallet så blir många uppgivna och hoppar av. Hon nämner även mycket positivt 

med distansutbildning, det är ett flexibelt arbetssätt som öppnar upp utbildning för en större publik. 

Det gör så att folk som har ont om tid eller tidigare inte kunnat studera på grund av olika anledningar 

nu har chansen att göra det. Hon påpekar även att distanskurser är skapade för mogna 

ansvarstagande vuxna, detta på grund av att det krävs att eleven kan anpassa arbetsbördan efter 

kurstakten på ett bra sätt för att klara kursen. 

En studie som liknar denna men som studerat studenter i psykologi/statsvetenskap på ett 

Community College i Usa är gjord av Menager-Beely (2001). Community College har inte någon riktig 

motsvarighet i Sverige utan det är ett mellanting mellan gymnasiet och högskola. Menager-Beely 

utgår från expectancy-value theory men har valt att enbart använda sig av Värde delen från teorin 

och använder sig av tre underkategorier nämligen Användbarhet, vikten att Göra bra ifrån sig och 

Nöje. I sin studie ber hon eleverna fylla i en enkät vid deras första kursvecka. Efter fem veckor pratar 

hon med eleverna igen för att se hur det går för dem. Hon kommer fram till att det finns ett samband 

mellan ett högt Värde och att de fortsätter läsa kursen. Hon finner även ett samband mellan lågt 

tillskrivet Värde vid vecka ett och faktumet att de hoppat av. Ett annat samband hon finner är att det 

är större sannolikhet att äldre elever (28-50år) hoppar av än yngre, vilket inte samstämmer med att 

Moody (2004) skriver att distansundervisning är för mogna ansvartagande vuxna. 

Weihua (2011) har även han använt sig av Expectancy Value-Theory när han undersöker tjejer och 

killars motivation inom matematik och engelska med hjälp av den ovan nämnda teori.  Resultaten 

från hans studie stärker de tidigare resultat om att Värde förespår en elevs ihärdighet och hur 

mycket energi denne lägger ner på ämnet. Han fann bland annat att kategorin användbarhet var den 

kategori som i störst grad påverkade elevernas engagemang i matematik. 
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Smith och Ferguson (2005) har gjort en studie där de jämfört hur stor procentandel som hoppar av 

en matematikkurs på distans, på collegenivå, jämfört med kurser i andra ämnen. De kommer fram till 

att det är betydligt större del som hoppar av en kurs i matematik jämfört med andra ämnen (30 % 

mot 18 %). Detta samband återfinner de dock inte vid studier som inte läses på distans utan läses på 

campus i klassrumsmiljö. De tror att detta delvis kan bero på att programmen som används för 

distansutbildning via nätet inte är anpassade för matematik.  Detta då de flesta programmen inte kan 

hantera matematiska symboler. Elever som studerar matematik jobbar ofta heltid eller har tagit en 

paus i sina studier, och då matematiken är ett ämne som bygger på tidigare kunskap så är det ett 

särskilt oförlåtande ämne att hoppa på efter uppehåll i studier.  Smith och Ferguson (2005) ser även 

att de som studerar via distans ofta har en mindre akademisk bakgrund och att detta kan vara en 

bidragande faktor till att elever väljer att hoppa av. 

Då det är en betydande del som hoppar av sina kurser då de läser på distans så är detta ett intressant 

ämne att studera. Morgan och Tam (1999) har undersökt detta fenomen och de har kommit fram till 

att det är ett komplext problem som det inte finns ett enskilt svar till. Då en elev väljer att hoppa av 

så är det på grund av flera problem som tillsammans blir för mycket. Men många av de som valt att 

hoppa av anger tidsbrist som en av deras primära anledningar till varför de valt att hoppa av. Detta 

skulle kunna förklaras med hjälp av vad Moody (2004) säger om att elever underskattar 

svårighetsgraden på distanskurser. 
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4. Syfte och frågeställningar 
 

4.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att få insyn i distanselevers motivation och om det finns några 

samband mellan deras motivation och prestation. 

4.2 Frågeställningar 
I denna rapport så används följande frågeställningar som grund. 

Vilka Förväntningar på matematikkursen har eleverna i den undersökta gruppen, och vilket Värde har 

matematikkursen för eleverna i den undersökta gruppen? 

 

Vilka skillnader i Förväntningar och Värde finns det hos elever som fullföljer och de som ej fullföljer 

matematikkursen i den undersökta gruppen? 

Hur beskriver elever som ej fullföljt kursen under utsatt tidsram sina Förväntingar av kursen, Värdet 

med kursen samt vad som gjorde att de ej fullföljde kursen?  

Värde och Förväntingar i frågeställningarna ska tolkas som de beskrivs i teoriavsnittet. 
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5. Metod 
Under den första delen av studien användes enkätundersökning som metod. Denna metod passar 

bra för studien eftersom det prioriteras att få in ett flertal svar och att de inte behöver vara särskilt 

uttömmande. Med tanke på att tiden var begränsad så fanns det inte möjlighet att göra intervjuer 

med lika många som enkäten skickades ut till. Ejlertsson (1996) nämner ett antal positiva anledningar 

till att använda sig av enkätundersökning kontra intervju. Dels så försvinner intervjuareffekten. 

Intervjuareffekten är den effekt den som intervjuar har på den som blir intervjuad. Ett exempel på 

detta är ledande frågor och om den som intervjuar har en tydlig åsikt om något som det frågas om. 

Vid användning av enkäten så behöver eleven inte känna någon stress då denne ska svara på 

frågorna samt att alla tillfrågade får exakt samma frågor.  

Studiens andra del bestod av kortare intervjuer med elever som ej fullföljt kursen i tid med ett 

godkänt betyg. Detta gjordes för att få se mer tydligt vad dessa tyckte om kursen och deras 

förväntningar av den och även i hopp om att få en djupare förståelse för vad som fick dem att ej 

fullfölja den. Enligt Kylén (2004) så används intervjuer för att få en djupare bild av vad de tillfrågade 

tycker och tänker.  Då enkäten mäter väldigt ytliga svar så är intervju ett bra komplement för att få 

en tydligare bild av elevers motivation 

5.1 Val av målgrupp 
Här nedan förklaras kort hur målgruppen för enkäten och intervjuerna valdes ut och hur de 

studerade kurserna är utformade. Det nämns även om vilka faktorer som togs i åtanke då 

målgruppen valdes och vad de tros skulle kunna ha haft för effekt på resultatet. Till denna studie så 

valdes det att undersöka en skola som undervisar enbart på distans och har elever från hela Sverige. 

På grund av detta så har eleverna ingen gemensam geografiskt tillhörighet utan de kommer från hela 

landet vilket eliminerar risken att en enskild plats/stad skulle kunna i hög grad påverka resultatet. 

Vid val av målgrupp så var det tre faktorer som togs i åtanke. Målet var att eleverna skulle läsa 

kursen på ungefär lika lång tid, ha en likvärdig arbetsbörda samt att de skulle finnas tillräckligt många 

elever att skicka ut enkäten till. Tyvärr så fanns inte möjligheten att enbart undersöka en kurs och en 

kurstakt t.ex. Matematik A på heltid, detta på grund av att det var brist på elever under den tiden 

studien utfördes. Därför så togs beslutet att det undersökta området skulle omfatta Matematik A och 

B heltid samt Matematik B halvtid. Matematik A och B valdes för att de är de två första 

matematikkurserna man läser. Jag tror att det är där det är störst spridning på elevernas mål, attityd 

och känslor då det kommer till matematik.  

Om man istället för att fråga eleverna som läser Matematik A och B hade valt att fråga t.ex. elever 

som läser Matematik D så hade nog resultat kunnat bli annorlunda.  Många av de som haft svårt för 

matematik har troligen slutat läsa vid tidigare kurser . En större del av de som är kvar är då duktiga 

och motiverade elever.  Dessa är dock mest personliga observationer som gjorts under mitt arbete 

som distansundervisare samt vid diskussioner med kollegor. Man skulle kunna stötta detta 

påstående med att Matematik A och B krävs till en bred mängd utbildningar medan till exempel 

huvuddelen av de utbildningar som kräver Matematik D är de som lägger fokus på matematik och är 

teoretiskt tyngre. Detta gör att det mer eller mindre krävs att man har ett intresse för matematik för 

att läsa de utbildningarna.   
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Kurserna som de tillfrågade eleverna läser är uppbyggda på lite olika sätt då de varierar i storlek. De 

tre kombinationer av kurser och kurstakt de läser är Matematik A på heltid samt Matematik B på hel 

eller halvtid. Matematik A heltid är en kurs på 100 poäng och sträcker sig över fem veckor. De har ett 

delprov i slutet av varje vecka som testar det de läst under den senaste veckan. Kursen avslutas sista 

veckan med ett mindre prov på G-nivå samt ett större slutprov som täcker in hela kursen. När 

samtliga prov är inlämnade och rättade hålls ett betygssamtal via telefon med deras lärare på skolan. 

Betygssamtalet försöker täcka in hela kursen så att eleverna ska uppfylla samtliga kursmål. 

Matematik B heltid är en 50 poängskurs som läses under tre veckor. Den innehåller ett delprov i 

slutet av de två första veckorna och den tredje veckan avslutas med ett kortare G-prov, ett slutprov 

samt ett efterföljande betygssamtal. Matematik B halvtid skiljer sig lite från de andra, det är 

fortfarande en 50 poängskurs men då den läses på halvtid så är det bara delprov i slutet av varannan 

vecka, vilket gör att kursen läses på fem veckor och i slutet på sista veckan är det även där ett kortare 

G-prov samt ett slutprov följt av ett betygssamtal. Se figur 2 för en jämförelse mellan kurserna. 

Betygssamtalet hålls vanligtvis så nära inpå avslutad kurs som möjligt, vanligtvis 1-1½ vecka efter 

kursslut. Proven ser likadana ut för samtliga kurstakter. 

 

Sättet de arbetar på skulle klassificeras som E-Learning då all kontakt med lärare och eventuella 

andra studenter sker via internet. Under kursens gång så jobbar eleverna mycket ensamma med 

boken samt att de har tillgång till inspelade videoföreläsningar. De får i början av kursen en 

studieguide där det står vilka uppgifter som de rekommenderas att göra varje dag och hur långt de 

bör hinna innan nästa prov. Om eleven själv inte tar kontakt med lärare så består kontakten av 

skriftlig feedback efter prov samt ett betygssamtal i slutet av kursen. Eleverna har dock tillgång att nå 

lärare både skriftligt (mail) och muntligt (telefon) under kontorstider fem dagar i veckan. På den 

undersökta skolan så är kontaken mellan elever som läser samma kurs väldigt liten. Även om det 

finns möjlighet i form av forum att ta kontakt med andra så används det väldigt lite. Detta gör att de 

lär sig på egen hand på olika sätt. Skolan rekommenderar dock kurslitteratur samt tillhandahåller 

inspelade videoföreläsningar. 

Figur 2: Modell för hur de tillfrågades kurser är utformade 
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5.1.1 Enkät 

Enkäten skickades ut i starten av elevernas kurser. Det tillkom elever varje vecka på måndagen och 

det var tre veckokullar med elever som användes i studien 

Därför skickades enkäten ut vid tre tillfällen, dock aldrig till samma person mer än en gång. Att det 

skickades ut under tre veckors tid har att göra med tidsaspekten, det fanns ej utrymme att samla in 

mer data. 

5.1.2 Intervju 

Då tidigare forskning visat att det finns ett problem med att elever hoppar av sina kursen (Moody 

2004) så valdes det att intervjua elever vid den undersökta skolan som ej hade fullföljt sina kursen. 

De som svarat på enkäten men ej fullföljt kursen valdes som intervjugrupp för att försöka få en bild 

av vad det är som påverkar dem mest i sina aktiva val. När eleverna som svarat på enkäten hade läst 

klart sin kurs och fått sina betyg så togs det kontakt med de elever som tillhörde gruppen Ej Fullföljt. 

Då elever skulle väljas ut till intervju så var det i första hand deras betyg som styrde och faktumet att 

de var villiga att ställa upp på en intervju. Då det inte fanns ett högt antal elever att intervjua så 

kunde det tyvärr inte tas någon hänsyn till vilken kurs de läste, och då intervjun var frivillig så finns 

alltid risken att man får en viss sorts elever som är villiga att ställa upp på intervjuerna och det är inte 

säkert att dessa är ett representativt urval av målgruppen. Av de intervjuade så var det en som läste 

Ma A heltid, två som läste Ma B på heltid och tre som läste Ma B på halvtid. De som intervjuades föll 

alla inom gruppen Ej fullföljt och två av de som läst Matematik B på halvtid valde att avbryta kursen. 

Resten av de intervjuade fullföljde kursen men med ett IG i slutbetyg.  Då båda dessa grupper (IG i 

slutbetyg och avbrott) finns med i kategorin Ej fullföljt så kändes det viktigt att intervjua elever ur 

båda grupperna 

5.2 Tillvägagångssätt 
Här nedan kommer det att förklaras hur enkäten och intervjuerna utfördes och varför de valdes att 

utföras på just det sättet. 

5.2.1 Enkät 

Då enkäterna skickades ut till eleverna som skulle svara på dem så användes E-post som 

kommunikationssätt, detta val gjordes av flera anledningar. Dels så är det att föredra ur en 

ekonomisk synpunkt. Då studien ska göras under en begränsad tid så är det även mer tidseffektivt att 

använda sig av det elektroniska alternativet framför vanlig post.  De elever som valdes ut att skicka 

enkäten till är även vana att använda sig av e-post. Detta på grund av att de studerar via distans och 

en stor del av deras kontakt med deras lärare sker via datorn och via e-post.  

Enkäten bestod av 18 påståenden där samtliga besvarades med hjälp av en Likertskala från 1-5 där 1 

stod för ”Instämmer inte alls” och 5 stod för ”Instämmer helt” (Se bilaga 2). 

En pilotstudie genomfördes ut innan huvudenkäten skickades ut. I pilotstudien så fanns det en fråga i 

enkäten som inte fanns med i enkäten som användes till huvudstudien. Den extra frågan frågade om 

det var något påstående som var oklart eller svårt att förstå. Detta för att man eventuellt skulle 

behöva ändra på något påstående för att förbättra enkäten. För att ha ett så stort urval som möjligt 

inom Matematik A och Matematik B till huvudstudien så valdes det att skicka ut denna pilotstudie till 

18 stycken Matematik C elever. Pilotstudien skulle även användas som en måttstock för att se 

ungefär hur hög svarsfrekvens man kunde förvänta sig och hur stort bortfallet skulle komma att bli. 
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Med hjälp av detta bestämdes det hur många elever som enkäten skulle skickas ut till för att få in en 

önskad mängd svar. Att anmärka på är dock att på grund av den begränsade tiden så skickades det ej 

ut några påminnelser till pilotstudien. Detta gör att man får en lägre svarsfrekvens än vad man 

möjligtvis kunde få om man hade använt sig av påminnelser. 

Till pilotstudien så erhölls ett lågt antal svar, rättare sagt så svarade 3 av 18 elever (17 %) på enkäten, 

detta betyder att enkäten skulle behöva skickas ut till en ganska stor grupp elever.  Enligt Ejlertsson 

(1996) så brukar två påminnelser till en enkät ge bäst resultat, en tredje påminnelse skulle inte ge så 

mycket och med bara en så skulle man då missa ett par svar. Med stöd av detta samt om man tittar 

på liknade studier så uppskattades det att en svarsfrekvens på 30-40% verkade rimligt. Därför 

skickades enkäten ut till 159 elever uppdelat i två omgångar. I första vågen tillfrågades 87 personer, 

och veckan efter skickades andra vågen ut och den skickades till 72 personer. På grund av den låga 

svarsfrekvensen på pilotstudien så är det svårt att säga så mycket om frågornas validitet. Det är dock 

noterbart att säga att ingen av de som svarade tyckte att någon av frågorna var oklara eller svåra att 

förstå. Men då ett flertal av dessa frågor har inspirerats från tidigare forskning där de använts för att 

mäta motivation så hjälper det säkert deras validitet i denna undersökning. 

5.2.2 Intervju 

Studien innehöll även sex kortare intervjuer via telefon på 10 – 15 minuter vilket enligt Kylén (2004) 

räcker för att gå på djupet inom ett begränsat område. Eleverna hade redan svarat på snarlika frågor 

via enkäten och vid intervjun så var det inte bredden som var av intresse utan ett antal aspekter. 

Dessa aspekter var deras inställning till kursen, matematik och hur deras motivationsbild såg ut innan 

och under kursen. 

Vid utförandet av intervjuerna så togs det först kontakt via mail. I mailet så berättades det att de 

skulle få ett samtal inom ett par dagar och att det skulle vara angående en uppföljande intervju till 

enkäten de fyllt i ett par veckor tidigare.  Där nämndes även att jag i denna fas höll på att intervjua 

elever som avbrutit kursen eller ej fullföljt den med ett godkänt betyg och detta för att få höra vad de 

tyckte om kursen. Här påpekades även att om de ej ville deltaga i intervjun så kunde de skicka iväg 

ett mail och berätta det. Vid tillfället för intervjuerna så ringde jag upp eleven i fråga, jag började 

med att introducera mig och sedan påminnde jag dem vad studien handlade om, samt att materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt.  

Intervjuerna var av strukturerad karaktär och spelades in med appen AllCallRecorder. De intervjuade 

blev tillfrågade om de gav sitt medgivande till att spela in intervjun efter att ha blivit informerade om 

att materialet skulle behandlas konfidentiellt och att ingen skulle kunna veta att det var dem som 

hade sagt något. Alla godkände att samtalet fick spelas in. På grund av tekniska problem så spelades 

dock inte en intervju in utan istället så antecknades det och sammanfattades i direkt anslutning till 

intervjun. 

Under intervjun så användes en intervjuguide som grund, dock ställdes inte alla frågor i alla 

intervjuer. Detta på grund av att eleven ibland vandrat in på den frågan under en annan och det då 

skulle kännas som repetition att fråga om samma sak igen. När intervjuerna var färdiga så 

transkriberades de och den transkriberade texten användas vid analys. 
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5.3 Val av kategorisering 
I detta arbete används en förenklad version av Expectancy-Value Theory, då den i sin helhet tar med 

en mängd olika faktorer som alla mynnar ut till två huvudkategorier. Dessa två kategorier används för 

att få en hanterbar mängd kategorier. De två huvudkategorierna Förväntningar och Värde har sedan 

delats upp i underkategorier. De underkategorier som används till Värde delen är tagna från Eccles 

och Wigfields (2002, 2010) studier och förklaras mer utförligt under avsintt 2.  

 

Figur 3: Modell över den omarbetade version av Expectancy-Value Theory som används i denna studie 

När underkategorier till Förväntningar utformades användes Sclater och Bolanders (2002) 

kategoriseringar som startpunkt och modifierades sedan. Detta val gjordes eftersom det inte finns en 

tydlig kategorisering för underkategorier till Förväntningar i teorin och Sclaters och Bolanders 

tolkning har använts vid studier av distansundervisning. I sin modell så har de fyra underkategorier, 

Självtillit (Confidence), Tidigare erfarenheter (Experience), Betydelse (Importance) och Framgång 

(Success).  Under modifieringens gång så togs Betydelse bort då den sammanfaller med hur viktigt 

eleven tycker det är att Göra bra ifrån sig som är en underkategori till Värde. Även Framgång valdes 

att ta bort och elevens förväntan att lyckas eller att inte lyckas kommer istället under Självtillit. Båda 

dessa val gjordes för att det skulle gå att skriva påståenden till enkäten som passade exklusivt till  en 

underkategori. Detta för att man skulle få så tydliga resultat som möjligt och inte ha frågor som 

skulle mäta två olika underkategorier samtidigt. De två underkategorier som senare användes var 

Självtillit (Confidence) och Tidigare erfarenheter(Experience).  Dessa två förklaras mer i detalj här 

nedan. 

Inom underkategorin Självtillit kommer elevens självförtroende in. Hurvida en elev känner sig 

självsäker inom matematik och känner att det är ett ämne som den behärskar eller inte. När det 

pratas om Tidigare erfarenheter så är det tidigare erfarenheter inom matematik som det syftas på. 

Dessa erfarenheter kan komma från ett flertal olika platser och tidpunkter i elevens liv.  Ett exempel 

kan vara tidigare skolgång eller tidigare kurser eleven läst på distans men även då den stöter på 

matematik i vardagslivet. Alla möten med matematiken påverkar en elevs Tidigare erfarenheter av 

matematik. 
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5.4 Val av frågor 

5.4.1 Enkät 

Efter att ha omarbetat teorin så att den går att använda på ett bra sätt i enkäten så fanns det kvar två 

huvudkategorierna som mäter motivation. Huvudkategorierna var Förväntningar och Värde och till 

dessa följde totalt sex underkategorier.  Till Förväntningar finns det två underkategorier nämligen 

Självtillit och Tidigare Erfarenheter och till Värde finns det fyra underkategorier nämligen Nöje, 

Användbarhet, Göra bra ifrån sig samt Kostnad. 

Det skapades tre påståenden till varje underkategori och för att komma fram till bra påståenden så 

har jag inspirerats av påståenden föreslagna av Schunk, Pintrich och Meece (2008) samt Palm, 

Sullivan Hällgren och Winberg (2010). Påståenden ur dessa källor har använts som grund och har 

sedan skrivits om så att de ska passa vald målgrupp och undersökning.  Under omarbetandet av 

påståendena så togs ett par viktiga saker som Ejlertsson (1996) nämner i åtanke. Bland dessa saker 

ingår det att försöka att inte använda dubbla negationer i påståendena, att ha entydiga påståenden 

och att inte fråga efter två saker samtidigt.  Detta har gjorts för att påståendena ska vara så tydliga 

som möjligt och att man ska få så sanningsenliga svar som möjligt. Här nedan kan vi sedan se de 

påståendena som användes i enkäten. 

Frågor om Förväntningar 

Till Förväntningar så fanns det två underkategorier, nämligen Tidigare erfarenheter och Självtillit. 

För att mäta Tidigare erfarenheter så har det använts påståenden som handlar om elevens tidigare 

erfarenheter i matematik och syftar på inställning till matematik är. De tre nedanstående påståenden 

har använts i enkäten. 

- Mina tidigare möten med matematik gör att jag går in i denna kurs med en positiv inställning. 

- Matematik är någonting jag under min tidigare skolgång hade lätt för. 

- När jag tänker på matematik så är det positiva tankar jag tänker. 

Självtillit har mätts genom påståenden som ser till elevens självförtroende inom ämnet matematik. 

Dels hur duktig eleven tycker att denne är i det valda ämnet men även hur denne tror att det 

kommer gå på kursen, följande tre påståenden har använts för att mäta Självtillit. 

- Jag är säker på att jag kommer att orka arbeta så mycket som jag skulle vilja med denna kurs. 

- Jag är säker på att jag kommer att klara av denna kurs. 

- Jag anser mig vara duktig på matematik 

Frågor om Värde 

Till kategorin Värde så finns det fyra underkategorier, nämligen Användbarhet, Nöje, Göra bra ifrån 

sig och Kostnad. 

För att mäta kategorin Användbarhet så har påståendena handlat om saker som rör akademisk 

framtid såväl som hur användbart det är i vardagslivet. De tre påståenden som har använts är 

följande: 

- Den matematik jag lär mig under den här kursen kommer jag att behöva kunna för att klara 

mig bra i livet utanför skolan. 
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- Jag behöver kunna den här matematiken för att komma in på den utbildning jag vill. 

- Matematiken jag lär mig under denna kurs behöver jag för att lära mig andra ämnen. 

För att mäta hur mycket Nöje eleven får ut av att läsa denna kurs så har påståenden som rör sig om 

dess attityd till matematik använts. Attityden kan bero på om den tycker det är viktigt eller roligt och 

om den har en kunskapstörst. Detta för att man kan få ut någonting positivt ur det även om man inte 

tycker det är roligt.  Följande tre påståenden har använts: 

- Jag läser denna kurs för att jag vill lära mig mer matematik 

- Jag läser denna kurs för att jag tycker matematik är roligt 

- Jag tycker att det är viktigt att kunna matematik 

Vid mätning av hur viktigt eleven tycker det är att Göra bra ifrån sig så har påståenden som handlar 

om hur viktig eleven tycker att kursen är, hur viktigt denne tycker det är att kunna matematik samt 

hur viktigt det är att kunna applicera den på problem. Även detta för att försöka täcka in flera 

områden inom underkategorin. Påståendena som användes för att mäta detta var: 

- Det är viktigt för mig att klara av matematik kursen. 

- Att lära mig så mycket matematik som möjligt under denna kurs är en sak jag tycker är viktig. 

- Jag tycker att det är viktigt att kunna lösa problem med hjälp av matematik. 

Påståenden som har använts för att mäta Kostnaden är uppdelad i två olika kategorier. En som 

undersöker huruvida eleven behöver offra någonting. Det kan handla om antingen tid eller att eleven 

behöver prioritera bort någonting. Ett påstående handlar om huruvida eleven tycker att det är värt 

att göra dessa uppoffringar eller inte. De tre påståenden som har använts för att mäta Kostnaden är: 

- Jag kommer behöva skära ned på ett fritidsintresse för att klara av denna kurs. 

- Jag kommer behöva lägga ned mycket tid och energi för att klara av denna kurs 

- Jag har ingenting emot att lägga ned ordentligt med tid så länge jag är säker på att jag klarar 

av kursen. 

5.4.2 Intervju 

Då det valdes frågor till intervju så var det ett par bakomliggande faktorer som togs i åtanke. Först 

och främst så var det syftet med intervjustudien vilket var dels att bredda svaren från enkätstudien 

och höra lite vad elevens främsta anledningar till att läsa kursen var.  Att få en anknytning till 

vardagen och se vilka faktiska anledningar som låg bakom t.ex. avbrott av kursen var ett annat mål 

med intervjuerna. Målet med intervjun var även att kunna svara på forskningsfråga fyra, Hur 

beskriver elever som ej fullföljt kursen under utsatt tidsram sina förväntningar av kursen, värdet med 

kursen samt vad som gjorde att de ej fullföljde kursen?  

För att den skulle kunna användas för att bredda och stötta enkätstudien så var målet att ha frågor 

där svaren kunde ses och kategoriseras efter de omarbetade kategorierna till Expectancy-Value 

Theory. Exempel på frågor som användes i detta syfte, tillsammans med vad de var tänkta att mäta: 

Hur såg dina mål för kursen ut? – Förväntningar/Att göra bra ifrån sig 

Hur tycker du att det var att läsa kursen? – Nöje/Kostnad 

Hur kommer det sig att du läser just denna kurs? – Värde 
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Vad tyckte du om matematik innan du började läsa kursen? – Förväntningar 

För att sedan försöka få en anknytning till vardagen och höra med de intervjuade vad de trodde var 

orsaker till att de ej fullföljt kursen så använda jag mig av ett antal frågor. Samma frågor användes 

även för att svara på forskningsfråga fyra samt att få en koppling till vardagen. Exempel på dessa 

frågor var: 

Har det varit lätt/svårt att hitta motivation för att göra det som krävts under kursens gång? 

 Hur, om, har din motivation varierat under kursens gång? 

 Om den varierat, vad fick dig att känna dig mer/mindre motiverad? 

Hur kom det sig att du valde att hoppa av kursen? (Om avbrott) 

 Om tidsbrist, vad tog upp tiden? 

Har du kunnat lägga den tid du velat? 

 Om ja, har du behövt dra ned på något annat intresse/vardagssyssla för att hinna 

med kursen? 

 Om nej, vad har det funnits för anledningar till att du inte kunna lägga ned den tid 

du velat? 

Resterande frågor finns i intervjuguiden som kan hittas i Bilaga 1. De utvalda frågorna är inte 

viktigare än de som ej valts ut utan användes enbart för att exemplifiera valet av frågor. 
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5.5 Dataanalys 
Här nedan kommer det att förklaras hur dataanalysen för samtliga delar av det insamlade materialet 

utfördes. 

5.5.1 Enkäten 

I denna studie så användes medelvärde för att presentera resultatet. Detta är dock inte det optimala 

sättet för samtliga påståenden men valdes att användas då det passade de flesta påståendena. 

Svaren för medelvärde och median följdes åt och båda sätten att redovisa resultaten hade varit 

lämpliga att använda, men medelvärde valdes för att kunna se mer detaljerade skillnader. Det  valdes 

att använda endast ett sätt att presentera resultatet för att vara konsekvent och göra det mer 

lättförstått för läsaren. Vid ett par frågor så fanns det intressanta resultat där varken median eller 

medelvärde var den mest lämpliga måttstocken. Dessa resultat har kommentarats i  text under 

resultatdelen och samtliga resultat (median, medelvärde och individuella svar) har presenterats i 

Bilaga 3. 

Av de 159 enkäterna som skickades ut så kom det in 49 svar totalt. Analysen av dess svar började 

genom att ta fram ett medelvärde av alla de svarande på enkäten till vardera påstående. Sedan togs 

medelvärdet fram till vardera underkategori och slutligen till vardera huvudkategori. 

Då alla de svarande hade fått ett betyg i kursen så delades de svarande in i två grupper utifrån betyg. 

Den ena gruppen var de som fullföljt kursen inom tidsramen med ett godkänt eller högre betyg. 

Denna grupp kommer hädanefter kallas för ”fullföljt”. Den andra gruppen var de som fullföljt kursen 

inom tidsramen men med ett icke godkänt betyg, de som valt att avbryta kursen samt de som valt att 

ändra kurstakt till en långsammare kurstakt så de ej hinner läsa klart kursen inom studiens tidsram. 

Hädanefter kommer dessa att benämnas vid ”ej fullföljt”. Vid summering av huvudkategorin Värde 

ingår ej underkategorin Kostnad i dess medelvärde. Kostnad redovisas och analyseras som en enskild 

punkt på grund av att den skiljer sig från andra kategorier. Det skiljer sig i det avseende att det mäter 

hur mycket det kostar dem i tid/energi/prioriteringar att läsa kursen och det kan uppfattas negativt. 

Sedan gjordes valet att inte räkna ut något medelvärde för denna kategori utan att bara att räkna 

medelvärde på de enskilda frågorna. Detta gjordes eftersom det inte är önskvärt att ha 

genomgående höga svar på dessa frågor. Detta på grund av att två frågor handlar om vilka 

uppoffringar som måste göras medans en påstående handlar om huruvida de tycker dessa 

uppoffringar är värda att göra eller inte.  

5.5.2 Intervju 

Intervjuerna transkriberades var för sig och när samtliga intervjuer var transkriberade så delades de 

intervjuades svar upp i tre grupper. De grupperades efter vilket område deras svar rörde. Desas tre 

områden var Värde, Förväntningar och Kostnad. När samtliga intervjuer delats upp i dessa tre 

grupper så skapades tre nya dokument, en för varje grupp. Dessa dokument fylldes med de svar som 

hörde till respektive grupp . 

Sedan så sammanställdes det vad varje intervjuad elev hade sagt utifrån varje kategori ur den 

omarbetade versionen av expectancy-value theory. När detta var gjort så letades det efter likheter 

och olikheter. Dessa samband och olikheter sammanfattades sedan till sammanhängande text som 

redovisades i resultatdelen. 
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Efter att intervjuerna analyserats utifrån teorin så tittades intervjuerna igenom en extra gång. Detta 

gjordes för att se vad eleverna angett för svårigheter och vad de tyckte hade varit den största 

anledning till att de inte lyckats med kursen. Även detta sammanställdes till sammanhängande text 

och redovisades i resultatdelen. 
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6. Resultat 
Under denna rubrik kommer enkätsvaren från alla de svarande att redovisas, sedan jämförs 

enkätsvaren från de som fullföljt kursen mot de som ej fullföljt kursen. Efter det så redovisas 

resultaten från de uppföljande intervjuerna. 

6.1 Alla svar på enkäten 

 

Figur 4: Diagram över medelvärdet för alla svar till alla frågor förutom de angående Kostnad, uppdelat i de två 

huvudkategorierna 

I figur 4 ses vad eleverna från enkätundersökningen hade för grundläggande inställning till kursen. I 

Värde ingår Göra bra ifrån sig, Nöje och Användbarhet och i Förväntningar så ingår Självtillit och 

Tidigare erfarenheter. När man tittar på detta allmänt så är värdena för de båda över 3 vilket betyder 

att de svarande lutade mer åt att instämma helt än att inte instämma alls. Vi ser även att de elever 

som svarat på denna enkät finner mer motivation för kursen i Värde än vad de gör från 

Förväntningar. 

6.1.1 Förväntningar 

 

Figur 5: Diagram över medelvärdet för alla svar på de frågor som rör Förväntningar, uppdelat i de två 

underkategorierna till Förväntningar. 

Inom underkategorier till Förväntningar kan vi se i figur 5 att det lägsta medelvärdet bland de 

svarande återfinns bland Tidigare erfarenheter. De elever som läste matematik och svarade på min 

enkät hade alltså inte överhängande goda erfarenheter av matematik utan deras medelvärde låg och 

balanserade vid 3.0. Detta betyder att de ligger mitt emellan Instämmer helt och Instämmer inte alls. 

Om vi tittar på kategorin Självtillit så ser vi att vi har ett något högre värde och att de där lutar lite 

mer åt Instämmer helt. 
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Figur 6: Diagram över medelvärdet för alla svar till de enskilda frågor som tillhör Förväntningar. Blå staplar 

behandlar frågor som handlar om Tidigare erfarenheter medans röd stapel behandlar frågor som handlar om 

Självtillit. 

Om vi sedan går in på detaljnivå för att se på svaren för samtliga påståenden så ser vi i figur 6 att här 

ligger svaren lite mer samlade än under värde. De allra flesta värden för tidigare erfarenheter (blå 

staplar) ligger och balanserar runt 3.0. Vi kan se att matematik inte är någonting de hade lätt för i 

skolan då de ligger närmre Instämmer inte alls än Instämmer helt på påståen de 11, och detta kan i 

sin tur förorsakat det neutrala tankesättet gällande matematik (se påstående 17 figur 6). 

Om vi tittar på frågorna till kategorin Självtillit (röda staplar) så ser vi att deras medelvärde är lite 

högre än de för Tidigare Erfarenheter. Åtminstone på de två frågorna som handlar om att de tror att 

de kommer klara kursen samt att de kommer orka lägga ned så mycket tid som det krävs på det. Här 

ser vi att elevernas tro på sig själva när det kommer till deras matematiska kunskap är rätt låg då 

deras svar ligger närmare Instämmer inte alls än Instämmer helt på påstående 18.  

6.1.2 Värde 

 

Figur 7: Diagram över medelvärdet för alla svar till de frågor som hör till Värde, uppdelat i de tre 

underkategorierna Göra bra ifrån sig, Nöje och Användbarhet. 

Vid studering av figur 7 så ses att det högsta medelvärdet bland de erhållna svaren tillhör 

underkategorin Göra bra ifrån. Dock så ser vi att de elever som svarat även ligger väsentligt närmare 

Instämmer helt än Instämmer inte alls för underkategorin Användbarhet. Underkategorin Nöje har 

dock fått ett medelvärde som är lägre än de två andra underkategorierna. 
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Figur 8: Diagram över medelvärdet för alla svar till individuella frågor som berör underkategorierna Göra bra 

ifrån sig(Blåa staplar), Användbarhet(Röda staplar) och Nöje (Gröna staplar). 

Vid studie av figur 8 är det ett par påståenden där resultaten ligger nära antingen Instämmer helt 

eller Instämmer inte alls. Av de enskilda frågorna så är det fyra frågor som har ett medelvärde över 

4.0, detta betyder att det är påståenden som eleven instämmer väl med.  Vi kan se att dessa fyra 

frågor handlar om att de tycker det är viktigt att kunna matematik, att de vill lära sig så mycket som 

möjligt, att det är viktigt att klara av kursen samt att de måste ha kursen för att komma in på en 

universitetsutbildning. 

Det höga snittvärdet på påstående 1 visar på att elevernas svar ligger väldigt nära Instämmer helt och 

de tycker det är viktigt att klara av kursen. Detta kan förklaras med hjälp av att de behöver kursen för 

att komma in på en utbildning de valt (påstående 8) samt att de tycker att matematik är viktigt att 

kunna och att de vill lära sig så mycket som möjligt. Dock så verkar det som att eleverna ej läser 

kursen för att de tycker matematik är roligt då påstående 10 är det enda påstående inom Värde som 

ligger närmare Instämmer inte alls än Instämmer helt. 

Det höga medelvärdet på påstående 8 skulle kunna hänga ihop med de höga svaren på på stående 6 

och 12 i figur 6. De tycker det är värt att lägga ned tid på kursen och de tror de kommer att klara den 

för att de vill komma in på en framtida utbildning. 
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6.1.3 Kostnad 

 

Figur 9: Diagram över medelvärdet för alla svar till de enskilda frågor som tillhör underkategorin Kostnad. 

I figur 9 ser vi svaren på frågorna som hade med kostnad att göra. Vi kan läsa av att de elever som 

läste denna kurs lade stor vikt vid att klara kursen då de tycker det är värt att lägga ned mycket tid 

för att vara säkra på att klara av den då. Detta på grund av att deras medelvärde på påstående 15 

ligger betydligt mycket närmare Instämmer helt än Instämmer inte alls. Man ser även att de 

instämmer väl med att de behöver lägga ned mycket tid och energi för att klara kursen, så pass 

mycket att de kommer behöva skära ned på ett fritidsintresse för att hinna med (påstående 9). 

6.1.4 Övergripande resultat 

Studiens första forskningsfråga lyder ”Vilka förväntningar på matematikkursen har eleverna i den 

undersökta gruppen, och vilket värde har matematikkursen för eleverna i den undersökta gruppen?”.  

Från resultatet kan man se att de som läser kursen inte har haft goda erfarenheter av matematik 

samt att de anser sig att inte ha lätt för matematik(se påstående 11 och 18 figur 7). Man kan även se 

att eleverna tillskriver kursen ett högt värde. Detta då de anser att kursen passar bra in i deras 

framtidsplaner samt att de tycker det är viktigt att klara av kursen (se figur 9 påstående 1 och 

påstående 8). Två andra anledningar till att de anser kursen vara viktigt är att de vill lära sig så 

mycket matematik som möjligt samt att de anser att matematik är ett viktigt ämne (se figur 9 

påstående 7 och påstående 16). Från detta resultat kan man se att de elever som svarat på enkäten 

gör det mer för att kursen är viktig för dem än deras tro på deras egen matematiska förmåga och 

tidigare erfarenheter av kursen. 
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6.2 Jämförelse mellan de som fullföljde och de som ej fullföljde 
Här nedan kommer enkätsvaren att presenteras utifrån två olika grupper. De svarande som fullföljt 

kursen, denna grupp innehåller enkätsvar från 31 elever som fått betyg G, VG eller MVG. Den andra 

gruppen kallas Ej Fullföljt och innehåller 18 elever. I gruppen Ej Fullföljt är det tre elever som valt att 

hoppa av kursen, tre elever som bytt till en lägre kurstakt och 12 elever som fullföljde kursen med 

slutbetyget IG. 

 

Figur 10: Diagram över medelvärdet för alla svar till påståendena som rörde kategorierna Värde och 

förväntningar. Svaren är uppdelade på två grupper, de som fullföljt och de som ej fullföljt kursen. 

Figur 10 visar resultaten från studien då de svarande har delats upp i två grupper, nämligen fullföljt 

och ej fullföljt.  Figur 10 visar att de som fullföljt kursen ligger närmre Instämmer helt inom både 

Värde och Förväntningar. Detta kan tolkas som att de som klarat kursen var motiverade i en högre 

grad än de som ej klarade kursen.  

6.2.1 Förväntningar 

 

Figur 11: Diagram över medelvärdet för alla svar till underkategorierna till Förväntningar nämligen Tidigare 

Erfarenheter och Självtillit. Svaren är uppdelade på två grupper, de som fullföljt och de som ej fullföljt kursen. 

Vi såg tidigare i avsnitt 4.2 att huvudkategorin Förväntningar hade överlag lägre medelvärde än 

Värde och det är också här det är störst skillnad mellan de två grupperna. Figur 11 visar på att även 

här så har de som fullföljt kursen ett högre medelvärde på svaren än de som ej fullföljt kursen i 

samtliga kategorier. Om vi tittar på kategorin Tidigare erfarenheter så ser vi att de som ej fullföljt 

kursen har ett medelvärde på frågorna som ligger närmare Instämmer inte alls än Instämmer helt. 

Detta betyder att bland de som svarade på enkäten så kan följande slutsats dras. Om en elev 

påbörjar kursen med negativa tidigare erfarenheter av matematik så ökar risken att man ej klarar av 

kursen. 
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Figur 12: Diagram över medelvärdet för alla svar till de enskilda frågorna som underkategorierna till 

Förväntningar. Dessa är Tidigare erfarenheter (Frågor 5, 11 och 17) samt Självtillit (Påstående 6, 12 och 18). 

Resultaten är uppdelade på två grupper, de som fullföljt och de som ej fullföljt kursen. 

Figur 12 visar i större detalj svaren på de individuella påståendena till Förväntningar och från figuren 

kan det ses att den största skillnaden mellan de två grupperna är vid påståendena 11 och 17. Dessa 

betyder då att de som ej fullföljt kursen hade överlag en mindre positiv bild av matematiken än de 

som fullföljde kursen. Detta då medelvärdet för gruppen Ej fullföljt på påstående 11 ligger närmare 

Instämmer inte alls medans de som fullföljt kursen ligger närmare instämmer helt . Värt att notera 

här är dock att de elever i kategorin Fullföljt har spridda svar på påstående 11 (Se Bilaga 3).  Svaren 

var jämnt fördelade över samtliga alternativ vilket inte gör dem till en enhetlig grupp i detta 

påstående. Dock så ser man en klar skillnad mot Ej fullföljt då deras svar ligger övervägande nära 

”Instämmer inte alls”. De tänker inte heller i samma utsträckning positiva tankar då de tänker på 

matematik (se påstående 17).  Om man tittar på de individuella svaren för påstående 17 (Bilaga 3) så 

kan man se att drygt 40 % hade svarat Instämmer inte och att de därför inte anser sig vara duktiga på 

matematik. Man skulle kunna säga att de som gått in i kursen med dåliga tidigare erfarenheter och 

ser på matematiken på ett negativt sätt har en sämre chans att klara av kursen.  

Elevernas syn på sin egen förmåga i matematik är inte hög hos någon av de två grupperna 

(påstående 18) utan de som klarar kursen lägger sig mitt emellan Instämmer helt och Instämmer inte 

alls medans de som ej fullföljt kursen inte anser sig vara duktiga på matematik. Detta gällde dock inte 

alla som inte fullföljde utan deras svar var ganska jämnt fördelat på den negativa halvan av 

svarsalternativen. Det betyder att många hade en negativ inställning till sin egen förmåga även om 

alla inte hade det . Men trots att de inte riktigt tror på sin matematiska förmåga så har de som 

nämnts tidigare en säkerhet i att de kommer klara av kursen.  
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6.2.2 Värde 

 

Figur 13: Diagram över medelvärdet för alla svar till underkategorierna till Värde. De tre underkategorierna är 

Göra bra ifrån sig, Användbarhet och Nöje. Svaren är uppdelade på två grupper, de som fullföljt och de som ej 

fullföljt kursen. 

Från figur 13 kan man utläsa att de som fullföljt kursen har ett högre medelvärde på deras svar än de 

som ej fullföljt. Man ser även att skillnaden mellan de två grupperna tydligare då det gäller Nöje och 

Användbarhet. Skillnaden i medelvärde till kategorin Göra bra ifrån sig är inte särskilt stor (4,3 mot 

4,1). Från detta kan man dra slutsatsen att om en elev tillskriver kursen ett högre värde kan det öka 

elevens chanser att fullfölja kursen med ett godkänt eller högre betyg.  Samtliga av de som läst 

kursen har tyckt att det varit viktigt att göra bra ifrån sig. Gruppen Ej Fullföljt har ett högt medelvärde 

(4.1) på deras svar till denna kategori. Och även om de som fullföljt hade ett ännu högre medelvärde 

(4.3) så kan kategorin rimligtvis inte ses som en avgörande faktor då det kommer till resultatet.  
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Figur 14: Diagram över medelvärdet för alla svar till de enskilda frågorna som tillhör Värde och dess 

underkategorier.  Påstående 16, 10 och 4 hör till Nöje, påstående 14, 8 och 2 hör till Användbarhet och 

påstående 13, 7 och 1 hör till Göra bra ifrån sig. Svaren är uppdelade på två grupper, de som fullföljt och de 

som ej fullföljt kursen. 

Vid studie av de enskilda frågorna som gäller Värde och är uppdelat mellan de två grupperna så ser vi 

i figur 14 att de som fullföljt kursen har ett högre medelvärde på alla påståenden jämfört med de 

som ej fullföljt kursen. Dock så finns det fortfarande många frågor där de som ej fullföljt kursen har 

ett väldigt högt medelvärde. T.ex. så har de 4.7 som medelvärde på påståendet som handlar om hur 

viktigt det är för dem att klara av kursen vilket betyder att de är väldigt nära att instämma helt med 

det påståendet. Det finns alltså inte ett problem bland de elever som ej fullföljt kursen då det 

kommer till hur viktigt de anser att det är att lyckas. Man ser även att de ligger nära Instämmer helt 

på påståendet som handlar om att de behöver denna kurs för att komma in på en utbildning. Om vi 

sedan tittar åt andra hållet och ser vilka frågor de ligger närmre Instämmer inte alls så är det endast 

påståendet om att de läser kursen för att det är roligt som ligger nära Instämmer inte alls. Även de 

som fullföljt kursen har ett lågt snittsvar på denna. Dock så har nästan 50% av de som ej fullföljt 

kursen svarat Instämmer inte på detta vilket inte riktigt speglas i medelvärdet, detta kan jämföras 

med de som fullföljt där endast 21 % hade svarat Instämmer inte (Bilaga 3). 

Även om de som fullföljt kursen har ett högre medelvärde på alla påståenden så är det ett par 

påståenden där de ligger nära varandra. Ett exempel på det är fråga 13, där det efterfrågas hur viktigt 

de tycker det är att kunna lösa problem med hjälp av matematik, här är endast skillnaden 0.1 (3.7 

mot 3.6), vilket är en väldigt liten skillnad. 
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6.2.3 Kostnad 

 

Figur 15: Diagram över medelvärdet för alla svar till de tre enskilda påståendenna som tillhör Kostnad. 

Uppdelat på två grupper, de som fullföljt och de som ej fullföljt kursen. 

I figur 15 kan det avläsas att här ligger de båda grupperna nära varandra i medelvärde på samtliga 

påståenden. Detta är unikt för kategorin Kostnad då det annars har varit gruppen fullföljt som legat 

över på samtliga påståenden. 

Resultaten i figur 15 visar på att samtliga elever behöver göra uppoffringar för att klara av kursen. 

Både de elever som klarade och de som inte klarade kursen ansåg att de behövde skära ned på 

fritidsintressen och lägga ner mycket tid och energi på kursen. Dock så ser vi också att båda 

grupperna tycker att det är värt att lägga ned tiden på det. Från detta kan vi utläsa att av de som ej 

blev godkända bland de tillfrågade så handlade det inte om att de tyckte att kursen var oviktig utan 

de värderade det som att det var värt att lägga ner tiden på kursen så de klarade den. Detta 

påstående går hand i hand med resultatet att det är viktigt för båda grupper att klara av kursen. 

Resultaten här skulle då kunna säga oss att bland de tillfrågade så är Kostnad inte direkt avgörande 

för hur en elev kommer prestera på kursen medans ett högt värde i både Förväntningar och Värde är 

högre för de som klarar kursen. 

6.2.4 Övergripande resultat 

Vid återkoppling till forskningsfråga nummer två; Vilka skillnader i Förväntningar och Värde finns det 

hos elever som fullföljer och de som ej fullföljer matematikkursen i den undersökta gruppen? Jag 

skulle säga att resultatet på denna undersökning pekar på att det finns en skillnad mellan dessa 

grupper. Man kan se att på samtliga påståenden för Värde och Förväntningar så ligger de som 

fullföljt kursen högre än de som ej fullföljt kursen. Från resultaten kan man se ett samband mellan ett 

högt Värde och höga Förväntningar och i vilken utsträckning elever fullföljer kursen. Detta då de som 

fullföljt kurser har ett högre medelvärde på de flesta påstående jämfört med de som ej fullföljt den. 

Resultaten visar på att den största skillnaden mellan de som fullföljt och ej fullföljt är störst i 

kategorin Förväntningar och underkategorin Tidigare erfarenheter. Vad detta betyder skulle kunna 

vara att elever som haft lättare för matematik under sin tidigare skolgång och har en positivare 

inställning har större chans att klara av kursen. De har även bättre självförtroende då det kommer till 

matematiken. 

3,8 

4,4 4,4 

3,8 
4,3 4,5 

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

3. Jag kommer behöva skära
ned på ett fritidsintresse för

att klara av denna kurs

9. Jag kommer behöva lägga
ned mycket tid och energi för

att klara av denna kurs.

15. Jag tycker att det är värt
att lägga ner mycket tid på
den här kursen så att jag är

säker på att jag klarar av den

Ej fullföljt Fullföljt



29 
 

Under kategorin Kostnad så ligger de båda grupperna väldigt nära varandra och båda grupperna 

anser alltså att detta är en tidskrävande uppgift och prioriteringar måste göras för att de ska klara 

den. Så överlag så kan man säga att det inte verkar vara skillnader i arbetsbörda som skiljer de som 

fått godkänt mot de som ej fått godkänt. Båda grupperna verkar behöva arbeta hårt för att lyckas 

fullfölja kursen. Skillnaden mellan de två grupperna ligger då snarare i vilket värde och förväntningar 

de tillskriver kursen. 

6.3 Resultat från intervjuerna 
Under denna rubrik så kommer resultaten från intervjuerna sammanfattas utifrån vald teori i 

ordningen:  förväntningar, värde och kostnad. Sist så sammanfattas vad de intervjuade trodde gjorde 

att de ej klarade kursen. Vid citaten så har de intervjuade eleverna döpts om till IG1, IG2, IG3, IG4, 

AVB1 och AVB2. IG betyder att de fått IG som slutbetyg medans AVB betyder att de satt avbrott på 

kursen. 

Vid intervjuanalysen av hur elevernas Förväntningar på kursen påverkar deras motivation så ses att 

bland de intervjuade så hade hälften läst kurser på distans förut och för hälften var det första 

gången. Dock så var det ingen av de intervjuade som uttryckte ett missnöje för metoden utan snarare 

att det var bra, detta på grund av ett antal olika anledningar. Dels så var det många bland de 

intervjuade som jobbade heltid eller mer så vanlig klassrumsutbildning var inte ett alternativ. 

Samtidigt fanns det de som valt att testa på distans då den vanliga skolan inte fungerat för dem. 

IG2: Att jag kände att jag ville prova någonting annat, för skolan fungerade inte för mig direkt. 

Inte matte i alla fall. Och jag har fungerat bra då jag sitter ensam och studerar så det var mest 

därför jag valde distans. För att prova på något nytt. 

AVB1: Det funkar jättebra med mitt jobb (att läsa på distans), jag jobbar som lokförare skift 

dårå 

Om man tittar på vilken Självtillit eleverna har så kan man se att de jag intervjuade som hoppade av 

kursen har en högre grad av Självtillit till sig själva. De som hoppat av uttrycker i större grad att de 

tror att de kommer klara den utan problem när de sätter igång med kursen igen. Bland de som 

fullföljt kursen men med ett IG i betyg så var det betydligare vanligare att de gick in med lägre mål. 

Målet var vanligtvis att få godkänt i kursen och de la inte så mycket mer vikt än så på betyget.  Vid 

samtal med de intervjuade så kom det fram att det var vanligt att motivationen blev mindre och att 

de ofta behövde en paus om de fastnade på något problem samt om det tappade 

verklighetsanknytning. 

Man kan även se bland de som fick IG att deras tidigare erfarenheter var av negativ karaktär. Detta 

då en majoritet av de intervjuade hade läst kursen tidigare men antingen hoppat av eller fått IG den 

gången. En del av de som fick IG uttrycker även tvekan på sin egen förmåga inom matematik men 

detta förekom inte hos de som satte avbrott. Detta stämmer även väl överens med resultaten från 

enkäten (se figur 12 sida 25). 

IG2: aaa, jag har svårt för matte allmänt men nu gick det bättre än vad det gick i skolan i alla 

fall. 

IG1: Ansåg sig själv ha svårt för matematik. 
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Om man tar en titt på vilket Värde de intervjuade eleverna tillskriver kursen så kan man se att de 

anledningar majoriteten av de intervjuade eleverna uppger är väldigt lika de resultat som setts från 

enkäten. De gjorde valet att läsa denna kurs på grund av att den passar bra in i deras framtidsplaner 

och att kursen är användbar för dem samt att de kunde hämta motivation från det, denna anledning 

passar in i kategorin Användbarhet. Även om en stor del av de intervjuade läste kursen för att 

komma in på en framtida utbildning så fanns det andra anledningar till att det passade in i deras 

framtidsplaner. Dessa anledningar var bland annat för att förbättra resultatet på högskoleprovet eller 

att kursen behövdes för att få vissa jobb.   

Vid analys av hur mycket motivation de intervjuade eleverna finner i underkategorin Nöje så kan man 

se att en majoritet av de tillfrågade eleverna fann att matematik inte var särskilt roligt att studera. 

Detta kan kopplas ihop med det låga medelvärdet på fråga 10 (se Figur 15 sida 28). Dock så fanns det 

ett spann av hur illa de tyckte om matematik. Allt från att de hatade matematik till att de tyckte det 

blev ointressant då man tappade verklighetsanknytningen. 

AVB2: Jag HATAR matematik 

AVB1: Ehh...*skratt* näe, jag har alltid haft lätt för det men jag tycker inte det är särskilt roligt 

när det blir grafer och lite... lite luddigt liksom 

Det var dock en av de intervjuade som tyckte att matematik var roligt, och denna elev skulle även ta 

möjligheten att göra ett omprov för att förhoppningsvis klara av kursen. Av det kan man se att denne 

elev finner motivation i Vikten att göra bra ifrån sig. Denna typ av motivation återfanns även bland 

fler av de intervjuade. En av de som hoppat av gjorde det på grund av tidsbrist då han kände att han 

inte kunde göra det ordentligt på grund av andra omständigheter men ändå tycker att det är viktigt 

att göra saker ordentligt. En annan elev prioriterade bort jobbet för att kunna göra bättre ifrån sig på 

kursen. 

AVB1: Näe men då förstår jag inte vitsen med att läsa någonting om man är vuxen om man inte 

satsar på VG eller MVG. Jag skulle aldrig börja läsa någonting och sen få IG på det. Det blir lite 

som att man slösar bort livet liksom. 

Kostnaden för att läsa kursen var också en faktor som påverkade de intervjuade. Samtliga av de 

intervjuade som jobbat samtidigt som de studerade uttryckte tid som ett hinder då det gäller att 

fullfölja kursen. Detta även om en av de som arbetat gått ner i arbetstid för att hinna räkna så mycket 

som behövdes.  Bland de som däremot inte jobbat så nämner de att det inte varit något problem att 

sitta ned med matematiken så mycket som det behövdes. 

Båda två av de intervjuade som läst Matematik B på heltid nämnde att det blev väldigt stressigt att 

läsa kursen på tre veckor och att det troligtvis hade gått bättre om de läst den över fem veckor 

istället. 

IG3: Jag kanske önskar att jag hade läst den på 5 veckor istället i alla fall för 3 veckor. Det blev 

väldigt, väldigt kort för en hel kurs. 

Under intervjuerna så angav de intervjuade flera olika anledningar till vad de tyckte gick dåligt, 

alternativt vad de trodde gjorde att de inte klarade det.  Om man tar en titt på de som satt avbrott på 

kursen och vilka anledningar de har för att göra det så har de inte med deras Förväntningar på 

kursen då båda två är motiverade och vill läsa kursen. Det är snarare yttre omständigheter, det vill 
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säga saker som inte har med kursen i sig att göra, som gör att de väljer att tillskriva kursen ett lägre 

Värde än andra aktiviteter och väljer att prioritera bort kursen temporärt då tiden inte räcker till.  En 

av de som satte avbrott gjorde så på grund av dödsfall inom familjen och denne kände att det inte 

fanns energi och motivation till både arbete och studier och valde därför att prioritera bort studierna. 

Den andre intervjuade som satte avbrott gjorde samma prioritering då han fått en tyngre 

arbetsbelastning på jobbet med nya uppgifter som alla påbörjats i samband med kursstart. Detta 

gjorde att han valde att prioritera bort studierna för att fokusera på jobbet och sedan återkomma till 

studierna då det lugnat ned sig. 

Bland de intervjuade som fullföljt kursen med IG i slutbetyg så gjordes inte samma prioriteringar som 

bland de som hoppat av. Två av de fyra jobbade ingenting under denna tid och en tredje hade dragit 

ned på jobbet för att hinna med kursen. 

Av de intervjuade som fullföljde kursen men med ett IG i betyg så var det blandade anledningar till 

varför de trodde att de inte klarade det. En av de intervjuade hade jobbat väldigt mycket och hade 

fått lov att ta med sig matematikboken överallt för att läsa lite då och då. Den eleven ansåg att 

tidsbristen var den största anledningen till att det gick dåligt och trodde att det skulle gå bättre om 

denne läste kursen på fem istället för tre veckor. Bland de resterande tre intervjuade så var det två 

olika anledningar som uppkom. Den ena var att då de tyckte att matematik var ett tråkigt ämne så 

hade de svårt att hitta motivation till att räkna med boken och sköt ofta på det några dagar. Detta för 

att sedan göra det på grund av dåligt samvete. En annan anledning de uppgav till att de tappade 

motivation var när de fastnade på en uppgift så krävdes det en paus för att ta upp boken ett par 

timmar senare. Detta hör ihop med den andra anledningen de uppgav vilket enligt dem var att de har 

och har haft svårt för matematik i allmänhet.  

6.3.1 Övergripande resultat 

Resultatet från intervjuer svarar på rapportens tredje forskningsfråga som lyder: ”Hur beskriver 

elever som ej fullföljt kursen under utsatt tidsram sina förväntningar av kursen, värdet med kursen 

samt vad som gjorde att de ej fullföljde kursen? ” 

Man kan från intervjuerna se att de som valde att hoppa av kursen gjorde det på grund av yttre 

faktorer. Detta betyder att det inte var något särskilt med själva kursen och deras förväntningar som 

gjorde att de hoppade av. Detta kan man även stödja med att både av de intervjuade som hade 

hoppat av tänkte läsa om kursen och hade som avsikt att fullfölja den. 

De elever som fick IG i slutbetyg beskrev dock sin uppfattning av matematik och om kursen 

annorlunda. De allra flesta tyckte att matematik var tråkigt, att de emellanåt hade svårt att hitta 

motivationen, speciellt när det började gå dåligt. De elever som fått IG i betyg uttryckte även att de 

anser sig själva ha och ha haft svårt för matematik. De elever som jobbade samtidigt som de studera 

beskrev även tidsbrist som ett stort problem då de inte kunnat sitta tillräckligt mycket och räkna. De 

hade alltså låga tillit till sin egen förmåga och dåliga tidiga erfarenheter, även om de tyckte att kursen 

i sig var viktig. 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
Från resultaten ur denna enkätstudie så kan vi se att det var en större skillnad mellan de både 

grupperna då det kommer till Förväntningar än vad det var vid Värde. Detta kan ha att göra med ett 

flertal olika saker.  Anledning till att de ligger närmre i Värde tror jag är för att samtliga elever har 

gjort ett aktivt val att läsa denna kurs. De kanske tar lån, tar tjänsteledigt eller offrar fritid för att läsa 

detta. För att göra sådana uppoffringar så måste man nästan prioritera kursen rätt högt. Samtidigt så 

är det svårare att ändra sina Tidigare erfarenheter. Har du tidigare haft problem med en kurs, kanske 

på gymnasiet, så sätter det nog en törn i självförtroendet. Med sämre tillit till sin egen förmåga så 

försämras resultaten då det blir lättare att ge upp då man fastnar på ett tal. 

Man kan även se möjliga kopplingar mellan resultat på olika påståenden och kategorier.  Påstående 

18, ”Jag anser mig vara duktig på matematik”  kan mycket möjligt vara kopplat till deras Tidigare 

erfarenheter av matematik. Har de lyckats dåligt med matematikkurser tidigare så kan detta påverka 

synen på deras egen förmåga inom området. 

Vi ser även att de som ej fullföljt kursen visade på bristande tillit till sin egen matematiska kunskap, 

trots detta så är det säkra på att de kommer fullfölja kursen (se figur 12 sida 25). Detta kan nog 

kopplas ihop med det faktum att de tycker det är värt att lägga ned mycket tid på kursen så att de är 

säkra att de klarar av den (se figur 15 sida 28) samt att de prioriterar att klara av kursen högt (se figur 

14 sida 27). Då båda grupperna har väldigt höga medelvärden i  underkategorin Göra bra ifrån sig så 

kan man tänka sig att detta är något som krävs för att man ska ta tag i studierna och inte någonting 

som är särskilt för en av grupperna. 

Jag tycker att min studie visar precis som Menager-Beely (2001) att det finns ett positivt samband 

mellan ett högt värde verkar och huruvida eleverna fullföljer kursen eller ej. Även om skillnaden i 

medelvärde mellan de som fullföljt och ej fullföljt inte är stor så är det fortfarande så att de som 

fullföljt kursen ligger högre i samtliga tre underkategorier och alla påståenden som hör till dem. 

Detta borde tala för att ett högt Värde förbättrar dina förutsättningar för att lyckas med kursen. 

Man kan dra slutsatsen att de som svarat på enkäten och läser kursen ej har haft överhängande goda 

erfarenheter och att de anser sig själva inte ha lätt för matematik.  Detta är kanske inte så konstigt då 

Matematik A är obligatoriskt på gymnasiet så de som läser denna kurs på Komvux vid ett senare 

tillfälle läser den antingen för att de inte läst alternativt inte klarat den på gymnasiet eller för att de 

vill läsa upp betyget de tidigare fick. Detta är dock inte sant i samma utsträckning för de som läser 

Matematik B. Eftersom Matematik B inte är ett obligatoriskt ämne så är det många som läser den för 

första gången på distans.  Vilket gör att de har lite andra förutsättningar än de som läst, och 

möjligtvis misslyckats med en kurs tidigare. Därför vore det intressant att göra en studie som 

studerade skillnader på motivation mellan kurser istället för mellan de som fullföljt och ej fullföljt 

kursen. Detta för att se om de går in med en annan inställning om de läst kursen förr eller ej. 

Ett intressant resultat är dock att även om de som ej fullföljt kursen har dåliga erfarenheter av 

matematik och inte hade särskilt lätt för det tidigare så går de inte in i kursen med en negativ 

inställning. Snarare har de en ganska neutral inställning. De tror även på sig själva och är rätt säkra 

att de kommer att klara av kursen, de påbörjar kursen med målet att klara av den trots negativa 
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tidigare erfarenheter. Det borde kunna tala för att deras inställning inte påverkas så starkt av tidigare 

erfarenheter, alternativt att de har funnit ny motivation sen senast. 

I min enkätstudie så finns det även en skillnad mellan de två grupperna då det kommer till kategorin 

Användbarhet (4,0 mot 3,5 i medelvärde, se figur 13 sida 26) vilket stämmer väl överens med 

Weihuas (2011) resultat. Även om Weihua har studerat elever i klassrumsmiljö så har vi matematiken 

som gemensam nämnare.  

Smith och Fergusons (2005) resultat om att de som läser på distans ofta har en mindre akademisk 

bakgrund stämmer bra med min undersökta grupp. Vi ser att väldigt många av de som svarat på 

enkäten läser kursen för att de behöver den för att komma in på en framtida utbildning. Det 

stämmer även överens bra med de intervjusvar som erhölls då ett par av de intervjuade hade fått IG 

på matematikkurserna under gymnasiet.  Vi kan även se att den kategori där det är störst skillnad 

mellan dessa två grupper är just Tidigare erfarenheter där de som ej fullföljt kursen ligger betydligt 

lägre än de som fullföljt kursen. 

Att de som läser på distans ofta har en sämre akademisk bakgrund kan vara en faktor man bör tänka 

på och ta hänsyn till om man gör en studie som jämför klassrumsundervisning med 

distansundervisning. Om skillnaden i akademisk bakgrund är stor så utgår man ifrån olika villkor och 

det kan göra så att skillnaderna mellan distansutbildning och traditionell utbildning på plats ser större 

ut än vad de egentligen är. 

Om vi ser på resultatet från de intervjuade så kan vi se att en stor del av de som ej klarade kursen 

nämnde att det var väldigt ont om tid och att det blev stressigt. Detta resultat skulle kunna förklaras 

med hjälp av resultaten från Moodys (2004) studie där hon menar att elever hoppar av för att de tror 

att kursen är enklare än vad den egentligen är.  Detta tror jag stämmer speciellt bra vid Matematik B 

på heltid vilket är en väldigt intensiv kurs där du läser en bred matematikkurs på bara tre veckor. Jag 

tror att detta är ett problem som är svårt att komma runt. Just för att många underskattar 

arbetsbördan för en distanskurs och tänker att de kan göra det på fritiden utan att behöva sluta 

jobba eller prioritera bort andra saker. När de väl börjar läsa så märker de att matematiken tar upp 

mer tid än vad de väntat sig. För att undvika detta problem så tror jag att det är viktigt att man redan 

från början informerar studenterna om att det ofta är tyngre än man väntar sig och att de får ta det i 

åtanke då de väljer kurstakt. 

Jag ser dock precis som Moody (2004) mycket positivt med distansundervisningen då det är en 

undervisningsform som håller på att växa. Den växer nog mycket på grund av den flexibilitet som 

uppkommer då studierna kan göras när som helst eftersom den inte är beroende av fasta klassrum 

och lärartider. Samtidigt så tror jag inte att den kommer att ta över helt från 

klassrumsundervisningen utan att den kommer fungera som ett bra komplement för de som vill 

studera utan att ändra för mycket på sin vardag. Som Moody (2004) skriver så är det ett arbetssätt 

som passar bra för vuxna ansvarstagande elever.  Det är just det som är distansundervisningens 

styrka och det visar sig även under intervjuerna att det som får elever att göra det medvetna valet att 

läsa på distans ofta baserar sig på att kostnaden för detta inte blir alltför hög. De kan läsa det på 

kvällar och helger så behöver de inte prioritera bort något annat de tillskriver högre värde, t.ex. 

arbete. 
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Smith och Ferguson (2005) visade i sin studie att det var en större del elever som hoppade av då de 

läste på distans än i klassrum och då är det ju självklart någonting man vill motverka, hur skulle man 

då kunna motivera elever att fortsätta sina studier? Distansstudier används i huvudsak av de som 

läser matematik för att komma in på en utbildning (se fråga 8 figur 6 sida 21). Vore det då möjligt att 

man kunde ta vara på denna anledning i undervisningen för att motivera elever ytterligare? 

Det är väldigt svårt att försöka säga vad man kan göra för att öka någons motivation, speciellt då 

motivationen bottnar i eleven själv. Men det man kan göra är att fundera hur man kan utveckla 

undervisningssättet för att underlätta för eleverna. Vi ser i resultatet att Nöje är en av de kategorier 

som påverkar eleverna minst på ett positivt sätt. Vi ser även från intervjuerna att de intervjuade som 

fått IG i slutbetyg ansåg att matematik var tråkigt och att de hade svårt för det. Detta skulle kunna 

leda till slutsatsen att om man får dem att se meningen med matematik och börja tycka det är roligt 

så skulle man kunna minska antalet som hoppade av kursen. Jag tror även att när de tycker att 

matematik är roligt så blir det lite enklare för dem och de ger inte upp lika enkelt vilket gör att de kan 

fundera mer på uppgifterna. 

Sätt man kan tänkas göra för att få matematiken roligare är att försöka göra ”roligare” uppgifter. 

Kanske man bör använda sig av ett mer varierat arbetssätt och ännu mer verklighetsanknytning. Det 

kom upp bland de intervjuade att de tappade motivation när de fastnade på ett tal och att de då 

behövde ta en paus i räknandet. Jag tror att man inte har detta problem i samma utsträckning i ett 

vanligt klassrum då det finns en lärare närvarande hela tiden i klassrummet. Även om eleven inte får 

hjälp direkt den stöter på ett problem så kommer den få det under den pågående eller nästa lektion. 

Då lärare på distansundervisningar jobbar normala kontorstider så betyder det att de inte finns 

tillgängliga hela tiden. Ett alternativ för att lösa detta skulle vara att tillhandahålla någon sorts 

kvällshjälp via mail och telefon. Detta på grund av att många kan behöva hjälp med problem men får 

inte tag i lärarna eftersom de jobbar samma arbetstider som lärarna själva. Ett annat sätt vore att 

man skulle kunna lägga upp en lista med vanliga frågor och svar utöver videoföreläsningarna där man 

förklarar de vanligaste sakerna som eleverna har problem med. 

Tidigare erfarenheter är en annan kategori som de som svarade hade negativa influenser av. Dock så 

är det väldigt svårt att göra någonting åt elevers tidigare erfarenheter. Det man kan jobba med är att 

försöka få elever att bortse från dåliga erfarenheter av matematik och istället försöka få dem att 

fokusera på att skapa nya goda erfarenheter av matematik. 

Om vi tittar vad de intervjuade angett för anledning till varför de hoppat av så är det båda två yttre 

omständigheter som man som lärare inte kan göra mycket åt. Det man däremot kan vara noggrann 

med är att påpeka att det alltid finns möjlighet att börja om då livet runt om studierna har lugnat ner 

sig och motivationen samt tiden att fullfölja kursen finns. 

7.2 Metoddiskussion 
Det finns ett antal saker som man måste ta hänsyn till då man tittar på resultat i denna studie. 

Enkäten skickades ut till 159 personer och endast 49 svar erhölls vilket betyder att enkäten hade en 

svarsfrekvens på 31 % vilket är lågt. Då enkäterna skickades ut så användes en e-post adress från den 

valda skolan för att eleverna skulle känna igen adressen och på så sätt öka svarsfrekvensen. Huruvida 

detta hade någon effekt är svårt att säga eftersom det inte testades med någon annan e-post adress. 

Då det för tillfället finns massvis av spam och reklam via e-post så är min personliga tro att detta är 

en positiv faktor. För att få en högre svarsfrekvens så hade man kunnat ringa runt och ta enkäten via 
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telefon eller be dem svara på den via internet. Att göra det borde ökat svarsfrekvensen och även 

gjort resultatet mer generaliserbart, dock skulle det krävas betydligt mycket mer tid.  

En nackdel med att skicka ut enkäter via e-post är att det är väldigt lätt att glömma bort dem och det 

finns även risk för tekniska problem. Sidan där enkäten har lagts upp på kan vara temporärt nere, det 

kan bli något fel då olika e-postprogram hanterar länkar på olika sätt och så vidare. Det finns dock 

även gott om fördelar som skulle kunna påverka svarsfrekvensen på ett positivt sätt. Då en enkät via 

internet innebär mindre arbete för den som svarar (jämfört med enkät på papper) så är det varken 

tids eller energikrävande att svara på enkäten. Detta i sig kan motivera fler att svara på den. Dock kan 

det ses som en nackdel att göra enkäten via nätet då det kan kännas mindre seriöst än en enkät via 

post. 

Alla enkäter skickades ut för första gången i början av vardera elevs kurs, efter en vecka så skickades 

det ut en påminnelse och om de inte svarade på den så skickades det ut ytterligare en påminnelse 

efter en vecka från den första påminnelsen. Då det skickades ut två påminnelser med en veckas 

mellanrum så betyder det att de som svarat efter den andra påminnelsen kan ha svarat två veckor in 

i sin kurs. Under dessa två veckor så kan eleven ha hunnit läsa halva, eller vid Matematik B nästan 

hela kursen. De har då hunnit skaffa sig en uppfattning om kursen och dess innehåll samt deras 

chanser att fullföja den.  Detta gör att svaren kan differentiera lite beroende på när under sin kurs de 

har svarat då alla inte haft samma förutsättningar då de svarade på enkäten. 

Detta är ett problem som är svårt att komma åt då man gör enkäter på distansstudenter, de har så 

pass mycket eget ansvar att de kan välja göra saker när dem vill. När det dessutom var frivilligt att 

deltaga i studien så är det svårt att tvinga alla att svara direkt dom ser mailet. Hade man gjort detta i 

en vanlig klass så hade man kunna besöka klassens klassrum och bett dem fylla i det på plats. Det 

finns inget likvärdigt sätt att göra då det görs via mail. En möjlig lösning vore om man ringde upp och 

pratade med samtliga eleverna just efter man skickat ut mailet om enkäten. 

Undersökningen är även gjord på enbart en skola, detta betyder att denna skola har en stor påverkan 

på resultatet. Det finns en möjlighet att resultatet hade sett annorlunda ut om man hade undersökt 

ett flertal skolor då skolor arbetar på olika sätt. För att få ett mer generellt resultat hade man behövt 

titta på ett större antal skolor som håller på med E-learning. Jag tror dock att arbetssätten mellan 

skolor som håller på med distansutbildning på gymnasienivå är rätt liknande. 

Då det bara var 31 % som svarade så medföljer problemet att undersöka huruvida denna grupp är 

representativ eller inte. För att undersöka huruvida urvalet är representativt så har den undersökta 

gruppens resultat jämförts med föregående termins resultat (VT -11) på den undersökta skolan. För 

att få ett så representativt mått som möjligt så valdes det att titta på statistik på en termin istället för 

ett helt år. Detta då det är vanligt att antalen IG och Avbrott går upp under sommarperioden och på 

grund av detta utelämnades denna period. Anledningen till att välja den senaste terminen istället för 

senaste höstterminen är att statistiken ska vara så aktuell som möjligt. Nackdelen med att kolla på VT 

-11 iställlet för HT-10 är att perioden som denna undersökning utfördes under var en hösttermin och 

motsvarande period under förra året fanns ej med i statistiken. Men min personliga tro är att elever 

presterar lika bra på hösten som på våren och att detta inte ska vara något större problem. 
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Figur 16: Diagram som visar gruppuppdelningen för den undersökta gruppen, samt grupp uppdelningen för 

föregående termin. 

Om vi då jämför de som svarat på denna enkät med föregående termins resultat så kan vi se att de 

som svarat på enkäten inte utgör en representativ grupp av alla elever och på grund av detta så kan 

inte några generella slutsatser dras. Detta på grund av att det är en betydligt större del (30 %) som 

klarat kursen, samt att det är en betydligt mindre del (30 %) som hoppat av kursen, dock är det 

samma procent som fått IG i slutbetyg. 

Hur detta kommer sig kan vara av ett flertal anledningar, en tänkbar anledning skulle kunna vara att 

de elever som sökte till kursen vid ett tidigare tillfälle men sedan ångrade sig av någon anledning och 

sätter avbrott inte bryr sig om att svara på enkäten eftersom de ändå inte ska läsa kursen. Alternativt 

de som behöver lägga ner mer energi på kursen kan känna att de har mindre tid över för att fylla i 

enkäten. 

Om vi sedan tar en titt på de intervjuade så intervjuades två som valt att avbryta kursen och fyra som 

fått IG. Då dessa två grupper kan ha vitt skilda anledningar till sina val så är det emellanåt lite 

orättvist att sätta dem i samma grupp och det skulle vara intressant att göra en liknande studie fast 

jämföra de som satt avbrott mot de som fått IG.  

Jag anser att det finns vissa problem med att intervjua över telefon, dels så blir intervjun mindre 

personlig och kan göra så att den intervjuade kopplar ihop det med marknadsundersökningar som 

oftast görs via telefon eller liknande. Sen fanns problemet att ett par av de intervjuade var väldigt 

sparsamma med sina svar, alternativt att det inte ställdes nog bra följdfrågor. Så vissa intervjuer blev 

mer av ja/nej karaktär än att man kom på djupet med hur de värderade kursen och vad de hade för 

förväntningar. För att förhindra detta skulle man kunna ha en mer detaljerad intervjuguide och 

förbereda fler uttänka följdfrågor.  

Det man skulle behöva göra annorlunda om man skulle göra en liknande studie var att försöka på 

något sätt öka svarsfrekvensen så att man får ett underlag som är mer generaliserbart. Att eleverna  

fyller i enkäten via nätet är ett väldigt smidigt och tidseffektivt sätt för den som undersöker det stora 

bortfallet är ett stort problem. Om man kunde göra något åt det så tycker jag dock att det skulle vara 

en utmärkt metod. 

När det kommer till intervjuer så tror jag att längre intervjuer skulle vara att föredra så att man kan få 

mer uttömmande svar. Detta skulle kunna göras genom att den som gör intervjuerna har viss vana av 

42% 

34% 

24% 

VT 2011 

Avbrott

Godkänt eller
högre betyg

Icke Godkänt

12% 

64% 

24% 

Deltagarna i studien 
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att hålla i intervjuer och ställa följdfrågor. En annan lösning är att ändra om till en öppnare struktur 

på intervjun så att man får styra den mer mot områden och de kategorier som man känner är 

relevanta och viktiga för den man intervjuar. 

7.3 Framtida forskning 
Om man skulle vilja fortsätta forska på området så tycker jag att det finns ett par olika samband som 

skulle vara intressanta att undersöka.  Man skulle man kunna göra en studie som är djupare än 

denna som undersöker varför elever väljer att hoppa av sina kurser, om det i huvudsak är yttre 

faktorer som inte rör kursen i sig eller om det kan finnas samband mellan brist på någon sorts 

motivation. Man skulle även kunna göra en liknande studie fast fokusera mer på de individuella 

svaren och om det finns några samband mellan de olika kategorierna och individuella påståenden. 

Ytterliggare en intressant sak att undersöka vore skillnaden mellan de olika kurserna. Hur stor är 

skillnaden mellan elever som läser Matematik A och Matematik D? Och vad är det som är skillnaden 

om det finns någon? 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Hur kommer det sig att du läser på distans? 

Har du läst någon kurs på distans förut?  

Vad hade du för bild av distansundervisning innan kursen? 

Har din syn på distansundervisning ändrats under/efter denna kurs? 

 Åt vilket håll har det ändrats? Mer positivt eller mer negativt? 

 Om du skulle läsa en kurs till, skulle du valt distans igen? 

Hur kommer det sig att du läser just denna kurs? 

Hur tycker du att det var att läsa kursen? 

 Var det roligt eller tråkigt? 

 Intressant/ointressant? 

Hur såg dina mål för kursen ut? 

 Var det svårare eller lättare än du hade trott? 

Har du jobbat något på sidan av under dina studier? 

Har du kunnat lägga den tid du velat? 

 Om ja, har du behövt dra ned på något annat intresse/vardagssyssla för att hinna med 

kursen? 

 Om nej, vad har det funnits för anledningar till att du inte kunna lägga ned den tid du 

velat? 

Har det varit lätt/svårt att hitta motivation för att göra det som krävts under kursens gång? 

 Hur, om, har din motivation varierats under kursens gång? 

 Om den varierat, vad fick dig att känna dig mer/mindre motiverad? 

Hur kom det sig att du valde att hoppa av kursen? (Om avbrott) 

 Om tidsbrist, vad tog upp tiden? 

Vad tyckte du om matte innan du började läsa kursen? 

 Tyckte du att det var svårt/lätt? 

 Tyckte du att matematik var Roligt/Utmanande/Tråkigt? 

Har din syn på matte ändrats under kursens gång? 

 Tycker du att det är svårt/lätt? 

 Tycker du att matematik är Roligt/Utmanande/Tråkigt? 

 



 

 

Bilaga 2: Enkät 
Motivation och matematik 

Nedan följer ett 20-tal frågor som handlar om din motivation då det kommer till distansstudier inom 

matematik. Försök att svara så sanningsenligt som möjligt, svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt så ingen av dina lärare kommer se dem och de kommer alltså INTE påverka ditt betyg. 

* Required 

Jag är en 

  Man 

  Kvinna 

Mitt elevID är: *  

Ålder: 

  15 - 24 

  25 - 34 

  35+ 

1. Det är viktigt för mig att klara av denna matematikurs. 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

2. Den matematik jag lär mig under den här kursen kommer jag att behöva kunna för att klara mig 

bra i livet utanför skolan 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

3. Jag kommer behöva skära ned på ett fritidsintresse för att klara av denna kurs 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

4. Jag läser denna kurs för att jag vill lära mig mer matematik. 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

5. Mina tidigare möten med matematik gör att jag går in i denna kurs med en positiv inställning. 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

6. Jag är säker på att jag kommer att orka arbeta så mycket som jag skulle vilja med denna kurs. 

 
1 2 3 4 5 

 



 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

7. Att lära mig så mycket matematik som möjligt under denna kurs är en sak jag tycker är viktig 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

8. Jag behöver kunna den här matematiken för att komma in på den utbildning jag vill. 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

9. Jag kommer behöva lägga ned mycket tid och energi för att klara av denna kurs. 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

10. Jag läser denna kurs för jag tycker matematik är roligt. 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

11. Matematik är någonting jag under min tidigare skolgång hade lätt för. 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

12. Jag är säker på att jag kommer att klara av denna kurs. 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

13. Jag tycker att det är viktigt att kunna lösa problem med hjälp av matematik 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

14. Matematiken jag lär mig under denna kurs behöver jag för att lära mig andra ämnen. 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

15. Jag tycker att det är värt att lägga ner mycket tid på den här kursen så att jag är säker på att 

jag klarar av den 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

16. Jag tycker att det är viktigt att kunna matematik. 



 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

17. När jag tänker på matematik så är det positiva tankar jag tänker. 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

18. Jag anser mig vara duktig på matematik. 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 
  



 

 

Bilaga 3: Tabell över resultaten 

           

  
1 2 3 4 5 Median 

  

    
Värde 

  
Medelvärde 

 Göra bra ifrån sig 
        

Standardavvikelse 

1. Det är viktigt för 
mig att klara av denna 
matematikurs. Fullföljt 0 0 0 3 29 5 4,9 0,3 

 

  
Ej 
fullföljt 0 0 1 4 13 5 4,7 0,6 

 
7. Att lära mig så 
mycket matematik 
som möjligt under 
denna kurs är en sak 
jag tycker är viktig Fullföljt 1 1 5 7 16 5 4,2 1,1 

 

  
Ej 
fullföljt 1 2 3 4 8 4 3,9 1,3 

 
13. Jag tycker att det 
är viktigt att kunna 
lösa problem med 
hjälp av matematik Fullföljt 2 2 7 10 9 4 3,7 1,2 

 

  
Ej 
fullföljt 1 3 3 5 5 4 3,6 1,3 

 Användbarhet 
          

2. Den matematik jag 
lär mig under den här 
kursen kommer jag 
att behöva kunna för 
att klara mig bra i 
livet utanför skolan Fullföljt 1 3 8 11 9 4 4,8 0,6 

 

  
Ej 
fullföljt 1 3 8 5 1 3 3,1 1 

 

8. Jag behöver kunna 
den här matematiken 
för att komma in på 
den utbildning jag vill. Fullföljt 0 0 2 3 26 5 4,8 0,6 

 

  
Ej 
fullföljt 1 1 2 3 11 5 4,2 1,2 

 
14. Matematiken jag 
lär mig under denna 
kurs behöver jag för 
att lära mig andra 
ämnen. Fullföljt 2 4 10 9 7 3,5 3,5 1,2 

 

  
Ej 
fullföljt 2 4 5 5 2 3 3,1 1,2 

 



 

 

Kostnad 
         

  

3. Jag kommer 
behöva skära ned på 
ett fritidsintresse för 
att klara av denna 
kurs Fullföljt 0 2 13 6 11 4 3,8 1 

 

  
Ej 
fullföljt 1 3 3 3 8 4 3,8 1,4 

 
9. Jag kommer 
behöva lägga ned 
mycket tid och energi 
för att klara av denna 
kurs. Fullföljt 0 3 4 6 19 5 4,3 1 

 

  
Ej 
fullföljt 0 0 3 4 11 5 4,4 0,8 

 
15. Jag tycker att det 
är värt att lägga ner 
mycket tid på den här 
kursen så att jag är 
säker på att jag klarar 
av den Fullföljt 0 0 3 11 18 5 4,5 0,7 

 

  
Ej 
fullföljt 0 0 1 8 9 4,5 4,4 0,6 

 Nöje                     

4. Jag läser denna 
kurs för att jag vill lära 
mig mer matematik. Fullföljt 1 5 9 4 12 4 3,7 1,2 

 

  
Ej 
fullföljt 2 5 3 3 5 3 3,2 1,4 

 10. Jag läser denna 
kurs för jag tycker 
matematik är roligt. Fullföljt 7 6 11 6 2 3 2,7 1,2 

 

  
Ej 
fullföljt 9 2 2 3 1 1 2,1 1,4 

 16. Jag tycker att det 
är viktigt att kunna 
matematik. Fullföljt 0 1 4 13 14 4 4,3 0,8 

 

  
Ej 
fullföljt 1 0 4 7 6 4 3,9 1,1 

   



 

 

        Förväntningar     
 Tidigare Erfarenheter                   
 

5. Mina tidigare 
möten med 
matematik gör att jag 
går in i denna kurs 
med en positiv 
inställning. Fullföljt 3 4 7 8 10 4 3,6 1,3 

 

  
Ej 
fullföljt 2 3 6 4 3 3 3,2 1,2 

 
11. Matematik är 
någonting jag under 
min tidigare skolgång 
hade lätt för. Fullföljt 5 6 6 8 7 3 3,2 1,4 

 

  
Ej 
fullföljt 8 3 3 1 3 2 2,3 1,5 

 
17. När jag tänker på 
matematik så är det 
positiva tankar jag 
tänker. Fullföljt 2 4 10 11 5 3,5 3,4 1,1 

 

  
Ej 
fullföljt 7 3 3 3 2 2 2,4 1,5 

 Självtillit 
          

6. Jag är säker på att 
jag kommer att orka 
arbeta så mycket som 
jag skulle vilja med 
denna kurs. Fullföljt 3 1 9 5 14 4 3,8 1,3 

 

  
Ej 
fullföljt 1 2 3 9 3 4 3,6 1,1 

 12. Jag är säker på att 
jag kommer att klara 
av denna kurs. Fullföljt 0 1 9 9 13 4 4,1 0,9 

 

  
Ej 
fullföljt 1 2 5 7 3 4 3,5 1,1 

 18. Jag anser mig vara 
duktig på matematik. Fullföljt 5 4 9 10 4 3 3,1 1,3 

 

  
Ej 
fullföljt 4 5 5 4 0 2,5 2,5 1,1 

  


