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Sammendrag 

Temaet for denne oppgaven er relevans og yrkesretting i matematikk 1P-Y. Hensikten med 

studien, er å undersøke om det er sammenhenger mellom yrkesfagelevers opplevelse av 

relevans og yrkesretting i matematikkundervisningen, og deres holdninger til faget. Til tross 

for det store fokuset på yrkesretting i norsk skolepolitikk, er tidligere forskning på området 

begrenset. Det er likevel gjort noen studier både nasjonalt og internasjonalt, som indikerer at 

det er en positiv sammenheng mellom opplevelse av relevans i og holdninger til matematikk 

(Easey, Warren, & Geiger, 2012; Wendelborg, Røe, & Martinsen, 2014). 

 

I denne studien brukes spørreundersøkelse, som er gjennomført i Nettskjema fra UiO. 

Variablene som måles er relevans, yrkesretting, motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning. I 

utarbeiding av måleinstrumentet, ble Sealey og Noyes’ (2010) kategorier av relevans, samt 

Wasenden (2001) sine punkter for yrkesretting operasjonalisert til spørsmål. Di Martino og 

Zans (2010) tredelte holdningsmodell var utgangspunkt for operasjonalisering av holdnings-

variablene. Spørreskjemaet inneholder hovedsakelig Likert-påstander med svaralternativ fra 

«helt uenig» (1) til «helt enig» (6), samt noen bakgrunnsvariabler. Til slutt inneholder det et 

åpent spørsmål som gir innblikk i hva elevene selv mener at de trenger for at 

matematikkundervisningen skal være nyttig. Det er først og fremst gjort deskriptive analyser 

av dataene, samt en regresjonsanalyse for å se på sammenhenger mellom opplevd 

relevans/yrkesretting og holdningsvariablene. 

 

Studiens resultater viser at både opplevd relevans og yrkesretting i matematikk har en positiv 

sammenheng med elevenes holdninger til faget. Resultatene viser imidlertid at opplevd 

relevans samvarierer sterkere med holdninger enn opplevd yrkesretting gjør. Spesielt ser det 

ut som om opplevd relevans påvirker elevens motivasjon positivt (p < 0,01, β=0,6). Videre 

viser resultatene at elevene opplever undervisningen mer hverdagsrelevant enn yrkesrettet. 

Når det gjelder elevenes holdninger til matematikk, svarer elevene mer positivt på påstandene 

knyttet til motivasjon og utholdenhet enn selvoppfatning. Samtidig er standardavvikene store 

for alle variablene. Det betyr at det er variasjon i hvor relevant og 

yrkesrettet elevene opplever undervisningen og hvorvidt de er motiverte, utholdende og har 

tro på seg selv i matematikk. Kanskje kan dette bety at opplevelse av relevans knytter seg til 

elevens interesser og mål, og at en undervisning som er ment relevant/yrkesrettet ikke 

nødvendigvis trenger å oppleves som relevant eller yrkesrettet for alle elever.  
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Relevans og yrkesretting er et sentralt tema i skolepolitikken. En av grunnene til det er 

utfordringen som har vært i skolen over mange år: stort frafall i videregående skole, spesielt 

på yrkesfaglige studieprogrammer. Av elever som startet i videregående opplæring på 

yrkesfaglige studieprogrammer i 2011, fullførte 59 prosent utdanningen i løpet av fem år 

(Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2017). En av de mulige årsakene til det store frafallet, er at 

fellesfagene på yrkesfag er utfordrende for elevene. En stor andel yrkesfagelever presterer 

svakt i fellesfagene, og spesielt i matematikk. Skoleåret 2015-2016 fikk 5,3 prosent av 

elevene i matematikk 1P-Y (matematikk fellesfag for yrkesfaglige utdanningsprogram) 

karakteren 1 og 25,5 prosent karakteren 2 i standpunkt (Statistikkportalen, udatert). Av de 

som kom opp i eksamen i faget, strøk 15,2 prosent. Dette viser at det finnes utfordringer 

knyttet til fellesfaget matematikk på yrkesfaglige studieprogrammer. 

 

Det kan være flere og sammensatte grunner til at matematikk 1P-Y er vanskelig for mange 

yrkesfagelever. En av grunnene som pekes på er kunnskapshull og svak kompetanse fra 

tidligere skolegang (Birkelund, 2010). Elever som har med seg svake kunnskaper og negative 

opplevelser med matematikkfaget fra grunnskolen, har også gjerne med seg negative 

holdninger til faget. Studier viser at gode holdninger, blant annet gjennom motivasjon, 

innsats og mestringsforventninger er viktig for prestasjon i matematikk (Grønmo & 

Throndsen, 2006; Ma & Kishor, 1997). Det antas at å gjøre undervisning relevant påvirker 

elevers holdninger til faget (Nilsen & Haaland, 2013). Å gjøre matematikk mer interessant og 

motiverende for elever er dermed et mål ved en relevant og yrkesrettet undervisning. Mange 

av yrkene elever på yrkesfaglige studieprogrammer skal ut i, krever også en viss kompetanse 

i matematikk. Derfor er det viktig å styrke motivasjon for og læring i faget hos disse elevene.  

 

Det store frafallet og de svake resultater i fellesfagene på yrkesfaglige studieprogrammer har 

ført til ulike politiske tiltak de senere årene. Mange av tiltakene knyttes til at fellesfagene skal 

gjøres mer relevante og yrkesrettede for elevene, med mål om mer positive holdninger og økt 

kunnskap og prestasjoner i blant annet fellesfaget matematikk. Yrkesretting sees på som en 

forutsetning for å øke gjennomføringen i videregående skole (Kunnskapsdepartementet, 
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2016). Fra politisk hold er det en tro på at yrkesretting skaper relevant undervisning, som 

igjen påvirker elevenes motivasjon til å fullføre skolegangen. I 2010 ble det nedfelt i §1-3 i 

forskrift i Opplæringslova (1998) at fellesfagene på yrkesfaglige studieprogram skal 

yrkesrettes.  

 

Elevene har fellesfaget matematikk 1P-Y det første året på videregående skole. Elevene som 

går på et yrkesfaglig studieprogram har kanskje større interesse for praktisk arbeid enn 

teoretiske fag. Hos mange av disse elevene er muligens motivasjonen lav for fag som de 

husker som teoretiske fra ungdomsskolen. Derfor er det viktig at undervisningen disse 

elevene møter i matematikk i VG1 er rettet mot det praktiske arbeidet de møter i program-

fagene. Å skape en matematikkundervisning som oppleves yrkesrelevant for alle elevene 

samtidig kan på den andre siden være en stor utfordring for en lærer. Tar vi for eksempel 

utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk, kan elevene velge ulike retninger i VG2, og 

ende opp i et mangfold av yrker; blant andre som tømrere, murere, gartnere, vei- og anleggs-

arbeidere, feiere og snekkere (VilBli, 2017). Variasjonen i disse yrkene er stor, og det kan 

tenkes at elevene i VG1 har ulike interesseområder. Dermed ser de også på ulike ting som 

relevante for både livet utenfor skolen og for fremtidig yrke. For eksempel vil det kanskje 

være lettere å argumentere for at Pytagoras’ setning er relevant for en snekker enn for en 

feier.  

 

Forskning viser at opplevelse av at matematikkpensum har personlig relevans, påvirker 

elevens holdninger til faget (Easey et al., 2012). Derfor er relevans og yrkesretting viktig. I 

praksis er det likevel flere utfordringer knyttet til dette. Hva som oppfattes som relevant er 

subjektivt, og lærerens fokus på relevans og yrkesretting oppleves dermed ikke nødvendigvis 

relevant for alle elever. Det gjelder opplevd relevans der og da, som handler om hvorvidt 

eleven kan relatere undervisningen til livet i øyeblikket. Det er også forskjeller i hva eleven 

ser som relevant for fremtiden. Samtidig kan noen ting argumenteres for at alle har nytte av å 

lære. Et eksempel er lån og sparing, som er et kompetansemål i matematikk 1P-Y. Samtidig 

finnes det kompetansemål som kan hevdes er mer relevante for noen elever enn for andre. En 

utfordring for matematikklærere er at lærebøker og læreplan i faget er lik for alle yrkesfaglige 

studieprogram. Dette vil Kunnskapsdepartementet gjøre noe med. I St. meld. 28 (2015-2016) 

fremmes et forslag om at mellom 20 og 30 prosent av læreplanene i fellesfagene matematikk 

og naturfag skal skreddersys til de ulike yrkesfaglige studieprogrammene 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Forslaget har ennå ikke vært ute til høring. Departementet 
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peker i St. meld 28 (2015-2016) på at tiltaket som er foreslått i større grad skal sikre at 

yrkesretting skjer. I tillegg kan samarbeid mellom fellesfag- og programfaglærere bli lettere. 

Departementet hevder også at skreddersydde læreplaner vil øke elevenes forståelse av 

sammenhengen mellom fellesfaget og programfaget. 

 

I perioden 2014-2016 ble FYR-prosjektet gjennomført på mange skoler. FYR står for 

fellesfag, yrkesretting og relevans, og var en del av Kunnskapsdepartementets satsning «Ny 

GIV» og senere «Program for bedre gjennomføring i videregående skole» 

(Utdanningsdirektoratet, 2015). Målet med FYR-prosjektet var å gjøre undervisningen i 

fellesfagene mer relevant og nyttig for elever på yrkesfaglige studieprogram, og øke elevenes 

motivasjon for fagene. Forskning knyttet til FYR-prosjektet har blant annet omhandlet 

hvordan yrkesretting kan bidra til å senke frafallet på yrkesfag, og hvordan relevant 

undervisning spiller inn på ulike holdningsfaktorer hos elevene. Resultater fra denne studien 

viser at trass i det store fokuset på yrkesretting, bidrar ikke dette i seg selv til økt motivasjon 

(Wendelborg, Røe & Martinsen, 2014). Elevens forhold til læreren har stor betydning, i 

tillegg til at eleven selv må oppleve yrkesrettingen som relevant. 

 

1.2 Problemstilling 

Viktige mål ved fokus på yrkesrettet matematikkundervisning er å øke elevenes motivasjon 

for matematikkfaget, og å påvirke gjennomføringen i videregående skole i positiv retning. 

Likevel trenger ikke undervisning som læreren mener er relevant og yrkesrettet, oppleves 

relevant for elevene. Yrkesretting kan ha ulik påvirkning på ulike elever. Det er derfor ikke 

lærerens tilnærming til relevans og yrkesretting som belyses i denne oppgaven. Det som 

belyses er elevenes oppfatning av om det faktisk forekommer undervisning som oppleves 

relevant og yrkesrettet for dem. I tillegg belyses yrkesfagelevers holdninger til matematikk-

faget, og om holdningene har en sammenheng med opplevd relevans og yrkesretting. Om 

ikke undervisningen oppleves relevant for elevene, og påvirker holdningene positivt, bør det 

kanskje gjøres noe med yrkesrettingen? Forskningen knyttet til relevans, yrkesretting og 

elevers holdninger til matematikk er begrenset. Det er gjort noe forskning internasjonalt, 

spesielt i England. I Norge er det derimot forsket lite på dette. Jeg mener at det er viktig tema 

å sette fokus på, siden yrkesretting av fellesfagene vektlegges sterkt i skolen i dag. 
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Denne oppgaven skal altså handle om relevans og yrkesretting av matematikkundervisning på 

yrkesfaglige studieprogrammer, og elevenes holdninger til matematikkfaget. Oppgavens 

problemstilling er: Hvilken sammenheng er det mellom yrkesfagelevers syn på 

matematikkfaget, og deres holdninger til matematikk? 

 

For å belyse problemstillingen har jeg utviklet følgende forskningsspørsmål:  

1. I hvilken grad opplever yrkesfagelever yrkesretting og relevans i 

matematikkundervisningen?  

2. Hvilke holdninger (i form av motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning) viser 

yrkesfagelever til matematikk?  

3. Hvilken sammenheng er det mellom opplevd relevans og ulike holdningsfaktorer 

knyttet til matematikkfaget? 

 

Med denne problemstillingen begrenser oppgaven seg til å handle om elevene – om deres 

oppfatning av undervisningen, og om deres holdninger til matematikk. Studien vil dermed 

ikke gi svar på om lærerne har til hensikt å skape en relevant og yrkesrettet undervisning, 

men bare om elevene opplever den som relevant og yrkesrettet. Oppgaven vil i stor grad 

struktureres rundt de tre forskningsspørsmålene. Problemstillingen knyttes først og fremst til 

forskningsspørsmål 3. Forskningsspørsmål 1 og 2 er likevel nødvendige å undersøke for å 

kunne si noe om forskningsspørsmål 3 og oppgavens problemstilling. 

 

Problemstillingen vil belyses gjennom kvantitativ metode og spørreskjema. Spørreskjema er 

en mye brukt metode for å måle holdninger (Cohen, Manion, & Morrison, 2011; Haraldsen, 

1999). Samtidig er det utfordringer ved å måle holdninger ved spørreskjema. For eksempel 

vil jeg ikke få innblikk i respondentenes tanker, og muligheten for å få tilleggsopplysninger 

eller utdyping av svar er ikke til stede slik som i en kvalitativ tilnærming. I denne 

undersøkelsen vil det blant annet innebære at jeg går glipp av informasjon om hva elevene 

mener relevans og yrkesretting er. Det har jeg forsøkt å løse ved å ha et åpent spørsmål 

knyttet til dette til slutt i spørreskjemaet mitt. Til tross for noen ulemper med kvantitativ 

tilnærming og spørreskjema finnes også mange fordeler, og metoden er altså mye brukt og 

godt egnet til å måle meninger og holdninger (Cohen et al., 2011). Metoden bidrar til å 

kartlegge og gi oversikt, noe jeg ønsker med denne studien. Metodiske fordeler og ulemper 

vil belyses ytterligere senere i oppgaven. 
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1.3 Begrepsavklaring 

De mest sentrale begrepene i problemstillingen og forskningsspørsmålene er syn på 

matematikkfaget, holdninger, relevans og yrkesretting. Dette er omfattende begreper, og jeg 

vil derfor å starte med å avklare og definere dem.  

 

1.3.1 Syn på matematikkfaget 

Syn på matematikk handler om hvordan man ser faget. Hva er matematikk? Hva er 

matematisk kunnskap? I noen holdningsmodeller er syn på matematikk en del av holdninger. 

Da deles syn på matematikk ofte inn i instrumentelt og relasjonelt (Di Martino & Zan, 2010).  

En elev med et instrumentelt syn på matematikk vil se på matematikk som pugging og 

«husking» av regler og algoritmer, men ikke se på faget som en helhet. En elev med et 

relasjonelt syn på matematikk vil derimot mene at faget handler om å forstå prosesser og 

forholdet mellom dem. Syn på matematikk kan likevel handle om andre faktorer enn 

instrumentelle og rasjonelle. Det kan handle om elever ser på matematikk som nyttig for eget 

liv eller ikke, og det er dette som menes med syn på matematikk i denne oppgaven. Syn på 

matematikk er i denne oppgaven knyttet til om eleven ser på matematikk som relevant for 

både eget hverdagsliv og arbeidsliv. 

 

1.3.2 Holdninger 

Holdninger er et sammensatt begrep, og kan defineres på ulike måter. Det finnes både enkle 

og mer sammensatte holdningsmodeller, som jeg vil gå nærmere inn på i kapittel 2.3. I denne 

oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i Di Martino og Zan (2010) sin sammensatte holdnings-

modell, og fokuset vil være på holdningsfaktorene motivasjon, utholdenhet og 

selvoppfatning. I en sammensatt holdningsmodell oppfattes holdningsbegrepet som bestående 

av ulike faktorer. Holdninger kommer da til uttrykk gjennom oppfatninger, følelsesmessige 

reaksjoner og handlinger.  

 

Motivasjon er nært knyttet til følelser, og kan variere i grad og type (Hannula, 2006b; Ryan 

& Deci, 2000). I denne oppgaven gjøres det skillet som er mest vanlig i forskning; mellom 

indre og ytre motivasjon. Jeg vil bruke definisjonene til Ryan og Deci (2000). De omtaler 

indre motivasjon som styrt av individuell interesse og av glede overfor aktiviteten. Ytre 

motivasjon er når en aktivitet gjøres med mål om å oppnå et bestemt utfall. Det er da faktorer 

utenfor individet som driver denne motivasjonen. 
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Innsats handler om hvor mye arbeid man er villig til å legge ned, og om å gjøre sitt beste med 

for eksempel en matematikkoppgave (Skaalvik & Skaalvik, 2011). Det handler om å fortsette 

å jobbe med en oppgave selv om den er vanskelig, og å ha tro på at innsats virker. 

Utholdenhet handler om å opprettholde innsats over tid, selv i møte med utfordrende 

oppgaver. 

 

Selvoppfatning handler om hvilke evner eleven mener at han/hun har (Skaalvik, Federici & 

Klassen, 2015). Begrepet er nært knyttet til mestringsforventning, som handler om hva man 

tror man er i stand til å gjennomføre i en gitt situasjon. Selvoppfatning er fortidsorientert, 

mens mestringsforventning er fremtidsorientert. Det er da nærliggende å anta at en elevs 

selvoppfatning påvirker dens mestringsforventning (Bong & Skaalvik, 2003). Jeg kan likevel 

ikke trekke denne sammenhengen, og fokuserer på begrepet selvoppfatning. 

 

1.3.3 Relevans og yrkesretting 

I FYR-prosjektet beskrives relevans som en funksjon av nytteverdi og aktualitetsverdi 

(Akershus fylkeskommune, 2013). Nytteverdi tar opp spørsmålet «Hvor nyttig er dette for 

meg?», mens aktualitetsverdi stiller spørsmål ved «Trenger jeg dette nå?». Relevansen 

oppleves sterkest når både nytte- og aktualitetsverdien er høy. For å oppleve høy relevans må 

altså elever oppleve at det de lærer ikke bare er relevant i fremtiden, men også her og nå. 

Denne definisjonen kan sees som en blanding av prosessrelevans og praktisk relevans i 

Sealey og Noyes (2010) sin relevansmodell, som jeg vil gi en nærmere beskrivelse av senere. 

Felles for ulike definisjoner er at relevans innebærer en oppfatning om at man har bruk for 

det man lærer i eget liv; at undervisningen knytter seg til interesser eller mål eleven har i 

livet, enten i eller utenfor skolen. Dette kan sees som kjernen i relevansbegrepet, og er det 

relevans defineres som i denne oppgaven. 

 

I forbindelse med relevans for elever på yrkesfag er det nødvendig å definere begrepet 

yrkesretting. Ifølge Kunnskapsdepartementet defineres yrkesretting som «å bruke fagstoff, 

læringsmetoder og vokabular i undervisningen som har relevans for den enkelte 

yrkesutøvelse» (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 5), mens relevans defineres som «å bruke 

fagstoff, læringsmetoder og vokabular i undervisningen som har relevans for yrkesutøvelse 

og voksenliv.» (ibid.). Det som skiller begrepene er altså at for at noe skal være relevant, må 

undervisningen også være relevant for livet utenfor yrket. Mens yrkesretting i matematikk 
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retter undervisningen mot yrkesfaglige temaer, retter relevans i tillegg seg mot temaer som er 

felles for alle elever. Relevans er altså en utvidelse av yrkesretting, og yrkesretting kan sees 

på som et verktøy for å gjøre undervisningen relevant for yrkesfagelever (Wendelborg et al., 

2014).  

 

I kapittel 2.1.2 presenterer jeg Sealey og Noyes’ (2010) relevansmodell, som deler relevans 

inn i praktisk relevans, prosessrelevans og profesjonell relevans. Hovedfokus i denne 

oppgaven vil være på praktisk relevans og profesjonell relevans. Praktisk relevans handler 

om opplevd nytteverdi, og omfatter det jeg kategoriserer som relevans. Profesjonell relevans 

handler om å se matematikken i sammenheng med fremtidig yrke, og omfatter det jeg 

kategoriserer som yrkesretting.  

 

1.4 Oppbygning av oppgaven 

Oppgaven består av fem kapitler: innledning, teori, metode, diskusjon av resultater og 

sammenfatning og konklusjon.  

 

I teorikapitlet presenteres oppgavens teoretiske grunnlag. Teorien baseres på tidligere 

forskning. Først gjøres det rede for ulike syn på og kategorier av relevans, før yrkesretting 

settes i fokus. Videre presenteres definisjoner av holdninger til matematikk, med fokus på 

holdningsmodellen som ligger til grunn for utformingen av holdningsvariablene i denne 

studien. Holdninger er et sammensatt begrep, og det gjøres derfor rede for hvilke definisjoner 

som brukes i denne oppgaven. Det blir også presentert teori knyttet til sammenhengen 

mellom holdningsfaktorene motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning. Det siste delkapitlet i 

teoridelen presenterer teori og tidligere forskning knyttet til sammenhenger mellom opplevd 

relevans/yrkesretting og elevenes holdninger til matematikk.  

 

I metodekapitlet belyses oppgavens valg av metode, måleinstrument, utvalg, datainnsamling 

og analyse av datamaterialet. Jeg vil diskutere og begrunne de ulike metodiske valgene jeg 

har tatt i forbindelse med forskningsprosjektet. Her vil også nødvendige betraktninger gjøres i 

forhold til prosjektets kvalitet, gjennom diskusjon av studiens validitet, reliabilitet og etiske 

hensyn.  
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Studiens resultater, og diskusjon av disse, presenteres i kapittel fire. Kapitlet vil i stor grad 

struktureres ut fra oppgavens tre forskningsspørsmål. Først vil resultater knyttet til om 

elevene opplever relevans og yrkesretting i matematikkundervisningen presenteres. Deretter 

fremstilles resultatene for holdningsvariablene motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning. 

Videre presenteres resultater fra regresjonsanalysen, knyttet til oppgavens tredje 

forskningsspørsmål. Underveis vil forskningsspørsmålene diskuteres med utgangspunkt i 

resultatene. Fokuset vil da være på utvalget som helhet, men det sees også på forskjeller i 

studieprogram og kjønn der det er av interesse. Til slutt i kapitlet vil det være en overordnet 

diskusjon som tar for seg aktuelle temaer knyttet til studiens problemstilling. Denne 

diskusjonen vil baseres på studiens resultater, og på teori presentert i kapittel to. 

 

Hensikten med kapittel fem er å diskutere og oppsummere problemstillingen og forsknings-

spørsmålene opp mot resultater og diskusjonen i kapittel fire. I den forbindelse er det også 

viktig å se på studiens betydning for praksis i klasserommet, dens begrensninger og 

implikasjoner for forskningsfeltet. 
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2 Teori 
Alle har vel kjent på at ting som føles nyttig å gjøre også er mer motiverende, interessant og 

givende enn ting som man ikke føler har noen verdi. Slik er det også sannsynligvis for elever 

som tar matematikk 1P-Y. Men, er det yrkesretting av matematikken som gir mening, nytte 

og motivasjon for elevene, eller spiller andre nytte- og relevansaspekter like stor rolle? Hva 

skiller egentlig relevans og yrkesretting? Og hvor viktig er det for elevenes holdninger til 

matematikk? Dette er spørsmål jeg ønsker å besvare gjennom denne oppgaven. For å belyse 

oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål vil jeg i dette kapitlet presentere relevant 

teori. Kapitlet struktureres ut fra de tre forskningsspørsmålene. Først avklares det hva som 

menes med relevans- og yrkesfagbegrepet. Videre vil de tre holdningsfaktorene som måles i 

studien (motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning) ha hovedfokus. Samtidig er holdninger 

et sammensatt begrep, og derfor vil også andre faktorer dras inn i en diskusjon om 

sammenhengen mellom ulike holdningsfaktorer. Avslutningsvis vil teori om sammenhengen 

mellom opplevd relevans/yrkesretting og holdninger presenteres.  

 

2.1 Relevans 

Å oppfatte noe som relevant innebærer at man ser på det som nyttig. Relevant undervisning 

handler om at det må være en sammenheng mellom innholdet i undervisningen og interesser 

eller mål hos elevene (Frymier & Shulman, 1995). At elever faktisk opplever undervisningen 

som relevant, krever at læreren kjenner til og treffer interessene til elevene med innholdet i 

undervisningen. Ifølge forskning påvirkes deltakelse og engasjement i matematikkfaget av 

relevansen elever assosierer til faget (Easey et al., 2012). 

 

Sealey og Noyes (2010) gjennomførte en fokusgruppestudie blant elever i England, knyttet til 

relevans i læreplanen i matematikk. De fant at om noe opplevdes som relevant eller ikke i 

matematikkfaget varierte fra elev til elev. Samtidig fant de at elever fra ulike skoler definerte 

relevans ulikt. Ut fra de ulike tilnærmingene elever fra ulike skoler og med ulik bakgrunn 

hadde til relevansbegrepet, utviklet Sealey og Noyes (2010) tre kategorier av relevans: 

praktisk relevans, prosessrelevans og profesjonell relevans.  

 

At relevans i matematikk ble definert ulikt av elever med ulik bakgrunn, og fra ulike skoler, 

kan indikere at elevenes oppfattelse av relevans i stor grad påvirkes av læreren. Det støttes av 
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Onion (2004), som påpeker at lærerens rolle er viktig i utvikling av elevers holdninger til 

faget og av opplevd relevans. Studier gjort på elever i alderen 14-18 år i England viser at 

læreren hadde stor betydning for om elevene så matematikk som relevant for fremtidig yrke 

eller ikke. Hvilket yrke de skulle inn i hadde ikke like stor betydning (Onion, 2004). Samtidig 

kan det tenkes at andre faktorer enn læreren kan spille inn. Blant annet spiller foreldre og 

sosial bakgrunn inn på hva man ser på som nyttig og relevant (Chouinard, Karsenti, & Roy, 

2007). 

 

I motsetning til Sealey og Noyes’ (2010) resultater, viser annen forskning at elevers 

oppfattelse av relevans kan inngå i flere av kategoriene praktisk relevans, prosessrelevans og 

profesjonell relevans samtidig. Easey et al. (2012) gjennomførte en studie om elevers valg av 

matematikkurs etter ungdomsskolen, og fant at en viktig faktor for om elevene valgte 

matematikk videre var om de så på faget som nyttig. Nytteverdi, både for videre hverdagsliv 

og yrkesliv, var altså viktig for motivasjonen til å fortsette å jobbe med faget. Elevene skilte 

ikke selv mellom det Sealey og Noyes (2010) kategoriserer som praktisk relevans, 

prosessrelevans og profesjonell relevans. Relevans ble sett på som nytteverdi på tvers av de 

tre kategoriene. Jeg vil likevel bruke disse kategoriene i denne oppgaven, da de kan relateres 

til det jeg har definert som relevans og yrkesretting. 

 

2.1.1 Opplevd relevans 

At matematikkundervisning er ment å være relevant trenger ikke bety at elever opplever den 

relevant. Personlige mål og interesser vil påvirke hva eleven oppfatter som relevant (Dalby, 

2014). Dalby (2014) studerte yrkesfagelever i England som tok et matematikkurs med fokus 

på funksjonell matematikk. Kurset fokuserte på realistiske scenarioer og problemløsning. 

Målet med studien var å undersøke på hvilken måte den funksjonelle matematikken var 

relevant for elevene. Ett av funnene i studien var at den opplevde relevansen for elevene økte 

når matematikken ikke bare ble presentert som et verktøy, men et verktøy i riktig kontekst. 

Altså en kontekst som elevene kjente igjen fra sitt personlige liv. En utfordring knyttet til 

dette er at elever har ulike interesseområder og ulike kontekster de relaterer best til. Dermed 

kan det være vanskelig å skape en relevant undervisning for alle elever samtidig. Likevel vil 

kanskje elever som har valgt samme yrkesfaglige studieprogrammer til en viss grad ha like 

interesseområder, og derfor kunne oppleve det samme som relevant.  
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2.1.2 Kategorier av relevans  

Praktisk relevans handler om opplevd nytteverdi (Sealey & Noyes, 2010). Matematikk sees 

da som et verktøy for å løse utfordringer i hverdagslivet. Denne kategorien knytter seg til det 

elevene ser på som nyttig matematikk for sitt eget liv og egne interesser utenfor skolen. 

Praktisk relevans omfatter det som i min studie omtales som relevans. 

 

Prosessrelevans innebærer å se matematikk som nyttig for problemløsning. Matematikken 

man lærer er ikke nødvendigvis relevant i seg selv, men man lærer å tenke på en spesiell måte 

gjennom matematikk. Det kan hjelpe deg på andre områder i livet (Sealey & Noyes, 2010). 

Prosessrelevans handler om å se matematikk som relevant ved at det gir ferdigheter som gjør 

det lettere å forstå begreper, og å løse ulike problemer. Dette kan gjelde både i hverdags- og 

yrkesliv, og prosessrelevans kan dermed knyttes både til relevans og yrkesretting. 

 

Ved et syn på relevans som profesjonell relevans, ser man i stedet på faget som en hjelp til å 

oppfylle sine yrkesambisjoner. Noen elever i denne kategorien oppfatter matematikk som 

relevant og viktig for det yrket de har bestemt seg for å gå inn i. Andre elever mener at 

matematikk er relevant for mange yrker, og at man dermed stiller sterkere i arbeidsmarkedet 

med faget uansett hva man vil utdanne seg til (Sealey & Noyes, 2010). Matematikk er alltid 

nyttig å kunne falle tilbake på uansett om ikke man skal jobbe i et yrke der man direkte 

trenger matematikk. Profesjonell relevans handler altså om å se matematikk som relevant i 

forhold yrkesliv, og omfatter dermed det som i min studie omtales som yrkesretting.  

 

2.2 Yrkesretting 

Fokus på relevans på yrkesfaglige studieprogrammer i norsk videregående skole knyttes ofte 

til yrkesretting. Yrkesretting som begrep oppsto på slutten av 1960-tallet (Berg, 2001). 

Bakgrunnen var at elever på yrkesskolene hadde svak teoretisk bakgrunn, spesielt i realfag, 

og hadde problemer med å bestå i fagene matematikk, fysikk og kjemi. Å yrkesrette fagene i 

skolen har siden da vært et sentralt fokus i skolepolitikken. Reform 94 var likevel det første 

læreplanverket hvor begrepet yrkesretting var inkludert, og i LK06 ble yrkesretting for første 

gang beskrevet ved at undervisningen skal være relevant og meningsfull (Sylte, 2015). 

 

Yrkesretting handler om å relatere teori til praksis og yrkesutøvelsen. Det handler om å skape 

en helhetlig og sammenhengende utdanning innen yrkesfaglige studieprogrammer (Myren & 
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Nilsen, 2001). På yrkesfaglige studieprogrammer har elevene både programfag knyttet 

spesielt til sitt studieprogram, og mer generelle fellesfag som norsk, engelsk, matematikk og 

naturfag. Yrkesretting kan gjøres både innen programfag og fellesfag, men fokus i denne 

oppgaven er på yrkesretting i fellesfaget matematikk. Med yrkesretting av matematikk menes 

at undervisningen i faget knytter seg til matematiske problemstillinger innenfor 

programfagene eller yrkene elevene skal inn i. Et av målene med yrkesrettet matematikk-

undervisning er at elevene i større grad skal se nytteverdi og relevans av matematikk i 

fremtidig yrke, og dermed bli mer motiverte for faget (Myren & Nilsen, 2001). Yrkesretting 

er altså et verktøy for å oppnå relevans i undervisningen (Wendelborg et al., 2014).  

 

Nilsen og Haaland (2013) skiller mellom det de kaller teoretisk og praktisk yrkesretting. 

Teoretisk yrkesretting tar utgangspunkt i fellesfaget, og forsøker å relatere det til program-

faget. Det kan for eksempel gjøres ved at elever på Bygg- og anleggsteknikk jobber med 

hvordan Pytagoras’ setning kan brukes på byggeplassen. Motsatt kan elever lære seg lære-

setningen ut fra arbeid med rette vinkler på arbeidsplassen. Da har vi praktisk yrkesretting, 

hvor man tar utgangspunkt i programfaget, og forsøker å relatere det til fellesfaget. For at 

yrkesretting og relevans skal fungere, er det viktig at eleven opplever matematikk som nyttig 

og relevant for seg selv. Forskning viser at det kan være mer produktivt for interesse og 

motivasjon at elever selv får finne ut hvordan fagstoffet kan relateres til eget liv, enn at 

læreren forteller hvorfor det er relevant (Hulleman, Godes, Hendricks, & Harackiewicz, 

2010). Det gjelder spesielt for elever som har lav interesse og motivasjon for faget. Dette kan 

indikere at praktisk yrkesretting vil være det mest produktive for elevens motivasjon.  

 

I litteraturen pekes det på at ikke alle kompetansemål nødvendigvis kan eller skal yrkesrettes. 

(Myren & Nilsen, 2001; Nilsen & Haaland, 2013; Sylte, 2015). Der det er hensiktsmessig bør 

kompetansemål relateres til elevenes fremtidige yrke. Samtidig kan det virke mot sin hensikt 

å forsøke å gjøre alt pensum direkte relevant for yrkene elevene skal ut i. Noen kompetanse-

mål bør derfor heller gjøres hverdagsrelevante. Iblant kan det også være best å ikke ta direkte 

hensyn til nytteverdien, men å la undervisningen være på fagets egne premisser (Nilsen & 

Haaland, 2013). I tillegg pekes det på viktigheten av at yrkesrettingen har forankring i yrket. 

Det betyr at aktivitetene er direkte relatert til elevenes fremtidige yrker. Eksempelvis er en 

oppgave som handler om å regne med Ohms lov direkte relevant for en elektriker. Å regne 

med en ligning for å finne ut hvor mye en elektriker må betale i lunsjpausen om han/hun 

kjøper x antall bananer og y antall rundstykker, er derimot ikke yrkesforankret. Slike 
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oppgaver kan noen ganger være ment som yrkesretting, men har ikke direkte relevans for 

yrket. Da vil trolig ikke yrkesrettingen ha positiv påvirkning på relevans og motivasjon, slik 

målet er. Innlæring av kunnskap gjennom aktiviteter forankret i elevenes fremtidige yrker blir 

på den andre siden mer meningsfullt for elevene, og de ser mer helhet og sammenheng i 

opplæringen (Nilsen & Haaland, 2013). Dette vil kunne spille positivt inn på holdninger og 

motivasjon. Ifølge Wasenden (2001, s. 52) kjennetegnes yrkesrettede matematikkurs ved 

følgende fire punkter: 

1. Matematiske emner som inngår i pensum har stor relevans i forhold til 

yrkesfagene. 

2. Oppgaver som brukes til å øve inn matematisk teori hentes hovedsakelig fra 

elevenes yrkesfag. 

3. Det legges lite eller ingen vekt på matematisk bevisføring, utledninger etc. 

Hovedvekten legges på verktøyaspektet. 

4. Matematikkunnskaper forsøkes omsettes i praksis ved å anvende dem til å løse 

praktiske yrkesrettede oppgaver. 

 

Av disse punktene kommer det frem at det viktigste i matematikkundervisningen på yrkesfag 

er å fremme matematikkens nytteverdi når det gjelder yrkesutdanningen. Innholdet i faget bør 

derfor være knyttet til yrkenes behov for matematisk kompetanse, slik at matematikken 

elevene lærer kan bli et redskap i deres fremtidige yrke. 

 

2.3 Holdninger til matematikk 

Det er forsket mye på holdninger til matematikk. Likevel er man ikke blitt enige om en felles 

definisjon av begrepet. Holdningsbegrepet har imidlertid sitt opphav i sosialpsykologien, og 

beskrives da som forutsetningene for å respondere på en positiv eller negativ måte i en viss 

situasjon (Di Martino & Zan, 2010). I matematikkdidaktikken sees holdninger vanligvis på 

som en del av det affektive området, som ifølge Hannula (2006a) inkluderer alle 

følelsesmessige og motivasjonelle fenomen. Det affektive området inneholder ulike faktorer 

som kan ha ulik varighet og være stabile eller ustabile (Liljedahl & Oesterle, 2014). For 

eksempel er følelser ofte kortvarige og ustabile, mens oppfatninger er varige og stabile. 

 

Selv om det ikke finnes noen entydig teoretisk definisjon av holdninger, peker Di Martino og 

Zan (2010) på tre hovedtyper av definisjoner. Enkle definisjoner beskriver holdninger som 

graden av positiv eller negativ affekt knyttet til matematikk. Tredelte definisjoner omhandler 
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Følelser Holdninger Oppfatninger

Mest affektiv

Minst stabil

Mest intens

Mest kognitiv

Mest stabil

Minst intens

følelsesmessig respons, oppfatninger og handlinger knyttet til matematikk. Den tredje typen 

er todimensjonale definisjoner. De ligner på tredelte definisjoner, men omfatter ikke eksplisitt 

handlinger. Tredelte og todimensjonale modeller kalles sammensatte holdningsmodeller.  

 

2.3.1 Holdningsmodeller 

McLeod (1992) sin modell for det affektive planet er et eksempel på en enkel holdnings-

modell, som har vært mye brukt innenfor matematikkdidaktisk forskning (Hannula, 2006a). I 

denne modellen består det affektive området av tre kategorier: følelser, holdninger og 

oppfatninger. Kategoriene har ulik grad av kognisjon, stabilitet og intensitet. McLeod (1992) 

ser på følelser som mest affektivt, minst stabilt og mest intenst, og oppfatninger som mest 

kognitivt, mest stabilt og minst intenst. Holdninger ligger mellom følelser og oppfatninger på 

skalaene. Modellen kan illustreres som i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1: McLeods (1992) modell av det affektive planet, gjengitt som i Hannula (2006, s. 213)  

 

Ifølge McLeod (1992) utvikles holdninger gjennom gjentatte følelsesmessige reaksjoner, 

mens oppfatninger i tillegg formes av sosial kontekst og individuelle erfaringer.  

 

Kritikk av McLeods modell 

McLeods enkle modell ser altså på holdninger som følelsesmessig innstilling til matematikk, 

mens sammensatte modeller også inkluderer oppfatninger om seg selv og om matematikk. 

Selv om McLeod (1992) sin holdningsmodell har vært mye brukt i forskningsfeltet, har den 

også vært utsatt for kritikk (Hannula, 2012). Noe av kritikken handler om at modellen er for 

enkel. Nyere forskning viser at det er ulike sentrale faktorer knyttet til holdninger som ikke 

inngår i modellen til McLeod (1992). Dette er affektive begreper som verdier, identitet, 

motivasjon og normer (Hannula, 2012). I tillegg påpeker Hannula (2012) at mange er uenige 

i at følelser er ustabile, slik McLeod presenterer det i sin modell. Kritikken her handler om at 

grunnlaget for holdninger dannes av ulike følelser som går igjen på tvers av situasjoner. For 

eksempel er ulike typer angst definert som følelsesmessige tilstander av frykt knyttet til 
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Figur 2: Di Martino og Zans sammensatte holdningsmodell, som i Di Martino og Zan (2010, s. 43) 

Følelsesmessig 
innstilling

Oppfattet 
kompetanse

Syn på 
matematikk

bestemte situasjoner, som matematikkundervisning. Ifølge Di Martino og Zan (2010) kan 

likevel enkle modeller, som McLeods modell, være nyttig til å forutsi elevers valg, for 

eksempel når det gjelder fremtidig utdanning. En slik modell vil imidlertid ikke være 

tilstrekkelig i alle situasjoner. Et eksempel er når man skal tolke hvordan elever handler når 

de løser ulike oppgaver (Di Martino & Zan, 2010). En elev kan handle ulikt på bakgrunn av 

ulike negative eller positive følelser knyttet til matematikk. Samtidig varierer det hvor godt 

en elev kan takle følelsesmessige reaksjoner. Det er mange faktorer knyttet til en elevs 

følelser, og en enkel definisjon kommer derfor trolig til kort i mer komplekse situasjoner.  

 

2.3.2 Di Martino og Zans holdningsmodell 

Di Martino og Zan (2010) sin holdningsmodell er også mye brukt i forskning. De deler 

holdninger inn i tre dimensjoner: følelsesmessig innstilling til matematikk, oppfatning av 

egen kompetanse og syn på matematikk. I enkle definisjoner inngår hovedsakelig 

dimensjonen følelsesmessig innstilling. Modellen ble til gjennom et forskningsprosjekt hvor 

elever fra 2. til 13. trinn (N=1486) skrev essay om sitt forhold til matematikk. Studien viste at 

alle elever refererte til én eller flere av modellens dimensjoner. Modellen illustreres i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

Følelsesmessig innstilling handler om hvilke følelser man har knyttet til matematikk. Blant 

annet inngår motivasjon i denne dimensjonen. Dimensjonen oppfatning av egen kompetanse 

handler om hvordan eleven selv vurderer sin matematiske kompetanse. Her inngår 

holdningsfaktorer som mestringsforventning, selvoppfatning og attribusjon. Den tredje 

dimensjonen, syn på matematikk, handler hos Di Martino og Zan (2010) om man ser på 

matematikk bestående av mange små deler (instrumentelt), eller som en helhet (relasjonelt). 

 

Da Di Martino og Zan (2010) utviklet modellen, var et av formålene at den skulle kunne 

brukes i praksis. Blant annet ville de kunne bruke den til å oppdage og gjennomføre tiltak for 



 16 

å motvirke negative holdninger til matematikk. Derfor gjør de modellen mindre kompleks 

ved å dele hver dimensjon inn i følgende dikotomier: 

o Følelsesmessig innstilling: positiv/negativ 

o Oppfatning av egen kompetanse: høy/lav 

o Syn på matematikk: instrumentelt/relasjonelt 

 

De tre dimensjonene gir dermed åtte mulige kombinasjoner av holdninger. Én av 

kombinasjonene sees på som den mest positive; positiv følelsesmessig innstilling, høy 

oppfatning av egen kompetanse, og et relasjonelt syn på matematikk. Det er likevel ikke gitt 

at alle elever som presterer høyt i matematikk har denne kombinasjonen (Di Martino & Zan, 

2010). Som vist i figur 2 går pilene mellom de ulike dimensjonene alle veier. Ulike 

holdningsfaktorer i modellen henger altså nøye sammen, og påvirker hverandre gjensidig.  

 

2.3.3 Holdningsmodell for denne oppgaven 

Hensikten med denne oppgaven er å studere sammenhenger mellom opplevd relevant og 

yrkesrettet undervisning og holdninger. Da kan det med utgangspunkt i påstandene i kapittel 

2.3.1 argumenteres for at en enkel holdningsmodell blir for snever for å fange opp 

kompleksiteten i de studerte fenomenene. En holdningsmodell med et mer sammensatt bilde 

av hva holdninger er, vil gi et bedre grunnlag for faglige drøftinger. 

 

I denne oppgaven vil det tas utgangspunkt i Di Martino og Zan (2010) sin tripartitte 

holdningsmodell. I tripartitte modeller består holdninger av det affektive, det kognitive og 

handlinger. Ifølge Di Martino og Zan (2010) er slike modeller naturlig å bruke i forskning 

med spørreskjema der begrepene som måles er relatert til de tre komponentene. 

 

I min studie måles holdningsfaktorene motivasjon, selvoppfatning og utholdenhet. Disse 

faktorene kan knyttes til henholdsvis det affektive, det kognitive og handlinger i tripartitte 

holdningsmodeller. Derfor vil Di Martino og Zans holdningsmodell være utgangspunkt i 

denne oppgaven. Denne modellen er i motsetning til McLeod (1992) sin enkle modell basert 

på empiri. Dette ser jeg på som en styrke. Siden den har flere komponenter mener jeg den gir 

et mer konkret bilde av holdninger enn enkle definisjoner og modeller, og et bredere grunnlag 

for diskusjon. 
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Holdningsfaktorer, som motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning, kan være begreper med 

ulike tilnærminger (Hannula, 2006a). I de tre neste delkapitlene vil disse begrepene 

beskrives, og det avklares hvilken forståelse av dem som legges til grunn i denne oppgaven. 

 

2.3.4 Motivasjon  

Motivasjon er en del av holdningsdimensjonen følelsesmessig innstilling hos Di Martino og 

Zan (2010). Det kan defineres som en tilstand som forårsaker aktivitet hos individet, styrer 

aktiviteten i bestemte retninger og holder den gående (Manger, Lillejord, Nordahl, & Helland, 

2009). Hannula (2006b) knytter motivasjon til følelser, og hvordan de kommer til uttrykk. Man 

kan ha positive følelser knyttet til noe, uttrykt for eksempel gjennom glede og interesse. Eller 

man kan ha negative følelser, uttrykt gjennom eksempelvis sinne og frustrasjon.  

 

Et typisk skille gjøres mellom indre og ytre motivasjon (Manger et al., 2009; Ryan & Deci, 

2000). Indre motivasjon styres av individuell interesse, og av glede overfor en aktivitet. Man 

kan anta at en elev som gleder seg til matematikktimen er indre motivert. I tillegg til å ligge i 

individet, formes også indre motivasjon i forholdet mellom individet og en bestemt aktivitet. 

Indre motivasjon trenger dermed ikke være statisk. For eksempel trenger ikke en elev være 

motivert for alle aktiviteter innenfor matematikk, selv om han/hun har motivasjon for enkelte 

aktiviteter. Forskning viser at jo eldre en elev blir, jo mer svekkes indre motivasjon for faget 

(Ryan & Deci, 2000). Derfor er det viktig at lærere vet hvordan man kan påvirke elevers ytre 

motivasjon. Ytre motivasjon drives av faktorer utenfor individet. En aktivitet har instrumentell 

verdi, og gjøres med mål om å oppnå et bestemt utfall. Ytre motivasjon kan blant annet drives 

av karakterer, belønning/straff eller opplevelse av aktivitetens nytteverdi. Ved ytre motivasjon 

reguleres handlingen i mindre grad av individet selv enn ved indre motivasjon.  

 

I tillegg til å variere i type, peker Ryan og Deci (2000) på at motivasjon kan variere i grad, altså 

at man kan være mer eller mindre motivert for en aktivitet. Man kan også være det de kaller 

amotivert. Amotivasjon handler om fravær av motivasjon og en hensikt med å handle. Flere 

studier viser at viktige faktorer for motivasjon er verdsetting av aktiviteter, selvoppfatning og 

tro på at innsats lønner seg (Hannula, 2006a). Dette mangler en elev som er amotivert. 

Amotivasjon kan minne om det McLeod (1992) omtaler som lært hjelpeløshet. Ved lært 

hjelpeløshet har eleven gjentatte ganger opplevd at innsats ikke gir resultater, og unngår derfor 

å gjøre et forsøk på å løse matematiske utfordringer. 
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I motivasjonslitteraturen omtales også flere andre typer motivasjon. Gjennom pliktmotivasjon 

motiveres man av forventninger som stilles til en (Smith, 2009). Å motiveres av den 

instrumentelle verdien i aktiviteten, for eksempel ved å se nytteverdi og relevans i en oppgave, 

kategoriseres av flere som instrumentell motivasjon (Manger et al., 2009). Ytre motivasjon hos 

Ryan og Deci (2000) omfatter både pliktmotivasjon og instrumentell motivasjon. I denne 

oppgaven kommer jeg til å bruke begrepene indre og ytre motivasjon, slik de er beskrevet hos 

Ryan og Deci (2000). Resultater fra PISA 2012 viser at norske elever i større grad er ytre enn 

indre motiverte (Jensen & Nortvedt, 2013). De viser også at gutter generelt har høyere indre 

motivasjon for matematikk enn jenter, mens kjønnsforskjellene er mindre for det som i PISA 

kalles instrumentell motivasjon. 

 

2.3.5 Innsats og utholdenhet 

Innsats handler om at eleven anstrenger seg, og gjør så godt han/hun kan (Skaalvik & 

Skaalvik, 2011). I forbindelse med matematikk er denne anstrengelsen kognitiv. En form for 

motivasjon er viktig for at en elev skal være villig til å gjøre en innsats (Chouinard et al., 

2007). Blant annet er målfokusert arbeid og forventning om mestring viktig for innsats. 

Elever som gjentatte ganger har negative opplevelser med matematikk, eller opplever at 

innsats ikke hjelper, kan utvikle lært hjelpeløshet (McLeod, 1992). Da utvikler gjerne eleven 

en grunnleggende pessimistisk holdning til faget, og unngår situasjoner som kan føre til at 

eleven utvikler seg.  

 

Utholdenhet er nært knyttet til innsats, og handler om å gjøre en innsats over tid. Spesielt 

handler det om å kunne jobbe med utfordrende og vanskelige oppgaver over tid (Skaalvik & 

Skaalvik, 2011). I PISA handler påstander knyttet til utholdenhet om å gjøre mer enn 

forventet, om å løse vanskelige oppgaver og om at interessen for det man holder på med 

vedvarer (Jensen & Nortvedt, 2013). Resultater fra PISA 2012 viser at gutter i større grad enn 

jenter svarer positivt på spørsmål om utholdenhet i matematikk. Utholdenhet og innsats 

henger tett sammen med mestringsmål, selvoppfatning og mestringsforventning (Chouinard 

et al., 2007). 

 

2.3.6 Selvoppfatning 

Selvoppfatning er en del av dimensjonen oppfatning av egen kompetanse hos Di Martino og 

Zan (2010). Selvoppfatning handler om hvordan man ser på seg selv, og hvilke evner man 
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selv mener at man har. Summen av alle tanker og følelser knyttet til seg selv som en som 

jobber med matematikk utgjør selvoppfatningen til en elev i faget (Bong & Skaalvik, 2003). 

Forskning viser at gutter generelt har høyere selvoppfatning i matematikk enn jenter 

(Skaalvik, Federici, & Klassen, 2015).  

 

Mestringsforventning er nært knyttet til selvoppfatning, men er ikke det samme. 

Mestringsforventning er individets tro på at det kan gjennomføre gitte oppgaver på en 

suksessfull måte (Bong & Skaalvik, 2003). Forskjellen kan illustreres ved at man kan spørre 

«Er jeg god på det?» når det gjelder selvoppfatning, og «Kan jeg klare det?» når det gjelder 

mestringsforventning (Skaalvik et al., 2015). I motsetning til fremtidsorientert mestrings-

forventning, er selvoppfatning fortidsorientert. Selvoppfatningen knyttet til matematikk 

påvirkes blant annet av egne erfaringer med faget, og tilbakemeldinger fra lærere og 

medelever. Selvoppfatning påvirker hvordan man handler, og det er nærliggende å tro at en 

elevs selvoppfatning påvirker dens mestringsforventning (Bong & Skaalvik, 2003). I dette 

forskningsprosjektet er det likevel elevenes selvoppfatning – altså oppfatning av egne evner i 

matematikk –  som måles.  

 

2.3.7 Sammenhengen mellom ulike holdningsfaktorer 

Di Martino og Zan (2010) sine tre holdningsdimensjoner utgjør åtte kombinasjoner av 

holdninger. I modellen blir holdningen sett på som positiv dersom minst to av dimensjonene 

er positive. I sin studie fant Di Martino og Zan (2010) at elever med negativ følelsesmessig 

innstilling til matematikk, også hadde enten lav oppfattet kompetanse eller et instrumentelt 

syn på matematikk. Ingen av informantene hadde kombinasjonen negativ følelsesmessig 

innstilling, høy oppfattet kompetanse og et relasjonelt syn på matematikk. Dette indikerer at 

den følelsesmessige dimensjonen, med positive følelser og motivasjon knyttet til faget, har en 

sentral rolle i holdninger. En positiv følelsesmessig innstilling er viktig for selvoppfatning, 

tro på egne evner og forventning om mestring i faget. Det er også viktig for at eleven skal 

ønske å gjøre en innsats, ha utholdenhet og utvikle en relasjonell forståelse for matematikk.  

 

Selvoppfatning henger i stor grad sammen med egne mestringserfaringer og tilbakemeldinger 

fra andre (Bong & Skaalvik, 2003). En elev står i fare for å utvikle lav selvoppfatning dersom 

han/hun gjentatte ganger opplever å ikke mestre matematikk, eller får negative 

tilbakemeldinger knyttet til sitt arbeid i faget. Elevens forventning om videre mestring vil da 
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også være lav, siden selvoppfatning er styrende for elevens mestringsforventning. På samme 

måte kan positiv feedback og opplevelse av mestring forme elevens selvoppfatning og 

forventning om mestring i positiv retning. Å gi eleven oppgaver på nivået de er, gjennom 

differensiert undervisning, kan derfor være en viktig faktor for utvikling av positive 

holdninger til matematikk. I tillegg kan det være viktig å gi elevene oppgaver de kan relatere 

til og se på som nyttige (Grønmo & Throndsen, 2006). 

 

Elevens motivasjon påvirkes blant annet av selvoppfatning og mestringsforventning 

(Hannula, 2006a; Skaalvik et al., 2015). Motivasjonen for å løse en matematikkoppgave kan 

knyttes til elevens oppfatning av oppgavens viktighet og nytteverdi  (Hannula, 2006a). 

Motivasjon kan også knyttes til elevens utholdenhet, eller av følelser knyttet til positiv eller 

negativ mestringsforventning. Ytre motivasjon kan knyttes til viktighet og nytteverdi, mens 

indre motivasjon knyttes til elevens utholdenhet og mestringsforventning. Dette er faktorer 

som påvirker hverandre gjensidig. En elev som forstår nytteverdien av en oppgave, har tro på 

seg selv og utholdenhet i oppgaveløsningen, vil øke både indre og ytre motivasjon. Samtidig 

vil høy motivasjon for faget øke interesse, utholdenhet, innsats og mestringsforventning. 

Likevel trenger ikke følelsesmessig innstilling til matematikk og oppfatning av egen 

kompetanse nødvendigvis å ha denne sammenhengen (Di Martino & Zan, 2011). Det finnes 

elever med høy oppfattet kompetanse, men negativ følelsesmessig innstilling, og motsatt.  

 

Koblinger mellom følelsesmessig innstilling til matematikk og oppfattet kompetanse kommer 

ofte til uttrykk gjennom elevenes attribusjon (Di Martino & Zan, 2011). Attribusjon handler 

om hvilke årsaker eleven tilskriver om han/hun lykkes eller ikke (Shores & Smith, 2010). 

Årsakene kan være indre eller ytre, og stabile eller ustabile. Attribuerer eleven dårlige 

resultater til stabile og ukontrollerbare årsaker, som manglende evner, vil det ofte ha 

sammenheng med lav oppfattet kompetanse (selvoppfatning) og negativ følelsesmessig 

innstilling (motivasjon) (Shores & Smith, 2010; Skaalvik & Skaalvik, 2013) En slik elev har 

lav forventning om mestring, og motivasjonen vil også avta. Dette er typisk for elever med 

lav selvoppfatning og lært hjelpeløshet. Attribuerer derimot eleven dårlige resultater til 

innsats, som er en kontrollerbar årsak, vil eleven likevel kunne ha høy forventning om 

mestring og motivasjon neste gang en oppgave skal utføres. 

 

I holdningsmodellen til Di Martino og Zan (2010) skilles det mellom instrumentelt og 

relasjonelt syn på matematikk. I denne oppgaven vil likevel syn på matematikk i hovedsak 
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omhandle om eleven ser på matematikk som relevant og nyttig eller ikke. Dette fordi et av 

målene med relevans og yrkesretting er nettopp å få elevene til å forstå at matematikkfaget 

kan være nyttig (Myren & Nilsen, 2001). En elev som opplever matematikk som relevant, vil 

trolig øke motivasjonen for faget. Motivasjon kan føre til at eleven vil gjøre en større innsats 

(Chouinard et al., 2007). Å lykkes i matematikk krever arbeid, og derfor vil økt innsats for 

mange bety bedre prestasjoner. Bedre prestasjoner vil kunne påvirke elevenes selvoppfatning 

og mestringsforventning i positiv retning. Samtidig har dette gjensidig påvirkning på 

motivasjon, innsats og prestasjoner (Pintrich & Schunk, 2002). Det trenger likevel ikke å 

være så enkelt for alle. En elev kan for eksempel vite at matematikk er viktig, nyttig og 

relevant, men på grunn av tidligere erfaringer med ikke å lykkes med faget, unngå å gjøre en 

innsats.  

 

2.3.8 Motivasjon og interesse 

Ifølge Renninger og Hidi (2016) kan interesse defineres tosidig: «som en psykologisk tilstand 

et individ er i når det engasjerer seg i en bestemt aktivitet eller et bestemt innhold, og som 

den motivasjonelle mottakeligheten for å engasjere seg i aktiviteten eller innholdet over tid, 

både kognitivt og affektivt» (s. 8, min oversettelse). Interesse og motivasjon er altså knyttet 

til hverandre, men er ikke det samme. I forskning skilles det ofte mellom to typer interesse: 

situasjonell og individuell. Situasjonell interesse er interesse som oppstår i øyeblikket, mens 

individuell interesse utvikles over tid og varer lenger (Renninger & Hidi, 2016). Indre 

motivasjon knytter seg blant annet til individuell interesse for faget. En elev som er indre 

motivert for matematikk vil like faget, og ha interesse for det. På samme måte vil en elev som 

har interesse for matematikk, trolig være motivert for å jobbe med faget. Altså er interesse en 

viktig faktor i motivasjonssammenheng. Samtidig trenger ikke motivasjon ha en direkte 

sammenheng med interesse. En elev som styres av ytre motivasjon kan jobbe hardt med faget 

uten å være interessert i det. For eksempel kan karakterer eller forventninger fra foreldre 

motivere til innsats. Likevel fører innsats ofte til bedre prestasjoner, noe som kan gi eleven 

økt selvtillit og mestringsforventning. Dette er produktive holdninger, som kanskje gjør at 

eleven over tid bygger seg opp en interesse for faget (Renninger & Hidi, 2016). Interesse og 

ulike motivasjonelle faktorer påvirker altså hverandre gjensidig. 
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2.3.9 Holdningers betydning for læring 

Forholdet mellom det affektive og det kognitive har og har hatt et stort fokus innen 

matematikkdidaktisk forskning (Andra, Brunetto, Levenson, & Liljedahl, 2017; Ma & 

Kishor, 1997; McLeod, 1992). Mange studier viser at det finnes en sammenheng mellom 

holdninger til og prestasjoner i matematikk (Di Martino & Zan, 2011; Gottfried, Marcoulides, 

Gottfried, & Olver, 2013; Grønmo & Throndsen, 2006; Ma & Xu, 2004). Ma og Kishor 

(1997) fant i en studie at sammenhengen mellom positive holdninger og gode prestasjoner i 

matematikk er signifikant, men for liten til å ha praktisk betydning. Resultatene fra PISA 

2012 viser også en positiv sammenheng mellom holdninger og prestasjoner (Jensen & 

Nortvedt, 2013). Til tross for sammenhengen, kan man ikke vite om det er holdninger som 

påvirker ferdigheter eller omvendt (Ma & Kishor, 1997). 

 

Selv om det mangler empiriske funn har det vært en utbredt antagelse blant forskere at 

sammenhengen mellom holdninger og prestasjoner i matematikk er kausal. Dersom det 

stemmer, betyr det at elever med negative holdninger til matematikk ikke kan prestere godt i 

faget? Ma og Xu (2004) gjennomførte en longitudinell studie over seks år, hvor de så på 

sammenhengen mellom holdninger og prestasjoner i matematikk. Studien viste at elevene 

som presterte godt tidlig i studien, utviklet mer positive holdninger i løpet av de seks årene. 

Samtidig presterte ikke de som hadde positive holdninger tidlig i studien nødvendigvis bedre 

i løpet av de seks årene. At prestasjoner påvirker holdninger viste altså en sterkere 

sammenheng enn at holdninger påvirker prestasjoner.  

 

Et annet interessant funn i denne studien var at prestasjonens påvirkning på holdninger var 

sterkest hos lavtpresterende elever (Ma & Xu, 2004). Hos disse elevene fant de et mer 

gjensidig (men ubalansert) forhold mellom holdninger og prestasjoner enn hos sterke elever. 

Dermed er det kanskje grunn til å tro at det er en gjensidig sammenheng mellom holdninger 

og prestasjoner i matematikk også hos elevene som deltar i mitt forskningsprosjekt. Dette 

med grunnlag i Ma og Xu (2004) sin studie, og karakterstatistikken for norske elever i 

matematikk 1P-Y presentert i innledningen. 
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2.4 Sammenhengen mellom relevant matematikk-

undervisning og positive holdninger til matematikk 

 

2.4.1 Hva påvirker elevenes holdninger til matematikk? 

Selv om denne oppgaven handler om sammenhengen mellom opplevd relevans og elevers 

holdninger til matematikk, er det også flere andre faktorer som kan påvirke elevenes 

holdninger. Mennesker formes i stor grad av miljøet de lever i. Foreldre, medelever og lærere 

er dermed med på å forme elevers holdninger. En elev som opplever støtte i faget fra foreldre 

og lærere vil ha bedre selvoppfatning og mestringsforventning knyttet til matematikk 

(Chouinard et al., 2007). Opplever eleven mestring, vil holdningene kunne bli mer positive. 

Forholdet elevene har til matematikklæreren både sosialt og faglig, påvirker også hvordan 

elevens holdning til faget er (Chouinard et al., 2007; Wendelborg et al., 2014). Forventninger 

fra lærere og foreldre kan påvirke elevenes motivasjon, noe som kan føre til bedre 

prestasjoner i faget (Chouinard et al., 2007). De viktige voksenpersonene i elevens liv 

påvirker holdninger gjennom hvordan de ser eleven som en matematikkløser. I tillegg har det 

betydning for elevens holdninger om deres foreldre og lærere ser på matematikk som nyttig 

og relevant eller ikke (Onion, 2004). Oppfatter eleven for eksempel at foreldre verdsetter 

matematikk, og ser på det som nyttig for hverdags- og/eller yrkesliv, vil elevene lettere kunne 

dele denne oppfatningen. 

 

2.4.2 Opplevd relevant undervisning og holdninger til matematikk 

Relevans og holdninger 

Forskning viser at relevant undervisning er én av faktorene som påvirker motivasjon hos 

eleven (Easey et al., 2012). I definisjonene som brukes i denne oppgaven knytter både 

relevans og ytre motivasjon seg til å se nytteverdien i det man lærer og gjør. Kanskje er da 

relevans og ytre motivasjon nært relatert. Samtidig kan kanskje opplevelse av relevant 

undervisning på sikt påvirke en elevs indre motivasjon.  

 

Ytre motivasjon drives av ytre faktorer, for eksempel å vite at man har nytte av matematikken 

i senere hverdags- og/eller yrkesliv (Ryan & Deci, 2000). Målet med relevans og yrkesretting 

av matematikken er nettopp å vise frem denne nytteverdien. En elev som i utgangspunktet er 

uinteressert i matematikk, vil kunne motiveres til å arbeide med faget gjennom å oppleve at 
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det er nødvendig for å oppnå et mål. Et fokus på relevans og yrkesretting kan derfor være et 

middel for å skape ytre motivasjon hos elever som ikke ellers er motiverte for faget. Samtidig 

forutsetter dette at eleven selv har et klart mål, noe elever ikke nødvendigvis har. Altså 

trenger ikke relevans og yrkesretting føre til ytre motiverte elever (Hulleman et al., 2010; 

Wendelborg et al., 2014). Samtidig kan også andre faktorer enn opplevd relevans skape ytre 

motivasjon. Ytre motivasjon og opplevd relevans trenger dermed ikke å opptre samtidig.  

 

For at relevant undervisning skal kunne føre til indre motivasjon hos eleven, er det viktig at 

eleven selv får en forståelse for hvorfor undervisningen er nyttig og relevant (Frymier & 

Shulman, 1995; Wendelborg et al., 2014). Det kan være mer produktivt for interesse og 

motivasjon for faget at eleven selv får finne ut hvordan fagstoffet kan relateres til eget liv, 

enn at læreren forteller hvorfor det er relevant (Hulleman et al., 2010). Dette er imidlertid 

ulikt for elever som presterer høyt og lavt i faget. Hos høytpresterende elever kan lærerens 

fokus på relevans bidra til å fremme interesse for faget. Hos elever med lav motivasjon og 

mestringsforventning i matematikk kan interessen derimot svekkes dersom læreren hele tiden 

påpeker viktigheten av faget eller en matematikkaktivitet som eleven ikke lykkes med 

(Hulleman et al., 2010). Et eksplisitt fokus på relevans og nytteverdi vil ikke nødvendigvis 

fremme alle elevers interesse og motivasjon. Hulleman et al. (2010) peker samtidig på at 

relevans er positivt også for svake elever, dersom relevans og nytteverdi oppdages av eleven 

selv. Eleven får da i større grad en indre forståelse av fagets relevans, som på sikt kan utvikle 

seg til økt interesse og motivasjon for faget hos eleven. Studier viser at opplevd relevans er 

viktig for deltakelse og engasjement i et fag (Easey et al., 2012).  

 

Som vi så i kapittel 2.3.7 er det sterke relasjoner mellom de ulike holdningsfaktorene. 

Dermed vil også selvoppfatning og innsats kunne påvirkes av opplevd relevant undervisning 

og økt grad av motivasjon. Økt innsats vil for mange bety bedre prestasjoner, da det krever 

arbeid å lykkes i matematikk (Chouinard et al., 2007). Videre vil elevens selvoppfatning og 

mestringsforventning kunne påvirkes positivt av bedre prestasjoner. Samtidig peker 

Chouinard et al. (2007) på at noen elever har som mål å gjøre så lite innsats i et fag som 

mulig. Slike elever vil det være utfordrende og tidkrevende å motivere gjennom relevant og 

yrkesrettet undervisning.  
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Yrkesretting og holdninger 

I Norge har det vært forsket lite på hvilken effekt yrkesretting av matematikk har på elevers 

holdninger til faget, til tross for det store fokuset på yrkesretting over mange år. Noen studier 

er likevel gjort knyttet til FYR-prosjektet. Wendelborg et al. (2014) fant i en av disse studiene 

at yrkesretting og relevans ikke nødvendigvis er det samme eller opptrer samtidig. De gjorde 

observasjoner av undervisning og intervjuer med elever og lærere. Mange av undervisnings-

timene som ble observert var både yrkesrettede og relevante. Samtidig observerte de 

undervisning som var yrkesrettet, men ikke opplevd relevant for elevene og omvendt. 

Relevant og yrkesrettet undervisning trenger altså ikke implisere hverandre, men yrkesretting 

kan sees som et middel for å oppnå relevans (Wendelborg et al., 2014). Forskning antyder at 

lærernes integrering eller isolering av yrkesfaget fra matematikkundervisningen har stor 

innvirkning på elevenes holdninger til og prestasjoner i faget (Dalby, 2014).  

 

På samme måte som at det er viktig med opplevd relevans for eleven, er det viktig at eleven 

selv opplever yrkesrettingen som relevant for egne yrkesambisjoner. Det innebærer at 

yrkesrettingen har forankring i yrket, altså at undervisningen er direkte relatert til yrket 

(Nilsen & Haaland, 2013). Da vil elevene i større grad se nytten av matematikkfaget, og 

holdningene til faget kan påvirkes i positiv retning. Norske yrkesfaglige elever presterer 

gjennomsnittlig svakere i matematikk enn elever ved studiespesialiserende linjer 

(Statistikkportalen, udatert). Siden forskning indikerer at å oppdage relevans selv er viktig for 

motivasjon i faget, spesielt for svake elever, kan en anta at praktisk yrkesretting er mer 

hensiktsmessig enn en teoretisk yrkesretting for utvikling av produktive holdninger til 

matematikk. Det innebærer innlæring og utforskning av matematikken på verkstedet, 

kjøkkenet, i frisørstolen eller på andre områder tilpasset studieprogrammet. Praktisk 

yrkesretting legger i større grad enn teoretisk yrkesretting opp til at elevene selv skal oppdage 

og oppleve matematikkens relevans for yrket. Samtidig krever god yrkesretting mye av 

læreren. Gjennom de fire punktene for yrkesretting, presentert i kapittel 2.2, stilles det krav til 

matematikklærerens kunnskap om programfagene. I studien knyttet til FYR-prosjektet 

rapporterte noen norske elever at yrkesretting gjorde timene kjedeligere, siden matematikk-

læreren ikke kunne nok om programfaget (Wendelborg et al., 2014). Yrkesrettingen førte da 

til mer frustrasjon enn motivasjon. Dette viser at yrkesretting ikke er nyttig for 

yrkesrettingens egen skyld. Den blir først produktiv dersom den oppleves ekte og relevant for 

elevene. For at yrkesrettingen skal oppleves nyttig og relevant for elever, og kunne påvirke 

elevenes holdninger til faget i positiv retning, er det altså viktig at det er genuine matematiske 



 26 

problemstillinger og situasjoner tatt fra yrkene elevene skal inn i som presenteres i 

undervisningen. I tillegg er det viktig at elevene opplever at lærere på en god måte kan sette 

fellesfag og programfag i sammenheng. 

 

2.4.3 Interesse og motivasjon i øyeblikket 

Relevant og yrkesrettet undervisning i matematikk handler om å knytte teori til elevenes 

interesser; til deres liv utenfor skolen og til fremtidig yrkesliv. I tillegg til at elevene bør vises 

nytteverdien av matematikken i fremtiden, er det viktig å knytte faget til kontekster elevene 

kjenner seg igjen i her og nå (Dalby, 2014). For at relevans og yrkesretting skal ha størst 

mulig virkning på motivasjon, bør elevene oppleve matematikk relevant i øyeblikket. På 

samme måte omtaler flere studier knyttet til situasjonell og individuell interesse viktigheten 

av interesse i en bestemt situasjon (Hulleman et al., 2010; Hulleman & Harackiewicz, 2009; 

Høgheim & Reber, 2017). 

 

Interesse utvikles ifølge Renninger og Hidi (2016) i fire faser. Situasjonell interesse trigges 

først i en bestemt situasjon. Deretter opplever eleven verdi i aktiviteten, og fortsetter å jobbe 

med den. Når man fortsetter å jobbe med en aktivitet eller et tema over tid, utvikles 

kunnskap, og følelsene og motivasjonen knyttet til temaet/aktiviteten blir mer positive. Til 

slutt utvikles en varig individuell interesse. Legger man sammenhengen mellom motivasjon 

og interesse til grunn (se kapittel 2.3.8), kan det være grunn til å anta at paralleller kan 

trekkes mellom utvikling av interesse og utvikling av motivasjon. Man kan ha motivasjon i 

øyeblikket både i form av indre og ytre motivasjon. Opplevelse av matematikkens nytte og 

relevans kan være en faktor som motiverer. Indre motivasjon, gjennom interesse og glede i en 

bestemt matematikkaktivitet, kan forekomme fordi man synes selve aktiviteten er morsom, 

eller fordi man er interessert i det faglige i aktiviteten (Smith, 2009). Samtidig kan man 

drives av ytre motivasjon for en aktivitet. Det kan for eksempel være at man vet at læreren 

observerer, eller at det som læres gjennom aktiviteten har personlig relevans for nåtid og/eller 

framtid. Gjentatte øyeblikk hvor en elev kjenner seg interessert og motivert for en faglig 

aktivitet vil uansett kunne gi eleven en opplevelse av indre glede knyttet til faget. Flere slike 

øyeblikk vil kanskje kunne forekomme i en undervisning elevene opplever som relevant og 

yrkesrettet, med problemstillinger fra en kontekst de er kjent med og interessert i. En mer 

varig og indre interesse og motivasjon for faget vil da potensielt utvikle seg. Den varige 

individuelle interessen og motivasjonen er indre drevet, og kan ifølge forskning utvikle seg 
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hos en elev som jobber med matematikk og oppdager nytteverdi og økt kunnskap rundt et 

tema (Hidi & Renninger, 2006; Hulleman et al., 2010). Tulis og Fulmer (2013) understreker 

også at elever jobber bedre og klarer mer utfordrende oppgaver når de liker det de gjør. Altså 

har situasjonell interesse betydning for elevens innsats og utholdenhet i matematikk.  

 

2.4.4 Betydning av innsats 

Læring er en prosess som tar tid. Å vise innsats og utholdenhet over tid er derfor viktig for 

læring. Elever som er engasjerte og viser innsats og utholdenhet i en oppgave presterer ofte 

bedre enn elever som ikke gjør det (Pintrich & Schunk, 2002).  

 

Mestringsforventning er sterkt relatert til innsats og utholdenhet. Ifølge Pintrich og Schunk 

(2002) viser elever med god selvoppfatning og tro på seg selv mer innsats og utholdenhet enn 

elever som ikke tror på seg selv. Innsats fører ofte til bedre prestasjoner, som igjen kan gi 

mestringsopplevelser (Skaalvik & Skaalvik, 2013). Det gjør videre at en elev kan få tro på 

egne evner, og forventning om mestring i faget (Di Martino & Zan, 2010). At eleven er villig 

til å gjøre en innsats i matematikk er derfor viktig for motivasjonen for faget, på samme måte 

som at motivasjon påvirker om eleven vil gjøre en innsats. Uten en viss grad av innsats er det 

vanskelig å prestere i faget. Samtidig er det viktig for utvikling av produktive holdninger at 

eleven opplever at innsats faktisk lønner seg, slik at ikke lært hjelpeløshet utvikles (McLeod, 

1992). Det kan være grunn til å tro at mer positive holdninger til faget vil kunne utvikles hos 

en elev som gjør en innsats, og opplever å mestre matematikk. 

 

En norsk studie viser at å fremkalle situasjonell interesse hos elever ved å knytte faget til 

deres kunnskap fra andre områder de er interessert i, påvirker elevens innsats i faget 

(Høgheim & Reber, 2017). Spesielt gjelder dette for elever med lav kunnskap og interesse i 

matematikk. Også Tulis og Fulmer (2013) påpeker at elevens opplevelse av situasjonell 

interesse i en matematikkaktivitet, har en sterk sammenheng med utholdenhet i 

oppgaveløsning. Å trigge interessen til eleven ved å legge til rette for aktiviteter hvor eleven 

opplever matematikk som relevant og nyttig kan derfor stimulere til innsats, også hos elever 

som vanligvis presterer svakt og har negative holdninger til faget. For eksempel kan 

interessen til en elev ved Bygg- og anleggsteknikk trigges gjennom å jobbe med bygging og 

rette vinkler i bygghallen i matematikktimen. Wasenden (2001) foreslår at man kan starte 

innlæringen av Pytagoras’ setning ved å lage rettvinklede hjørner på byggeplassen. 
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Pytagoras’ setning sier at i en rettvinklet trekant er summen av kvadratet til katetene lik 

kvadratet til hypotenusen. Man kan for eksempel slå en stolpe i bakken og trekke snorer på 

lengde med katetene ut fra stolpen. Har man et målebånd kan man sjekke hvor lang 

hypotenusen må være for at vinkelen mellom katetene skal være rett. En annen tilnærming 

kan være å sjekke at hjørnet mellom to vegger er en rett vinkel, ved å måle lengden av 

diagonalen i rommet, og se om Pytagoras’ setning stemmer. Gjør man dette ved ulike 

vegglengder, vil man se at læresetningen gjelder generelt. Slike praktiske tilnærminger vil 

muligens gjøre at eleven vil være mer mottakelig for å lære om Pytagoras’ setning. Kanskje 

øker elevens innsats for å lære seg setningen, da han/hun ser at det er relevant når man skal 

lage rette vinkler i byggeprosessen.  
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3 Metode 
Målet med denne masteroppgaven er å belyse problemstillingen: Hvilken sammenheng er det 

mellom yrkesfagelevers syn på matematikkfaget, og deres holdninger til matematikk? For å 

gjøre det skal følgende forskningsspørsmål besvares: 

1. I hvilken grad opplever yrkesfagelever yrkesretting og relevans i 

matematikkundervisningen?  

2. Hvilke holdninger (i form av motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning) viser 

yrkesfagelever til matematikk?  

3. Hvilken sammenheng er det mellom opplevd relevans og ulike holdningsfaktorer 

knyttet til matematikkfaget? 

 

Forskningsspørsmålene belyses gjennom en spørreundersøkelse gjennomført av yrkesfag-

elever som har faget matematikk 1P-Y. Spørreskjemaet er nettbasert og består hovedsakelig 

av ulike Likert-påstander elevene skal ta stilling til. 

 

3.2 Metodevalg og forskningsdesign 

Forskning har til hensikt å skape mer kunnskap gjennom å belyse eller besvare spørsmål om 

et fenomen og årsaken til det (Kleven, Hjardemaal, & Tveit, 2011). Et hovedskille for 

forskningsmetoder gjøres mellom kvantitative og kvalitative metoder. Både kvantitative og 

kvalitative metoder kunne blitt brukt for å undersøke elevers opplevelse av relevans og 

yrkesretting i undervisningen, samt deres holdninger til matematikkfaget.  

 

I denne studien har jeg valgt å bruke et kvantitativt design med spørreundersøkelse. 

Kvantitative metoder er egnet til å kartlegge og å skaffe overblikk hos et stort utvalg. 

Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om yrkesfagelever i norsk skole opplever 

relevans og yrkesretting i matematikkundervisningen, og om dette har en sammenheng med 

deres holdninger til faget. Det er ønskelig å spørre mange elever, og ved kvantitativ metode 

kan man spørre mange på kort tid. Kvantitative data gir også grunnlag for statistiske analyser 

som gir oversikt og kartlegging av elevers opplevde relevans og holdninger til matematikk 

(Kleven et al., 2011). Hvorvidt opplevd relevans/yrkesretting og holdninger til matematikk-

faget har en sammenheng, kan også være lettere å analysere ved statistiske metoder i en 

kvantitativ tilnærming enn ved en kvalitativ tilnærming. Dette fordi man gjennom et stort 
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datamateriale kan se om det er mønstre som går igjen hos respondentene, og man kan 

undersøke om eventuelle sammenhenger er statistisk signifikante (Cohen et al., 2011). 

Kvantitativ metode med spørreskjema som måleinstrument er mye brukt i eksisterende 

forskning på meninger og holdninger (Ary, Jacobs, Sorensen, & Walker, 2014; Cohen et al., 

2011; Haraldsen, 1999). Ifølge Haraldsen (1999) er spørreskjema et naturlig alternativ når det 

som skal kartlegges er elevers meninger og holdninger.  

 

Alternativet hadde vært å velge kvalitativ metode. I kvalitative metoder er dataene ofte tekst 

eller bilder, og metodene egner seg til å gi dybdekunnskap om et fenomen for et lite antall 

informanter (Cohen et al., 2011; Kleven et al., 2011). I denne studien kunne man gjennom 

slike metoder fått en bred forståelse for noen få elevers opplevelse av relevans og yrkes-

retting, og deres holdninger til matematikk. Ved å for eksempel intervjue elever kunne man 

fått interessant informasjon om deres egne tanker knyttet til temaet. Det kunne gitt en dypere 

forståelse av holdninger og opplevelsen av relevans og yrkesretting hos akkurat de elevene 

som ble intervjuet. Å skaffe overblikk og kartlegge sammenhenger ville derimot vært svært 

omfattende og tidkrevende ved en kvalitativ tilnærming. I tillegg ville det vært vanskelig å 

undersøke om det finnes signifikante sammenhenger. Derfor mener jeg at det er mer relevant 

og interessant i henhold til oppgavens problemstilling å bruke kvantitativ metode. 

 

Kvantitative metoder er altså egnet til å skaffe overblikk, mens kvalitative metoder er mer 

egnet til å gå i dybden (Cohen et al., 2011; Kleven et al., 2011). I tillegg til mulighet for 

mange respondenter og kartlegging rundt et fenomen, bærer kvantitativ metode og 

spørreskjema med seg flere både fordeler og ulemper. Ved bruk av spørreskjema har man 

mulighet til å ivareta respondentens anonymitet i stor grad. Da er det viktig å formulere 

spørsmål som ikke kan spore elevens svar tilbake til eleven (Haraldsen, 1999). Når en 

undersøkelse er helt anonym svarer trolig respondentene mer ærlig enn de ville gjort dersom 

undersøkelsen ikke var anonym. Ved bruk av spørreskjema og kvantitativ metode er 

vanligvis ikke forskeren i direkte kontakt med respondentene under utføring av 

undersøkelsen, noe som også øker elevens anonymitet. En fare som pekes på ved kvalitativ 

forskning er at forskeren kan ha en påvirkning på informanten, i og med at de er i direkte 

kontakt (Cohen et al., 2011). I for eksempel et intervju kan forskeren som person påvirke 

hvordan informanten svarer, eller spørsmål kan være ledende. Samtidig kan denne faren også 

eksistere ved spørreskjemaundersøkelse. I min studie vil jeg, av ulike hensyn som beskrives 

senere i oppgaven, være til stede under gjennomføringen av undersøkelsen. Samtidig vil jeg 
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stort sett bare være til stede, og ikke interagere i like stor grad med respondentene som jeg 

ville gjort i en kvalitativ studie. At jeg er til stede kan likevel påvirke studiens validitet, noe 

som drøftes senere i metodekapitlet.  

 

I tillegg kan også utfordringen med ledende spørsmål forekomme ved kvantitativ 

spørreskjemaundersøkelse. Man kan formulere spørsmål eller ha spørsmål i en slik 

rekkefølge at respondentene trolig svarer det du som forsker vil at de skal svare (Haraldsen, 

1999; Kleven et al., 2011). Dette er viktig å unngå for forskningens validitet. Samtidig vil 

trolig ikke den potensielle påvirkningskraften fra forsker på respondent være like stor i en 

kvantitativ som i en kvalitativ tilnærming, siden forskeren ikke i like stor grad er i interaksjon 

med respondenten. På den andre siden er det potensielle utfordringer ved å stille spørsmål 

skriftlig i stedet for muntlig. Misforståelser knyttet til spørsmålene i et spørreskjema kan ikke 

korrigeres på samme måte som for eksempel i et intervju (Cohen et al., 2011). Ved eventuelle 

misforståelser er det fare for at respondentene svarer noe de ikke egentlig ville svart, at de lar 

være å svare eller svarer tilfeldig. Dette påvirker også forskningens validitet.  

 

Basert på hensikten med oppgaven; å undersøke sammenhenger mellom elevers syn på 

relevans i matematikk og deres holdninger til faget, mener jeg at kvantitativ metode og 

spørreskjemaundersøkelse er en egnet metode for min oppgave. Som med alle metoder, 

finnes det også utfordringer og validitetstrusler knyttet til denne. Disse vil diskuteres 

ytterligere senere i oppgaven. Ifølge litteraturen er spørreskjema en egnet metode når man 

ønsker å kartlegge et fenomen, og å undersøke sammenhenger (Cohen et al., 2011; 

Haraldsen, 1999). Basert på det som er presentert i dette kapitlet mener jeg dette 

metodevalget er hensiktsmessig for å svare på problemstillingen, innenfor rammen av en 

masteroppgave.  

 

3.3 Utvalg 

Utvalg er den gruppen informanter eller respondenter som deltar i forskningsprosjektet 

(Cohen et al., 2011). I denne oppgavens forskningsprosjekt er utvalget valgt ved 

bekvemmelighetsutvalg. Det er et ikke-sannsynlighetsutvalg, hvor respondentene velges ut 

fra hvem man som forsker har enklest tilgang til (Cohen et al., 2011). Det ble sendt ut e-post 

til rektor og avdelingsledere ved flere skoler i Oslo og Akershus med forespørsel om 

deltakelse i forskningsprosjektet. Målet var å skaffe minst 150 respondenter, slik at en god 
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kvantitativ analyse av resultatene var mulig. Det endelige utvalget består av 225 elever fra 

seks ulike skoler i Oslo og Akershus. Selv om det var ønskelig med bredde i utvalget med 

tanke på yrkesfaglig studieprogram, viste det seg å være vanskelig å få deltakere fra alle 

studieprogrammene. Utvalget består dermed bare av et utvalg studieprogram, noe som vil 

kunne være av betydning for resultatet og analysen. Sammensetningen i utvalget er presentert 

i kapittel 4.1. 

 

3.4 Måleinstrumentet 

Måleinstrumentet i denne studien er et spørreskjema. Spørreskjemaet har jeg utformet selv, 

på bakgrunn av tidligere forskning. Jeg fant frem til tidligere undersøkelser som var relevante 

for oppgavens tema, og brukte dette i utformingen av skjemaet. Skjemaet ble utformet i 

Nettskjema fra Universitetet i Oslo. Tanken med å ha spørreskjemaet digitalt, var at det 

skulle være effektivt å gjennomføre det i klassene. 

 

Spørreskjemaet består hovedsakelig av spørsmål hentet fra undersøkelser som er gjort 

tidligere. Spørsmålene knyttet til relevans og yrkesretting er hentet fra spørreskjemaet som 

ble brukt i en masteroppgave ved NTNU om relevans og yrkesretting av fellesfag på yrkesfag 

(Martinsen, 2014). Spørsmålene knyttet til holdninger er hentet fra spørreskjemaet om 

holdninger til matematikk, brukt i PISA 2012 (OECD Programme for International Student 

Assessment 2012), og fra en studie gjort av Guthrie og Klauda (2014). Også noen påstander 

knyttet til relevans har blitt hentet fra sistnevnte studie. Noen av spørsmålene har jeg 

omformulert til å handle om matematikk. For eksempel ble «Jeg leser så lite som mulig» 

(min oversettelse) til «Jeg gjør så lite matematikk som mulig». Konsekvenser av å sette 

sammen spørsmål fra ulike studier vil diskuteres nærmere i kapittel 3.5. 

 

3.4.1 Design 

Spørreskjemaet inneholder tre ulike spørsmålstyper. Med unntak av ett spørsmål, er 

spørsmålene lukkede. Dette er veldig vanlig i spørreskjema, og betyr at respondentene kan 

velge mellom forhåndsbestemte svaralternativer (Kleven et al., 2011). Spørreskjemaet 

inneholder spørsmål om bakgrunnsvariabler. Disse spørsmålene er dikotome og diskrete 

variabler (Cohen et al., 2011). Den dikotome variabelen er kjønn, og har de to verdiene jente 

og gutt. De diskrete variablene er variable med et bestemt antall verdier. Et eksempel er 

elevens studieprogram, som må være ett av et bestemt antall svaralternativer. Dette er 
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spørsmål som er inkludert fordi det kan være av interesse å se på om det er forskjeller i 

resultatene mellom elever, fordelt på kjønn, studieprogram eller karakter i matematikk. 

  

Hoveddelen av spørreskjemaet består av påstander elevene skal ta stilling til. Begrepene som 

måles er relevans, yrkesretting, motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning. Videre i 

oppgaven har jeg valgt å kalle disse begrepene, som på engelsk kalles «construct», for 

variabler. Når jeg omtaler målinger, er dette spørsmålene knyttet til variablene. Elevene skal 

ta stilling til påstandene på en skala fra 1 til 6, der svaralternativene går fra «helt uenig» til 

«helt enig». Slike spørsmål og svaralternativer er vanlig å bruke i studier på holdninger i 

kvantitativ forskning, og kalles Likert-skala (Ary et al., 2014; Cohen et al., 2011; Haraldsen, 

1999). Likert-skala gjør det mulig å måle ulike uttrykk for holdninger, ved å belyse den 

samme holdningen fra ulike vinkler. Til noen av variablene er det knyttet både positivt og 

negativt formulerte utsagn. Det kan bidra til at man oppdager om elever har unngått å lese 

spørsmålene godt, og avgitt svar blindt (Kleven et al., 2011). Dersom en elev har svart i 

samme ende av skalaen på en positiv og en negativt formulert påstand knyttet til samme 

begrep, kan det for eksempel være grunn til å tro at eleven ikke har lest påstandene godt. 

 

Selv om det ifølge Ary et al. (2014) er anbefalt å ha et midtpunkt på skalaen, har jeg valgt å 

ha en skala uten et nøytralt alternativ. Et argument for å ha et midtpunkt er at mange 

respondenter faktisk stiller seg nøytralt til mye, og at det da kan oppleves ubehagelig å 

«tvinges» til å ta stilling til påstanden. Argumentet for å unngå et midtpunkt handler mye om 

det samme. Cohen et al. (2011) hevder at respondenter har en tendens til å velge det nøytrale 

alternativet dersom det er mulig, og at en måte å unngå dette på er nettopp å droppe å ha 

alternativet med. Alle elever har en form for holdning til matematikkfaget (Di Martino & 

Zan, 2010). De har også holdninger knyttet til undervisningen de er en del av, og trolig en 

oppfatning om hvorvidt undervisningen er relevant og yrkesrettet. Samtidig ville kanskje 

mange lett svart nøytralt dersom de ikke med en gang var sikre på hva de skulle svare på 

Likert-påstandene. Derfor velger jeg å «tvinge» elevene til å ta stilling til påstandene. At jeg 

unngår et nøytralt alternativ kan likevel diskuteres mer med tanke på forskningens validitet 

og reliabilitet. 

 

Noen av spørreskjemaets bakgrunnsspørsmål kommer før påstandene, og noen etter. De som 

kommer etter påstandene handler om standpunktkarakter i matematikk fra ungdomsskolen og 

om hvilken prioritering studieprogrammet eleven går på hadde da det ble søkt om 
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videregående opplæring. Grunnen til at disse spørsmålene kommer til slutt, er at de kan 

vekke negative følelser hos noen elever. Kanskje kan svarene i resten av undersøkelsen 

påvirkes dersom en elev starter undersøkelsen med å minnes om eventuelle negative 

erfaringer fra tidligere.  

 

Til slutt i spørreskjemaet får elevene et åpent spørsmål, der de kan fylle inn svar selv. 

Spørsmålet handler om hva eleven selv mener kan gjøre undervisningen i matematikk mer 

nyttig for eget liv. Det er inkludert i spørreskjemaet for å gi eleven mulighet til å utdype sitt 

syn på relevans, utover de lukkede spørsmålene som stilles.  

 

3.4.2 Variabelnivå 

Hvilke statistiske analyser som kan gjennomføres avhenger av hvilke typer spørsmål som 

stilles. Innsamlet data vil være på nominal-, ordinal-, intervall- eller forholdstallnivå, 

avhengig av spørsmåls- og svarformuleringer (Ary et al., 2014; Kleven et al., 2011). I 

forbindelse med denne studien er noen variabelnivå aktuelle. Målingene av bakgrunns-

variabler (kjønn, studieprogram og karakterer) i min studie er på nominalnivå. Det innebærer 

at de er gjensidig utelukkende. Målingene har samme verdi, og kan ikke rangeres i forhold til 

hverandre. Spørsmålet om hvilket nivå påstandene er på kan derimot diskuteres. Det er grunn 

til å tenke at de ligger enten på ordinal- eller intervallnivå. Ordinalnivå er kategorier som kan 

rangeres i forhold til hverandre. Den ene målingen antas å være bedre enn den andre, men 

man kan ikke si noe om størrelsesforskjellen mellom målingene. På intervallnivå rangeres 

også kategoriene i forhold til hverandre, men man kan i tillegg si noe om størrelsesforskjellen 

mellom dem. For å avgjøre om målingene er på ordinal- eller intervallnivå blir spørsmålet om 

avstanden mellom kategoriene er like stor. Hva er forskjellen mellom «uenig» og «delvis 

uenig»? Er det like stor forskjell mellom disse alternativene og «uenig» og «helt uenig»? 

Ifølge Kleven et al. (2011) er det vanlig i forskning å regne slike uklare tilfeller som 

intervallnivå, da man kan gjøre flere operasjoner på intervallnivå enn på ordinalnivå. For 

eksempel gir det mer mening å regne gjennomsnitt dersom avstanden mellom verdiene antas 

å være lik. Selv om det kan diskuteres om Likert-påstandene er på ordinal- eller intervallnivå, 

vil jeg likevel behandle de som variabler på intervallnivå.  
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3.5 Målinger og variabler 

Selv om målingene i spørreskjemaet i stor grad er tatt fra tidligere undersøkelser, har det vært 

en prosess å velge de ut. Sealey og Noyes’ (2010) kategorier, praktisk relevans og 

profesjonell relevans, lå til grunn for utvalg av målingene knyttet til henholdsvis relevans og 

yrkesretting. Di Martino og Zan (2010) sine holdningsfaktorer lå til grunn for utvalg av 

målingene knyttet til motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning. Det ble valgt ut spørsmål 

jeg mente var egnet til å måle variablene jeg ønsket å måle. Å hente spørsmål fra tidligere 

undersøkelser skulle i større grad sikre en god operasjonalisering av begrepene. Ved å bruke 

målinger som var brukt tidligere, visste jeg at de var egnet til å måle den bestemte variabelen. 

Likevel måtte jeg vurdere om sammensetningen av målinger jeg har gjort fra ulike 

undersøkelser, knyttet til samme variabel, ga en god dekning av variabelen. Dette ble 

diskutert med veileder, og jeg fikk innspill om hva som var bra, hva som burde endres og 

legges til i målingene som var valgt ut. Til slutt kom vi frem til spørreskjemaet som ble brukt 

i undersøkelsen. Spørreskjemaet ble testet i en pilotundersøkelse, og det ble deretter gjort 

noen endringer (se kapittel 3.6.2).  

 

Jeg vil nå beskrive målingene i spørreskjemaet knyttet til variablene relevans, yrkesretting, 

motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning. Bakgrunnsvariablene vil ikke bli kommentert, da 

de ikke brukes direkte til å svare på oppgavens problemstilling. Hele spørreskjemaet, med 

alle variabler og målinger, ligger vedlagt (se vedlegg A). 

 

3.5.1 Relevans 

Relevans i denne oppgaven handler om at matematikken gjøres nyttig for elevenes egne 

hverdagsliv. Altså handler det om det Sealey og Noyes (2010) kaller praktisk relevans. For å 

finne påstander knyttet til dette valgte jeg målinger som i tidligere studier knyttet til 

holdninger var kategorisert som «relevans» (Martinsen, 2014) og «verdi» (Guthrie & Klauda, 

2014). Variabelen ble målt ved åtte påstander med høy indre konsistens (Cronbachs Alpha = 

0,849). Noen var positivt formulert og noen negativt formulert. Eksempler er «Det meste av 

det jeg lærer i matematikk vil jeg få nytte av senere i livet» og «Det jeg lærer i 

undervisningen i matematikk vil ikke hjelpe meg i hverdagen i fremtiden». 
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3.5.2 Yrkesretting 

Yrkesretting i denne oppgaven handler om at matematikken gjøres nyttig for elevenes 

yrkesfag. Altså handler det om det Sealey og Noyes (2010) kaller profesjonell relevans. I 

tillegg til profesjonell relevans, ble Wasenden (2001) sine fire punkter for yrkesrettede 

matematikkurs lagt til grunn i valget av påstandene knyttet til yrkesretting. De fleste av de ni 

påstandene retter seg mot matematikkundervisningen, og er hentet fra en tidligere 

masterstudie (Martinsen, 2014). «I undervisningen i matematikk blir vi forklart hvordan det 

vi lærer i matematikk kan brukes i yrkesfagene» er et eksempel. Jeg ønsket imidlertid også 

påstander knyttet til elevens eget syn på yrkesretting. Derfor formulerte jeg noen påstander 

selv (nr. 4, 7 og 8 under «yrkesretting» i spørreskjemaet). Et eksempel er «Jeg synes det vi 

lærer om i matematikk er viktig for eget yrkesliv». Til grunn for disse målingene lå et ønske 

om informasjon rundt hvorvidt eleven selv opplever og oppdager at matematikken er nyttig. 

Ifølge forskning viser det seg å være produktivt for holdninger at eleven selv oppdager 

nytteverdien av faget, spesielt blant svake elever (Hulleman et al., 2010). Selv om noen 

påstander er hentet fra en tidligere studie og noen er formulert selv, er den indre konsistensen 

(se kapittel 3.7.2) for denne variabelen høy (Cronbachs Alpha = 0,913). 

 

3.5.3 Motivasjon 

Jeg har valgt å ha «motivasjon» som én variabel, hvor ni påstander knyttet til både indre og 

ytre motivasjon inngår. Det er også noen påstander som er negativt ladde, og dermed kan 

knyttes til det Ryan og Deci (2000) kaller amotivasjon. De fleste påstandene er hentet fra 

begrepet «motivasjon» i PISA 2012 (konstrukt ST29) (OECD Programme for International 

Student Assessment 2012). Resten er hentet fra Guthrie og Klauda (2014). Påstander knyttet 

til henholdsvis indre motivasjon, ytre motivasjon og amotivasjon er eksempelvis «Jeg 

arbeider med matematikk fordi jeg liker det», «Jeg jobber med matematikk fordi det 

forventes at jeg gjør det» og «Å gjøre oppgaver i matematikk er bortkastet tid». Cronbachs 

Alpha for denne variabelen er 0,851, og den indre konsistensen er dermed høy. 

 

3.5.4 Utholdenhet 

Variabelen «utholdenhet» måles ved åtte påstander hentet fra konstruktene ST43 og ST93 i 

PISA 2012 (begrepene «innsats», «utholdenhet» og «attribusjon») og Guthrie og Klauda 

(2014) (begrepet «avoidance»). Det ble valgt ut åtte påstander til å måle denne variabelen, 

blant andre «Hvis jeg gjør en stor nok innsats, kan jeg lykkes i matematikk» og «Når jeg 
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jobber med en vanskelig oppgave, gir jeg lett opp». Denne variabelen inneholder altså 

påstander knyttet til både utholdenhet og innsats. Dermed kunne variabelen også vært kalt 

«innsats». Siden utholdenhet kan sees på som innsats over tid (Skaalvik & Skaalvik, 2011), 

har jeg likevel valgt å kalle variabelen for «utholdenhet». Alfaverdien for denne variabelen er 

noe lavere enn for de andre (Cronbachs alfa = 0,785), men er likevel reliabel (Cohen et al., 

2011). Grunnen til at alfaverdien er lavere er kanskje at påstandene er hentet fra ulike 

begreper i andre undersøkelser. Likevel øker ikke alfaverdien om noen av påstandene tas 

bort, og alle er derfor beholdt. 

 

3.5.5 Selvoppfatning 

Selvoppfatning handler om hvilke evner eleven mener at han/hun har, og ble målt ved fem 

påstander hentet fra begrepet «selvoppfatning» i PISA 2012 (spørreskjema ST42) (OECD 

Programme for International Student Assessment 2012). Eksempler er «Jeg lærer matematikk 

raskt» og «Jeg er rett og slett ikke flink i matematikk». Cronbachs alfa for denne variabelen 

er 0,860. 

 

3.6 Gjennomføring av forskningen 

3.6.1 Forberedelser 

Før forskningen ble satt i gang ble spørreskjemaet utviklet i Nettskjema fra Universitetet i 

Oslo. Spørsmålene ble opprettet med radioknapper, for å sikre at respondentene bare avga ett 

svar per spørsmål. For variablene målt ved Likert-påstander, ble det laget matrisespørsmål. 

Hver variabel fikk sin egen side i skjemaet slik at det skulle være mest mulig oversiktlig å 

gjennomføre undersøkelsen både på PC, nettbrett og smarttelefon. I forberedelsesfasen ble 

også informasjonsskrivet til respondentene om studien produsert. Når spørreskjema og 

informasjonsskriv var klart, ble prosjektet meldt til Norsk Senter for Forskningsdata [NSD]. 

Da godkjennelsen kom fra NSD (se vedlegg B), kunne datainnsamlingen gjennomføres. 

Studien har prosjektnummer 57427. 

 

3.6.2 Pilotundersøkelse 

En pilotundersøkelse gjøres i forkant av et forskningsprosjekt for å teste måleinstrumentet 

som skal brukes i forskningen (Ary et al., 2014). Gjennom pilotundersøkelsen får forskeren 

informasjon om hvordan måleinstrumentet og datainnsamlingsprosessen fungerer, og kan 

gjøre eventuelle endringer før innsamling av data. Ary et al. (2014, s. 421) foreslår seks 
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punkter som bør tas stilling til i en pilotundersøkelse for spørreskjemaundersøkelse. De 

handler om å teste om instruksene du har planlagt å gi er klare nok, og om hvor lang tid 

gjennomføring av undersøkelsen tar. Videre handler det om elevenes reaksjoner på 

spørreskjemaet. Virker respondentene komfortable med det, og motiverte for å fylle det ut? 

Reagerer respondenter negativt følelsesmessig på skjemaet? Det handler også om å få 

innblikk i om målinger kan misforstås, eller om alle respondenter tolker de på samme måte. 

 

Pilotundersøkelsen ble gjennomført med åtte elever i Bygg- og anleggsteknikk, på en skole i 

Akershus. Det tok rundt 15 minutter å informere om og gjennomføre undersøkelsen. Her 

gjorde jeg meg noen erfaringer som førte til endringer i spørreskjemaet og i hvordan jeg ga 

instrukser i forkant av gjennomføringen. Flere av elevene var svake lesere, og slet med å 

forstå noen av spørsmålene. Elever med lesevansker forstår korte ord lettere enn lange og 

sammensatte ord. Der det var mulig bearbeidet jeg derfor påstandene slik at de fikk kortere 

eller færre ord, men fortsatt hadde samme mening. Det viste seg også at noen elever synes det 

var vanskelig å forstå meningen av ordet «relevans». I spørreskjemaets åpne spørsmål endret 

jeg derfor «Hva skal til for at matematikkundervisningen er relevant for deg?» til «Hva skal 

til for at matematikkundervisningen er nyttig for deg og ditt liv?». Noen elever brukte så kort 

tid på å gjennomføre undersøkelsen at de ikke kan ha lest og tatt stilling til påstandene. Trolig 

hadde disse krysset av tilfeldig i skjemaet. I resultatene viste dette seg gjennom at noen hadde 

krysset av i samme ende av skalaen for påstander som omhandlet det samme, men var 

motsatt formulerte. Det gjorde at jeg senere i større grad har understreket for elevene hvor 

viktig det er at de leser spørsmålene godt, og at de spør om noe er uklart. Dette har vist seg å 

være viktig. I de fleste klasser undersøkelsen er gjennomført i har elevene tatt seg god tid til å 

svare på spørsmålene. Flere elever har også spurt dersom de er usikre på hva spørsmålet 

betyr. 

 

3.6.3 Innsamling av data 

I forkant av datainnsamlingen ble det sendt ut e-post til rektor ved ulike skoler i Oslo og 

Akershus, med forespørsel om deltakelse i prosjektet (se vedlegg C). Der rektor var 

interessert, ble jeg oftest henvist videre til lærere eller avdelingsledere for nærmere avtale. 

Innsamlingen av data ble gjort i januar og februar 2018. Jeg reiste rundt til hver klasse og 

informerte om undersøkelsen i forkant av gjennomføringen. Elevene fikk utdelt informasjon 

om prosjektet skriftlig (vedlegg D), og den samme informasjonen ble gitt muntlig. Jeg 
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understreket viktigheten av å lese påstandene godt, og å svare ordentlig på spørsmålene. 

Elevene gjennomførte undersøkelsen i Nettskjema. I noen klasser oppsto det problemer med 

digital gjennomføring. Undersøkelsen ble da utført på papir (n = 33), og dataene ble lagt inn 

på PC manuelt. 

 

En fordel med å være til stede under undersøkelsen er at misforståelser kan rettes opp der og 

da, og at respondentene kan stille eventuelle spørsmål (Cohen et al., 2011). I tillegg er ofte 

svarprosenten lav ved bruk av spørreskjema, noe forskeren kanskje kan påvirke i positiv 

retning ved å være tilstede. Samtidig finnes det ulemper ved forskerens tilstedeværelse. 

Respondentene kan for eksempel føle seg tvunget til å delta. Det kan være vanskelig å si nei. 

Samtidig har jeg vært klar på at det er frivillig deltakelse, og jeg har møtt elever som ikke 

ønsket å delta. En annen ulempe er at noen elever ønsker mer tid enn de får til å fylle ut 

skjemaet (Cohen et al., 2011). Det kunne muligens vært lettere for noen å fylle ut skjemaet i 

fred og ro hjemme. Samtidig har lærere gitt meg og klassen den tiden som trengs for å gjøre 

undersøkelsen, og tidsbegrensning har dermed ikke vært uttrykt som et problem blant elevene 

i min studie.   

 

3.6.4 Koding 

Siden undersøkelsen gjennomføres i Nettskjema fra Universitetet i Oslo, kodes svarene 

direkte når de blir avgitt. Likert-påstandene er gitt koder med tallverdier fra 1 til 6, der  

1 = «helt uenig», 2 = «uenig», 3 = «delvis uenig», 4 = «delvis enig», 5 = «enig» og 6 = «helt 

enig». Bakgrunnsvariablene er også kodet med tallverdier, fra 1 og oppover, alt ettersom hvor 

mange svarverdier som finnes på en måling. Kodene fra Nettskjema kan overføres direkte til 

SPSS eller Microsoft Excel. For å legge inn svarene jeg fikk på papir digitalt, lagde jeg en 

kopi av spørreskjemaet i Nettskjema. I kopien la jeg selv inn svarene gitt på papir. Den 

samme kodingen ble brukt i kopien. Dermed fikk jeg lettere lagt de digitale svarene og 

svarene på papir inn i samme SPSS- eller Excel-fil.  

 

3.6.5 Analyse 

Dataene vil først og fremst presenteres gjennom deskriptiv statistikk. Det omfatter blant annet 

krysstabeller og beregninger av gjennomsnitt og ulike korrelasjonskoeffisienter (Cohen et al., 

2011). Forskningsspørsmål 1 og 2, om grad av opplevd yrkesretting/relevans og hvilke 

holdninger elevene har, kan for eksempel belyses ved frekvenstabeller og grafer. Forsknings-
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spørsmål 3, hvor sammenhenger skal belyses, krever imidlertid mer avanserte analyser. 

Ifølge Cohen et al. (2011) gir deskriptive fremstillinger oversikt, og et godt grunnlag for 

videre analyse. Alle analysene ble gjort i SPSS og Microsoft Excel.  

 

I analysen ble det først sett på prosentfordelingene av svar for de ulike målingene knyttet til 

variablene. For å se om forskjeller mellom studieprogram i opplevd relevans og yrkesretting 

var signifikante, ble standardfeilene for hvert studieprogram brukt (se tabell 10, vedlegg E). 

Videre ble det laget samlevariabler og sett på sammenhenger mellom dem. Samlevariabler 

dannes ved å finne gjennomsnittsskåren til variabelen (Ary et al., 2014). Slik kan skårer på 

variabler sammenlignes uavhengig av antall målinger per variabel. En viktig forutsetning for 

å kunne gjøre dette er at alle påstandene er formulert i samme retning. I spørreskjemaet fantes 

påstander som var både positivt og negativt formulert, og noen koder måtte derfor «snus». 

Tabell 1 eksemplifiserer dette. I denne oppgaven har høyest kodeverdier det mest 

«ønskelige» svaret. Altså er det mest ønskelig at eleven skal oppleve relevans, yrkesretting, 

og ha positive holdninger. Kodene til negativt formulerte påstander ble derfor snudd. 

 

 

For å analysere spørreskjemaets åpne spørsmål måtte svarene kodes, og det måtte lages 

kategorier. Kategorier for svarene vokste frem ved at ett og ett svar ble lest, og det ble skrevet 

et stikkord til hva svaret inneholdt. For eksempel ble svarene «At jeg får enda mere hjelp av 

læreren» beskrevet med «mer hjelp av lærer» og «gi forskjellige oppgaver til elever som er 

kanskje bedre enn de andre» med «differensiering». Når alle svarene hadde fått et stikkord, 

ble stikkordene som jeg mener hørte sammen gruppert i kategorier. Begge eksemplene over 

havnet i kategorien «lærer/undervisning». Denne måten å kode åpne spørsmål på kalles åpen 

koding (Cohen et al., 2011). Kategoriene er nærmere beskrevet i kapittel 4.2.4. 

 

For å se om opplevd relevans og yrkesretting har sammenheng med holdninger til 

matematikk, måtte mer avanserte statistiske metoder tas i bruk. Relasjonen mellom alle 

variablene er lineær. Derfor ble det gjort en regresjonsanalyse. Regresjonsanalyse brukes for 

Påstand Svaralternativ Ønskelig svar Snus/snus ikke 

Jeg er rett og slett ikke 

flink i matematikk 

1 = helt uenig, 2 = uenig, 

3 = delvis uenig, 4 = delvis enig,  

5 = enig, 6 = helt enig 

1 Snus 

Jeg får til det aller 

vanskeligste i 

matematikk 

1 = helt uenig, 2 = uenig, 

3 = delvis uenig, 4 = delvis enig,  

5 = enig, 6 = helt enig 

6 Snus ikke 

Tabell 1: Spørsmål som må snus for å lage samlevariabler 
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å modellere forholdet mellom variabler (Cohen et al., 2011). I regresjonsanalysen ser vi på 

koeffisientenes signifikansnivå (p), betaverdi (β) og forklart varians (R2). Signifikansnivået 

sier noe om hvor sikkert det er at det eksisterer en sammenheng mellom variablene. Jo lavere 

denne verdien er, jo bedre, men strenge tester godtar et signifikansnivå opp til 0,05 (Cohen et 

al., 2011). Er signifikansnivået lavere enn nivået som godtas, betyr det at vi kan tro på 

sammenhengene vi finner. Betaverdien viser styrken på sammenhengen, og ligger mellom -1 

og 1. Positivt tall betyr positiv sammenheng, og negativt tall betyr negativ sammenheng. Jo 

lenger tallet er bort fra 0, jo sterkere sammenheng. Den siste koeffisienten er forklart varians, 

som sier noe om hvor stor forklaringskraft modellen har. Verdien viser hvor mange prosent 

av de totale endringene man finner i den avhengige variabelen som skyldes de uavhengige 

variablene.  

 

3.7 Kvalitet på forskningen 

Som forsker må man hele tiden tenke på hvordan ulike valg påvirker forskningens kvalitet. 

Det er alltid en viss grad av usikkerhet knyttet til forskningsresultater, og validitet og 

reliabilitet er sentrale spørsmål som må diskuteres (Kleven et al., 2011). Etiske spørsmål 

knyttet til forskningen er også viktig å ta stilling til underveis i prosessen. I dette delkapitlet 

vil jeg gjøre rede for begreper knyttet til forskningens kvalitet, og diskutere spørsmål rundt 

validitet, reliabilitet og etikk knyttet til min studie. 

 

3.7.1 Validitet  

Validitet handler om forskningens gyldighet og grad av sikkerhet. Ifølge Cohen et al. (2011) 

styrkes validiteten i kvantitativ forskning ved nøye utvalg, hensiktsmessig måleinstrument og 

god statistisk behandling av dataene. Validitet er et sammensatt begrep, som deles opp i flere 

aspekter. Jeg vil diskutere begrepsvaliditet, indre validitet, ytre validitet og statistisk validitet. 

 

Begrepsvaliditet 

Spørsmålet om begrepsvaliditet knyttes til spørreskjemaets kvalitet, og om spørsmålene gir 

svar på det som ønskes å måles. Begrepsvaliditet handler om i hvilken grad det teoretiske og 

det operasjonaliserte begrepet som måles samsvarer (Cohen et al., 2011; Kleven et al., 2011). 

Før utformingen av et spørreskjema må begrepene som måles operasjonaliseres. Altså må det 

lages målbare definisjoner av begrepet som vil måles. For eksempel er ikke holdninger et 
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direkte observerbart begrep. En målbar indikator av begrepet kan være et spørsmål som får 

respondenten til å gi uttrykk for sine holdninger knyttet til noe (Kleven et al., 2011). 

Dersom spørsmål i spørreskjemaet misforstås kan man få målinger som ikke måler begrepet 

slik det er operasjonalisert. Dette kan være en trussel mot begrepsvaliditet. Det er et eksempel 

på målefeil, som kan være enten tilfeldige eller systematiske (Ary et al., 2014; Kleven et al., 

2011). Tilfeldige målefeil i denne studien kan for eksempel forekomme om elevene akkurat 

har hatt en kjedelig og/eller lite relevant matematikktime da undersøkelsen ble gjennomført. 

Da vil elevene kanskje svare annerledes enn om de akkurat har hatt en matematikktime de 

opplevde som morsom og/eller relevant. I det lange løp jevner tilfeldige målefeil seg ut. Det 

gjør ikke systematiske målefeil, som er målefeil som for eksempel kan skyldes feil i 

måleinstrumentet eller andre forhold med målingen. I denne oppgavens måleinstrument kan 

det for eksempel innebære at elever med lesevansker har vanskelig for å forstå påstandene 

fordi de er for komplisert formulert. Systematiske målefeil kan illustreres ved figur 3. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Illustrasjon av systematiske målefeil (Kleven et al, 2011, s. 89) 

 

Sirkelen illustrerer det teoretiske begrepet, mens operasjonaliseringene illustreres ved 

rektangler. For det første ser vi at ulike operasjonaliseringer dekker ulike deler av det 

teoretiske begrepet. Samtidig får hver operasjonalisering av begrepet bare med seg en liten 

del av det det teoretiske begrepet egentlig inneholder. Vi ser også at operasjonaliseringen 

omfatter noe som ikke er en del av det teoretiske begrepet vi ønsker å dekke. De systematiske 

feilene består av begge disse skjevhetene (Kleven et al., 2011).  

 

Det er utfordrende, men viktig, å finne operasjonaliseringer som dekker så mye av det 

teoretiske begrepet som mulig. For validiteten er det også viktig at spørreskjemaet har så 

klare og presise spørsmål som mulig. Man må tenke over ulike muligheter for tolkning av 

spørsmålene i utformingen av skjemaet. I mitt spørreskjema valgte jeg å bruke målinger fra 

tidligere gjennomførte undersøkelser. Det kan være med på å styrke begrepsvaliditeten, siden 

operasjonaliseringene er testet tidligere. Samtidig satte jeg sammen målinger fra ulike 

Teoretisk begrep 

Operasjonalisering 1 
Operasjonalisering 2 
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undersøkelser og operasjonaliseringer. Det kan hende at ulike undersøkelser baseres på ulike 

definisjoner av samme begrep eller at de belyser ulike sider av begrepet. Derfor må jeg 

vurdere om målingene er satt sammen på en slik måte at begrepsvaliditeten er ivaretatt.  

 

Indre validitet 

Indre validitet handler om sammenhengen mellom variabler, og om man kan stole på 

tolkningen som er gjort (Kleven et al., 2011). Det er altså knyttet til forskerens tolkning av 

relasjonen mellom variabler, slik de er operasjonalisert. Konkluderer forskning med at faktor 

X påvirker faktor Y, handler god indre validitet om at det faktisk er slik, og ikke bare at det er 

en statistisk sammenheng mellom faktorene (Kleven et al., 2011). For å ha kontroll på trusler 

mot indre validitet, og for å kunne trekke kausale slutninger, bør man ha et eksperimentelt 

forskningsdesign (Ary et al., 2014; Kleven et al., 2011). Ved å ha en eksperimentgruppe og 

en kontrollgruppe kan man kontrollere for skjulte variabler. Min studie har ikke et slikt 

design, og dataene gir ikke rom for å trekke kausale slutninger. Indre validitet vil derfor ikke 

drøftes nærmere i denne oppgaven. 

 

Ytre validitet 

Ytre validitet dreier seg om hvorvidt forskningens resultater er overførbare (Kleven et al., 

2011). Hva er resultatenes gyldighetsområde? Er de representative og gyldige for 

populasjonen? Dette er spørsmål om ytre validitet. I min studie er utvalget relativt lite og 

geografisk sentrert. I tillegg er utvalget et bekvemmelighetsutvalg. Dette er faktorer som 

svekker forskningens ytre validitet. Hadde utvalget bestått av et høyere antall elever fra alle 

yrkesfaglige studieprogrammer ved skoler i Oslo og Akershus, kunne man vurdert om 

resultatene var statistisk generaliserbare til populasjonen av yrkesfagelever i disse to fylkene. 

Å generalisere statistisk til en større populasjon ville uansett vært vanskelig. En annen form 

for generalisering er skjønnsmessig generalisering, som noen ganger kan brukes når man har 

et ikke-sannsynlighetsutvalg. For å kunne overføre resultater basert på skjønn, bør det være 

likhet mellom persongruppene som deltar i undersøkelsen og de vi ønsker å generalisere til 

(Kleven et al., 2011). Osloskolen, og elevsammensetningen der, skiller seg i stor grad fra 

skoler ellers i landet. Derfor vil det være vanskelig å kunne generalisere resultatene i denne 

studien både statistisk og skjønnsmessig. Likevel vil trolig resultatene vise en tendens, som 

det kan tenkes at vil kunne være nyttig å kjenne til i møte med mange yrkesfaglige elever. 

Kanskje vil dermed resultatene til en viss grad kunne ha en overføringsverdi.   
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Statistisk validitet 

Forskningens statistiske validitet har betydning for de andre formene for validitet. Statistisk 

validitet handler om hvorvidt de statistiske sammenhengene resultatene viser er statistisk 

signifikante eller ikke (Ary et al., 2014). Indre validitet påvirkes i stor grad av dette, da 

statistisk validitet er med på å avgjøre i hvilken grad resultatene er til å stole på, eller er et 

resultat av tilfeldigheter. Ytre validitet påvirkes også av dette, siden det bør være statistisk 

signifikante sammenhenger for å kunne generalisere resultatene til populasjonen. I denne 

oppgaven er signifikansnivået satt til å være p < 0,05. Om det er statistisk signifikans kan vi 

stole på resultatene knyttet til utvalget, men resultatene vil likevel ikke kunne generaliseres til 

en større populasjon, da utvalget ikke er tilfeldig valgt (Kleven et al., 2011). 

 

3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet betyr pålitelighet. Reliabilitet er nødvendig for å trekke valide slutninger, og 

handler om hvor troverdige og pålitelige resultatene er (Cohen et al., 2011; Kleven et al., 

2011). På samme måte som validitet, inneholder reliabilitet ulike aspekter. Stabilitet, 

ekvivalens og indre konsistens er de tre hovedtypene av reliabilitet (Cohen et al., 2011). 

Stabilitet krever at de samme målingene gjøres på samme utvalg på ulike tidspunkt (Kleven 

et al., 2011). Siden undersøkelsen i denne oppgaven foretas bare én gang, er ikke stabilitet en 

reliabilitetsfaktor det tas hensyn til her. 

 

Ekvivalensaspektet ved reliabilitet knytter seg til om ulike måter å måle det samme på gir 

samme resultat. I mitt spørreskjema med påstander vil det for eksempel bety om en elev 

svarer «helt enig» på en positivt formulert påstand knyttet til relevans, også svarer «helt 

uenig» på en tilsvarende negativ påstand. Flere påstander knyttet til samme begrep vil kunne 

styrke dette aspektet ved reliabilitet. 

 

Indre konsistens måler hvor godt spørsmålene som måler et begrep korrelerer. For samle-

variabler måles den ofte med Cronbachs alfa, som er en reliabilitetskoeffisient. Den forteller 

oss hvor godt vi kan generalisere resultatene for spørsmålene som er valgt ut i 

spørreskjemaet, til resultatet vi hadde fått om vi hadde stilt alle spørsmålene som er mulig å 

stille knyttet til variabelen (Kleven et al., 2011). Cronbachs alfa ligger mellom 0 og 1. Ved 

verdi 0.7 eller høyere er indre konsistens tilfredsstillende, og ved 0.8 eller høyere har 
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variabelen god indre konsistens (Cohen et al., 2011). For variablene i min spørreundersøkelse 

ligger Cronbachs Alpha mellom 0.785 og 0.913, og de oppfattes dermed som reliable.  

 

Reliabilitet definert som pålitelighet er en ganske bred definisjon. I forskningslitteraturen 

brukes ofte en mer begrenset betydning av begrepet. Her betyr god reliabilitet at resultatene 

er lite påvirket av tilfeldige målefeil (Kleven et al., 2011). I spørsmål knyttet til reliabilitet 

bør man derfor ta hensyn til hvordan resultatene påvirkes av tilfeldigheter. I mitt prosjekt kan 

for eksempel svarene påvirkes av elevens dagsform eller motivasjon for matematikk akkurat 

den dagen undersøkelsen gjennomføres. Det kan også ha betydning hvordan akkurat den 

matematikktimen jeg kommer inn i oppleves av elevene. Å vurdere reliabilitet handler i 

tillegg om å vurdere i hvilken grad resultatet påvirkes av meg som tolker svarene. Et 

spørreskjema gir bare svar på akkurat det som er spurt om i skjemaet. Ofte finnes det flere 

mulige tolkninger som kan bli gjort av hvorfor det er svart slik det er. En tolkning gjort av en 

forsker er derfor noe usikker, og det er viktig å drøfte ulike mulige tolkninger (Kleven et al., 

2011). 

 

3.7.3 Etiske betraktninger 

All forskning må følge visse forskningsetiske linjer. Denne studien har prosjektnummer 

57427, og er godkjent hos Nasjonal Forskningsetisk Komite for Samfunnsfag og Humaniora. 

Det er likevel noen etiske betraktninger som må gjøres i forbindelse med studien.  

 

Et av kravene som stilles i alle forskningsprosjekter er deltakerens informerte og frie 

samtykke (Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, 

2016). Det handler om at de som deltar skal informeres om prosjektet på en måte som de 

forstår, og når som helst ha mulighet til å trekke seg fra deltakelse uten konsekvenser. For å 

ivareta dette på best mulig måte får elevene informasjon både skriftlig og muntlig i 

forbindelse med gjennomføringen. Etter å ha fått informasjon avgjør elevene selv om de vil 

være med i undersøkelsen eller ikke. Dette kan de gjøre siden de er over 15 år, og 

spørreskjemaet ikke omhandler personlige og sensitive opplysninger. 

 

Anonymitet er et annet krav som stilles i forskning (Befring, 2015). Ingen av svarene i 

undersøkelsen min skal kunne spores tilbake til elever eller skoler. Bakgrunnsvariablene er 

satt sammen slik at de ikke kan gjøre at elevene spores. Samtidig kan man tenke at 
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anonymiteten i denne undersøkelsen svekkes der det er veldig få elever fra ett studieprogram 

og én klasse i utvalget. For eksempel er det bare syv elever fra Design og håndverk i utvalget. 

Dersom skolene undersøkelsene var gjennomført på var kjent, ville man kanskje kunne spore 

disse elevene. For å også sikre disse elevenes anonymitet vil ikke deltakerskolene bli nevnt. 

Det vil dermed ikke være mulig å spore resultatene tilbake til skoler eller til enkeltelever. I 

informasjonsskrivet gjøres elevene klar over at deltakelsen er anonym, og at bare min 

veileder og jeg har tilgang til dataene. 

 

En annen viktig etisk betraktning er å tenke over hvordan man kan gi respondentene en best 

mulig opplevelse av å delta i forskningen. Hva kan man gjøre for å få elevene til å føle at de 

er med på noe viktig? Det har jeg prøvd å gjøre ved å utforme et forståelig informasjonsskriv, 

og å møte opp og gi muntlig informasjon om prosjektet. Det har også blitt påpekt at om ikke 

de selv får direkte nytte av å delta, vil kanskje elevene som kommer etter dem ha stor nytte av 

det. Etter pilotundersøkelsen ble det gjort endringer i spørreskjemaet for at flere elever skulle 

ha en god opplevelse av å delta. Det ble nemlig oppdaget at noen elever hadde problemer 

med lesing, og trengte hjelp til å forstå spørsmålene i spørreskjemaet. Der det var mulig ble 

derfor noen spørsmål omformulert slik at de skulle være lettere å forstå også for elever som 

slet med å lese. En annen etisk betraktning å ta stilling til var om læreren skulle få bidra som 

lesehjelp dersom det var nødvendig. At lærere bidrar som lesehjelp i en slik undersøkelse kan 

så klart påvirke resultatene. Det kan være vanskelig for en elev å svare ærlig dersom læreren 

ser hva du svarer. I tillegg kan læreren påvirke elevenes svar for å stille seg selv i bedre lys. 

Samtidig vurderte jeg det som etisk galt å ikke skulle gi alle elever lik mulighet til deltakelse. 

Det ville også kunne gjort at resultatene ga et feil bilde av virkeligheten dersom svake lesere 

ikke deltok. Siden det var viktig for meg å gi alle mulighet til å delta, ble vurderingen at 

læreren kunne være til stede under undersøkelsen, og bidra dersom min lesehjelp ikke var 

tilstrekkelig til å hjelpe alle elevene som trengte hjelp. At læreren er til stede vil kunne 

påvirke forskningens validitet og reliabilitet. 
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4 Presentasjon og diskusjon av resultater 
I dette kapitlet vil først utvalget presenteres, for å gi overblikk over hvilke elever resultatene 

og drøftingene handler om. Kapitlet er strukturert etter oppgavens forskningsspørsmål. De vil 

drøftes basert på funn i studiens resultater som kan knyttes til forskningsspørsmålene. 

Hovedfokuset vil være på yrkesfaglige studieprogrammer generelt, men funn knyttet til 

forskjeller i studieprogram eller kjønn vil også inkluderes. Til slutt inneholder kapitlet en 

diskusjon hvor mer overordnede temaer med relasjon til problemstillingen vil drøftes.  

 

4.1 Presentasjon av utvalg 

Studieprogram N Jenter Gutter 

Antall klasser/ 

lærere Antall skoler Prosent (av N) 

Bygg- og anleggsteknikk 57 1 56 4 2 25 % 

Helse- og oppvekstfag 40 34 6 3 1 18 % 

Design og håndverk 7 7 0 1 1 3 % 

Teknikk og industriell produksjon 21 3 18 2 2 9 % 

Elektrofag 64 2 62 5 2 28 % 

Restaurant- og matfag 36 10 26 3 2 16 % 

Totalt 225 57 168 18  6 100 % 

Tabell 2: Oversikt over studiens utvalg 

Studiens utvalg er presentert i tabell 2. Det består av elever fra seks ulike skoler og seks 

yrkesfaglige studieprogrammer. Både fra Bygg- og anleggsteknikk [B&A], Helse og 

oppvekstfag [H&O], Elektrofag [Elektro] og Restaurant og matfag [R&M], er det relativt 

mange respondenter (fra 16-28 % av utvalget). I tillegg kommer respondentene fra ulike 

klasser og skoler, med unntak av for H&O hvor alle klassene er fra samme skole. Derfor kan 

det være interessant å se på forskjeller mellom disse studieprogrammene. Respondentene fra 

Design og håndverk [D&H] utgjør bare 3 % av utvalget, og består av elever fra én klasse. Én 

elev fra D&H vil utgjøre hele 14 % av elevene fra dette studieprogrammet. Det vil dermed 

være vanskelig å kunne si noe om fordelingen for D&H. På samme måte utgjør Teknikk og 

industriell produksjon [TIP] en relativt liten del av utvalget. Det er bare 21 elever fra TIP i 

utvalget. Elevene kommer fra to ulike klasser, men den ene klassen er mye større enn den 

andre. Dermed har de fleste TIP-elevene samme lærer. Siden yrkesretting gjøres på ulike 

måter og i ulik grad av forskjellige lærere, vil resultatene kunne påvirkes av læreren elevene 

har. Det gjør at det er begrenset hvilke konklusjoner man kan dra ut fra dataene fra TIP. 

Dataene fra D&H og TIP vil derfor ikke tas med der det fremstilles forskjeller mellom 

studieprogrammene. De vil likevel være inkludert der fordelingen for hele utvalget 

presenteres. 
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Figur 4: Oversikt over elevenes standpunktkarakterer i 
matematikk fra ungdomsskolen 

Figur 5: Oversikt over elevenes prioritering av 
studieprogrammet de går på da de søkte om videregående 
opplæring 

Antall klasser, lærere og skoler vil kunne ha noe å si for diskusjonen av resultatene, fordi 

ulike lærere og skoler kan ha forskjellig tilnærming til relevans og yrkesretting. Hadde hele 

utvalget vært fra én skole kunne resultatene vært påvirket av for eksempel skoleledelsens 

fokus på yrkesretting. De kunne også påvirkes av hvordan lærere på den ene skolen ser på og 

gjennomfører yrkesretting. Det samme gjelder innen ett bestemt studieprogram. Selv om ikke 

resultatene er generaliserbare, vil for eksempel resultatene fra Elektrofag ha større 

overføringsverdi enn resultatene fra D&H. Dette fordi Elektro-elevene i utvalget kommer fra 

fem ulike klasser på to skoler, mens elevene fra D&H kommer fra én klasse på én skole. 

 

Når det gjelder kjønn er det et stort flertall gutter i utvalget. Av jentene kommer flertallet fra 

det samme studieprogrammet, H&O. Siden det er ubalanse mellom antall jenter og gutter på 

alle studieprogrammene, gir det liten mening å se på kjønnsforskjeller innad på et 

studieprogram. Det kan likevel være interessant å se på kjønnsforskjeller i hele utvalget. 

Samtidig er det da viktig å være bevisst på at når 60 % av jentene kommer fra H&O kan 

forskjeller i kjønn like godt handle om at H&O skiller seg fra de andre studieprogrammene, 

som at det er forskjell mellom jenter og gutter.  

 

Elevenes oppgitte standpunktkarakterer i matematikk fra ungdomsskolen, og hvilken 

prioritering studieprogrammet de går på var da de søkte om videregående opplæring er 

fremstilt i figur 4 og 5.  

 

 

Når det gjelder standpunktkarakterer i matematikk, ser vi at flertallet elever oppgir å ha 

karakterer midt på skalaen, men at det er flere elever i den nedre enn i den øvre delen av 

skalaen. I teorikapitlet så vi at forskning antyder at prestasjoner i og holdninger til 
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matematikk har en sammenheng (Gottfried et al., 2013; Ma & Kishor, 1997). Selv om flere 

faktorer spiller inn, kan det kanskje være grunn til å tro at elever med høye (lave) karakterer 

også har gode (negative) holdninger til matematikk. Det er viktig å jobbe med motivasjon hos 

alle elever på yrkesfaglige studieprogrammer, også hos de sterke elevene. I skoleåret 2015-

2016 fikk 5,3 % av elevene i matematikk 1P-Y karakteren 1, og 25,5 % karakteren 2 i 

standpunkt (Statistikkportalen, udatert). I min studie vet vi ikke hvilke karakterer elevene har 

i matematikk 1P-Y, og utvalget er ikke representativt for alle elever. Likevel kan vi se på 

hvilke karakterer elevene oppgir å ha fått på ungdomsskolen. Andelen elever som melder at 

de fikk karakteren 1 og 2 der, er til sammenligning 4 % og 20 %, som er noe lavere enn 

tallene fra Statistikkportalen. Det kan være flere grunner til ulikhetene. Matematikk 1P-Y er i 

stor grad repetisjon av matematikken fra ungdomsskolen, og fall i karakterer skyldes dermed 

trolig ikke endringer i det faglige nivået. Elevene som slet med matematikkfaget på 

ungdomsskolen vil likevel sannsynligvis fortsette å synes at det er vanskelig i VG1. Elevenes 

motivasjon kan også spille inn. For eksempel kan elever som gjentatte ganger har opplevd å 

mislyktes i matematikk ha utviklet lært hjelpeløshet, som vil kunne forsterkes ytterligere i 

VG1 om elevene ikke opplever mestring (McLeod, 1992). Da vil motivasjonen for faget være 

lav, og elevene vil være lite interesserte i å jobbe for å øke prestasjonene sine. Enda et år med 

opplevelser av å ikke mestre vil i tillegg kunne føre til enda svakere prestasjoner. At 

matematikk 1P-Y er repetisjon for elevene vil kunne gjøre at også faglig sterke elever mister 

motivasjonen for faget og presterer dårligere (Grønmo & Throndsen, 2006).  

 

De fleste elevene i utvalget fikk oppfylt sitt førstevalg da de søkte om videregående 

opplæring (se figur 5). Det kan dermed tenkes at elevene er motiverte for og interesserte i å 

starte på det aktuelle studieprogrammet. Samtidig trenger det ikke å bety at de er motiverte 

for matematikk. En elev som velger et yrkesfaglig studieprogram er trolig klar for mer 

praktiske fag enn han/hun hadde på ungdomsskolen. Når elevene igjen møter faget 

matematikk allerede fra første uke på videregående, er det sannsynligvis ikke den delen av 

skolehverdagen de har sett frem til. Derfor er det viktig å prøve å få elevene til å forstå at 

matematikk er viktig for yrkesfaget deres, gjennom en relevant og yrkesrettet undervisning 

(Easey et al., 2012). Elevene som hadde studieprogrammet som andre- eller tredjevalg, er 

kanskje ikke like motiverte for yrkesfagene som elevene som hadde studieprogrammet som 

førstevalg. Dermed kan motivasjonsarbeidet med disse elevene potensielt være ekstra 

utfordrende. 
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REL2: Jeg vil få nytte av det jeg har lært i matematikk, uansett

hvilken jobb jeg får senere

REL1: Det meste av det jeg lærer i matematikk vil jeg få nytte

av senere i livet

Svarfordeling for målingene til variabelen relevans

Helt uenig Uenig Delvis uenig Delvis enig Enig Helt enig

Figur 6: Svarfordeling for målingene til variabelen relevans 

4.2 Opplever elevene relevans og yrkesretting?  

Dette kapitlet inneholder resultater knyttet til variablene relevans og yrkesretting. Det 

presenteres og drøftes resultater med relevans for oppgavens første forskningsspørsmål, I 

hvilken grad opplever yrkesfagelever yrkesretting og relevans i matematikkundervisningen? 

 

4.2.1 Relevans 

Det var åtte påstander knyttet til relevans i spørreskjemaet. Figur 6 viser den prosentvise 

svarfordelingen for hver måling knyttet til variabelen. Spørsmålene som står «snudd» bak er 

omkodet (se kapittel 3.6.5), da de var formulert negativt i spørreskjemaet. 
 

Vi ser av figur 6 at for alle påstandene knyttet til relevans er det et flertall som har svart på 

den «positive» delen av svarskalaen. For påstand 1 og 7 svarer henholdsvis 85 % og 87 % at 

de er fra delvis til helt enig. Altså har en stor del av elevene en forståelse av at det de lærer i 

matematikk er nyttig. 36 % av elevene er «helt enig» i at matematikk er viktig for dem 

(påstand 7). Dette er kanskje overraskende ut fra det som ble presentert i kapittel 1 og 2. Det 

resultatene ikke sier noe om, er hvorfor elevene mener at matematikk er viktig for dem. Det 

kan være ulike årsaker til det, for eksempel knyttet til hva som motiverer elevene. Likevel er 

svarprosentene for de «positive» alternativene for alle påstandene om relevans så høye at det 

kan tenkes at elevene synes matematikk er viktig fordi de opplever faget som nyttig for eget 

liv. For eksempel er 73 % delvis-helt enig i at de kan relatere det de lærer i matematikk til 

eget hverdagsliv (påstand 6). Som vi så i kapittel 2.2 er det antatt å være produktivt for 

holdninger at elevene selv kan relatere fagstoffet til eget liv (Hulleman et al., 2010). 
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Når det gjelder kjønn, svarer jenter og gutter ganske likt. Den største forskjellen ser vi for 

påstand 2. Jenter er i større grad enn gutter enige i at de vil få nytte av det de lærer i 

matematikk senere, uansett hvilken jobb de får (84 % J og 75 % G delvis-helt enig, se tabell 

11 i vedlegg E). Dette kan skyldes kjønnsforskjeller, men det kan også skyldes at elever på 

H&O i større grad opplever relevans enn andre elever. Elevene på H&O svarer nemlig 

gjennomsnittlig mer positivt på dette spørsmålet enn elever ved de andre studieprogrammene 

(Se tabell 12 i vedlegg E).  

 

En annen måte å studere svarene på er å se på gjennomsnittlige svarverdier. Gjennomsnitts-

verdier av opplevd relevans/yrkesretting og holdninger gir muligens ikke praktisk mening. 

Likevel mener jeg at det kan være en fin måte å se forskjeller i hvor enige eller uenige 

elevene er i de ulike påstandene. Tabell 3 viser gjennomsnittlige svarverdier for påstandene 

knyttet til relevans. 

 

 
REL1 REL2 

REL3 

(snudd) REL4 

REL5 

(snudd) REL6 REL7 REL8 Gj.snitt 

Gj.snitt 4,49 4,27 4,13 4,22 4,52 4,09 4,80 4,25 4,34 

St.avvik 1,18 1,28 1,47 1,25 1,28 1,18 1,24 1,26 1,27 

Tabell 3: Gjennomsnitt og standardavvik for målingene til variabelen relevans 

Gjennomsnittsverdiene for alle påstandene ligger over 4 (= «delvis enig»). Altså er elevene i 

utvalget gjennomsnittlig mer enig enn uenig i påstandene knyttet til relevans. Vi ser også at 

standardavvikene er gjennomgående store, som viser at det er stor spredning i svarene for alle 

påstandene (Cohen et al., 2011). Mest spredning er det i svarene for påstand 3, som handler 

om elevene mener at det de lærer i matematikk vil hjelpe dem i fremtiden eller ikke. 

Gjennomsnittet lengst til høyre i tabell 3 viser variabelgjennomsnittet for relevans, altså 

gjennomsnittet av de andre gjennomsnittene. 

 

En interessant observasjon er at påstand 6 har lavest gjennomsnitt, selv om det var påstand 3 

som hadde lavest prosentandel som var delvis-helt enige (se figur 6). Det skyldes at det var få 

som var «helt enig» i påstand 6. Mens 20 % var «helt enig» i påstand 3, var bare 9 % «helt 

enig» i påstand 6. Derfor blir den gjennomsnittlige svarverdien for påstand 6 lavere enn for 

påstand 3. Altså er det flere som har krysset lenger til høyre på skalaen for påstanden om at 

det de lærer i matematikk vil hjelpe dem i fremtiden, enn at de selv kan relatere det de har 

lært i matematikk til eget hverdagsliv. For noen, kanskje spesielt svake elever, kan det være 

vanskelig å relatere teori til praksis på egenhånd, selv om de har fått høre i klasserommet at 

matematikken er nyttig. Elevenes selvoppfatning i matematikk, som vi skal se mer på senere, 
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YRK9: Jeg forstår ikke hvorfor vi skal ha matematikk på mitt

utdanningsprogram (SNUDD)

YRK8: Noen ganger når jeg jobber med yrkesfaget tenker jeg

over at jeg bruker matematikk

YRK7: Jeg synes det vi lærer om i matematikk er viktig for

eget yrkesliv

YRK6: Måten vi arbeider på i matematikk føles nært knyttet til

yrkesfagene mine

YRK5: Når vi gjør oppgaver i matematikk er de ofte rettet mot

yrkesfagene mine

YRK4: Jeg oppdager ofte at matematikken kan brukes i

praktisk arbeid

YRK3: I undervisningen i matematikk blir vi forklart hvordan

det vi lærer i matematikk kan brukes i yrkesfagene

YRK2: Det er en tydelig sammenheng mellom det vi lærer i

matematikk og det vi lærer i yrkesfagene

YRK1: I matematikktimene brukes det ofte eksempler fra

yrkesfagene

Svarfordeling for målingene til variabelen yrkesretting

Helt uenig Uenig Delvis uenig Delvis enig Enig Helt enig

Figur 7: Svarfordeling for målingene til variabelen yrkesretting 

kan også spille inn på hvordan de svarer på et spørsmål som er rettet mot noe de selv kan. 

Samtidig har 65 % svart at de er delvis enig eller enig i at de selv kan relatere matematikk til 

eget liv, noe som er relativt mange elever. 

 

4.2.2 Yrkesretting 

Til variabelen yrkesretting er det knyttet ni påstander. Svarfordelingen er fremstilt i figur 7. 

 

 

Påstand 1-8 kan knyttes til Wasenden (2001) sine fire punkter for yrkesretting. For eksempel 

knytter påstand 5 og 6 seg i stor grad til punkt 2, som handler om å øve inn teori ved hjelp av 

oppgaver fra elevenes yrkesfag. I figur 7 ser vi at dette er påstandene hvor lavest prosent-

andel har krysset av mot høyre side av skalaen. Elevene sier seg i større grad enige i påstand 

1 og 2, som kan knyttes til punkt 1. Dette punktet handler om at temaene som tas opp i 

matematikkfaget skal ha relevans for yrkesfagene. Altså kan det se ut som at elevene i større 

grad opplever at undervisningen de får er relevant for yrkesfaget enn at oppgavene de jobber 

med er direkte knyttet til yrkesfaget. Som omtalt i teorikapitlet, kan dette skyldes at 

lærebøkene i matematikk 1P-Y er generelle, og at oppgavene ikke er tilpasset de ulike 

studieprogrammene, selv om temaene kan være relevante for yrkesfaget. Kanskje er det også 

slik at det i større grad foregår teoretisk yrkesretting, der matematikken forsøkes å relateres til 

programfaget, enn praktisk yrkesretting der det tas utgangspunkt i programfaget for å lære 

matematikk (Nilsen & Haaland, 2013). Samtidig er hele 80 % av elevene delvis-helt enige i 

påstand 4, som knytter seg til Wasendens punkt 4. Dette punktet handler om at kunnskaper i 
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matematikk skal brukes til å løse praktiske og yrkesrettede oppgaver. Når elevene selv 

rapporterer at de i stor grad oppdager at matematikken kan brukes som et verktøy, og i 

mindre grad at de får yrkesrettede matematikkoppgaver, kan det tenkes at de også har møtt en 

praktisk yrkesretting. At så mange er delvis-helt enig i påstand 4 er også positivt da det kan 

være produktivt for interesse og motivasjon at elevene selv oppdager hvordan fagstoffet er 

relevant (Hulleman et al., 2010). 

 

I figur 7 skiller påstand 9 seg spesielt ut. Påstanden handler om hvorvidt elevene forstår 

hvorfor de skal ha matematikk på utdanningsprogrammet sitt eller ikke, og kan gi en 

indikasjon på om elevene selv klarer å se at matematikk er nyttig for eget studieprogram. Her 

er 83 % av elevene delvis-helt enig, og 43 % er «helt enig». Siden påstanden er negativt 

formulert, er den snudd i kodingen. I utgangspunktet er dette påstanden flest elever har sagt 

seg uenige i. Det kan være interessant å se hvilke elever som faktisk har vært enige i denne 

påstanden, og som altså ikke forstår hvorfor matematikk er en del av deres utdannings-

program. Tabell 4 viser prosentandelen innenfor hvert studieprogram som har sagt seg 

«delvis enig», «enig» og «helt enig» i denne påstanden. I tabell 4 er ikke påstanden snudd. 

Det betyr at fremstillingen viser hvem som krysset av for delvis-helt enig på påstanden.  

 

 

YRK9: Jeg forstår ikke hvorfor vi skal ha 

matematikk på mitt utdanningsprogram 

 

Delvis - helt enig (enig - helt enig) 

Bygg- og anleggsteknikk 18 % (5 %) 

Helse og oppvekstfag 5 % (0 %) 

Elektrofag 13 % (3 %) 

Restaurant- og matfag 31 % (19 %) 

        Tabell 4: Oversikt over hvem som er delvis-helt enig og enig-helt enig på påstand YRK9, etter 
        studieprogram (IKKE snudd) 

 

Ser vi på elevene som har svart fra delvis-helt enig på påstanden, er alle studieprogrammer 

representert (bortsett fra D&H og TIP som er utelatt fra fremstillingen). Den største andelen 

av elevene som er delvis-helt enig i påstanden finner vi på R&M. Der svarer nesten én av tre 

elever at de (delvis-helt) ikke forstår hvorfor de skal ha matematikk på studieprogrammet sitt. 

Ved de andre studieprogrammene er prosentandelen lavere, og ved H&O gjelder dette 5 %. 

Ser vi på de som har svart «enig» eller «helt enig» (tallene i parentes), er ingen elever fra 

H&O i denne gruppen. Dette betyr at de fleste elevene på dette studieprogrammet melder at 

de forstår hvorfor de har matematikk som fag. Ved R&M er hele 19 % «enig» eller «helt 

enig» i påstanden. 
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4.2.3 Forskjeller i opplevelse av relevans og yrkesretting 

Gjennomsnittsverdier for studieprogram 

For å sammenligne elevenes syn på relevans og yrkesretting presenteres og drøftes 

gjennomsnittlig svarverdi og standardavvik for hvert studieprogram, for hver av de to 

variablene (se tabell 12 og 13 i vedlegg E for fremstilling av gjennomsnittlig svarverdi for 

alle påstandene for hvert studieprogram). 

 

 
RELEVANS YRKESRETTING 

 
Gjennomsnitt Standardavvik Gjennomsnitt Standardavvik 

Bygg- og anleggsteknikk 4,52 1,28 4,25 1,32 

Helse- og oppvekst 4,52 1,29 3,67 1,31 

Elektrofag 4,18 1,36 4,19 1,37 

Restaurant- og matfag 4,15 1,07 3,87 1,13 

Totalt 4,34 1,27 4,08 1,32 

Tabell 5: Gjennomsnitt og standardavvik for relevans og yrkesretting, etter studieprogram 

Tabell 5 viser variabelgjennomsnittene for relevans og yrkesretting. For de aller fleste 

studieprogrammene er gjennomsnittet over 4 både for relevans og yrkesretting. I 

innledningskapitlet så vi at det antas at frafallet på yrkesfag blant annet skyldes lite relevans i 

opplæringen. Derfor er det noe overraskende at gjennomsnittet av opplevd relevans og 

yrkesretting ligger på den «positive» siden av skalaen. Samtidig ser vi at gjennomsnittet for 

opplevd relevans gjennomgående er høyere enn for opplevd yrkesretting, med unntak for 

Elektrofag. Størst forskjell er det for H&O, hvor det er en differanse på 0,85 mellom de to 

verdiene. Ser vi på hele utvalget er den samme differansen 0,26. Elevene på H&O opplever 

undervisningen i matematikk som mer hverdagsrelevant enn elevene på fleste de andre 

studieprogrammene, samtidig som den oppleves mindre yrkesrelevant. Disse forskjellene er 

signifikante. 

 

Når det gjelder spredningen varierer standardavvikene fra 1,07-1,36 for relevans, og fra 1,13-

1,32 for yrkesretting. Dette er store standardavvik på en skala som går fra 1-6. Det betyr at 

det er stor spredning i svarene både innenfor hvert studieprogram og i hele utvalget. Det betyr 

også at hele svarskalaen brukes, noe som tyder på at elevene på et studieprogram har ulike 

oppfatninger av hva som er relevant. Som jeg var inne på i teorikapitlet skal elevene på 

samme studieprogram inn i mange ulike yrker. Dermed kan en matematikkundervisning som 

oppleves yrkesrettet for én elev oppleves annerledes for en annen elev, selv i samme klasse 

og med samme lærer. Siden elevene trolig har ulike interesser og yrkesplaner, kan 

undervisning som er ment relevant eller yrkesrettet altså treffe elevene i ulik grad (Dalby, 
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Figur 8: Oversikt over samleverdier, relevans, på elevnivå 

Figur 9: Oversikt over samleverdier, yrkesretting, på elevnivå 

2014). Spredningene i svarene kan også bety at det er ulik forekomst av relevans og 

yrkesretting i matematikkundervisningen på de ulike skolene eller i de ulike klassene.  

 

Samleverdier på elevnivå 

Figur 8 og 9 viser oversikt over samleverdier for relevans og yrkesretting, basert på 

variabelgjennomsnitt for hver elev i utvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På programnivå opplevde elevene undervisningen som mer relevant enn yrkesrettet. Samme 

mønster ser vi på elevnivå. 68 % av elevene i utvalget har en samleverdi høyere enn 4  

(= «delvis enig») for relevans, mot 52 % for yrkesretting. Samtidig har 4 % en samleverdi 

mellom 1 og 2 for yrkesretting. Det betyr at disse elevene har svart enten «helt uenig» eller 

«uenig» på alle påstandene knyttet til denne variabelen. For relevans gjelder dette bare 0,4 % 

av elevene. Elevene som har samleverdi mellom 1 og 2 for relevans har også dette for 

yrkesretting. Den høyeste samleverdien for relevans blant elevene som har samleverdi 

mellom 1 og 2 for yrkesretting er 3,5.  

 

Det er flere som er helt enige (samleverdi > 5) i påstandene knyttet til relevans (23 %) enn 

påstandene knyttet til yrkesretting (18 %). Samtidig ser vi at det mest vanlige er å svare 

delvis til helt enig for målingene knyttet til begge variablene. Elevene som har samleverdi 

mellom 3 og 4 kan sees på som nøytrale i sitt syn på relevans og yrkesretting i 

undervisningen, da deres gjennomsnittlige svarverdi ligger mellom «delvis uenig» og «delvis 

enig». 
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Figur 11: Oversikt over samleverdier for yrkesretting, etter studieprogram (uten D&H og TIP) 
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Figur 10: Oversikt over samleverdier for relevans, etter studieprogram (uten D&H og TIP) 

Forskjeller i samleverdier for elever ved ulike studieprogram 

I figur 10 og 11 ser vi en oversikt over fordelingen av samleverdier per studieprogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fordelingene i figur 10 og 11 viser at det er mindre variasjon mellom studieprogrammene for 

variabelen relevans enn for yrkesretting. På de fire studieprogrammene er det størst andel 

elever som i gjennomsnitt har verdi mellom 4 («delvis enig») og 5 («enig») for relevans. 

Også når det gjelder yrkesretting er det mest vanlig å ha gjennomsnittsverdier mellom 4 og 5 

for elevene ved B&A og Elektro. For elevene på H&O og R&M er det flest elever som har 

gjennomsnittsverdi mellom 3 («delvis uenig») og 4 («delvis enig») for yrkesretting. Dette kan 

tolkes som at elevene på H&O og R&M ser på undervisningen som mer relevant enn 

yrkesrettet. Flertallet av elevene ved disse studieprogrammene er hverken enige eller uenige i 

at undervisningen er yrkesrettet, mens flertallet av elevene på B&A og Elektro er enige i at 

undervisningen er det. Elevene på B&A og Elektro har en relativt lik fordeling for både 

relevans og yrkesretting (se figur 10 og 11). Over 50 % av elevene ved disse 

studieprogrammene har samleverdi større enn 4 for yrkesretting, som betyr at de stort sett har 

krysset av for «enig» eller «helt enig» for alle påstandene. For relevans gjelder dette over  

60 %. Altså er en stor del av elevene ved B&A og Elektro enige i at undervisningen er både 

yrkesrettet og relevant.  

 

At samleverdiene er høyere for relevans enn for yrkesretting kan skyldes at problem-

stillingene i lærebøkene er generelle, og dermed kanskje oppleves mer «relevante» enn 
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direkte «yrkesrettede». Da vil det også kreve mer av læreren å skulle yrkesrette, spesielt om 

alle skal få utfordringer som er knyttet til det spesielle yrket de ønsker å gå inn i. Resultatene 

kan også være påvirket av hvordan spørsmålene i studiens spørreskjema er formulert. 

Spørsmålene knyttet til yrkesretting er i større grad relatert direkte til undervisningen enn 

spørsmålene knyttet til relevans. Relevans-påstandene er mer subjektive, for eksempel «Jeg 

kan relatere det jeg lærer i matematikk til eget hverdagsliv». Samtidig indikerer det at 

undervisningen i matematikk oppleves relevant dersom elevene selv rapporterer at de synes 

matematikk er nyttig for eget liv (Dalby, 2014). 

 

4.2.4 Elevenes egen oppfattelse av nyttig matematikkundervisning 

Spørreskjemaet inneholdt et åpent spørsmål som hele 76 % av elevene i utvalget svarte på. 

Spørsmålet var: «Hva skal til for å gjøre matematikkundervisningen mer nyttig for deg og ditt 

liv?». En god del elever svarte «vet ikke», men kategoriserer vi slike svar også som ubesvart, 

er svarprosenten fortsatt 65 %. Sitatet nedenfor gjengir et av elevsvarene på dette spørsmålet. 

 

Læreren spør elevene om hva de vil bli når de går ut i jobb, deretter gir 

læreren forskjellige oppgaver til de forskjellige elever som har forskjellige 

jobber. Deretter kan eleven prioritere de oppgavene og føle seg at de gjør 

oppgaver som faktisk er nyttige for jobben deres. Det helt forskjellig mellom 

en elektriker som jobber med kobling av kabler og en data ingeniør som 

jobber med koding. 

 

Dette utsagnet kan stå som en illustrasjon på det som ble diskutert i teorikapitlet angående 

viktigheten av at matematikken presenteres som et verktøy i riktig kontekst (Dalby, 2014). Vi 

har også vært inne på dette i den tidligere diskusjonen av resultatene. For at en elev selv skal 

oppleve relevans er det viktig at yrkesrettingen treffer det eleven er interessert i, og at eleven 

får prøve å bruke matematikken som et verktøy på dette området. Samtidig krever det mye av 

læreren å skulle gjøre dette hele tiden. Det krever blant annet at læreren har kompetanse 

utover matematikkfaget. Han/hun må ha nok kompetanse i eksempelvis elektrofagene til å 

kunne lage oppgaver tilpasset både en som vil jobbe med kobling av kabler og en som vil bli 

dataingeniør. På samme måte som i elevens utsagn over, rapporterte elever som var med i 

studien knyttet til FYR-prosjektet, at yrkesretting ikke hadde noen hensikt om læreren ikke 

kunne nok om programfagene til å gjøre undervisningen relevant (Wendelborg et al., 2014). 
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Figur 12: Oversikt over fordeling av type relevans elevene 
ønsket mer av 
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Relevans

Yrkesretting

Det åpne spørsmålet ble kodet ved åpen koding. Tabell 6 viser resultatet av kodingen. Et 

elevsvar kan høre til i flere kategorier, selv om det er få tilfeller av dette. For eksempel inngår 

svaret «følge med, være forberedt til timene, læreren må være flink til å lære bort, ikke 

snakke fort» både i kategorien «Lærer/undervisning» og «Eleven selv». Disse to kategoriene 

opptrådte oftest sammen (n=5), i tillegg til «relevans» og «yrkesretting» (n=8). Alle elevene 

som havnet i kategoriene «Negativ holdning» og «status quo» hadde svar som lignet 

eksemplene for disse kategoriene i tabell 6. Disse svarene havnet bare i én kategori. 

 

Kategori Forklaring Eksempel Antall 

Lærer/undervisning 
Grep læreren kan gjøre i undervisningen, 

f.eks. relasjonell/faglig støtte, variasjon, 

differensiering 

«At jeg blir forklart hvordan oppgaven er 

og får hjelp hvis det blir vanskelig» 
35 

Eleven selv Eleven selv kan gjøre noe 
«At jeg gjør mitt beste for å lære det og 

forstå det» 
24 

Nytteverdi Økt nytteverdi generelt 
«lære nyttige ting som er veldig relevant 

for fremtiden» 
65 

Underkategorier av 

nytteverdi 

Relevans: Økt nytteverdi for 

hverdagslivet 

«At de viser hvordan vi kan bruke det i 

hverdagen. Og gir eksempler på hva og 

hvor vi kan bruke det.»  

18 

Yrkesretting: Økt nytteverdi for 

studieprogram/fremtidig yrke 

«Matematikken burde ha noe med jobben 

jeg gjør. Vis den er relevant til yrke så kan 

det gjør meg mer interessert.» 

 37 

Negativ holdning Negativ holdning til matematikk 
«Ikke noe, matte er ubrukelig» 9 

  «Å ikke ha matte» 

Status quo Eleven vil ikke ha endringer «Fortsette mattetimene som vanlig» 15 

Vet ikke Eleven vet ikke hva som kan gjøres   26 

Ubesvart Eleven har ikke svart på spørsmålet   53 

Tabell 6: Oversikt over kategorier for åpent spørsmål 
 

Elevene refererte til ulike faktorer som kan gjøre at matematikkundervisningen oppleves som 

mer nyttig. Likevel er det klart flest elever som refererer til økt relevans. Noen av disse 

elevene skrev at de ønsker mer relevans og nyttig undervisning generelt, mens andre refererte 

eksplisitt til relevans for hverdagen og/eller yrkesfaget. Relevans deles derfor inn i 

hovedkategorien «nytteverdi» og underkategoriene «relevans» og «yrkesretting», som vist i 

tabell 6. Fordelingen mellom de tre kategoriene vises i figur 12. 
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Svarfordeling for målingene til variabelen motivasjon 
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Figur 13: Svarfordeling for målingene til variabelen motivasjon, inndelt etter indre og ytre motivasjon 

Over halvparten av elevene som ønsket mer relevant undervisning, nevnte eksplisitt at de 

ønsket mer relevans i forhold til programfagene/yrket. Av alle elevene i utvalget utgjør dette 

16 %. Det er kanskje ikke så overraskende at elevene i større grad etterspør yrkesretting enn 

relevans ut i fra det vi har sett i de foregående delkapitlene. Samtidig har vi sett at andelen 

elever i utvalget som er enige i at de opplever både relevans og yrkesretting er stor. Likevel 

oppgir 29 % av elevene at de ønsker en mer nyttig matematikkundervisning. 

 

4.3 Elevenes holdninger til matematikkfaget 

Dette delkapitlet inneholder resultater knyttet til studiens holdningsvariable. Her drøftes 

resultater med relevans for oppgavens andre forskningsspørsmål, Hvilke holdninger (i form 

av motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning) viser yrkesfagelever til matematikk? 

Variablene som er målt og blir beskrevet er motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning. 

 

4.3.1 Motivasjon 

Motivasjon ble målt ved ni påstander. Fem av dem var knyttet til indre motivasjon (nr. 1, 2, 

4, 7 og 8) og fire til ytre motivasjon (nr. 3, 5, 6 og 9). Indre motivasjon styres av interesse og 

glede for faget, mens ytre motivasjon drives av ytre faktorer, som fremtidig yrke eller 

forventninger fra andre (Ryan & Deci, 2000). Figur 13 viser svarfordelingen for hver påstand 

knyttet til motivasjon. Påstandene er gruppert etter indre og ytre motivasjon. 
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En interessant observasjon her er at de fire påstandene hvor høyest prosentandel er delvis-helt 

enig er de som er knyttet til ytre motivasjon. For alle disse påstandene er mer enn 75 % 

delvis-helt enige. Påstand 2 knytter seg til indre motivasjon, og er den påstanden hvor færrest 

elever er enige. Hele 17 % har svart «helt uenig» i at de arbeider med matematikk fordi de 

liker det. På påstand 9 oppgir 78 % av elevene at de er delvis-helt enig i at de jobber med 

matematikk fordi det forventes at de gjør det. Altså ser det ut til at elevene i denne studien i 

større grad drives av ytre enn av indre motivasjon, noe som er i tråd med resultatene for 

norske elever i som deltok i PISA-undersøkelsen i 2012 (Jensen & Nortvedt, 2013). Samtidig 

trenger ikke en elev å drives av enten indre eller ytre motivasjon. En elev kan ha ulik grad av 

både indre og ytre motivasjon, og kan ha mye eller lite av begge (Ryan & Deci, 2000). 

Likevel er det kanskje ikke så overraskende at det generelle mønsteret er at ytre motivasjon er 

større enn indre motivasjon hos yrkesfagelever, om vi ser på refleksjoner og statistikk knyttet 

til frafall i videregående skole. For eksempel er en mulig årsak til frafallet på yrkesfaglige 

studieprogrammer at fellesfagene er utfordrende og lite motiverende for elevene 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Dette er bakgrunnen for det store fokuset på yrkesretting 

av undervisningen. Selv om elevene generelt har høyere ytre enn indre motivasjon, har vi 

også interessante funn knyttet til indre motivasjon. Vi kan sammenligne svarfordelingen i 

min studie med hvordan elevene svarte i PISA-undersøkelsen. Da ser vi noe overraskende at 

en større prosentandel av elevene i min studie har svart at de er «enige» i påstandene knyttet 

til indre motivasjon enn elevene i PISA-undersøkelsen. Samtidig kan dette være påvirket av 

at min studie har en annen skala enn PISA-studien. PISA bruker en firedelt skala, og har ikke 

med alternativene «delvis uenig» og «delvis enig». Likevel kan kanskje de relativt positive 

tallene for påstandene knyttet til motivasjon i min studie indikere at fokuset på relevans og 

yrkesretting har hatt en påvirkning på holdninger. Vi skal se nærmere på sammenhengen 

mellom opplevd relevans/yrkesretting og holdningsfaktorene senere. 

 

På syv av ni motivasjonspåstander er det en lavere prosentandel jenter enn gutter som er 

delvis-helt enig (se tabell 14 i vedlegg E for oversikt over kjønnsforskjeller). For påstand 5 

og 6 (se figur 13) er det derimot relativt stor forskjell motsatt vei. Guttene er her mer negative 

i svarene sine enn jentene. Jentene har større tro enn guttene på at matematikk vil hjelpe dem 

til å få jobb (84 % av J og 74 % av G delvis-helt enig), og mener i mindre grad at å gjøre 

oppgaver i matematikk er bortkastet tid (16 % av J og 27 % av G delvis-helt enig). PISA-

undersøkelsen fra 2012 viser at norske gutter har høyere motivasjon for matematikk enn 

jenter, med størst forskjell for indre motivasjon (Jensen & Nortvedt, 2013). I min studie er 
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Svarfordeling for målingene til variabelen utholdenhet
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Figur 14: Svarfordeling for målingene til variabelen utholdenhet 

altså gutter mest enig i de fleste, men ikke alle påstandene. Det er derfor vanskelig å peke på 

kjønnsforskjeller i motivasjon basert på fremstillingene vi hittil har sett på. Samtidig er de to 

påstandene jenter er mer enige i enn gutter knyttet til ytre motivasjon, mens gutter er mer 

enige enn jenter i alle påstandene knyttet til indre motivasjon. Altså viser muligens 

resultatene de samme tendensene som resultatene i PISA 2012.  

 

4.3.2 Utholdenhet 

Variabelen utholdenhet ble målt ved åtte påstander knyttet til utholdenhet og innsats. Den 

prosentvise svarfordelingen for hver påstand vises i figur 14. 

 
 

For denne variabelen varierer svarfordelingen mye mellom ulike spørsmål. For eksempel 

skiller påstand 1, 2 og 4 seg ut ved at mange elever i utvalget er delvis-helt enig 

(henholdsvis 83 %, 87 % og 79 %). Disse påstandene knytter seg til om elevene har tro på 

at innsats i matematikk lønner seg. For påstand 2 («Hvis jeg gjør en stor nok innsats, kan 

jeg lykkes i matematikk») var hele 68 % «enig» eller «helt enig». Samtidig skiller for 

eksempel påstand 7 og 8 seg ut ved å være påstandene hvor færrest av elevene er delvis-helt 

enig. Disse påstandene knytter seg til om eleven er villig til å gjøre en innsats i matematikk. 

Påstand 8, «Jeg utsetter vanskelige oppgaver i matematikk», er negativt formulert, og 

dermed snudd i kodingen. Det betyr at de 41 % av elevene i utvalget som er delvis-helt 

enige i denne påstanden, er enige i at de ikke utsetter vanskelige oppgaver i matematikk. 

Selv om elevene rapporterer at de tror på at innsats virker, ser det altså ut som at de i mindre 

grad har utholdenhet og vilje til å vise stor innsats. Som vi så i forrige delkapittel mangler 
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Figur 15: Svarfordeling for målingene til variabelen selvoppfatning 

mange av elevene indre motivasjon for matematikk. I og med at motivasjon er viktig for å 

ville gjøre en innsats, kan det tenkes at mangel på drivkraft og indre motivasjon er en grunn 

til at flere elever mangler utholdenhet (Chouinard et al., 2007).  

 
I motsetning til resultatene i andre studier er resultatene knyttet til utholdenhet i denne 

studien relativt jevne med tanke på kjønn (se tabell 16 i vedlegg E). I teoridelen så vi for 

eksempel på PISA 2012, der gutter rapporterte god utholdenhet i matematikk i større grad 

enn jenter (Jensen & Nortvedt, 2013). Kanskje ville kjønnsforskjeller vært tydeligere i min 

studie dersom utvalget hadde vært jevnere med tanke på kjønn. Det er et flertall gutter i 

utvalget (75 %). Samtidig kan det være at jenter og gutter på yrkesfaglige linjer i større grad 

svarer likere enn for eksempel grunnskoleelevene som deltar i PISA-undersøkelsen, da 

yrkesfagelevene kanskje er en mer homogen gruppe basert på blant annet karakterer og 

interesser. 

 

4.3.3 Selvoppfatning 

Selvoppfatning ble målt med fem påstander. Figur 15 viser fordelingen av elevsvar. 

 
 

Av figur 15 ser vi at elevsvarene for påstandene knyttet til selvoppfatning er likere fordelt 

mellom delvis-helt uenig og delvis-helt enig enn for de andre variablene. Elevene i utvalget 

er likevel i større grad enige enn uenige i påstandene. Påstand 3, «Jeg forstår det aller 

vanskeligste i matematikk», skiller seg imidlertid ut ved at det er en større andel av elevene 

som er uenige enn enige. På denne påstanden svarte bare 16 % «enig» eller «helt enig». Selv 

om flertallet av elevene mener at de ikke forstår det aller vanskeligste i matematikk, er de 

sjelden bekymret for at matematikkundervisningen blir for vanskelig (påstand 4). 57 % av 
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elevene svarer at de er delvis-helt uenig i at de ofte bekymrer seg for dette (resultatene er 

snudd i figur 15). 

 

Jenter og gutter i utvalget har ulike svarmønstre (se tabell 18 i vedlegg E). Mest tydelig er 

dette for påstand 3, hvor hele 75 % av jentene er uenige, mot 56 % av guttene. I tillegg er for 

eksempel guttene (67%) mye mer enige i at de lærer matematikk raskt (påstand 1) enn 

jentene (41 %). Dette indikerer at guttene i studien generelt rapporterer høyere selvoppfatning 

enn jentene, noe som er i tråd med tidligere studier (Skaalvik et al., 2015). 

 

4.3.4 Forskjeller i holdningsfaktorene 

Gjennomsnittsverdier for studieprogram 

For å sammenligne de tre holdningsfaktorene presenteres variabelgjennomsnitt og 

standardavvik for hver av de tre variablene motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning i tabell 

7 (se tabell 15, 17 og 19 i vedlegg E for gjennomsnittlige svarverdier for alle påstandene). 

 

 
MOTIVASJON UTHOLDENHET SELVOPPFATNING 

 
Gj.snitt St.avvik Gj.snitt St.avvik Gj.snitt St.avvik 

Bygg- og anleggsteknikk 4,03 1,41 3,96 1,37 3,49 1,49 

Helse- og oppvekst 4,08 1,59 4,07 1,50 3,51 1,61 

Elektrofag 3,99 1,43 4,34 1,29 4,14 1,45 

Restaurant- og matfag 3,70 1,39 3,77 1,18 3,11 1,18 

Totalt 3,92 1,46 4,06 1,36 3,55 1,52 

Tabell 7: Gjennomsnitt og standardavvik for holdningsvariablene motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning 
 

Elevene ved R&M viser lavest gjennomsnittlig motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning. 

Det er også minst spredning i svarene til elevene ved dette studieprogrammet. Elektro er 

studieprogrammet med høyest gjennomsnittsverdi for utholdenhet og selvoppfatning. I tabell 

7 ser vi også at Elektrofag er det eneste studieprogrammet hvor selvoppfatning ikke har 

lavest gjennomsnittsverdi. Grunnen til det kan vi ikke vite sikkert. Samtidig vet vi fra 

tidligere forskning at gutter generelt har høyere selvoppfatning enn jenter (Skaalvik et al., 

2015). Resultatene i denne studien indikerer også det samme, og kan være en faktor som 

spiller inn på at Elektro-elevene i utvalget gjennomsnittlig har høyere selvoppfatning enn de 

andre elevene. Elektro utgjør en stor del av studiens utvalg, og består nesten bare av gutter. 

Det gjør at gjennomsnittet blir høyere enn for andre studieprogrammer med færre elever i 

utvalget og en større andel jenter.  
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Figur 17: Oversikt over samleverdier, utholdenhet, på 
elevnivå 
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Figur 18: Oversikt over samleverdier, selvoppfatning, på 
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Når det gjelder spredningen varierer standardavvikene fra 1,39-1,59 for motivasjon, fra 1,18-

1,50 for utholdenhet og fra 1,18-1,61 for selvoppfatning. Det er altså stor spredning i svarene 

både innenfor hvert studieprogram, og i hele utvalget. Spredningen er større for holdnings-

variablene enn for relevans og yrkesretting. Altså spenner elevenes holdninger i større grad 

over hele skalaen enn elevenes opplevelse av relevans og yrkesretting i undervisningen. 

 

Samleverdier på elevnivå 

Figur 16, 17 og 18 viser fordelingen av samleverdier for de tre holdningsvariablene, basert på 

variabelgjennomsnitt for hver elev i utvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Diagrammene viser de samme tendensene som vi har sett tidligere. Motivasjon og 

utholdenhet er begge fordelt mot høyre, mens selvoppfatning i større grad er jevnt fordelt. 

Utholdenhet er mest fordelt mot høyre, og 51 % av elevene har samleverdi større enn 4 (= 

«delvis enig»). I kapittel 4.3.2 så vi at elevene generelt rapporterte å ha større tro på at innsats 

lønner seg, enn at de selv ville vise stor innsats og utholdenhet. At elevene har høye 

variabelgjennomsnitt for utholdenhet trenger ikke bety at alle disse elevene faktisk har god 

utholdenhet i matematikk. For eksempel vil elevene som har samleverdi 3-4 (nøytralt) og 4-5 
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Figur 20: Samleverdier for utholdenhet, etter kjønn 
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Figur 21: Samleverdier for selvoppfatning, etter kjønn 

Figur 19: Samleverdier for motivasjon, etter kjønn 
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(noe positivt) kunne ha svart «positivt» på påstandene knyttet til å ha tro på innsats, og 

«negativt» på påstandene knyttet til om de selv jobber hardt med matematikk. 

 

For selvoppfatning har 14 % av elevene en samleverdi mindre enn eller lik 2, noe som betyr 

at de har svart «helt uenig» eller «uenig» på alle påstandene knyttet variabelen. I denne 

gruppen er alle studieprogrammene i utvalget representert. I tillegg har 23 % av elevene 

samleverdi mellom 2 og 3 for selvoppfatning. Altså rapporterer veldig mange elever lav 

selvoppfatning. Samtidig har nesten like mange av elevene en samleverdi mellom 5 («enig») 

og 6 («helt enig»). I denne gruppen finnes elever fra B&A, H&O og Elektro, hvor flertallet 

kommer fra Elektro. Det kan skyldes at elever fra Elektro har større tro på seg selv i 

matematikk, men det kan også ha en sammenheng med at Elektro er det studieprogrammet 

med flest elever i utvalget, og at 97 % av Elektro-elevene er gutter. 

 

Forskjeller i samleverdier for jenter og gutter 

Det er kun små forskjeller i holdninger til matematikk for elevene på ulike studieprogram. Vi 

ser større forskjeller mellom utvalgets jenter og gutter. Figur 19, 20 og 21 viser fremstillinger 

av samleverdiene for holdningsvariablene hos jentene og guttene i utvalget.  
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For det første ser vi det samme mønsteret som vi har sett tidligere. Elevene rapporterer noe 

høyere utholdenhet enn motivasjon. Elevenes samleverdier for selvoppfatning er i større grad 

fordelt over hele skalaen for både jenter og gutter. Likevel ser vi at det eksisterer tydelige 

forskjeller mellom kjønnene. For alle variablene er jentenes fordeling mer venstreskjev enn 

guttenes. For motivasjon er ikke forskjellene så store. Jentenes fordeling ligger noe lavere 

enn guttenes, men samtidig er det størst andel av jentene som har samleverdier mellom 5 

(«enig») og 6 («helt enig»). Dette kan være tilfeldig, da det er relativt få jenter i forhold til 

gutter i utvalget.  

 

Når det gjelder utholdenhet så vi ikke særlige forskjeller for kjønn i kapittel 4.3.2. Ser vi på 

samlevariabelen kan vi derimot se at det eksisterer en viss forskjell mellom jenter og gutter, 

der gutter rapporterer høyere utholdenhet enn jenter. Dette er i tråd med resultatene fra PISA 

2012 (Jensen & Nortvedt, 2013). Samtidig betyr det ikke at jenter oppfatter at de har lav 

utholdenhet. Rundt 40 % av jentene 50 % av guttene har samleverdier over 4 for denne 

variabelen. 

 

Blant holdningsvariablene er kjønnsforskjellen størst for selvoppfatning. Her har over 50 % 

av jentene samleverdi lavere enn 3 (= «delvis uenig»). Altså har halvparten av jentene i 

gjennomsnitt svart fra helt uenig-delvis uenig for påstandene knyttet til denne variabelen. For 

guttene gjelder dette 30 %. Når det gjelder selvoppfatning stiller man spørsmålet «Er jeg god 

på det?» (Skaalvik et al., 2015). Tidligere studier viser at jenter ofte har mindre tro på seg 

selv enn gutter, og vanskeligere for å tro at man er god på noe og at man kan få til noe 

(Skaalvik et al., 2015). Resultatene i min studie støtter opp om dette. 

 

 

4.4 Er det en sammenheng mellom opplevd relevans/ 

yrkesretting i matematikk og holdninger til faget? 

I denne delen av oppgaven ønsker jeg å svare på oppgavens tredje forskningsspørsmål, om 

det er en sammenheng mellom hvorvidt elevene opplever en relevant og/eller yrkesrettet 

undervisning i matematikk, og hvilke holdninger de har til faget.  
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4.4.1 Sammenhenger mellom variablene 

For å se på sammenhenger mellom holdningsfaktorene og relevans/yrkesretting ble det gjort 

en regresjonsanalyse. Resultatene er fremstilt i tabell 8. Vi ser på signifikansnivå (p), 

betaverdi (β) og forklart varians (R2), som er nærmere forklart i kapittel 3.6.5. 

 

  
Uavhengig variabel 

Avhengig variabel Koeffisienter Relevans Yrkesretting 

Motivasjon 

 

 

p 0,00 0,003 

β 0,601 0,211 

R2 0,590 

Utholdenhet 

 

 

p 0,00 0,003 

β 0,37 0,258 

R2 0,334 

Selvoppfatning 

 

p 0,001 0,359 

β 0,326 0,091 

R2 0,149 

Tabell 8: Resultat fra regresjonsanalyse – sammenhenger mellom holdningsfaktorene og relevans/yrkesretting 

Av tabell 8 ser vi at av holdningsfaktorene er det motivasjon som har sterkest sammenheng 

med opplevd relevans og yrkesretting. Analysen viser at 59 % av endringene i motivasjon 

kan forklares med elevens opplevelse av en relevant og/eller yrkesrettet undervisning. Vi ser 

også av betaverdiene at sammenhengene mellom holdningsfaktorene og relevans/yrkesretting 

er positive. Når det gjelder selvoppfatning og opplevd yrkesretting er ikke sammenhengen 

signifikant. 

 

Samtidig ser vi (av β) at alle holdningsfaktorene har en sterkere sammenheng med relevans 

enn med yrkesretting. Dette gjelder spesielt for motivasjon. Det kan kanskje virke 

overraskende at opplevd relevans er viktigere enn opplevd yrkesretting for utvikling av 

positive holdninger, med tanke på det store fokuset på at yrkesretting av undervisningen på 

yrkesfag. Samtidig er disse funnene i tråd med studien knyttet til FYR-prosjektet i norsk 

skole (Wendelborg et al., 2014). Der ble det funnet at yrkesretting ikke påvirker holdninger 

med mindre den også oppleves relevant for eleven. Å skape en relevant undervisning handler 

om å rette matematikkundervisningen mot elevenes interesseområder eller mål (Frymier & 

Shulman, 1995). Siden yrkesfagelevenes interesser ofte knytter seg til yrkesfagene kan 

yrkesretting av matematikken være en måte å gjøre nettopp det. Samtidig har de fleste elever 

også andre interesser. De lever et liv utenfor skolen, og har dermed også behov for å lære 

matematikk som er nyttig på andre arenaer enn for yrkesfaget. Selv om over halvparten av 

elevene som etterspurte en mer nyttig matematikkundervisning eksplisitt ønsket mer relevans 

i forhold til yrkesfaget, ønsket også mange mer nytteverdi generelt eller relevans i forhold til 

livet utenfor skolen. Ungdommer leter ofte etter mening i det de gjør, og «Hva skal vi bruke 
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dette til?» er et typisk spørsmål en matematikklærer får (Wasenden, 2001). Kanskje er det 

viktigste at eleven får et svar som gir mening for han/henne, uansett om det det viser seg å 

være nyttig for yrkesfaget eller ikke. Trass i økt fokus på yrkesretting ser det altså ikke ut 

som om det i seg selv har en stor effekt på elevenes holdninger til faget. Det viktigste er 

kanskje at eleven opplever relevans. 

 

En annen faktor som kan ha påvirket resultatene er hvordan spørsmålene i spørreskjemaet er 

formulert. Som påpekt i kapittel 4.2.3 er påstandene knyttet til yrkesretting nærmere relatert 

til undervisningen enn relevans-påstandene. For relevans er påstandene mer rettet mot om 

eleven selv ser matematikk som relevant, for eksempel om eleven mener at han/hun får bruk 

for matematikken senere eller om det er viktig for han/hun å lære matematikk. Det er også 

noen slike påstander for yrkesretting, men ikke i like stor grad. Dette kan kanskje bidra til at 

sammenhengen mellom relevans og holdninger er større enn mellom yrkesretting og 

holdninger. Kanskje er det også en sammenheng mellom om en elev er enig (uenig) i 

påstandene knyttet til relevans og enig (uenig) i for eksempel «Jeg ser frem til timene i 

matematikk», som er en av påstandene knyttet til motivasjon. Sammenhengen mellom 

hvordan elevene svarer på påstandene til yrkesretting og motivasjon er ikke nødvendigvis 

like selvsagte. Dette fordi yrkesretting-påstandene er mindre subjektive og mer rettet mot 

hvordan undervisningen er (for eksempel «Når vi gjør oppgaver i matematikk er de ofte rettet 

mot yrkesfagene mine»).  

 

Sammenhenger mellom holdningsfaktorene 

Gjør vi en regresjonsanalyse på sammenhengen mellom de ulike holdningsvariablene ser vi 

at de tre holdningsfaktorene henger sammen med hverandre. Tabell 9 viser resultatene fra 

regresjonsanalysen. 

  
Uavhengige variabler 

Avhengig variabel Koeffisienter Motivasjon Utholdenhet Selvoppfatning 

Motivasjon (M) 

 

 

p - 0,00 0,00 

β - 0,698 0,529 

R2 - 0,485 0,276 

Utholdenhet (U) 

 

 

p 0,00 - 0,00 

β 0,698 - 0,709 

R2 0,485 - 0,501 

Selvoppfatning (S) 

 

 

p 0,00 0,00 - 

β 0,529 0,709 - 

R2 0,276 0,501 - 

Tabell 9: Resultat fra regresjonsanalyse – sammenhenger mellom holdningsfaktorene 

Vi ser av tabell 9 at i denne studien er utholdenhet den variabelen som korrelerer sterkest 

med de to andre (U-M: β=0,70, R2=0,49, U-S: β=0,71, R2=0,5). Det er også en sammenheng 
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mellom motivasjon og selvoppfatning, men denne er svakere enn sammenhengene mellom de 

andre holdningsfaktorene (β=0,53, R2=0,28). 

 

Ifølge Pintrich og Schunk (2002) viser elever som har god selvoppfatning i matematikk mer 

innsats og utholdenhet i faget enn elever som har lav selvoppfatning. Resultatene i min studie 

støtter opp under dette. Mønsteret viser at elevene i utvalget som har lavest selvoppfatning 

også har minst utholdenhet, og elevene med god selvoppfatning har større utholdenhet. Det 

kan ha ulike årsaker. Innsats og selvoppfatning påvirkes trolig gjensidig. Har man tro på seg 

selv vil man kanskje i større grad prøve å løse for eksempel matematikkoppgaver. Samtidig 

vil man, dersom man gjør en innsats og har utholdenhet i oppgaveløsning, kunne øke sine 

prestasjoner i faget (Skaalvik & Skaalvik, 2013). Mestringsopplevelser vil videre kunne gjøre 

at elevens selvoppfatning øker. Elever som derimot har lav selvoppfatning, og liten tro på at 

de kan mestre matematikk, vil kanskje unngå å prøve å løse de matematiske utfordringene 

eleven møter (McLeod, 1992). Kanskje kan dette til og med forsterkes hos noen elever i 

matematikk 1P-Y, fordi elevene møter det samme matematikkpensumet de hadde i 

ungdomsskolen, og noen elever har kanskje erfart å ikke mestre denne matematikken der. 

Tidligere mestringserfaringer og tilbakemeldinger fra andre har stor innvirkning på en elevs 

selvoppfatning (Bong & Skaalvik, 2003). Samtidig viser resultatene at denne sammenhengen 

mellom utholdenhet og selvoppfatning ikke nødvendigvis gjelder alle elevene. Noen få av 

elevene i utvalget med lav selvoppfatning har ganske høy samleverdi for utholdenhet. En elev 

kan for eksempel ha tro på seg selv faglig i matematikk, men mangle motivasjon for, og/eller 

ikke forstå hvorfor han/hun skal trenge å gjøre en innsats i faget.  

 

Det viser seg også å være en sterk positiv sammenheng mellom motivasjon og utholdenhet 

(p=0,00, β=0,70, R2=0,485). Altså kan det være grunn til å tro at en elev i utvalget med høy 

(lav) motivasjon også har god (dårlig) utholdenhet i matematikk. Er en elev motivert for faget 

vil han/hun trolig jobbe med det. Jobber man med noe øker ofte prestasjonene, som igjen kan 

gi mer motivasjon (Skaalvik & Skaalvik, 2013). Samtidig trenger ikke dette å gjelde alle 

elevene. For eksempel kan motivasjonen for matematikk svekkes dersom man opplever at 

prestasjonene i faget ikke blir bedre selv om man gjør en innsats. Elever som opplever dette 

vil trolig også miste lysten til å gjøre en innsats (McLeod, 1992). Tidligere forskning viser at 

det er viktig å ha en form for motivasjon for å ville gjøre en innsats og ha utholdenhet i 

matematikk (Chouinard et al., 2007). Derfor er det ikke veldig overraskende at motivasjon og 

utholdenhet samvarierer hos elevene i min studie. 



 70 

4.5 Overordnet diskusjon 

4.5.1 Nytteverdi 

Elevens syn på matematikk kan være sammensatt, men omfatter i denne oppgaven hvorvidt 

eleven ser på faget som nyttig for eget hverdagsliv og yrkesliv. Definisjonene av relevans og 

yrkesretting ble laget ut fra Sealey og Noyes’ (2010) kategorier for relevans. Dermed var 

kategoriene fastlagt på forhånd, og vi får ikke stort innblikk i hva elevene selv ser på som 

relevant. På det åpne spørsmålet får vi imidlertid noen interessante svar knyttet til dette. For 

det første svarte 29 % av elevene at de ønsket mer nyttig matematikkundervisning, noe som 

indikerer at elevene har en oppfatning av at matematikk kan være relevant. Svarene handlet 

både om et ønske om mer yrkesretting, for eksempel «At matten er yrkesrettet mot mitt fag, 

for det er jo det vi synes er kult. Jeg vil ikke på en SSP lærer si "x-aksepil, y-aksepil=yx-

aksepil" for det har jeg ikke bruk for», og mer hverdagsrelevans, for eksempel «At 

matematikk lærer meg, hvordan å lage et budsjett, hvor mye skatt jeg betaler, hvor mye jeg 

kan bruke i en butikk. jeg bruker matte i hverdagen min.». Ut fra disse eksemplene og andre 

lignende svar, virker det som om mange elever har en oppfatning av hva de mener er nyttig 

matematikk. Samtidig kan vi ikke si noe om resten av elevenes oppfatning, for eksempel de 

som ikke har svart eller har svart «vet ikke» på spørsmålet om hva som gjør matematikk-

undervisningen nyttig. Ser vi på resultatene presentert i forrige kapittel, kan vi likevel si noe 

litt mer generelt om elevene opplever matematikkundervisningen som nyttig eller ikke.  

 

Det er manglende forskning angående hvorvidt elever faktisk opplever relevans og 

yrkesretting i matematikkundervisning i norsk skole, og hva som egentlig er lite eller mye 

relevans og yrkesretting. Ifølge Nilsen og Haaland (2013) er det slik at ikke alt i pensum 

nødvendigvis skal gjøres relevant. I min studie var variabelgjennomsnittet for opplevd 

relevans 4,34 og for yrkesretting 4,08 på en skala fra 1 («helt uenig») til 6 («helt enig»). Altså 

har elevene i utvalget i gjennomsnitt svart mer positivt enn «delvis enig» (4) på disse 

variablene. Det indikerer at det foregår en del relevans og yrkesretting i klassene utvalget 

består av. Samtidig har vi sett på samlevariablene i kapittel 4.2.3 at det også er elever i 

utvalget som har vært uenige i alle påstandene knyttet til disse variablene. Innenfor samme 

studieprogram er det elever som svarer både høyt og lavt på skalaen. Kanskje betyr det at 

elevene i ulik grad opplever den samme undervisningen relevant eller yrkesrettet. For at 

eleven skal oppleve undervisningen relevant, må den ha personlig nytteverdi i forhold til den 

enkeltes interesser og mål (Dalby, 2014). Det kan også ha en sammenheng med elevenes 
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holdninger til faget. En elev som er positivt innstilt til faget vil kanskje i større grad klare å se 

relevansen av det enn en elev med negative holdninger til matematikk. 

 

At elevene gjennomgående opplever mer relevans enn yrkesretting i undervisningen kan 

skyldes at mange matematikklærere ikke har den kunnskapen som skal til for å relatere 

matematikken til yrkesfaget. I en norsk studie ga elever uttrykk for at mange matematikk-

lærere hadde manglende kunnskap om yrkesfaget (Wendelborg et al., 2014) Siden elevene i 

VG2 skal velge ulike retninger innenfor samme studieprogram, krever en god og 

yrkesforankret matematikkundervisning som oppleves relevant for alle elever en svært 

sammensatt kompetanse hos læreren. I tillegg er læreboken i matematikk 1P-Y veldig 

generell og lite tilrettelagt for yrkesretting. Det samme gjelder læreplanen og eksamener i 

faget. Dersom det hadde skjedd en endring rundt dette, kunne kanskje yrkesretting bli lettere 

å gjennomføre for lærere, samtidig som elever lettere kan forstå viktigheten av matematikk-

faget i sitt fremtidige yrke. Det kan også virke som at å oppleve matematikk som nyttig er det 

viktigste for elevene i min studie, uavhengig av hva de kan relatere nytteverdien til. Noen av 

elevene er mest opptatt av relevans, mens andre er opptatt av yrkesretting. Dette henger 

kanskje sammen med hvilke interesser som står sterkest hos elevene. Hvis yrkesrettingen 

ikke oppleves relevant for elevene, har den trolig liten hensikt. Dette er i tråd med tidligere 

studier (Wendelborg et al., 2014). Samtidig ble det i studiens åpne spørsmål pekt på andre 

faktorer enn relevans og yrkesretting som elevene mente gjorde undervisningen nyttigere. 

Det handlet blant annet om differensiering, variasjon og faglig og emosjonell støtte fra lærer. 

Det ble også etterspurt mer praktisk yrkesretting. For mange elever vil trolig praktisk 

yrkesretting være mer motiverende enn teoretisk yrkesretting, da elevene får jobbe med 

matematikk på steder som verkstedet, restauranten eller i frisørsalongen. Det krever kanskje 

igjen at man til en viss grad må gå bort fra læreboka i matematikk 1P-Y. 

 

4.5.2 Holdningsfaktorene 

I min studie svarer elevene mer positivt på påstander knyttet til ytre enn til indre motivasjon. 

Av de tre holdningsvariablene svarer elevene likevel mest positivt på påstander knyttet til 

utholdenhet. Kanskje skulle man da tro at ytre motivasjon henger sterkere sammen med 

utholdenhet enn indre motivasjon gjør. Tidligere forskning har imidlertid vist at ytre 

motivasjon kan knyttes til viktighet og nytteverdi, mens indre motivasjon kan knyttes til 

elevenes utholdenhet og mestringsforventning (Hannula, 2006a). I denne studien har vi sett at 
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både opplevd nytteverdi og utholdenhet har en sammenheng med motivasjon hos elevene i 

utvalget. Men, siden studien har målinger knyttet til ytre og indre motivasjon under samme 

variabel vet vi ikke om indre eller ytre motivasjon har størst sammenheng med disse 

variablene. Skiller vi derimot påstandene knyttet til indre og ytre motivasjon i to variabler, 

ser vi at begge variablene har en signifikant sammenheng med utholdenhet (se tabell 20, 

vedlegg E). Indre motivasjon samvarierer i størst grad med elevenes utholdenhet (p=0,00, 

β=0,68, R2=0,47), noe som er i tråd med tidligere studier (Hannula, 2006a). En elev som 

opplever interesse og glede i matematikk vil trolig ha utholdenhet i for eksempel 

oppgaveløsning. Samtidig har også elevenes ytre motivasjon en positiv sammenheng med 

utholdenhet (p=0,00, β=0,53, R2=0,28). Dette er ikke overraskende i og med at mange elever 

svarer positivt på påstandene knyttet til både ytre motivasjon og utholdenhet i 

spørreskjemaet. Kanskje er det slik at ulike faktorer gjør at en elev er ytre motivert til å vise 

innsats og utholdenhet. For eksempel kan en yrkesfagelev være ytre motivert for å bestå i 

matematikk fordi det kreves for å få fagbrev. En slik elev er nødt til å prøve så godt han/hun 

kan, uavhengig om selvoppfatningen i matematikk er høy eller lav. Vi ser også at ytre 

motivasjon i større grad enn indre motivasjon korrelerer med opplevd nytteverdi 

(relevans/yrkesretting) (se tabell 20, vedlegg E). 

 

At elevene i utvalget svarer mer positivt på påstandene knyttet til utholdenhet enn motivasjon 

kan virke noe overraskende. Ifølge Di Martino og Zan (2010) er den følelsesmessige 

innstillingen, som blant annet omfatter motivasjon, en sentral faktor i holdninger. I min studie 

har vi sett at alle de tre holdningsfaktorene henger sammen, men at utholdenhet henger 

sterkest sammen med de to andre variablene. Flere av elevene har i tillegg svart mer positivt 

på påstander knyttet til utholdenhet enn motivasjon. Kanskje skyldes dette at man kan være 

motivert i ulik grad, slik Ryan og Deci (2000) påpeker. Man kan også ha utholdenhet i ulik 

grad, for eksempel knyttet til ulike temaer eller oppgaver. Altså kan en elev rapportere noe 

høyere utholdenhet enn motivasjon, selv om han/hun egentlig er både motivert og har 

utholdenhet. Et annet eksempel kan være at noen av yrkesfagelevene svarer mer positivt på 

utholdenhet enn motivasjon fordi de må gjøre en innsats for å bestå i matematikk, selv om de 

ikke egentlig er motiverte for det. Jeg vet imidlertid ikke om dette gjelder elever i mitt utvalg. 

Ifølge elevenes karakterfordeling presentert i kapittel 4.1, hadde 4 % av elevene karakteren 1 

og 20 % karakteren 2 i matematikk på ungdomsskolen. Vi må samtidig huske på at studiens 

resultater viser elevenes selvrapporterte holdninger og karakterer. Kanskje rapporterer 

elevene litt for positivt i forhold til virkeligheten. 
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Vi har sett at elevenes selvoppfatning varierer i stor grad i denne studien. Selvoppfatning og 

mestringsforventning er viktig for elevenes motivasjon (Hannula, 2006a; Skaalvik et al., 

2015). Derfor er det overraskende at svarfordelingen for motivasjon i større grad er positiv 

enn svarfordelingen for selvoppfatning. Det er riktignok også andre faktorer som spiller inn 

på motivasjon, som for eksempel opplevelse av at det man lærer i matematikk er nyttig. 

Kanskje skyldes forskjellen mellom selvoppfatning og motivasjon nettopp elevenes 

opplevelse av relevans og yrkesretting. Samtidig er svarfordelingen for utholdenhet enda mer 

positiv enn for motivasjon og selvoppfatning. Ut fra tidligere forskning (Ma & Kishor, 1997) 

kan man anta at innsats og utholdenhet ofte gir resultater, som kan spille positivt inn på 

elevenes selvfølelse og mestringsforventning. På den andre siden kan det være at elever som 

sier de har utholdenhet likevel ikke mestrer matematikken, og dermed har lav selvoppfatning. 

Kanskje kan da elevene miste troen på at innsats lønner seg, og utvikle lært hjelpeløshet 

(McLeod, 1992). Derfor er det overraskende at variabelgjennomsnittene for motivasjon og 

utholdenhet er noe høyere enn for selvoppfatning. Samtidig varierer dette mellom 

studieprogrammene, og vi har sett en tydelig sammenheng mellom selvoppfatning og 

utholdenhet hos elevene i utvalget (se kapittel 4.4.1). 

 

For holdningsvariablene motivasjon og utholdenhet er variabelgjennomsnittene henholdsvis 

3,92 og 4,06. Det kan kanskje virke litt overraskende at elevene har gjennomsnittlig svarverdi 

rundt 4 (= «delvis enig»), som er på den «positive» delen av skalaen, for motivasjon og 

utholdenhet. Dette på grunn av det som ble presentert i oppgavens innledning, om 

yrkesfagelevers svake prestasjoner og holdninger i matematikk. Samtidig er gjennomsnittene 

bare så vidt over midtpunktet på skalaen. At gjennomsnittsverdiene er på den positive delen 

av skalaen kan ha noe med utvalget å gjøre. Elevene som deltar i undersøkelsen kommer fra 

skoler hvor rektor og lærere har ønsket at elevene skal delta. Kanskje betyr det at disse 

skolene er ekstra opptatte av relevans og yrkesretting, som gjør at elevene også er mer 

positive til matematikk enn elever på skoler som ikke ønsket å delta. 

 

4.5.3 Relevans, yrkesretting og holdninger til matematikk 

Vi har sett at resultatene viser at elevenes holdninger til matematikk samvarierer med 

opplevelse av relevans i matematikkundervisningen. Resultatene er i tråd med tidligere 

forskning (Dalby, 2014; Easey et al., 2012). Tidligere studier antyder at om yrkesfaget 

integreres i matematikkundervisningen eller ikke påvirker elevenes holdninger. I denne 
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studien indikerer resultatene at å oppleve undervisningen som nyttig det viktigste for elevene 

i utvalget, uavhengig om de opplever hverdagsrelevans eller yrkesrelevans. Relevans og 

yrkesretting bør knyttes til elevenes interesser og mål for å oppleves nyttig (Dalby, 2014). Vi 

kan anta at relevans skaper økt interesse for faget hos elevene. 

 

Betydningen av interesse for opplevd relevans, yrkesretting og holdninger 

Selv om de rundt 15 elevene i en yrkesfagklasse har valgt samme yrkesfaglige retning, har de 

trolig et spekter av ulike interesser. Å kunne relatere matematikken til elevenes interesser 

krever derfor mye av læreren. Det kan være en utfordring å få en undervisning som er ment 

relevant til å oppleves relevant for alle elevene samtidig. Det samme gjelder yrkesretting. 

Elevene som har valgt samme yrkesfaglige studieprogram skal inn i et mangfold av yrker. 

Selv om dette er en av de store utfordringene ved relevans og yrkesretting av matematikk 1P-

Y, er det like fullt slik at det er elevens interesser som avgjør om de ser på noe som nyttig å 

lære eller ikke. Det er viktig å presentere matematikk som et nyttig verktøy for fremtiden, 

men også å knytte det til elevens interesser her og nå (Dalby, 2014). I det åpne spørsmålet 

svarte en elev at «Matematikken burde ha noe med jobben jeg gjør. Vis den er relevant til 

yrke så kan det gjør meg mer interessert». Altså hevder eleven at dersom matematikken 

relateres til det han er interessert i, vil han også kunne bli interessert i matematikk. Interesse 

knytter seg i stor grad til motivasjon (Renninger & Hidi, 2016). I teorikapitlet ble det trukket 

paralleller mellom utvikling av interesse og av motivasjon. Opplever en elev gjentatte ganger 

situasjonell interesse, som ofte gir motivasjon i øyeblikket, kan han/hun over tid utvikle indre 

motivasjon og individuell interesse for matematikk. Altså vil aktiviteter som oppleves 

relevant for elevens interesser, enten knyttet til yrkesfaget eller livet utenfor skolen, først og 

fremst påvirke elevens motivasjon. Dette er i tråd med resultatene fra min studie, hvor vi ser 

at motivasjon er den holdningsfaktoren som henger mest sammen med opplevd relevans og 

yrkesretting. Samtidig viser resultatene at alle holdningsfaktorene i stor grad henger sammen. 

Når elever liker en matematikkaktivitet og opplever situasjonell interesse, vil også elevens 

innsats og utholdenhet i øyeblikket øke (Høgheim & Reber, 2017; Tulis & Fulmer, 2013). Et 

av elevsvarene på det åpne spørsmålet var: «Matematikkundervisningen bør være relatert til 

yrkesfaget eller hverdagen så langt som mulig slik at det blir mere interesse. Dette fører som 

oftest til at det blir lettere». I tillegg til betydningen av interesse, peker denne eleven på at 

matematikken blir enklere når man er interessert. Tidligere forskning viser at det er en positiv 

sammenheng mellom holdninger og læring i matematikk (Di Martino & Zan, 2011; Gottfried 

et al., 2013; Jensen & Nortvedt, 2013). Som eleven i sitt svar på det åpne spørsmålet peker på 



 75 

kan altså interesse, for eksempel gjennom relevans og yrkesretting, gjøre at man har mer lyst 

til å jobbe med faget, og at det dermed blir lettere. 

 

Svake og sterke elever 

En av årsakene som pekes på til frafallet ved yrkesfaglige studieprogrammer er at 

fellesfagene er utfordrende for mange elever. Dette så vi i innledningskapitlet. Karakterene til 

elevene i denne studien stemmer til en viss grad overens med karakterstatistikken for 

matematikk 1P-Y. Samtidig kan vi ikke være sikre på at elevene i studien har krysset av for 

den karakteren de faktisk hadde i matematikk på ungdomsskolen. 

 

Siden fokuset på yrkesretting retter seg mot å skape motivasjon for å hindre frafall, kan 

lærerens fokus ha en tendens til først og fremst å gå til de faglig svake og/eller lite motiverte 

elevene. Det er samtidig viktig å huske på de faglig sterke elevene. På det åpne spørsmålet 

uttrykte noen elever at de synes matematikk 1P-Y var for lett, og at de ønsket større 

utfordringer. Disse elevene etterlyste ikke mer relevans og/eller yrkesretting. At også de 

sterke elevene får utfordringer på sitt faglige nivå er viktig for å skape eller opprettholde 

positive holdninger til matematikk (Grønmo & Throndsen, 2006). Forskning viser at lærerens 

fokus på relevans kan bidra til å fremme interesse for faget i større grad hos høytpresterende 

enn lavtpresterende elever (Hulleman et al., 2010). Hos lavtpresterende elever kan 

yrkesretting ha større funksjon dersom eleven selv oppdager matematikkens relevans. 

Kanskje har dette noe med elevenes forhold til læreren å gjøre. Yrkesfaglever som har 

opplevd å mestre matematikk i ungdomsskolen har kanskje større tillit til matematikklæreren 

enn elever som gang på gang har hørt at de ikke får det til. Derfor må muligens svake og lite 

motiverte elever i større grad selv oppleve at matematikken faktisk har relevans for at det skal 

være positivt for holdningene til faget. Chouinard et al. (2007) hevder at noen elever har som 

mål å gjøre så lite matematikk som mulig. Det kan potensielt være vanskelig å motivere disse 

elevene gjennom relevans og yrkesretting.  

 

Holdninger påvirkes av flere faktorer 

Selv om denne oppgaven omhandler relevans og holdninger, vet vi at det også finnes andre 

faktorer som har betydning for utvikling av en elevs holdninger til matematikk. Gjennom 

kategoriseringen av studiens åpne spørsmål i kapittel 4.2.4, så vi at elevene i utvalget 

refererte til ulike faktorer som kunne gjøre matematikkundervisningen nyttigere. For det 

første har læreren og dens forhold til eleven stor betydning (Chouinard et al., 2007; 
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Wendelborg et al., 2014). Selvoppfatning, for eksempel, formes av tidligere erfaringer og 

tilbakemeldinger fra blant annet læreren. Også hvordan undervisningen er spiller inn. Det kan 

illustreres med to av svarene på det åpne spørsmålet: «Variert og mye repetisjon» og «gi 

forskjellige oppgaver til elever som er kanskje bedre enn de andre». Altså ønsket disse 

elevene mer variasjon og differensiering i undervisningen. Om undervisningen er ensformig 

eller ikke tilpasset elevens nivå, vil kunne påvirke elevens holdninger til matematikkfaget. 

Videre spiller elevens bakgrunn og foreldre en stor rolle (Chouinard et al., 2007). Om eleven 

kommer til klasserommet med en oppfatning om at matematikk er relevant eller ikke, kan for 

eksempel være påvirket av foreldrenes syn på matematikk.  

 

Det kan variere fra elev til elev hvor stor betydning de ulike faktorene har. Likevel er det 

grunn til å tro at et fokus på relevans og yrkesretting ikke er nok til å skape positive 

holdninger til matematikk i seg selv. Dette til tross for at studiens resultater viser en 

sammenheng mellom opplevd relevans/yrkesretting og holdninger til faget. Det er trolig 

viktig at eleven har et godt forhold til læreren, og at undervisningen er tilpasset elevene. For 

at eleven skal motiveres av relevans og yrkesretting er det også viktig at eleven selv har et 

mål, og at undervisningen er rettet mot dette målet (Hulleman et al., 2010). Mange av elevene 

i utvalget sier at de hadde studieprogrammet de går på som førstevalg da de søkte om 

videregående opplæring. Dersom dette stemmer er det grunn til å tro at de har en interesse for 

yrkesfaget og et mål med å velge det. Samtidig gjelder ikke dette nødvendigvis alle. Ikke alle 

tenåringer har et klart mål med det de gjør. Heller ikke alle hadde studieprogrammet de går 

på som førstevalg. I tillegg er det kanskje ikke matematikk de fleste av elevene er interessert i 

og har et mål knyttet til, når de søker seg inn på et yrkesfaglig studieprogram. Nettopp derfor 

er relevans og yrkesretting i matematikk viktig. Det kan bidra til at elevene klarer å se 

nytteverdien av faget, og at det å mestre det er et viktig delmål for å oppnå det målet de 

eventuelt har. Elevene som ikke har et mål med å velge studieprogrammet de har valgt, vil 

uansett kunne være vanskeligere å motivere gjennom yrkesretting.  

 



 77 

5 Sammenfatning og konklusjon 
I dette kapitlet vil refleksjoner knyttet til problemstillingen oppsummeres. Jeg vil også 

kommentere studiens implikasjoner for klasseromspraksis, dens begrensninger og hva videre 

forskning bør fokusere på.  

 

5.1 Hovedfunn og svar på problemstilling 

Denne oppgavens overordnede problemstilling er: Hvilken sammenheng er det mellom 

yrkesfagelevers syn på matematikkfaget, og deres holdninger til matematikk? For å belyse 

dette, ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant elever på yrkesfaglige 

studieprogrammer. Spørreskjemaet besto av spørsmål knyttet til elevenes opplevelse av 

relevans og yrkesretting i undervisningen, og om deres holdninger til matematikkfaget.  

 

5.1.1 Yrkesfagelevers syn på matematikkfaget 

Yrkesfagelevers syn på matematikkfaget handler i denne oppgaven om hvorvidt elevene ser 

på og opplever matematikkundervisningen som relevant og yrkesrettet. Relevans og 

yrkesretting knytter seg da til at matematikken oppleves nyttig for henholdsvis hverdagslivet 

og programfag/fremtidig yrke. Tidligere forskning har blant annet vist at elever definerer 

relevansbegrepet ulikt (Sealey & Noyes, 2010). Noen ser på matematikk som relevant 

dersom den kan anvendes i hverdagen, mens andre er opptatt av betydningen matematikk har 

for yrkeslivet. Samtidig viser andre studier at elevenes syn på relevans i matematikk ofte 

overlapper mellom disse måtene å se faget på (Easey et al., 2012). Selv om utvalget i min 

studie består av elever som både svarer negativt og positivt på påstandene i spørreskjemaet, 

har flertallet av elevene gitt svar som befinner seg i den positive enden av svarskalaen for 

både relevans og yrkesretting. Elevene ser i større grad på undervisningen som relevant enn 

yrkesrettet. Forskjellen mellom opplevd relevans og yrkesretting vises også i elevenes svar på 

spørreskjemaets åpne spørsmål. Der var mer praktisk og yrkesrettet undervisning det som var 

mest etterspurt av elevene. Samtidig ser vi på standardavvikene at det er relativt stor 

spredning i svarene. Det betyr at elever opplever undervisningen relevant og yrkesrettet i ulik 

grad. Det kan være på tvers av skoler, klasser og lærere som underviser, men også innad i en 

klasse.  
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5.1.2 Elevenes holdninger til matematikk 

Di Martino og Zan (2010) sin tredelte holdningsmodell danner utgangspunkt for 

holdningsmodellen som er brukt i denne oppgaven. De deler holdninger inn i følelsesmessig 

innstilling til matematikk, oppfatning av egen kompetanse og syn på matematikk. Altså er 

holdninger et sammensatt begrep, som består av ulike faktorer. De tre holdningsfaktorene 

som har hatt fokus i denne oppgaven er motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning. Som i Di 

Martino og Zan (2010) sin studie, har denne studien vist at holdningsfaktorene i stor grad 

henger sammen. Elevene i denne studien svarer mest positivt på påstandene knyttet til 

utholdenhet av de tre holdningsvariablene. Også svarfordelingen for motivasjon er i stor grad 

positiv. For selvoppfatning svarer elevene i større grad over hele svarskalaen. Her er det også 

veldig tydelig at jenter svarer mer negativt enn gutter. Også for motivasjon og utholdenhet 

finnes den samme forskjellen mellom kjønn, men i mindre grad. Ut fra resultatene ser det 

altså ut som at guttene i utvalget har noe mer positive holdninger til matematikkfaget enn 

jentene. Dette har vi sett at er i tråd med tidligere studier (Jensen & Nortvedt, 2013; Skaalvik 

et al., 2015). 

 

5.1.3 Hva betyr relevans og yrkesretting for de ulike 

holdningsfaktorene? 

Opplevd relevans og yrkesretting har i ulik grad en sammenheng med holdningsfaktorene 

motivasjon, utholdenhet og selvoppfatning. Opplevd relevans betyr mer for utvikling av 

holdningsfaktorene enn opplevd yrkesretting for elevene i studiens utvalg. Av holdnings-

faktorene er det motivasjon som påvirkes i størst grad av opplevd relevans, og selvoppfatning 

minst. Samtidig har vi sett at de ulike holdningsfaktorene i stor grad henger sammen.  

 

5.2 Konklusjon 

Hensikten med studien var å undersøke sammenhenger mellom yrkesfagelevers syn på 

relevans og yrkesretting i matematikkfaget, og deres holdninger til det. Bakgrunnen for 

studien var det store fokuset på relevans og yrkesretting i fellesfagene på yrkesfaglige 

studieprogrammer i norsk skole, samt manglende forskning på området. Studien viser at det 

er en sammenheng mellom om yrkesfagelevene i utvalget ser på matematikkfaget som 

relevant og yrkesrettet og deres holdninger til faget. Samtidig ser det ut til at 

hverdagsrelevans og holdninger henger sterkere sammen enn opplevd yrkesretting og 

holdninger. Det kan indikere at yrkesretting ikke er produktivt for holdninger dersom 
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undervisningen ikke også oppleves relevant, slik Wendelborg et al. (2014) også fant i sin 

studie knyttet til FYR-prosjektet i norsk skole. Likevel har vi gjennom det åpne spørsmålet 

sett at noen elever ønsker mer yrkesrettet matematikk og hevder at det vil øke interessen 

deres for faget. Altså er noen elever opptatt av hverdagsrelevans og andre av yrkesrelevans. 

På bakgrunn av denne studien og tidligere forskning (Dalby, 2014; Wendelborg et al., 2014) 

er det grunn til å tro at det er elevens interesser som i hovedsak avgjør om undervisning som 

er ment relevant/yrkesrettet også oppleves relevant for eleven. Om elevene ser på og opplever 

undervisningen som relevant for sine interesser, kan det påvirke deres holdninger positivt. 

 

5.3 Studiens begrensninger og videre forskning 

Denne studien har et relativt lite og geografisk sentrert utvalg. I tillegg er elevene valgt ved 

bekvemmelighetsutvalg. Resultatene er derfor ikke generaliserbare til en større populasjon, 

noe som begrenser resultatenes gyldighet. I tillegg er det i denne studien brukt spørreskjema, 

hovedsakelig med lukkede spørsmål. Da avgrenser man hvilken informasjon man får. 

Forskningsprosjektets fokus var på elevenes opplevelse av undervisningen. Vi får dermed lite 

informasjon om hvorvidt undervisningen er ment relevant eller yrkesrettet. Vi får også lite 

informasjon om hva elevene selv ser på som nyttig matematikkundervisning, og legger i 

begrepene «relevans» og «yrkesretting», selv om det åpne spørsmålet gir noen refleksjoner 

knyttet til dette. Andre begrensninger i studien knyttet seg til datainnsamlingen. For det første 

fikk jeg tilgang til elever gjennom skoleledelsen. I tillegg til skolene som deltok var det også 

flere som takket nei eller aldri ga tilbakemelding på forespørselen. Dermed kan det tenkes at 

skolene som ønsket å delta er skoler som i stor grad er opptatt av yrkesretting. Kanskje 

foregår det mer relevans og yrkesretting i matematikk 1P-Y på disse skolene enn på skolene 

som ikke ønsket å delta. I tillegg må vi ta i betraktning at resultatene er selvrapporterte. Selv 

om vi skal stole på at elevene har svart ærlig, viser ikke resultatene nødvendigvis hele 

virkeligheten. Det kan også spille inn her at noen av elevene enten hadde lese- og 

skrivevansker og/eller norsk som andrespråk, noe som kan ha gjort en del av påstandene 

vanskelige å forstå. Usikkerhet i målingene kan også ha med hvordan variablenes målinger er 

satt sammen, selv om vi har sett at alle har god indre konsistens. Til slutt vil jeg påpeke at 

min tilstedeværelse under gjennomføringen av undersøkelsen til en viss grad kan ha hatt 

påvirkning på resultatene.  
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Ved videre forskning kunne det vært interessant å studere lærerens intensjoner bak relevans 

og yrkesretting i matematikkundervisningen, sammen med elevenes opplevelse av det. Det 

ville gitt et mer sammensatt bilde, og rom for mer kunnskap og refleksjoner. Når 

datainnsamlingen ble gjennomført møtte jeg noen lærere som fortalte meg at de brant for 

dette temaet, at de hadde prøvd mye forskjellig knyttet til yrkesretting og gjerne ville snakke 

med meg om det. Forskning antyder at opplevd relevans har en effekt på holdninger til 

matematikk, som igjen henger sammen med prestasjoner. Derfor vil økt kunnskap om hva 

som er god yrkesretting i matematikk 1P-Y være viktig. 

 

5.4 Implikasjoner for praksis i klasserommet 

Det kan tenkes at det er nyttig å kjenne til studiens resultater i møte med elever på 

yrkesfaglige studieprogrammer. Som lærer på en skole med yrkesfag vil man møte krav om å 

tilby en relevant og yrkesrettet undervisning, og man er gjennom Opplæringslova (1998) §3-1 

pliktig til å yrkesrette undervisningen i matematikk.  

 

Yrkesretting er trolig ikke produktivt for holdninger uten at det også oppleves relevant for 

eleven. At yrkesrettingen møter elevens interesser er viktig for opplevd relevans. Dette kan 

være nyttig å ta med seg som lærer i matematikk 1P-Y. Det er stor spredning i utvalget og 

innen studieprogrammene i hvorvidt elevene opplever relevans/yrkesretting og hvilke 

holdninger de har til matematikkfaget. Sannsynligvis oppleves da ikke den samme 

undervisningen relevant hos alle. På spørsmålet om hva som kan gjøre matematikk-

undervisningen mer nyttig, etterspør 29 % av elevene i utvalget en mer nyttig 

(relevant/yrkesrettet) matematikkundervisning. I tillegg etterspør også flere av elevene mer 

differensiert og variert undervisning, samtidig som de peker på betydningen av lærerens 

støtte i faget. Videre viser resultatene at en relevant og yrkesrettet matematikkundervisning 

har sammenheng med elevenes holdninger til faget.  
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Vedlegg B – Godkjenning fra NSD 
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Vedlegg C – Mail til skoler 

 

Til rektor og avdelingsledere ved XXX videregående skole 

 

Du har fått denne e-posten fordi du er leder på en skole med yrkesfaglige studieprogrammer. 

 

Jeg er masterstudent ved lektorstudiet i realfag ved Universitetet i Oslo, og er nå i gang med 

min masteroppgave i matematikkdidaktikk. Temaet for oppgaven er holdninger til og 

opplevelse av relevans i matematikk 1P-Y. Fokuset på relevans og yrkesretting av 

fellesfagene på yrkesfaglige studieretninger har vært stort de siste årene. Et av målene har 

vært å øke elevenes motivasjon slik at elevene lettere skal se nytteverdien av faget. Spesielt 

viktig er dette på yrkesfaglige studieretninger, der matematikkfaget anses som vanskelig for 

mange, og der frafallet har vært større enn på studiespesialiserende linjer. 

 

Gjennom min masteroppgave ønsker jeg å undersøke i hvilken grad elever på yrkesfaglige 

studieprogrammer opplever en relevant og yrkesrettet matematikkundervisning. Jeg ønsker 

også å finne ut hvilke holdninger elevene har til faget, og om det har en sammenheng med 

opplevd relevans og yrkesretting. Den overordnede problemstillingen for oppgaven er: 

Hvilken sammenheng er det mellom yrkesfagelevers syn på matematikkfaget, og deres 

holdninger til matematikk? For å belyse dette vil jeg gjennomføre en spørreundersøkelse. I 

den anledning trenger jeg respondenter, og jeg lurer på om det er mulig å få gjennomføre 

undersøkelsen blant elever i matematikk 1P-Y på din skole. 

 

Det vil ta rundt 15 minutter å gjennomføre undersøkelsen per klasse. Jeg ønsker å være 

tilstede under gjennomførelsen for å informere elevene om prosjektet. Det er fint om faglærer 

også kan være til stede, spesielt om det er elever i klassen som trenger lesehjelp i forbindelse 

med undersøkelsen. Jeg vil imidlertid presisere at læreren ikke vil ha ansvar disse 15 

minuttene. Undersøkelsen er nettbasert ved at jeg tar i bruk en applikasjon som leveres av 

Universitetet i Oslo. Elevene får en lenke til spørreskjemaet som så kan besvares på 

mobiltelefon, nettbrett eller PC. 

 

Prosjektet er godkjent hos Norsk Senter for Forskningsdata, prosjektnummer 57427. 

Deltakelse i undersøkelsen er anonym, og svarene kan ikke spores tilbake hverken til elever 

eller skoler. Bare veileder og jeg vil ha tilgang til dataene som samles inn. Etter sensur (innen 

1. september 2018) vil oppgaven være tilgjengelig for lesing i DUO på Universitetet i Oslo 

sine nettsider. For interesserte kan jeg sende lenke til oppgaven etter sensur. 

 

Ved eventuelle spørsmål knyttet til prosjektet, ta kontakt med meg på tlf. 97469679 eller 

epost aeemblem@student.uv.uio.no, eller min veileder Guri Nortvedt på tlf. 

22854332/91320460 eller e-post guri.nortvedt@ils.uio.no. 

 

Jeg er interessert i å gjennomføre undersøkelsen i så mange klasser som mulig på din skole, 

men setter pris på all deltakelse. Jeg håper på positivt svar, og at én eller flere klasser ved din 

skole kan delta i undersøkelsen. Det er ønske om at gjennomføring kan skje før skolens 

vinterferie. Tidligste mulighet for gjennomføring er mandag 22.01.18. 

 

Mvh 

Anna Elise E. Særsland 

mailto:aeemblem@student.uv.uio.no
mailto:guri.nortvedt@ils.uio.no
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Vedlegg D – Informasjonsskriv til elever 

 

Informasjonsskriv i forbindelse med masterprosjekt 
 

Jeg er student ved Lektorprogrammet i realfag ved Universitetet i Oslo, og jobber for tiden 

med min masteroppgave. I den forbindelse ønsker jeg å undersøke i hvilken grad elever på 

yrkesfaglige studieretninger opplever en relevant og yrkesrettet matematikkundervisning. Jeg 

ønsker også å finne ut hvilke holdninger elevene har til faget, og om det har en sammenheng 

med opplevd relevans og yrkesretting. 

 

Jeg ønsker å invitere deg som er elev i VG1 på et yrkesfaglig studieprogram til å delta i 

undersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres ved Nettskjema fra UiO. Det er et spørreskjema 

du kan svare på via mobiltelefon, nettbrett eller PC. Deltakelsen i undersøkelsen er anonym, 

og svarene kan ikke spores tilbake til deg. Dataene vil heller ikke videreføres til andre. Alle 

dataene vil bli slettet etter masteroppgaven er sensurert, innen 1. september 2018. Prosjektet 

er meldt inn til Norsk senter for forskningsdata, prosjektnummer 57427. 

 

Det hadde vært til stor hjelp for meg om du ønsker å delta. I spørreskjemaet blir det først stilt 

spørsmål om bakgrunnsopplysninger, før du får noen påstander du skal vurdere hvor enig du 

er i, på en skala som går fra ”helt uenig” til ”helt enig”. Det tar 10-15 minutter å gjennomføre 

undersøkelsen. Underveis kan du når som helst trekke deg fra deltakelsen. Ved å gå inn i 

Nettskjema samtykker du til å delta i undersøkelsen, og at dine svar kan brukes videre i min 

masteroppgave. 

 

Dersom du er interessert i å få tilgang til oppgaven når den er ferdig, eller har spørsmål 

knyttet til undersøkelsen, kan du kontakte meg på telefon (97469679) eller e-post 

(aeemblem@student.uv.uio.no) eller min veileder Guri Nortvedt på e-post 

(guri.nortvedt@ils.uio.no).   

 

 

Mvh 

Anna Elise E. Særsland  

 

 

 

 

 

mailto:aeemblem@student.uv.uio.no
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Vedlegg E – Tabeller 

 

 
Standardfeil 

 
Relevans Yrkesretting 

Bygg- og anleggsteknikk 0,13 0,14 

Helse- og oppvekstfag 0,16 0,17 

Elektrofag 0,11 0,14 

Restaurant- og matfag 0,13 0,14 

Tabell 10: Standardfeil for variablene relevans og yrkesretting, per studieprogram 

 

  
REL1 REL2 

REL3 

(snudd) REL4 

REL5 

(snudd) REL6 REL7 REL8 

Helt uenig- 

delvis uenig 

% av jenter 11 % 16 % 32 % 25 % 15 % 25 % 15 % 22 % 

% av gutter 16 % 25 % 33 % 25 % 21 % 28 % 12 % 27 % 

Delvis enig-helt 

enig 

% av jenter 89 % 84 % 68 % 75 % 86 % 75 % 85 % 78 % 

% av gutter 84 % 75 % 67 % 75 % 79 % 73 % 88 % 73 % 

Tabell 11: Svarfordeling for jenter og gutter for variabelen relevans, gruppert etter "uenige" og "enige" svar 

 
 

  
REL1 REL2 

REL3 

(snudd) REL4 

REL5 

(snudd) REL6 REL7 REL8 

B&A 

  

Gj.snitt 4,68 4,46 4,61 4,30 4,81 4,16 4,89 4,25 

St.avvik 
1,212 1,255 1,473 1,334 1,187 1,318 1,242 1,229 

H&O  

 

Gj.snitt 4,58 4,50 4,23 4,38 4,95 4,08 4,98 4,50 

St.avvik 1,130 1,396 1,577 1,330 0,999 1,306 1,187 1,377 

Elektrofag 

  

Gj.snitt 4,38 4,06 3,81 4,18 4,21 4,00 4,77 4,03 

St.avvik 1,275 1,377 1,469 1,385 1,427 1,306 1,345 1,316 

R&M 

  

Gj.snitt 4,31 4,03 3,92 4,17 4,28 4,03 4,47 3,97 

St.avvik 0,951 0,954 1,339 1,000 1,279 0,664 1,134 1,243 

Totalt 

  

Gj.snitt 4,49 4,27 4,13 4,22 4,52 4,09 4,80 4,25 

St.avvik 1,175 1,275 1,472 1,252 1,283 1,185 1,240 1,262 

Tabell 12: Oversikt over gjennomsnitt og standardavvik for påstandene knyttet til relevans, etter studieprogram 

Tabell 13: Oversikt over gjennomsnitt og standardavvik for påstandene knyttet til yrkesretting, etter studieprogram 

  

YRK1 YRK2 YRK3 YRK4 YRK5 YRK6 YRK7 YRK8 YRK9 (snudd) 

Bygg- og 

anleggsteknikk 

  

Gj.snitt 
3,84 4,24 4,16 4,61 3,84 3,86 4,51 4,30 4,89 

St.avvik 
1,437 1,247 1,347 1,216 1,462 1,299 1,200 1,334 1,345 

Helse- og oppvekst 

  

Gj.snitt 
3,38 3,20 3,37 4,10 3,00 3,08 4,25 3,40 5,23 

St.avvik 
1,372 1,244 1,496 1,374 1,230 1,328 1,354 1,411 0,947 

Elektrofag 

  

Gj.snitt 
4,28 4,21 3,92 4,27 3,86 3,73 4,15 4,24 5,10 

St.avvik 
1,419 1,322 1,506 1,439 1,366 1,382 1,278 1,376 1,251 

Restaurant- og matfag 

  

Gj.snitt 
3,97 3,86 3,83 4,17 3,57 3,74 4,09 3,49 4,09 

St.avvik 
1,098 0,845 1,043 1,014 1,092 0,886 1,111 1,337 1,704 

Totalt 

  

Gj.snitt 
4,00 4,00 3,91 4,36 3,72 3,69 4,27 3,92 4,84 

St.avvik 
1,361 1,242 1,385 1,266 1,341 1,286 1,225 1,404 1,366 
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Tabell 14: Svarfordeling for jenter og gutter for variabelen motivasjon, gruppert etter "uenige" og "enige" svar 

 

  

MOT1 MOT2 MOT3 

MOT4 

(snudd) MOT5 

MOT6 

(snudd) MOT7 MOT8 MOT9 

Bygg- og 

anleggsteknikk 

Gj.snitt 3,91 3,33 4,60 4,00 4,42 4,44 3,79 3,37 4,45 

St.avvik 1,455 1,539 1,294 1,526 1,295 1,414 1,398 1,531 1,278 

Helse- og 

oppvekst 

Gj.snitt 3,75 3,58 4,48 4,03 4,56 4,88 3,85 3,50 4,08 

St.avvik 
1,691 1,824 1,485 1,739 1,314 1,265 1,703 1,783 1,509 

Elektrofag 

  

Gj.snitt 3,67 3,65 4,60 3,87 4,27 4,35 3,85 3,31 4,35 

St.avvik 1,448 1,631 1,302 1,611 1,334 1,427 1,353 1,386 1,416 

Restaurant- og 

matfag 

Gj.snitt 3,23 3,09 4,29 3,60 4,11 4,34 3,29 3,06 4,26 

St.avvik 1,285 1,422 1,226 1,735 1,207 1,571 1,363 1,514 1,197 

Totalt 

 

Gj.snitt 3,61 3,35 4,52 3,79 4,39 4,38 3,65 3,22 4,33 

St.avvik 1,512 1,604 1,311 1,630 1,278 1,428 1,455 1,537 1,337 

Tabell 15: Oversikt over gjennomsnitt og standardavvik for påstandene knyttet til motivasjon, etter studieprogram 

 
 

  

UTH1 UTH2 

UTH3 

(snudd) UTH4 

UTH5 

(snudd) 

UTH6 

(snudd) UTH7 UTH8 

Helt uenig-delvis uenig 

  

% av jenter 13 % 7 % 38 % 25 % 41 % 51 % 49 % 67 % 

% av gutter 19 % 14 % 39 % 20 % 32 % 42 % 51 % 56 % 

Delvis enig- helt enig 

  

% av jenter 87 % 93 % 62 % 75 % 59 % 49 % 51 % 33 % 

% av gutter 81 % 86 % 61 % 80 % 68 % 58 % 49 % 44 % 

Tabell 16: Svarfordeling for jenter og gutter for variabelen utholdenhet, gruppert etter "uenige" og "enige" svar 

 
 

  

UTH1 UTH2 

UTH3 

(snudd) UTH4 

UTH5 

(snudd) 

UTH6 

(snudd) UTH7 

UTH8 

(snudd) 

Bygg- og 

anleggsteknikk 

Gj.snitt 4,51 4,82 3,76 4,28 3,88 3,59 3,52 3,29 

St.avvik 1,269 1,182 1,453 1,590 1,477 1,332 1,335 1,345 

Helse- og oppvekst 

Gj.snitt 4,53 4,85 4,13 4,31 4,31 3,63 3,62 3,21 

St.avvik 1,176 1,272 1,609 1,360 1,559 1,746 1,549 1,727 

Elektrofag 

  

Gj.snitt 4,44 4,89 4,06 4,63 4,73 4,54 3,75 3,65 

St.avvik 1,168 1,166 1,447 1,248 1,322 1,293 1,470 1,202 

Restaurant- og 

matfag 

Gj.snitt 4,18 4,49 4,06 4,70 3,59 3,14 3,11 2,88 

St.avvik 1,193 0,981 1,327 1,159 1,373 1,287 0,993 1,094 

Totalt 

Gj.snitt 4,48 4,81 3,96 4,52 4,11 3,80 3,52 3,29 

St.avvik 1,174 1,178 1,460 1,336 1,508 1,507 1,380 1,356 

Tabell 17: Oversikt over gjennomsnitt og standardavvik for påstandene knyttet til utholdenhet, etter studieprogram 

 

  
SELVO1 

SELVO2 

(snudd) SELVO3 

SELVO4 

(snudd) SELVO5 

Helt uenig-delvis uenig 

  

% av jenter 59 % 58 % 75 % 48 % 47 % 

% av gutter 33 % 44 % 56 % 41 % 39 % 

Delvis enig- helt enig 

  

% av jenter 41 % 42 % 25 % 52 % 53 % 

% av gutter 67 % 56 % 44 % 59 % 61 % 

Tabell 18: Svarfordeling for jenter og gutter for variabelen selvoppfatning, gruppert etter "uenige" og "enige" svar 

 

  
MOT1 MOT2 MOT3 

MOT4 

(snudd) MOT5 

MOT6 

(snudd) MOT7 MOT8 MOT9 

Helt uenig-

delvis uenig 

% av jenter 44 % 60 % 23 % 52 % 16 % 48 % 48 % 65 % 26 % 

% av gutter 41 % 52 % 19 % 38 % 26 % 40 % 40 % 53 % 21 % 

Delvis enig- 

helt enig 

% av jenter 56 % 40 % 77 % 48 % 84 % 52 % 52 % 35 % 74 % 

% av gutter 59 % 48 % 81 % 62 % 74 % 60 % 60 % 47 % 79 % 
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SELVO1 SELVO2 (snudd) SELVO3 SELVO4 (snudd) SELVO5 

Bygg- og anleggsteknikk 
Gj.snitt 3,61 3,52 2,89 3,91 3,49 

St.avvik 1,473 1,463 1,370 1,564 1,571 

Helse- og oppvekst 
Gj.snitt 3,35 3,83 2,64 4,08 3,64 

St.avvik 1,610 1,738 1,614 1,494 1,597 

Elektrofag 
Gj.snitt 4,17 4,35 3,55 4,43 4,22 

St.avvik 1,397 1,515 1,501 1,399 1,453 

 

Restaurant- og matfag 

Gj.snitt 3,32 2,91 2,56 3,51 3,24 

St.avvik 1,199 1,234 1,186 1,095 1,208 

Totalt 
Gj.snitt 3,57 3,63 2,98 3,90 3,68 

St.avvik 1,502 1,604 1,470 1,493 1,508 

Tabell 19: Oversikt over gjennomsnitt og standardavvik for påstandene knyttet til selvoppfatning, etter studieprogram 

 

  
Uavhengige variabler 

Avhengig variabel Koeffisienter Indre motivasjon Ytre motivasjon 

Utholdenhet 

p 0,000 0,000 

β 0,684 0,531 

R2 0,465 0,279 

 

Relevans 

 

p 0,000 0,000 

β 0,653 0,733 

R2 0,423 0,535 

 

Yrkesretting 

 

p 0,000 0,000 

β 0,575 0,611 

R2 0,328 0,370 

Tabell 20: Regresjonsanalyse - sammenhengen mellom indre/ytre motivasjon og utholdenhet/relevans/yrkesretting 

 
 


