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Sammendrag 
 

Formålet med denne studien var å undersøke om utforskende undervisning påvirker elevenes 

oppfatninger og motivasjon knyttet til matematikk. Fra fagfornyelsen som trer i kraft fra 

skoleåret 2020/21 kan vi lese at "Faget legger (..) i større grad til rette for at elevene skal 

utforske matematikken og kommunisere om den. Læreplanene knytter seg tettere til elevenes 

hverdag og skal forberede dem på et samfunn og arbeidsliv i stadig endring". Samtidig er det 

forskning som tyder på norsk matematikkundervisning tradisjonelt sett fokusert på å drille 

læringsteori fremfor å utvikle dypere forståelse, noe som påvirker deres oppfatninger om 

matematikk. Dessuten kan vi lese fra PISA- undersøkelsen gjennomført i 2012 at norske 

elever er mindre indre motiverte i matematikk enn gjennomsnittet i OECD- land. Følgelig ble 

det utviklet følgende problemstilling: Kan utforskende undervisning føre til endringer i 

oppfatninger og motivasjonen til norske elever i matematikk? 

 

Oppgaven tar utgangspunkt i teori og tidligere forskning for å utvikle et rammeverk, hvor 

begrepet oppfatninger ble operasjonalisert og delt i tre konstrukter. Tilsvarende oppdeling ble 

gjort for begrepet motivasjon. Sammen var konstruktene ment å måle de to overordnede 

begrepene. Målingen ble gjennomført med en kvantitativ metode hvor det ble utviklet et eget 

spørreskjema for studien. Indikatorene ble hovedsakelig hentet rett fra eller inspirert av 

tidligere TIMSS- og PISA- undersøkelser. Undersøkelsen ble gjennomført på et utvalg elever 

som enten aktivt eller passivt deltok på et tiltak i regi av Utdanningsdirektoratet (Kirkebøen 

et al., 2018), hvor fokuset var på utforskende undervisning. Dataene presenteres i 

diagrammer, tabeller og krysstabeller for senere og bli drøftet opp mot tidligere teori og 

forskning. 

 

Oppgaven viser at det ikke finnes noen signifikante forskjeller for oppfatninger og 

motivasjon mellom de som aktivt og passivt deltok på tiltaket. Samtidig er det visse 

forskjeller basert på elevenes kjønn, prestasjoner og syn på matematikk. Blant annet viser 

undersøkelsen at lavtpresterende elever som aktivt deltok på tiltaket har signifikant høyere 

indre motivasjon enn tilsvarende elever i kontrollgruppen. Særlig er forskjellen stor for 

jenter, hvor både den indre og ytre motivasjonen er betydelig høyere for de som aktivt deltok 

på tiltaket. 



	VI	

 



		 VII	

Forord 
 

Livet som student på lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo nærmer seg slutten. Det har 

vært fem innholdsrike år med mange flotte opplevelser. Samtidig har det vært krevende 

perioder med langer kvelder på lesesalen. Det siste året har vært det mest spennende, hvor jeg 

fikk muligheten til å fordype meg noe som er av stor personlig interesse. Samtidig har det 

utfordrende, med flere uforutsette utfordringer. 

 

Jeg vil gjerne takke Andreas Pettersen for god veiledning. Dine konstruktive 

tilbakemeldinger og oppløftende ord i tunge perioder har hjulpet meg i mål. Samtidig vil jeg 

takke medstudenter for gode dialoger og faglige diskusjoner gjennom fem flotte år.  

 

Jeg vil også rette en stor takk til alle som deltok på spørreundersøkelsen i denne studien. Uten 

dere ville dette vært umulig. Takk til alle lærere som lyttet til mine forespørsler om å 

videreformidle undersøkelsen. 

 

Til slutt vil jeg takke familie og venner som har gitt meg støttende ord, samt fått meg på 

andre tanker da det var behov for å koble av. En særlig takk til min samboer, Malén som har 

laget mat, ryddet leiligheten og tatt hånd om andre felles forpliktelser mens jeg har sittet og 

skrevet. Din tålmodighet og kjærlighet har betydd mye. 

 

 

Oslo, 27. mai 2019 

 

Bjørn Ole Renden 



	VIII	

 



		 IX	

Innholdsfortegnelse 

 

1	 Innledning	................................................................................................................................	1	
1.1	 Bakgrunn	for	oppgaven	............................................................................................................	1	
1.2	 Formål	og	problemstilling	.......................................................................................................	2	
1.3	 Oppbygging	av	oppgaven	.........................................................................................................	3	

2	 Teori	...........................................................................................................................................	4	
2.1	 Holdninger	....................................................................................................................................	4	
2.1.1	 Oppfatninger	om	matematikk	...........................................................................................................	7	

2.2	 Motivasjon	..................................................................................................................................	12	
2.3	 PBG	...............................................................................................................................................	15	
2.3.1	 Rike	oppgaver	.........................................................................................................................................	16	
2.3.2	 Samarbeid	.................................................................................................................................................	17	
2.3.3	 Elevjournal	...............................................................................................................................................	18	

2.4	 Didaktisk	kontrakt	..................................................................................................................	20	
3	 Metode	.....................................................................................................................................	22	
3.1	 Forskningsdesign	....................................................................................................................	23	
3.2	 Utvalg	...........................................................................................................................................	25	
3.3	 Spørreskjema	............................................................................................................................	27	
3.3.1	 Indikatorene	i	undersøkelsen	..........................................................................................................	27	
3.3.2	 Utvikling	av	spørreskjema	................................................................................................................	29	

3.4	 Analyse	........................................................................................................................................	35	
3.5	 Validitet	......................................................................................................................................	38	
3.5.1	 Indre	validitet	.........................................................................................................................................	39	
3.5.2	 Ytre	validitet	............................................................................................................................................	41	
3.5.3	 Begrepsvaliditet	.....................................................................................................................................	42	
3.5.4	 Statistisk	validitet	.................................................................................................................................	43	

3.6	 Reliabilitet	.................................................................................................................................	43	
3.7	 Etiske	betraktninger	..............................................................................................................	46	

4	 Resultater	...............................................................................................................................	49	
4.1	 Generelle	forskjeller	mellom	de	to	gruppene	................................................................	50	
4.2	 Kjønnsforskjeller	.....................................................................................................................	52	
4.3	 Forskjeller	med	hensyn	på	prestasjon	.............................................................................	54	
4.4	 Forskjeller	med	hensyn	på	ulike	syn	på	matematikk	.................................................	56	

5	 Diskusjon	................................................................................................................................	59	
5.1	 Oppfatninger	.............................................................................................................................	59	
5.2	 Motivasjon	..................................................................................................................................	64	

6	 Oppsummering	.....................................................................................................................	68	

Litteraturliste	................................................................................................................................	69	
Vedlegg	............................................................................................................................................	82	
 
 

 



	0	

 



	 1	

1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 
 

I matematikkdidaktikken har det lenge vært fokusert på problemløsning, utforskende 

oppgaver og utprøvingssituasjoner (Goos, 2004; Klette, 2013; Niss, 1996). Goos (2004) skrev 

for 15 år siden om en sterk trend blant læreplaner verden rundt som sympatiserer 

undervisning som anvender problemløsning, diskusjon og resonnering. Dette gjelder også for 

Norge som i den nye læreplanen som trer i kraft skoleåret 2020/21 forlenger sitt fokus på 

utforskende undervisning inn. Fra skissene kan vi lese at "vi har lagt vekt på at elevene skal 

bli gode problemløsere og oppdage sammenhenger i og mellom fagets kunnskapsområder og 

andre fags kunnskapsområder. Det er denne vekten på sammenhengene som skal legge til 

rette for dybdelæring, forståelse og motivasjon i faget. Faget legger også i større grad til rette 

for at elevene skal utforske og kommunisere ved hjelp av matematikken. Læreplanene knytter 

seg tettere til elevenes hverdag og skal forberede dem på et samfunn og arbeidsliv i stadig 

endring" (Utdanningsdirektoratet, 2019). Mange norske elever har dog andre oppfatninger 

om matematikkundervisningen, de opplever matematikk som å pugge regler, drille 

fremgangsmåter og bli vurdert ut ifra produkt fremfor prosess (Brekke, 1995; Brevik & 

Blikstad-Balas, 2014; Buli-Holmberg & Ekeberg, 2009). Dette førte til at Ludvigsen- 

utvalget i sin rapport fra 2015, som skulle vurdere fagene i grunnopplæringen opp mot 

kompetansen som kreves i samfunnet og arbeidslivet, konkluderte med at norske elever 

trenger mer dybdelæring (NOU 2014:7). Dette blir beskrevet som at ”elever relaterer ny 

kunnskap til tidligere læring og erfaringer og reflekterer over egen forståelse” (NOU 2014:7, 

s.10). Som et svar på denne rapporten ble det blant annet i 2016 igangsatt et prosjekt for 

Osloskolen arrangert av Kunnskapsdepartementet som hadde som mål å prøve ut et tiltak kalt 

"Program for bedre gjennomføring" (Kirkebøen et al., 2018), heretter forkortet PBG. Tiltaket 

gikk ut på å bruke rike oppgaver, legge opp til gode diskusjoner, samt øke fokuset på 

refleksjon over egen læring gjennom elevjournal (Kirkebøen et al., 2018, side 41). Denne 

typen undervisning er sterkt forankret i forskningslitteratur (Kirkebøen et al., 2018). PBG 

startet opp som et tiltak for at flere skulle gjennomføre videregående skole i Norge. 

Bakgrunnen var at 25% av elevene som startet videregående opplæring ikke fullførte i løpet 

av fem år, et tall som er høyt sammenlignet med andre OECD- land (OECD, 2014). Frafallet 
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kan skyldes flere forhold, blant annet om elevene opplever undervisningen som meningsfull 

(Reegård & Rogstad, 2016). Prosjektet tar utgangspunkt i Kilpatrick, Swafford & Findell 

(2001) sin definisjon av matematisk kompetanse som utvikles gjennom forståelse, 

beregninger, anvendelse (strategisk tankegang), resonnering og engasjement, og at disse er 

gjensidig avhengige av hverandre (Kirkebøen et al., 2018, s.8-9). Videre er tiltaket bygd på 

en antagelse om at god grunnleggende matematisk forståelse kan være avgjørende for at 

elever fullfører videregående opplæring, og flere funn støtter opp om den hypotesen 

(Kirkebøen et al., 2018, side 8). Undervisningen bygger på seks prinsipper (se tabell 2). Kort 

oppsummert inneholdt det bruk av rike oppgaver som elevene skulle løse i par eller grupper, 

og at undervisningen skulle avsluttes med en elevjournal. 

 

1.2 Formål og problemstilling 
 

Tidligere forskning antyder at elever som utsettes for rike oppgaver fremfor mer 

standardiserte etterhvert vil endre sine oppfattelser fra et mer instrumentelt syn på 

matematikk til et mer relasjonelt syn (Di Martino & Zan, 2010; Grønmo, Lie, Olsen, Roe & 

Turmo, 2004). Elever som ikke blir utsatt for pugging av formler og regler, men heller 

utforsker matematikken selv vil utvikle en forventning til faget som skiller seg fra 

forventningene til den mer tradisjonelle undervisningen (Pehkonen, 2001). Dette fordi 

elevenes tidligere erfaringer bidrar til å forme læringsmiljøet som igjen påvirker opplevelser 

og motivasjon knyttet til læring (Skaalvik & Skaalvik, 2007). Dog vil erfaringene elever har 

fra matematikkundervisningen forme den didaktiske kontrakten, og alternative 

undervisningsmetoder kan følgelig oppleves som et brudd på denne kontrakten, noe som 

igjen kan føre til frustrasjon hos elevene (Wiliam, 2007). Formålet med oppgaven er å 

undersøke hvorvidt den alternative undervisningsmetoden påvirker norske elevers 

oppfatninger om matematikk og motivasjonen i faget. Det ble valgt følgende problemstilling: 

 

"Kan utforskende undervisning føre til endringer i oppfatninger og motivasjonen til norske 

elever i matematikk?" 

 

For å svare på problemstillingen ble samtlige matematikk 1P- elever i Oslo invitert til å svare 

på en digital spørreundersøkelse, både de som ble introdusert for den alternative 

undervisningen og ikke. Sistnevnte elever ble brukt som en kontrollgruppe, hvor de to 
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gruppenes svar ble sammenlignet og analysert for eventuelle ulikheter. Samtidig kan det være 

at flere lærere opplevde den alternative undervisningen som meningsløs eller at de ikke har 

tilstrekkelig kunnskap til å undervise på denne måten. Faktisk viste en undersøkelse utført av 

Utdanningsdirektoratet i 2017 i forbindelse med første runde av tiltaket at lærere på 

videregående skole hadde både mindre tro på tiltaket og var mindre positive enn lærere på 

ungdomsskolen (Kirkebøen et al., 2018). Hele 5 av 10 lærere på videregående skole hevdet at 

«Innholdet i tiltaket er egentlig ikke særlig nytt. Vi gjør omtrent det vi gjorde før» 

(Kirkebøen et al., 2018, s. 24- 25). Følgelig ble det også målt erfaringer fra undervisningen 

for de to gruppene, for å se om de som hadde opplevd den alternative undervisningen hadde 

forskjellig motivasjon og oppfatninger enn de som rapporterte mindre erfaringer. Det ble 

også gjort målinger for å avdekke eventuelle forskjeller basert på kjønn eller prestasjoner i 

faget. Siden forskningen er gjort på bakgrunn av PBG, er den samtidig begrenset til kun å 

gjelde elever som har matematikk 1P i Oslo. 

 

1.3 Oppbygging av oppgaven 
 

Det neste kapittelet er et teorikapittel hvor oppfatninger og motivasjon blir presentert. Det 

blir tatt utgangspunkt i tre ulike holdningsmodeller for å se hvordan disse definerer 

oppfatninger om matematikk. Deretter knyttes motivasjon og oppfatninger opp mot 

hverandre, før de sees i sammenheng med undervisningsmetodene i PBG. 

 

I kapittel 3 beskrives hva slags forskning som er gjort, hvordan og hvorfor. Det blir også 

beskrevet utviklingen av spørreskjema, samt validitet og reliabilitet knyttet til dette. Til slutt 

blir også etiske betraktninger drøftet. 

 

I Kapittel 4 fremstilles resultatene fra analysen. Det blir presentert generelle funn, samt 

dypere analyser som forskjeller mellom høyt- og lavtpresterende og kjønn. 

 

I det påfølgende diskusjonskapittel drøftes funn opp mot tidligere forskning, før oppgaven 

avsluttes med kapittel 6 som oppsummerer funn og svarer på problemstillingen. Til slutt 

fremlegges implikasjoner for videre forskning, samt om den alternative 

undervisningsmetoden kan brukes i norsk skole. 
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2 Teori 
 

Formålet med denne oppgaven var å undersøke endringer i oppfatninger og motivasjon hos 

norske elever, og følgelig vil det i dette kapittelet bli gjort rede for disse begrepene. Hva 

gjelder oppfatninger så er dette ansett å være en del av holdningsbegrepet, og av den grunn er 

det i denne oppgaven inkludert beskrivelser av holdninger generelt, samt tre ulike 

holdningsmodeller for å gi en mest mulig presis beskrivelse av begrepet oppfatninger. 

Dessuten blir oppfatninger og motivasjon satt i sammenheng med prosjektet PBG og de 

tilhørende undervisningsmetodene. Det finnes relativt mye forskning knyttet til både 

oppfatninger og motivasjon i matematikk (Di Martino & Zan, 2007; Liljedahl & Hannula, 

2016). Det samme gjelder forskning på utforskende undervisning i matematikk (Hodge & 

Cobb, 2016; Mercer & Howe, 2012), men dette er for det meste knyttet opp mot 

elevprestasjoner og resultater fra underveis- eller sluttvurderinger. Det er gjort vesentlig 

mindre undersøkelser om hvordan elevers oppfatninger og motivasjon påvirkes av å bli 

introdusert for alternativ undervisning over en lengre periode, særlig i Norge. Dessuten er det 

naturlig å mot slutten av kapittelet nevne den didaktiske kontrakten som formes i 

klasserommet og utfordringer knyttet til denne. 

 

2.1 Holdninger 
 

Lærere diagnostiserer ofte lavtpresterende og umotiverte elever med å ha "dårlige 

holdninger" (Di Martino & Zan, 2010, s. 27). Men hva er egentlig holdninger og hva gjør 

dem dårlige? Holdninger beskrives som "den tause kunnskapen", kunnskap om menneskers 

tanker, oppfatninger1 og følelser (Pehkonen, 2003). Disse komponentene er integrerte og 

dynamiske, som igjen gjør de vanskelige å observere (Goldin, 2004; Hannula, 2001). Det gjør 

at holdninger ikke kan måles direkte, noen som har ført til at forskere gjennom tiden har 

utviklet ulike definisjoner og modeller av holdninger, samt teoretiske verktøy for best å 

tilpasse egne forskningsdesign (Ajzen, 2005; Di Martino & Zan, 2007; Hannula, 2004; 

Kislenko, 2009). Det at holdninger mangler en felles definisjon og at forskere selv bestemmer 

hva som skal inkluderes og hvordan det skal tolkes, gjør at forskningen på feltet har blitt 

oppfattet som motstridene og forvirrende (Di Martino & Zan, 2010). Følgelig har 

                                                
1	I	denne	oppgaven	ble	det	besluttet	å	oversette	det	engelske	ordet	"beliefs"	til	oppfatninger	
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matematikkdidaktikere etterlyst en mer entydig definisjon (Di Martino & Zan, 2001; Hart, 

1989). Ofte beskrives holdninger som en del av det affektive aspektet, samhandlingen 

mellom det kognitive og det følelsesmessige (Di Martino & Zan, 2001). Samtidig inkluderer 

det meste av nyere forskningen på området kognitive komponenter (Hannula, 2012). Felles 

for forskningen er at det antas at holdninger påvirker elevenes læring (Lesh & Zawojewski, 

2007). Eksempler på type holdninger kan da være innstilling til å lære, hvorvidt man ser faget 

som relevant for eget liv og syn på matematikk, og forskningen omhandler hvordan disse 

faktorene påvirker hverandre (Hart, 1989). 

 

Det ble i denne oppgaven tatt utgangspunkt i tre ulike holdningsmodeller. Den første er en 

forenklet beskrivelse utviklet av McLeod (1992). Holdningsmodellen var blant de første i 

matematikkdidaktikken, og har blitt brukt mye i forskning (Hannula, 2006). Den deler de 

affektive domene i oppfatninger, holdninger og følelser, og grader dem etter hvor stabile og 

intense de er, samt om de er mest affektive eller kognitive (Liljedahl & Hannula, 2016, side 

418). McLeod (1992) hevder at oppfatninger er den mest stabile, minst intense og mest 

kognitive komponenten, mens følelser er på andre siden av skalaen. Holdninger ligger et sted 

midt imellom. Oppfatninger i matematikk har opprinnelse i elevers individuelle erfaringer og 

den sosiale konteksten (McLeod, 1992). McLeod (1992) mener at holdninger i matematikk 

skapes på to måter; enten gjennom allerede utviklede holdninger til deler av matematikken 

som så overføres til andre deler av matematikken, alternativt gjennom gjentatte negative 

opplevelser knyttet til konkrete deler av matematikken. Det er når slike følelsesmessige 

reaksjoner oppstår at sammenhengen mellom delene av de affektive domene synes tydelig 

(McLeod, 1992). Elevens oppfatninger om matematikk vil kunne påvirke disse 

følelsesmessige reaksjonene (Hart, 1989; Skaalvik & Skaalvik, 2007). Dessuten påvirker 

oppfatningene hvordan elevene tolker det som skjer i matematikkundervisningen som igjen 

har betydning for de følelsesmessige reaksjonene (Pehkonen, 2003). Med andre ord ser vi at 

oppfatninger og følelser påvirker hverandre begge veier. Gjentatte følelsesmessige reaksjoner 

vil over tid utvikle seg til å bli mer stabile følelser, som da kalles holdninger (Hannula, 2012; 

McLeod 1992) 

 

McLeods modell sies å være enkel og blir blant annet kritisert for kun å måle hvorvidt ulike 

reaksjoner er positive eller negative følelser, uten å søke forklaringer og grunner (Hannula, 

2006).. Dette gjør modellen lite nyansert, også fordi den ser på følelser som ustabile og 

knyttet til enkeltsituasjoner (Hannula, 2012). Den tar ikke tar høyde for følelser knyttet til 
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begreper som verdier, identitet, motivasjon og normer som også er relevante for å identifisere 

holdninger (Hannula, 2012). Et eksempel er en elev med matematikkangst som blir målt til å 

samme holdninger som en elev som kjeder seg i matematikktimene. Disse to elevene kan ha 

behov for vidt forskjellige tiltak fra læreren, men en enkel holdningsmodell vil ikke kunne 

avdekke dette. 

 

Som et tilsvar har det med tiden blitt utviklet sammensatte modeller på bakgrunn av mer 

inkluderende definisjoner. Eksempler på dette er TMA (three- dimensional Model for 

Attitude) og TPA (theory of Planned Behavior). TMA er en matematikkdidaktisk modell 

basert på empiri som beskriver holdninger i matematikk gjennom tre dimensjoner; 

følelsesmessig innstilling, oppfatning av egen kompetanse og syn på matematikk (Di Martino 

& Zan, 2010). Forskjellen fra den enkle modellen til McLeod (1992) er at disse dimensjonene 

ikke likestilles, men at følelser og oppfatninger anses som underkategorier av holdninger. I 

modellen fremstilles de ulike komponentene som dikotomier; følelser som positive/negative, 

oppfatning av egen kompetanse som høy/lav og et instrumentelt/relasjonelt syn på 

matematikk (Di Martino & Zan, 2010). Holdninger blir da målt på bakgrunn av 

sammensetningen av de tre komponentene, som ved to mulige svar per komponent gir totalt 

åtte ulike kombinasjoner. Syv av disse, alle unntatt kombinasjonen positiv følelsesmessig 

innstilling, høy oppfattelse av egen kompetanse og relasjonelt syn på matematikk, vil 

inneholde minst én negativ komponent. Di Martino & Zan (2010) hevder at man i disse syv 

tilfellene har grunn til å anta at elevens holdninger kan være negative. For denne oppgaven 

betyr dette at elever som måles til å ha et instrumentelt syn på matematikk kan ha negative 

holdninger i faget. 

 

TPA er derimot en sosialpsykologisk modell utviklet på bakgrunn av teori, og er en generell 

holdningsmodell som skal fungere for alle fag (Ajzen, 1991). Modellen er anerkjent og 

brukes av blant annet PISA til å måle elevers holdninger i matematikk (OECD, 2013). 

Modellen definerer holdninger som den samlede vurderingen av handlinger (Ajzen, 2005). 

Dette måles gjennom faktorene atferd, subjektive normer og oppfattet atferdskontroll (Ajzen, 

2005). Følgelig inkluderer denne fokus på person, sosiale påvirkninger og kontroll. TPA 

inkluderer flere komponenter enn TMA. For eksempel blir oppfatninger delt i 

atferdsoppfatninger, normative oppfatninger og kontrolloppfatninger. Generelle holdninger 

kan ha en effekt på de ulike formene for oppfatninger, som gjør at disse påvirkes indirekte. 
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Med andre ord kan generelle negative holdninger i matematikk utvikle et instrumentelt syn på 

matematikk. 

 

Hart (1989) mener at de sammensatte modellene i større grad enn den enkle måler elevens 

følelsesmessige forhold til matematikken, i hvor stor grad man liker å jobbe med matematikk 

og hvilke oppfatninger man har av hva matematikk er. Dessuten påvirkes de kognitive 

funksjonene av hvilke holdninger eleven måtte ha, for eksempel at positive følelser knyttet til 

problemløsing gjøre at man bruker erfaringer fra tidligere utfordringer til å løse nye 

problemer (Hannula, 2004). Her vil typisk en enklere holdningsmodell kun se på det 

følelsesmessige forholdet til matematikk. Samtidig deler McLeod (1992) oppfatninger i 

oppfatninger om matematikk, individet selv, læring og sosial kontekst, TMA bruker 

komponentene "oppfatning av egen kompetanse" og "syn på matematikk" (Di Martino & 

Zan, 2010), mens TPA organiserer det i oppfattet atferdskontroll (Ajzen, 2005). I så måte er 

holdningsmodellene relativt like i deres definisjoner av oppfatninger. Dette gjør at de tre 

modellene i denne oppgaven ikke nødvendigvis utelukker hverandre. 

 

De ulike modellene kan tilpasses og anvendes i ulike forskningsdesign avhengig av formålet 

(Di Martino & Zan, 2010). Det at holdningsbegrepet er komplekst gjør forskning på feltet 

utfordrende. Ajzen (1999) hevder at for omfattende undersøkelser ikke nødvendigvis gir gode 

nok utgangspunkt for konkrete handlinger. I dette prosjektet ble det bestemt å ikke måle alle 

nevnte komponenter, kun elevers oppfatninger om matematikken. Som vi ser spiller dette en 

sentral rolle i alle tre holdningsmodellene. Måten oppfatninger er definert på i denne 

oppgaven tar utgangspunkt i de tre modellene, og sammen med annen teori er dette beskrevet 

i neste kapittel. 

 

2.1.1 Oppfatninger om matematikk 
 

Forskning på oppfatninger tilknyttet matematikk begynte på starten av 1900- tallet, hvor det 

var et skifte fra fokuset på behaviorismen og at bestemte handlinger gir respons som fører til 

en type belønning som forsterker disse handlingsmønstrene, til en motsetning med større 

fokus på det kognitive (Fuglestad, 2003). Det ble i større grad forsket elevenes indre 

tankeprosesser og hvordan de oppfatter og bearbeider inntrykk og erfaringer (Fuglestad, 

2003, Skaalvik & Skaalvik, 2007). Oppfatninger er koblet mot metakognisjon; evnen 
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mennesker har til å reflektere over egne tanker (Pehkonen, 2003). En måte å definere 

oppfatninger på er i følge Goldin (2002, s. 61) som ”Internal representations to which the 

holder attributes truth, validity, or applicability, usually stable and highly cognitive, may be 

highly structured”. Oppfatninger er bygget opp av flere ulike nivåer, hvor disse påvirker 

hverandre (Pehkonen, 2001). Aller øverst finner vi hvordan samfunnet oppfatter 

matematikken som en vitenskap med bakgrunn i logikk, faste strukturer, gitte 

fremgangsmåter og fasitsvar. Deretter følger nivået som beskriver hvordan denne 

oppfattelsen preger skolene, og til slutt nivået som omhandler hvordan det påvirker måten vi 

underviser på (Pehkonen, 2001). Konkrete oppfatninger dannes ut ifra et større system av 

bevisste og ubevisste oppfatninger på bakgrunn av forventninger, meninger og 

overbevisning, og disse fungerer som et filter som regulerer holdninger, tenkning og 

væremåte (Pehkonen, 2001). Bjørkqvist (1994) hevder at oppfatninger i matematikk handler 

om hva elevene tenker om læring, hva som er interessant og hvordan man skal lære det. 

Elevenes oppfatninger påvirker hvordan de opplever matematikk og hvilke reaksjoner de har 

(De Corte et al., 2002; McLeod, 1989a). Disse oppfatningene er individuelle og 

korresponderer med tidligere erfaringer, hvor nye dannes ut ifra hvorvidt de passer med 

tidligere oppfatninger om kunnskap, det sosiale og det personlige (Goldin, Rösken & Törner, 

2009). Oppfatninger som ligger i skolekulturen formet av ledelsen, og lærere har stor 

innflytelse på hvordan elevene danner sine subjektive oppfatninger som igjen påvirker 

hvordan de tenker, føler og handler (Hannula, 2004; Pehkonen, 2003). Samtidig vil elevenes 

oppfatninger påvirke hvordan lærere ser på undervisningen og hvordan den skal 

gjennomføres (Pehkonen, 2001). For eksempel bør elever som ønsker å lese fagstoff og gjøre 

oppgaver selv får muligheten til dette (Op't Eynde, et al., 2006). I så måte kan man si at 

subjektive oppfatninger påvirker hverandre frem og tilbake. Skaalvik & Skaalvik (2007, s.14) 

hevder at ”læringsmiljøet har også blitt betraktet som det miljøet og den atmosfæren som 

elevene erfarer eller opplever i skolen”. Det er altså ikke nødvendigvis det læringsmiljøet 

som læreren gjennom egne oppfatninger legger opp til som definerer læringsmiljøet, men 

hvordan eleven opplever det. For eksempel kan det være at læreren føler at det jobbes mye 

med matematiske problemer hentet fra hverdagen som stimulerer kognitiv aktivitet hos den 

enkelte (Nordlander & Nordlander, 2009), men at elevene opplever disse aktivitetene som en 

annen måte å bruke allerede drillede løsningsstrategier. Hvis en elev opplever at læreren kun 

fokuserer på å pugge formler og regler så vil dette kunne forme hennes oppfatninger om 

hvordan læring skal skje på skolen (Klefbeck & Ogden, 2003). Dessuten viser forskningen til 

Mellin- Olsen (1981) at forventninger til matematikken også påvirkes av sosiale miljø utenfor 
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skolen som for eksempel kultur og religion. Følgelig må lærere jobbe hardt for å endre 

oppfatninger elever har av matematikken (Lee, 2006). 

 

På bakgrunn av teori og tidligere forskning vil oppfatninger i denne oppgaven deles i tre 

underkategorier, som fungerer som konstrukter som skal måle det overordnede begrepet (se 

tabell 1). Disse er "oppfatninger om matematikk i skolen", "oppfatninger om den sosiale 

sammenhenger" og "oppfatninger om seg selv". 

 

Konstrukt Underkonstrukt 

Oppfatninger om matematikk i skolen 1. Om matematikk 

2. Om læring og problemløsning 

3. Om matematikkundervisning 

Oppfatninger om sosiale sammenhenger 1. Om lærerens rolle 

2. Om medelevers rolle 

3. De sosiomatematiske normene i 

klasserommet 

Oppfatninger om seg selv 1. Oppfatninger knyttet til verdien av 

ferdigheter 

2. Deres målorienterte oppfatninger relatert 

til matematikk 

3. Oppfatninger knyttet til kontroll 

4. Oppfatninger knyttet til 

mestringsforventning 

Tabell 1: Oversikt over de tre konstruktene med tilhørende underkonstrukter som skulle måle 

oppfatninger. Utviklet med bakrgunn i teori og tidligere forskning (Ajzen, 1991; De Corte et 

al., 2002; Di Martino & Zan, 2010; McLeod, 1992; Op't Eynde & De Corte, 2003), 

systematisert i egen tabell. (se vedlegg 1 for hvilke indikatorer som målte de ulike 

konstruktene og underkonstruktene) 

 

Ved oppfatninger om matematikk i skolen skiller vi ofte på instrumentelt og relasjonelt syn 

på matematikken, som senere utvikler seg til instrumentell og relasjonell forståelse (Di 

Martino & Zan, 2010, Skemp, 2006). Elever som mener matematikk handler om å pugge 

regler og kun ser overflatestrukturer vil ha et instrumentelt syn, mens elever som heller søker 
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en dypere forståelse anses å et relasjonelt syn (Di Martino & Zan, 2010). Solvang (1992) 

støtter dette, og hevder at instrumentell forståelse utvikles hos elever som ikke er i stand til å 

se helheten i det som skal læres, at man ofte har fragmentert kunnskap som man hun klarer å 

gjengi uten ytterligere forklaringer. Elever med en relasjonell forståelse er i større grad flinke 

til å se større sammenhenger for matematiske begreper og strategier, og klarer å forklare 

hvorfor de ulike konseptene er som de er. De ulike synene på matematikk henger sammen 

med hvilke læringsstrategier elevene velger. Det instrumentelle synet styrkes hos elever som 

velger å pugge formler og drille konkrete fremgangsmåter, strategier som klassifiseres som 

ferdighetstrening (Grønmo et al., 2004). Grønmo et al. (2004) hevder videre at hvis man 

heller har et relasjonelt syn på matematikken vil man oftere bruke utdypningsstrategier som å 

se forbi gitte formler og metoder, og heller søke forståelse for hvorfor det er slik og hvordan 

det kan brukes i nye sammenhenger. Brevik & Blikstad- Balas (2014, s. 3) skiller mellom 

"knowledge about" og "knowledge of", hvor førstnevnte er faktakunnskap, mens "knowledge 

of" beskriver evnen til å anvende denne faktakunnskapen. Et fokus på anvendelse av 

kunnskap vil gjøre elevene mer utforskende, de vil bli flinkere til å forklare egne valg og de 

vil kunne se mønstre og større sammenhenger, noe som vil gi dypere forståelsen og gi et mer 

relasjonelt syn på matematikken (Kirfel, 2014; Knain & Turmo, 2003). Di Martino & Zan 

(2010) hevder at elever som har utviklet negative følelser til matematikken enten har et 

instrumentelt syn på matematikk eller lav oppfattet kompetanse. De fant at lav kompetanse 

ofte hang sammen med et instrumentelt syn, noe som antyder at elever med lav 

selvoppfatning i faget enten møter på matematikk med troen på at man må pugge formler for 

å lykkes, eller at dette synet utvikles etter at eleven føler mislykkethet. 

 

Den tradisjonelle undervisningen er med på å forme elevenes oppfatninger. I en evaluering av 

Kunnskapsløftet fra 2012 kom det frem at det brukes for mye tid på enkle oppgaver som kun 

omhandler begrepslære fremfor kognitiv utfordring (Kolberg, 2014). Man ønsker heller et 

større fokus på praktisk arbeid og reflekterende diskusjoner som fremmer begrepslære 

(Brekke, 1995). Følgelig er lærere, lærebøkene og læreplanen helt vesentlige i elevenes 

utvikling av oppfatninger, hvordan de presenterer matematikken og veileder elevene i deres 

valg av strategier.  

 

Det var i denne undersøkelsen også å interessant å undersøke om erfaringer fra den 

alternative undervisningen ville gjøre ulike utslag på høyt- og lavtpresterende elever. Det er 

grunn til å tro at høytpresterende elever i snitt har en mer relasjonell forståelse i matematikk. 
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Dette på bakgrunn av forskningen til blant annet Knain & Turmo (2003) som hevder at det å 

søke en dypere forståelsen er å anbefale for å lykkes best i matematikk. Samtidig er ikke 

forskning entydig på området. Mellin- Olsen (1981) hevder at hans funn om I- og S- 

rasjonale viser at elever fint kan lykkes med et instrumentelt syn på matematikken, om 

fokuset er å lære seg nok løsningsstrategier for å få god karakter. Dette støttes av Skemp 

(2006) som hevder at viktigheten av forståelsen avhenger av situasjonen. Instrumentell 

forståelse er ofte enklere å oppnå og kan være fordelaktig om målet kun er å få gode 

resultater over en kortere periode. Følgelig vil det være interessant å se om det er noen 

sammenheng mellom karakter og synet på matematikk. Et annet aspekt er at høytpresterende 

elever som raskt løser oppgaver tradisjonelt har av lærer blitt premiert med flere oppgaver 

(Olafsen & Maugesten, 2015). Kolberg (2014) hevder at dette har gjort høytpresterende 

elever mindre effektive fordi de heller foretrekker å være passive tilskuere i klasserommet. 

Av den grunn er det interessant å undersøke om høytpresterende elever som har opplevd den 

alternative undervisningen har endre oppfatninger knyttet til faget ved at de har kunne jobbet 

lenger og blitt mer utfordret av de riker oppgavene. 

 

Oppfatninger om sosiale sammenhenger omhandler elevenes tanker, opplevelser og 

holdninger knyttet til hvordan de sosiale normene påvirker væremåten til både elever og 

lærere (De Corte et al., 2002). Disse omhandler hvordan lærere og elever samhandler, og 

påvirkes gjensidig av hverandres forhold til læring i klasserommet. Læreren er den viktigste 

pådriveren i å forme og endre oppfatninger hos elevene (Kislenko, 2009). Hvordan læreren 

legger opp undervisningen er viktig for hvordan elevene ser på matematikk. De sosiale og 

sosiomatematiske normene påvirker relasjonen mellom lærere og elever, som igjen er viktig 

for matematikklæringen. De sosiale interaksjonene i klasserommet er ofte vanskelig å tolke, 

og enda vanskeligere er det å forstå prosessene som fører til dannelsen av oppfatninger (De 

Corte et al., 2002). Samtidig hevder Pehkonen (2003, s.166) at ”det synet på matematikk som 

formidles gjennom oppfatninger som et individ uttrykker, gir oss en temmelig god oppfatning 

om hans eller hennes erfaringer fra matematikkundervisningen og matematikklæringen”.  

 

Oppfatninger om seg selv omfatter derimot hvilke forestillinger eleven har om seg selv som 

lærende, deres selvtillit og oppfattet kontroll (De Corte et al., 2002; McLeod, 1989b; Op't 

Eynde & De Corte, 2003). Det handler hvorvidt elevene opplever matematikk som 

overkommelig. og også hvilke mål elevene har i faget. Disse oppfatningene ofte måles i 

positive eller negative følelser (Hannula, 2006), og er et uttrykk for elevenes allerede 
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eksisterende oppfatninger (McLeod, 1989b). Hva gjelder kjønnsforskjeller rapporterer jenter 

om mer matematikkangst enn gutter, mens guttene har høyere mestringsforventning enn 

jentene. Dette gjelder både i Norge og i OECD-landene (Kjærnsli & Olsen, 2013). Dette kan 

sees i sammenheng med Frenzel & Goetz (2007) som i sin studie fant tegn på at jenter har 

mindre tro på egen kompetanse enn guttene, og Streitlien, Wiik & Brekke (2001) som i sin 

undersøkelse fant signifikante forskjeller i elevenes selvtillit i guttenes favør. 

 

Det at oppfatninger om seg selv omhandler elevenes forestillinger om seg selv som lærende, 

deres selvtillit, mål og oppfattede kontroll, gjør at disse type oppfatninger knyttes tett til 

motivasjonen i faget (De Corte et al., 2002). Under følger en beskrivelse av begrepet 

motivasjon. 

 

 

2.2 Motivasjon 
 

Elevers lærevilje avhenger av motivasjonen (Skaalvik & Skaalvik, 2007). Motivasjon kan 

defineres som en tilstand som forårsaker aktivitet hos den enkelte, hvordan aktiviteten foregår 

og hvor lenge (Nordahl, Helland, Lillejord, & Manger, 2009). Det er vanlig å skille mellom 

indre og instrumentell motivasjon, der sistnevnte også omtaltes som ytre motivasjon. ”Når 

mennesker er indre motivert, er aktiviteten et mål i seg selv” (Wormnes & Manger, 2005, s. 

26). Indre motivasjon handler om engasjement og genuin interesse for aktiviteten som skal 

gjennomføres. Elever som er indre motiverte og trives med de oppgavene de jobber med, vil 

utvikle en positiv holdning knyttet til erfaringer fra dette (Lipnevich, MacCann, Krumm, 

Burrus & Roberts, 2011) Instrumentell motivasjon referer til elevens oppfattelse av den 

instrumentelle verdien av gitte aktiviteter (Nordahl et al., 2009). Elever med en instrumentell 

motivasjon vil ofte motiveres av en slags belønning, for eksempel god karakter eller at det vil 

forbedre yrkesmuligheter i fremtiden. Mellin- Olsen (1981) beskriver det han kaller I- og S- 

rasjonale. I- rasjonale er knyttet til tanken om at skolen og læring er et instrument for at 

elevene skal få en god fremtid. Instrumentell læring fokuserer på å bygge nok kunnskap til å 

få en god karakter, uten nødvendigvis å utvikle god forståelse. S- rasjonale handler om å se 

mening med læringen utover det å få god karakter. Denne meningen vil være individuell, og 

sørger for at elever ser på matematikk som mer nyttig for det sosiale miljøet enn elever med 

I- rasjonale (Mellin- Olsen, 1981). Dette kan sees i sammenheng med indre og instrumentell 
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motivasjon, hvor elever med I- rasjonale ofte også vil motiveres er av det instrumentelle. 

Wormnes & Manger (2005) skiller mellom mestringsorientering og prestasjonsorientering. 

Mestringsorienterte elever en indre motivasjon i det å øke egen kunnskap, mens 

prestasjonsorienterte har ytre motivasjon ved å fokusere på å oppnå positive vurderinger av 

egen kunnskap. Wormnes & Manger (2005) hevder at hvis læreren bevisst knytter 

matematiske utfordringer opp mot positive følelser som glede, engasjement og mestring, så 

vil dette gjøre at eleven skaper positive oppfatninger og motivasjon. Dette er i tråd med 

Kjærnsli & Olsen (2013) som i sin studie fant at variabler knyttet til hva læreren gjør i timen, 

for eksempel knyttet til kognitiv aktivering, har en sammenheng med både indre og ytre 

motivasjon. Lav motivasjon påvirker oppfatninger som avgjør hvorvidt eleven tilnærmer seg 

eller unngår matematikken, og som igjen kan gi lave prestasjoner på skolen (Hart, 1989; 

Pehkonen, 2003; Skaalvik & Skaalvik, 2007). Det er derfor viktig å kartlegge slike 

oppfatninger for å kunne endre eventuelle negative følelser. Kjærnsli & Olsen (2013) 

analyserte resultater fra PISA- undersøkelser gjort av norske elever og fant at 

undervisningsaktiviteter som stimulerer kognitiv aktivitet påvirker både den indre og den ytre 

motivasjonen, det samme gjorde strukturerte aktiviteter. Samtidig fant de at det å løse 

standardproblemer eller ferdig oppsatte regnestykker kunne styrke den ytre motivasjonen, 

men i mindre grad gi indre motivasjon. Norske elever rapporter en sterkere ytre motivasjon 

enn indre motivasjon PISA- undersøkelser noe som tyder på at de motiveres mer av gode 

karakterer enn matematikken i seg selv (Kjærnsli & Olsen, 2013). 

 

Som nevnt var det også interessant å måle eventuelle forskjeller mellom kjønn, samt høyt- og 

lavtpresterende. Resultater fra tidligere PISA- undersøkelser viser at norske gutter generelt er 

mer motiverte i matematikk enn jentene, dette gjelder både for den indre og ytre 

motivasjonen (Jensen & Nortvedt, 2013; Kjærnsli & Olsen, 2013). Dette bekreftes av funn 

fra tidligere TIMSS- undersøkelser (Grønmo et al., 2004; Grønmo & Onstad, 2009). PISA- 

undersøkelsene viser også at jenter i både Norge og andre OECD- land også opplever mer 

matematikkangst enn gutter, noe som kan resultere i lavere motivasjon i faget (Kjærnsli & 

Olsen, 2013). Hva gjelder prestasjoner hevder Skaalvik & Skaalvik (2007) at det ikke finnes 

noen direkte korrelasjon mellom prestasjon og motivasjon, og argumenterer med at noen 

elever er fornøyd med karakteren 3 og mener de ikke kunne gjort det bedre, mens andre blir 

motiverte til å jobbe enda mer. Følgelig hevder de at det ikke mulig å forstå motivasjon uten 

å ta hensyn til kognitive faktorer som forventninger til seg selv og ambisjoner. Samtidig vil 

elever som opplever mestring i matematikk lettere kunne verdsette matematikk enn de 
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elevene som ikke opplever mestring (Liljedahl & Hannula, 2016; Middleton & Spanias, 

1999). Smith (2009) hevder at elever som mangler mestringsfølelse eller ikke vet hvordan de 

skal løse gitte oppgaver unngår å jobbe med matematikk, noe som går utover motivasjonen 

og interessen i faget. Dette er i tråd med Schoenfeld (1987) som i sin forskning på 

problemløsning i matematikk fant at amerikanske studenter i gjennomsnitt ikke jobber med 

samme oppgave i mer enn ti minutter. En mulig grunn til dette kan være at elever som jobber 

med problemløsing opplever at matematikk ble vanskeligere enn om læreren hadde gitt dem 

ideelle løsningsstrategier som de skulle bruke, noe som kan resultere i lavere motivasjon 

(Lesh & Zawojeski, 2007). Dessuten er det mange elever som har dårlige holdninger til 

oppgaver med mye tekst, noe som ofte er tilfellet for problemløsningsoppgaver (Nordlander 

& Nordlander, 2009). Nordlander & Nordlander (2009) hevder at dette blant annet skyldes at 

elever ikke vet når og hvordan de skal bruke sin kunnskap ved problemløsninger fordi de er 

vant til å gjette seg frem til hvilke løsningsmetoder de skal bruke basert på overflatestrukturer 

i mekaniske øvelser. 

 

De to formene for motivasjon er ikke gjensidig utelukkende, de opptrer ofte samtidig og gir 

individet grunn til handling (Woolfolk, Pettersson & Ragnheiður, 2006). Det vil for eksempel 

være elever som synes matematikk er gøy, men som samtidig blir motivert av å få god 

karakter i faget. Hvilke reaksjoner som oppstår i slike situasjoner har en sammenheng med 

allerede etablerte oppfatninger, noe som igjen understreker at lærere har et stort ansvar i å 

påvirke elevenes oppfatninger fra et tidlig stadium (McLeod, 1989a). Det finnes ikke noe 

enkelt svar på hvordan man motiverer elever i matematikk, men det er åpenbart at 

oppfatninger og motivasjon danner et rammeverk som kan brukes for å hjelpe svake elever 

(Kloosterman & Cougan, 1994). Mata, Monteiro & Peixoto (2012) hevder at god støtte fra 

lærer i form av å skape forventninger, gi oppgaver tilpasset den enkeltes nivå, samt fokusere 

på et inkluderende læringsmiljø med mye samarbeid vil styrke elevenes indre motivasjon. 

Dette er i tråd med den alternative undervsiningen fremmet av PBG. 
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2.3 PBG 
 

"Program for bedre gjennomføring" gikk som nevnt ut på å anvende rike oppgaver, legge opp 

til diskusjoner, samt refleksjoner over egen læring (Kirkebøen et al., 2018, side 41). Tiltaket 

fulgte seks hovedprinsipper, fremstilt i tabellen under. 

 

Prinsipp # Beskrivelse Undervisningsmetode 

1 Skape sammenheng mellom økter Bruk av rike oppgaver som ofte er 

2 Bruke aktiviteter med lavt gulv og høyt 

tak, med andre ord starte på et nivå̊ hvor 

også̊ lavtpresterende elever kan delta 

aktivt, og med mulighet for utvidelser til 

nivåer som også utfordrer 

høytpresterende elever 

gitt på bakgrunn av hva de kan, 

men hvor elevene selv skal se 

mønstre og sammenhenger som 

gjør at de utvikler nye verktøy og 

strategier for å løse nye 

utfordringer 

3 Fokus på MO- FORMANCE, både 

motivasjon og performance 

Skape samtaler som setter ord på 

øktens innhold og elevenes 

relasjon til innholdet 

4 Sette i gang samtaler som støtter 

forståelse 

Bruk av IGP (individuelt- gruppe- 

plenum), hvor elever diskuterer 

med hverandre og læreren for å 

øke fokuset på drøfting, tolkning 

og forklaring 

5 Sette realistiske, høye forventninger Går igjen i det å gi rike oppgaver 

hvor alle føler de kan gjøre noe, 

men hvor også alle føler de kan 

gjøre mer 

6 Bruke elevjournal Lærer formulerer et fokus, 

oppgaver eller spørsmål som 

elevene svarer på. Kan for 

eksempel brukes som refleksjon, 

tilbakemelding fra elevene eller 

kontroll av elevers læring 

Tabell 2: Hentet fra Kirkebøen et al. (2018, s. 9-10), systematisert i egen tabell 
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De tre prinsippene rike oppgaver, gruppearbeid og elevjournal ble i denne oppgaven ansett 

som de viktigste for undervisningen, og følgelig er disse ytterligere beskrevet og knyttet mot 

teori og tidligere forskning om oppfatninger og motivasjon under. 

 

2.3.1 Rike oppgaver 
 

Rike oppgaver omtales med flere navn og ulike definisjoner. Eksempler er utforskende 

oppgaver, åpne oppgaver eller problemløsing. Niss (1996) definerer et matematisk problem 

som en oppgave som løses med matematiske undersøkelser. Flere andre beskriver rike 

oppgaver som kognitivt krevende problemer fra hverdagen (Dickerson & Doerr, 2014; 

Kilpatrick et al., 2001). Lesh & Zawojewski (2007, s. 782) hevder at "a task, or goal-directed 

activity, becomes a problem (or problematic) when the “problem solver” (which may be a 

collaborating group of specialists) needs to develop a more productive way of thinking about 

a given situation". Rike oppgaver blir i denne oppgaven definert slik de er i PBG; aktiviteter 

hvor alle elever skal føle at de kan gjøre noe, og hvor utfordringene bygger på forkunnskaper 

som kan utvides etterhvert som man lykkes (Kirkebøen et al., 2018). En av grunntankene bak 

disse oppgavene er at man skaper sammenhenger mellom temaer og begreper i matematikken 

(Lee, 2006), som står i kontrast til den tradisjonelle undervisningen. Matematikkundervisning 

har i den vestlige skolekulturen tradisjonelt sett vært preget av faktakunnskap, reproduksjon 

og passive holdninger gjennom enveiskommunikasjon (Niss, 1996). Niss (1996) hevder 

videre at forståelse, innsikt i metode og strategi utviklet gjennom uavhengige, kreative og 

aktive deltagere har uteblitt. Olafsen & Maugesten (2015) støtter dette ved å hevde at 

undervisning i Norge tradisjonelt har foregått ved at det først sjekkes lekser, deretter 

presenteres nytt lærestoff med tilhørende løsningsstrategier og hvor disse strategiene drilles 

av den enkelte elev resten av timen. Oppgavene er ofte fragmenterte og formulert på en slik 

måte at elevene ikke klarer å relatere seg til utfordringen (Nordlander & Nordlander, 2009). 

Niss (1996) hevder dog at vi siden 1970- tallet har sett en endring i fokus fra undervisning til 

læring. Lesh & Zawojewski (2007) støtter dette og skriver at problemløsning i større grad enn 

tidligere blir vektlagt i matematikkundervisningen, blant annet for å øke elevers kognitive 

ferdigheter. Rike oppgaver er kognitivt krevende og fremmer den relasjonelle forståelsen 

gjennom tenkning, argumentering og diskusjon som er viktig for en effektiv 

matematikkundervisning (Stein, Engle, Smith & Hughes, 2008). Dette er i tråd med 
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konstruktivismen, hvor målet er å gi elevene mulighet til å reflektere over egne valg og 

læring, et viktig mål for utvikling av kunnskap (Brekke, 1995). Nordlander & Nordlander 

(2009) fant i sin forskning at elevene fikk bedre resultater hvis utfordringene var realistiske, 

lett å relatere seg til og i en kjent kontekst fra hverdagen. Forskning viser osgå at læreren må 

fremme fokus på prosess fremfor produkt (Rojas-Drummond & Mercer, 2004). Rojas-

Drummond & Mercer (2004) sammenlignet grupper av meksikanske og deres elever og fant 

ut at elever som oppnådde høyt læringsutbytte i matematikk hadde lærere som stilte spørsmål 

formulert slik at de ikke bare søker rett svar, men også fremkalle grunner og forklaring. 

Tilsvarende fant de at elever med et lavere læringsutbytte ofte hadde lærere som brukte mer 

tradisjonelle, lukkede former for spørsmål. Undervisning som kun fokuserer på produkt vil 

også fremme instrumentell forståelse (Solvang, 1992). 

 

Selv om Niss (1996) hevder at vi de siste 50 årene har sett et skifte i undervisningen, fant 

Kjærnsli & Olsen (2013) gjennom en studie basert på PISA- resulterer at norske elever 

rapporterte at de relativt ofte sammenlignet med andre land jobber med oppgaver knyttet til 

en hverdagslig kontekst, men at disse ofte var rettet mot å øve på rutinemessige ferdigheter. 

Det samme gjorde Ludvigsen- utvalget som i 2015 kom med sin rapport om utredning av 

norsk skole. Der ble det understreket viktigheten av mer dybdelæring, beskrevet som at 

”elever relaterer ny kunnskap til tidligere læring og erfaringer og reflekterer over egen 

forståelse” (NOU 2014:7, s.10). Dette gjør at det potensielt er mange elever i dag som 

fremdeles har et instrumentelt syn på matematikk. Samtidig er det viktig at læreren forstår 

elevens forutsetninger, forkunnskaper, oppfatninger og motivasjon i faget (Lesh & 

Zawojewski, 2007). Holm (2005) støtter dette og mener at det viktig å huske at elevers evne 

til å løse rike oppgaver ikke bare er avhengig av kognitive faktorer, men også deres 

motivasjon og oppfatninger. En mulig å måte å gjøre dette på er ved bruk av samarbeid. 

 

2.3.2 Samarbeid 
 

I tråd med tiltaket skulle elevene arbeide med rike oppgaver i par og grupper. Pehkonen 

(2001) hevder at kommunikasjon er helt vesentlig for å kunne se og drøfte ulike strategier for 

å utvikle egen forståelse, men fant i sin forskning at tradisjonell undervisning ikke bare 

manglet rike oppgaver, men også samtaler og diskusjon. Dette selv om læreplanen 

understreker viktigheten av muntlig ferdigheter i matematikk (Kunnskapsdepartementet, 



	18	

2013). Sosialt felleskap er med på å skape og utvikle oppfatninger, blant annet når elever 

opplever at de forstår andre eller selv blir forstått (Bråten & Thurmann-Moe, 2005; Goldin, 

2002; Liljedahl & Hannula, 2016). Disse oppfatningene knyttes opp mot oppfatninger om 

sosiale sammenhenger (se tabell 1). Vygotski hevder gjennom sitt sosiokulturelle læringssyn 

at samarbeid utvikler elevene til å kunne mestre mer enn de selv ville fått til alene (Bråten & 

Thurmann- Moe, 2005; Goos, 2004). Lee (2006) hevder at de da får mulighet til å konstruere, 

utvikle og forsvare egne matematiske ideer gjennom matematisk språk, noe som er viktig for 

å utvikle kognitive evner som fremmer kunnskap og dypere forståelse (Buli-Holmberg & 

Ekeberg, 2009; Mercer & Howe, 2012; Säljö, 2016; Skaalvik & Skaalvik, 2007). Samtidig 

påpeker Buli-Holmberg & Ekeberg (2009) at slike diskusjoner ikke er en metode for alle, 

særlig ikke elever med matematikkangst eller med språkvansker, men heller et verktøy for å 

tilfredsstille den metodiske differensieringen. Brekke (1995) er enig og påpeker at diskusjon 

og muntlig aktivitet også fører til et høyere støynivå i klasserommet, noe kan forstyrre og 

potensielt påvirke motivasjonen til enkelte. Det er viktig at lærer sikrer at diskusjoner i 

klasserommet er likeverdig for alle deltagerne, tatt i betraktning alle har ulik bakgrunn og 

kunnskaper (Hodge & Cobb, 2016; Lee, 2006). Woolfolk et al. (2006) hevder at elever 

gjennom samtaler om matematikk kan trigge de sosiale og kognitive prosessene som er viktig 

for en aktiv deltagelse, men påpeker viktigheten av at læreren setter sammen fruktbare par og 

grupper som hjelper hverandre opp på det neste nivået. Vygotsky kaller det den «proksimale 

utviklingssonen» hvor elever gjennom sosiale interaksjoner med en «mer kompetent annen» 

når opp til et høyere faglig nivå (Bråten & Thurmann- Moe, 2005; Säljö, 2016; Schoenfeld, 

1987). Læreren har ansvaret for å sette opp dette felleskapet gjennom samhandling og dialog 

mellom elevene hvor læreren veileder og støtter deres utvikling av kunnskap (Bråten & 

Thurmann- Moe, 2005). 

 

2.3.3 Elevjournal 
 

En viktig del av den alternative undervisningen handlet om at hver undervisningsøkt skulle 

avsluttes med en elevjournal. Som beskrevet i tabell 2 sto lærerne fritt til å velge om 

journalen skulle inneholde et fokus, matematikkoppgaver eller spørsmål som elevene skulle 

svare på. Læreren kunne da gi velge å gi oppgaver som testet det de skulle lære den aktuelle 

økten, for så å samle inn journalene og se om elevene hadde forstått. Ved å forme et slikt 

fokus eller spørsmål kunne man be elevene reflektere over eksempelvis valg av 
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løsningsstrategier, forståelse og egen læring. Det å reflektere rundt og sette ord på egne 

tanker kalles metakognisjon og er en anbefalt teknikk for å søke dypere forståelse 

(Andreassen, 2014; Schoenfeld, 1987; Strømsø, 2001), samt utvikling av oppfatninger 

(Pehkonen, 2003). Schoenfeld (1987) hevder at metakognisjon knyttet til problemløsning 

stopper elevene fra å famle i blinde etter løsningsstrategier uten mål og mening, men at de 

heller velger en metode og justerer denne etterhvert som man løser problemet om nødvendig. 

Schoenfeld (1987) mener dette skiller matematikere fra resultatorienterte elever som kun 

pugger matematikk. Dette kan sees i sammenheng med instrumentell og relasjonell forståelse, 

hvor en slik elevjournal som inneholder metakognitive oppgaver kan være med å endre 

elevenes syn på matematikk fra et instrumentelt syn til et mer relasjonelt syn. Pehkonen 

(2003) beskriver metakognisjon som taus kunnskap, at denne kunnskapen representerer 

elevenes oppfatninger og påvirker hvordan elever ser på læring og undervisning. Journalen 

kan gi uttrykk for hvordan elevene ser på matematikk som igjen øker bevisstgjøringen rundt 

egne oppfattelser, samt gir lærerne mulighet til å forstå og ta tak i disse. Dette er også i tråd 

med fagfornyelsen, hvor det blant annet står skrevet at " Læraren og elevane skal ha tett 

dialog om elevane sine erfaringar med og refleksjonar rundt si eiga læring" 

(Utdanningsdirektoratet, 2019). 

 

Som vi ser dannes oppfatninger om matematikk på bakgrunn av tanker, kunnskap og 

erfaringer, og disse fører igjen til bestemte handlinger og reaksjoner (Di Martino & Zan 

(2007). Dessuten kan som nevnt synet elevene har på matematikk ha betydning for hvilke 

strategier den enkelte elev bruker ved problemløsning i matematikk (Lester, Garafalo, & 

Kroll, 1989; Op't Eynde & De Corte, 2003; Pehkonen, 2006). Elever med instrumentelle 

oppfatninger kan for eksempel tenke at matematikk handler om å pugge regler eller 

fremgangsmåter for å løse gitte matematiske problemer. Disse elevene vil ha utfordringer 

med å forstå de matematematiske konseptene, som igjen kan føre til varige negative 

holdninger til større matematiske problemer fordi de ikke vet hvordan de skal løse dem (De 

Corte et al., 2002). Slike opplevelser kan påvirke troen på seg selv og motivasjonen i faget 

(Skaalvik & Skaalvik, 2007). Samtidig kan det oppleves frustrerende å jobbe med rike 

oppgaver om det oppleves som et brudd med de forventningene eleven har til 

undervisningen. Disse forventningene kalles for den didaktiske kontrakten og er beskrevet 

under. 
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2.4 Didaktisk kontrakt 
 

Den didaktiske kontrakten handler om å utvikle felles normer, spilleregler og oppfatninger 

om matematikken for lærer og elev (Bjørkqvist, 2001; Brousseau, 2002). Bjørkqvist (2001) 

eksemplifiserer med at noen elever forventer at læreren gir dem løsningsstrategier for å løse 

oppgaver, mens andre er vant med at de selv finner en løsningsstrategi som fører til rett svar. 

Balacheff (1990) beskriver disse oppfatningene som oppfatninger om det sosiale samspillet 

mellom lærer og elev. Samtidig inkluderer den oppfatninger knyttet til hva matematikk og et 

matematisk problem er. Med andre ord omfatter den didaktiske kontrakten i denne oppgaven 

konstruktene "oppfatninger om sosiale sammenhenger" og "oppfatninger om 

matematikkundervisningen". Som en konsekvens av skifte i fokus fra produkt til prosess har 

også lærerens rolle endret seg; fra tidligere å være den med kunnskap skal lærer nå heller 

skaper gode læringsmiljøer og aktivisere elever med matematiske problemer som hjelper dem 

å utvikle egen forståelse (Stein et al., 2008). Stein et al. (2008) skriver videre at disse 

læringsmiljøene bør bestå av realistiske og komplekse matematiske problemer hvor elevene 

bruker hverandre som hjelp og ender med å dele strategier og løsninger i en 

helklassediskusjon. Dette er i tråd med gjennomføringen av PBG. Rike oppgaver krever blant 

annet at elevene skiller relevant og irrelevant informasjon, noe som for mange oppleves som 

et brudd på den didaktiske kontrakten. Et godt eksempel på dette er "The age of the captain"- 

problemet (Sarrazy, 1995). I Frankrike fikk elever i alderen 9-10 år følgende utfordring: "In a 

boat there are 26 sheep and 10 goats. How old is the captain?" (Sarrazy, 1995, s. 17). Over 

75% av elevene plusset de to tallene sammen og svarte at kapteinen var 36 år. Nordlander & 

Nordlander (2009) hevder at elever stoler på at læreren alltid gir oppgaver som er mulige å 

løse, men at også irrelevant informasjon reflekterer den virkeligheten man møter utenfor 

klasserommet og er således viktig å inkludere i skolematematikken. Samtidig hevder 

Blomhøj (1994) at didaktiske kontrakter i flere tilfeller må brytes for at læring skal skje. 

Gjennom variert undervisning konfronteres elevene med allerede eksisterende oppfatninger 

og kunnskap, hvor dette skaper en indre konflikt hos den enkelte som kan utvikle nye 

erfaringer. Dette er i tråd med Piaget sin kognitive utviklingsteori hvor han bruker begrepene 

skjema, assimilasjon og akkomodasjon (Solvang, 1992). Elevenes eksisterende kunnskap, 

tanker og ferdigheter for å håndtere ulike situasjoner i livet er organisert i et skjema, og 

assimilasjon skjer når utfordringer elever møter på tilpasses dette skjema. Akkomodasjon 
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derimot oppstår når elevene møter ny informasjon eller en utfordring som gjør at nevnte 

skjema må bygges om for å tilpasses den nye situasjonen (Solvang, 1992). Akkomodasjon 

oppleves ofte mer krevende, men i mange tilfeller er dette med å styrke læringen. I så måte 

kan Piaget sin teori sies å samsvare med Blomhøj (1994) og hans påstand om den didaktiske 

kontrakten. Elevenes oppfatninger spiller med andre ord en viktig rolle i hvor mye de lærer 

og hvorvidt de lykkes i matematikken (Bjørkqvist, 1994; Pehkonen, 2001). 



	22	

3 Metode 
 

 

Ved valg av metode må man avgjøre hvorvidt man ønsker en kvalitativ eller kvantitativ 

tilnærming. Kvalitativ forskning ønsker å gi rike beskrivelser av enkelttilfeller (Everett & 

Furseth, 2012). Innsamling av data ved kvalitativ metode skjer for eksempel gjennom 

intervju eller deltagende observasjon. Ved kvantitativ forskning ønsker man derimot å si noe 

om utbredelse og omfang (Tufte, 2011). For kvantitativ forskning samler man data gjennom 

for eksempel spørreundersøkelse eller andre statistiske analyser. Det er målet med 

forskningen som bestemmer metode og forskningsdesign (Cohen, Manion, Morrison & Bell, 

2011). I denne oppgaven var hensikten å se på effekten av utforskende undervisning på 

norske elever i matematikk, om det førte til endringer i oppfatninger og motivasjonen hos 

elevene. Det var som nevnt stor spredning i lærernes holdninger til prosjektet, noe som kunne 

påvirke innsatsen og gjennomførelsen blant de som deltok.. Hvis det da kun hadde blitt 

intervjuet elever fra klasserom hvor den alternative undervisningen ikke hadde blitt praktisert 

i like stor grad, ville dette vært uheldig for forskningen. Som et mulig tiltak kunne man brukt 

såkalt "mixed method" hvor både kvalitative og kvantitative metoder ble inkludert (Creamer, 

2016). For eksempel kunne man laget både en spørreundersøkelse og intervjuet lærere om 

deres holdninger til PBG. Creamer (2016) hevder at det er flere gode argumenter for å bruke 

flere metoder samtidig, deriblant at den bedre bidrar til å forstå komplekse sosiale fenomener 

gjennom å kunne undersøke både den overordnede situasjonen, men også på personnivå. For 

denne oppgaven ville en blandet metode gitt en bredere undersøkelse, hvor 

forskningsspørsmålet ikke bare spurte om det har skjedd en endring i oppfatninger og 

motivasjon, men også en bredere innsikt lærernes erfaringer med den alternative 

undervisningen. Da det å måle lærernes holdninger ikke var intensjonen med undersøkelsen, 

blant annet fordi det var ønskelig å ikke gjøre designet for stort, ble den blandede metoden 

forkastet. Everett & Furseth (2012) og Tufte (2011) støtter dette ved å hevde at det er mer 

interessant å finne ut mye om lite, enn motsatt. Da det som nevnt kunne være store 

svingninger i hvorvidt den alternative undervisningen ble praktisert i like stor grad, var 

undersøkelsen avhengig av representative utvalg av en viss størrelse for å kunne måle 

effekten. Følgelig falt valget på kvantitativ metode. 
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3.1 Forskningsdesign 
 

Ved kvantitativ forskning skiller man mellom eksperimentell, kvasi- eksperimentell og ikke- 

eksperimentell forskning (Johnson & Christensen, 2016). Johnson & Christensen (2016) 

hevder at hovedhensikten med eksperimentell forskning er å identifisere kausalitet, altså 

forholdet mellom årsak og virkning. Navnet eksperimentell kommer fra det å endre ulike 

uavhengige variabler samtidig som noen avhengige holdes uendret i kontrollerte miljøer, for 

å se om denne eksperimenteringen gir noen effekt (Johnson & Christensen, 2016). Kvasi- 

eksperimentelle design blir brukt når man ønsker å endre en uavhengig variabel, men ikke 

kan dele to grupper inn på helt like vilkår eller at man ikke har kontroll på andre variabler 

som potensielt kan påvirke resultatet. Ved ikke- eksperimentell forskning derimot finnes det 

ingen manipulering av en uavhengige variabel, ei heller en tilfeldig inndeling av grupper. 

Grunnen til at det var vanskelig å gjennomføre undersøkelsen som eksperimentell forskning 

var betingelsen at andre variabler enn den uavhengige skulle holdes uendret i kontrollerte 

miljøer. Den uavhengige variabelen var i dette designet den alternative undervisningen som i 

utgangspunktet kun skulle endres på en av gruppene. Selv om det antas at denne typen 

undervisning ble hyppigere praktisert for elevene som aktivt deltok på PBG, kan det være at 

deler av kontrollgruppen også har erfaringer med slik undervisning, enten fra barne-, 

ungdom- eller videregående skole. Dette kan ha vært med på å forme oppfatninger om 

matematikk eller motivasjonen som igjen påvirker resultatene. Det ble følgelig også målt 

hvilke erfaringer og forventninger elevene i begge gruppene hadde til undervisning, slik at 

også disse svarene kunne grupperes for ytterligere analyser. Dog vil dette designet heller bli 

omtalt som kvasi- eksperimentell forskning. Det finnes flere ulike design innenfor kvasi- 

eksperimentell forskning, den mest brukte er et design basert på ikke- ekvivalente 

sammenligningsgrupper (Johnson & Christensen, 2016, s. 378). Et slikt design består av en 

gruppe hvor eksperimentet blir utført på samt en kontrollgruppe, og hvor den uavhengige 

variabelen ikke nødvendigvis er den eneste forskjellen mellom de to gruppene. Grunnet 

usikkerhet rundt erfaringer med den alternative undervisningen i kontrollgruppen, ble dette 

ansett om den mest presise omtalen av designet i denne undersøkelsen. 

 

I undersøkelsen ble det samlet inn egne data, såkalte primærdata (Tufte, 2011) fremfor å 

benytte eksisterende data. Dette fordi det ikke eksisterte allerede innsamlede data som var 

interessante for denne undersøkelsen. Deltagerne skulle sorteres i to grupper; de som deltok 
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på PBG og en kontrollgruppe med elever som fulgte vanlig undervisning. Det fantes ikke 

data om oppfatninger og motivasjon for elever som har deltatt på PBG. Følgelig var det 

viktig å finne det verktøyet som var best egnet for innsamling av data til dette designet. Ved 

forskning på utdanning bruker man enten eksisterende vurderingsverktøy, man tilpasser 

allerede eksisterende eller utvikler nye for måling (Johnson & Christensen, 2016). Johnson & 

Christensen (2016) hevder at ingen verktøy er perfekte, at alle gir forskjeller mellom det 

målte og det faktiske. Det er forskers ansvar å sørge for at sitt verktøy blir så nøyaktig som 

mulig (Johnson & Christensen, 2016). Samtidig er det viktig når man samler inn data å være 

bevisst på hvor lang tid det tar å observere ulike egenskaper. Johnsen & Christensen (2016) 

lister opp tre mulige metoder. Den første kalles et tverrsnitt hvor man gjør målinger på ett gitt 

tidspunkt, dette er vanlig å bruke om man søker informasjon om kjønn, inntekt eller 

utdanning. Den andre kalles for longitudinell hvor man samler inn data over tid, for eksempel 

ved undersøkelser om virkning av en medisin. Den siste kalles retrospektiv hvor man 

sammenligner resultater nå med tidligere data, samlet inn av seg selv eller andre forskere. I 

dette designet ble det brukt et tverrsnitt hvor det ble samlet inn data kun en gang. Fordelen 

med tverrsnitt er at man kan samle inn relativt mye data på kort tid. En ulempe er at det er 

vanskelig å måle endringer over tid fordi man ikke har noe å sammenligne med. Man kan ved 

bruk av tverrsnitt i kvasi- eksperimentell forskning sammenligne egne funn med tidligere 

forskning for å se etter forskjeller. For eksempel kunne man i denne undersøkelsen 

sammenlignet motivasjonen og oppfatningene til gruppen som aktivt deltok på PBG med 

motivasjon og oppfatninger for norske 1P- elever generelt ved å se på svar fra for eksempel 

PISA og TIMSS- undersøkelser. Dette anses dog som svakere enn å observere faktisk 

endringer hos de samme enhetene over tid (Johnson & Christensen, 2016). Det at det kun er 

samlet inn data én gang er en svakhet i denne forskningen, men det at det antas at 

eksperimentgruppen har tilsvarende holdninger som kontrollgruppen før introduksjonen av 

den alternative undervisningen, gjør det mulig å sammenligne disse. Dessuten kan man anta 

at elevene i kontrollgruppen er mer like gruppen som aktivt deltok på PBG enn 

gjennomsnittlige deltagere fra PISA og TIMSS undersøkelser, de demografiske og 

geografiske faktorene tatt i betraktning. Følgelig kan denne oppgaven sees som en variant av 

retrospektiv innsamlingsmetode (Johnson & Christensen, 2016). 
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3.2 Utvalg 
 

En populasjon er gruppen mennesker som man som forsker ønsker å si noe om. Ofte vil det 

være for omfattende og ressurskrevende å inkludere hele populasjonen i forskningen, og 

følgelig prøver man å generalisere resultatene gjennom å forske på et utvalg enheter (Johnson 

& Christensen, 2016). Sampling handler om å gjøre et utvalg av populasjonen. Dette er 

krevende, da målet med et utvalg som nevnt er at resultatene fra denne gruppen skal kunne 

overføres til en bredere kontekst. Hvis utvalget ikke er representativt for populasjonen vil 

disse generaliseringene kunne bli uriktige. Hovedregelen er at jo større utvalg, jo bedre. Dette 

fordi større utvalg minsker sjansen for feil i samplingen og uriktige generaliseringer. Følgelig 

er det beste alternativet å inkludere hele populasjonen, en metode kalt opptelling (oversatt fra 

engelsk: census) (Johnson & Christensen, 2016). Ved opptelling vil sjansen for uriktige 

generaliseringer være lik null (Johnson & Christensen, 2016). Tufte (2011) beskriver dette 

som populasjonsdata, hvor man samler inn data fra samtlige forskningsenheter man ønsker å 

si noe om. I denne undersøkelsen var populasjonen alle deltagerne av PBG. Denne besto av 

totalt 17 aktuelle videregående skoler i Oslo, definert som skoler med minst én gruppe med 

matematikk 1P (Kirkebøen et al., 2018). Ni skoler deltok aktivt med nevnte undervisning, 

mens de resterende åtte fungerte som kontrollgruppe. Ved disse ni skolene hadde lærere før 

og underveis i prosjektperioden fått opplæring tilpasset den ønskede undervisningen. Hvilke 

skoler som tilby den alternative undervisningen eller være en del av kontrollgruppen ble valgt 

på bakgrunn av geografisk beliggenhet og elevprestasjoner. De to gruppene hadde begge 

skoler fra øst og vest i Oslo, noe som utelukker påvirkninger som sosioøkonomisk bakgrunn 

eller etnisitet (Kirkebøen et al., 2018; Patton, 2014). Dessuten ble det tatt hensyn til elevenes 

tidligere prestasjoner i faget, slik at disse skulle være tilnærmet normalfordelt i de to 

gruppene. 

 

Siden forskningen i denne oppgaven også skal sammenligne elever som har opplevd 

alternativ undervisning med mer tradisjonell undervisning var det naturlig å ta utgangspunkt i 

tilsvarende populasjon. Håpet var at så mange som mulig av elevene ville delta, for å kunne 

gi mest mulig riktige generaliseringer (Firebaugh, G., 2008; Johnson & Christensen, 2016). 

Følgelig var det viktig å undersøke hvorvidt det var mulig å få tak i data fra samtlige 

prosjektdeltagere (Everett & Furseth, 2012). Det ble sendt en forespørsel til prosjektansvarlig 

for PBG i Utdanningsdirektorat om tilgang til kontaktinformasjonen til samtlige lærere og 
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kontaktpersoner på de ulike skolene som hadde deltatt, en forespørsel som ble innvilget. 

Dette gjorde at prosjektet ikke ble en utvalgsundersøkelse hvor man var avhengig av nøye 

vurderinger og overveielser for å gjøre utvalget så representativt som mulig for populasjonen 

(Tufte, 2011). Undersøkelsen ble først sendt til alle lærere som sto oppført som deltagere. 

Etter to uker ble det sendt en påminnelse til de ansvarlige på hver skole. Undersøkelsen endte 

opp med svar fra 203 respondenter. Da én av disse hevdet å ikke ha hatt matematikk 1P dette 

skoleåret ble denne respondenten ekskludert fra øvrige resultater, som gjorde at utvalget for 

denne undersøkelsen endte på 202 enheter. 147 av disse oppga å ha deltatt aktivt på PBG, de 

resterende 55 utgjorde kontrollgruppen i denne undersøkelsen (se figur 1). 

 

 
 

Figur 1. Fordeling av respondenter hvor "PBG" utgjør de som har blitt utsatt for den 

alternative undervisningen, mens "Ikke PBG" utgjør kontrollgruppen. 

 

En mulig grunn til den skjeve fordelingen kan være at lærerne som deltok på PBG var vant til 

å få henvendelser på bakgrunn av prosjektet. Som nevnt tidligere ble det for eksempel 

arrangert en egen undersøkelse knyttet til erfaringer med prosjektet. Det kan være at disse 

lærerne derfor var viktigere på å følge opp min invitasjon enn lærerne i kontrollgruppen. 

Uansett er den skjeve fordelingen en utfordring for denne studien. Et utvalg på 55 

respondenter i kontrollgruppen gir ofte et stort standardavvik som også påvirker hvorvidt 

man kan konkludere med at forskjellene er statistisk signifikante eller ikke (se kapittel 3.5.4). 

Det vil kreve ytterligere forskning med et høyere antall deltagere fra kontrollgruppen for å 

kunne bekrefte funn i denne undersøkelsen. 
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3.3 Spørreskjema 
 

Spørreskjemaet er et selvrapporterende datainnsamlingsverktøy som fylles ut av 

forskningsdeltagere (Johnson & Christensen, 2016). Dette er det mest brukte 

måleinstrumentet innen kvantitativ samfunnsforskning (Tufte, 2011), og ble også brukt i 

denne oppgaven. Grunnen til dette var at det i denne oppgaven skulle måles konstrukter 

basert på oppfatninger og motivasjon, begreper som ikke kan måles direkte. Følgelig ville det 

ikke vært gunstig å for eksempel observere elever eller analysere vurderinger. Dessuten tilbyr 

UiO en god plattform for utvikling av eget digitalt spørreskjema (https://nettskjema.uio.no) 

som tar hensyn til flere av de etiske utfordringene knyttet til innsamling av 

personopplysninger. Det at den er digital gjorde det også enklere å sende ut til respondentene 

samt å motta, noe som var sterkt tidsbesparende. 

 

Det var som nevnt ønskelig at spørreskjemaet i denne undersøkelsen skulle måle 

oppfatninger og motivasjon knyttet til matematikk. Det ble utviklet fem overordnede 

konstrukt med bakgrunn i teorien presentert i figur 1, samt kapittel 2.2. Dette var: 

 

- Oppfatninger om matematikkundervisningen 

- Oppfatninger om sosiale sammenhenger 

- Oppfatninger om seg selv 

- Indre motivasjon 

- Ytre motivasjon 

 

Spørreskjemaet besto av 61 spørsmål eller indikatorer med faste svaralternativer, samt ett 

åpent spørsmål hvor intensjonen var at disse sammen skulle måle de fem konstruktene (se 

vedlegg 3). 

 

 

3.3.1 Indikatorene i undersøkelsen 
 

Måling handler om å tilordne en person en verdi på en variabel (Kleven, 2014, s. 29). Det 

finnes flere typer målenivå. Den enkleste kalles nominalnivå og brukes når verdiene kun 
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angir at enhetene tilhører ulike kategorier uten rangering. Et eksempel er når vi måler kjønn 

hvor vi deler enhetene i gutter og jenter. Ordinalnivå er nivået over hvor kategoriene er 

systematisert langs en skala, men hvor intervallene ikke er like store. Verdiene uttrykker 

grader av noe, for eksempel uenig, delvis uenig, delvis enig eller enig (Tufte, 2011). Hvis 

intervallene er like store har vi det tredje målenivået, kalt intervallnivå. Et eksempel er en 

termostat, med like intervaller på skalaen. Det fjerde og mest avanserte målenivået kalles 

forholdstallnivå som skilles fra intervallnivå ved at det har et absolutt nullpunkt (Johnson & 

Christensen, 2016; Kleven, 2014). Termostaten kan vise 0 grader, men det betyr ikke at det 

ikke kan bli enda kaldere. Hvis derimot en vekt viser 0 så betyr det at det vi måler ikke veier 

noe som helst. Det er et absolutt nullpunkt, det går ikke an å veie mindre enn 0. Ved bruk av 

spørreundersøkelser må det bestemmes hvilket målenivå som er mest hensiktsmessig å ha på 

de ulike variablene. "Målenivået på en variabel angir hvilken informasjon vi kan lese ut av 

verdiene og hvilke matematiske operasjoner det er meningsfylt å foreta på variabelen" (Tufte, 

2011, s. 81). I denne spørreundersøkelsen ble det primært brukt ordinalnivå som målenivå, 

hvor svaralternativene hadde logiske rangeringer som uttrykket grader av noe, for eksempel 

svært uenig, litt uenig, hverken eller, litt enig, svært enig eller vet ikke. Da verdiene for de 

ulike indikatorene ble samlet for å måle et overordnet konstrukt ble dette målet ansett å være 

på intervallnivå, hvor det var like stor avstand mellom de ulike intervallene, verdiene på 

skalaen. 

 

I denne undersøkelsen var det ønskelig å måle oppfatninger og motivasjon, begreper som 

ikke kan måles direkte. Følgelig ble det utviklet konstrukter med tilknyttede indikatorer som 

var ment å måle de overordnede begrepene. Dette kalles å operasjonalisere variabler og 

gjøres for å kunne tallfeste eller kategorisere ulike egenskaper (Tufte, 2011). Ved bruk av 

kvantitative metoder er det spesielt viktig at konstruktene er gjennomtenkte med tanke på 

forskningsspørsmålet, og at indikatorer som skal svare for konstruktene er så nøyaktige som 

mulig. Slutninger og konklusjoner om en person skal ikke trekkes på bakgrunn av én eller få 

indikatorer, heller mange og varierte (Johnson & Christensen, 2016). Følgelig var det viktig i 

denne oppgaven å knytte disse direkte opp mot teori og tidligere forskning (se kapittel 2). 

Dessuten ble indikatorene inspirert av tester utviklet av TIMSS (TIMSS Advanced, 2008) og 

PISA (OECD, 2012). Dessuten ble de i etterkant testet for validitet og reliabilitet (se kapittel 

3.5 og 3.6). Samtlige indikatorer knyttet til de to typene motivasjon ble hentet direkte fra 

TIMSS- og PISA- undersøkelser. Hva gjelder indikatorer knyttet til oppfatninger ble deler av 

disse også hentet direkte fra de samme PISA- undersøkelsene, andre ble inspirert eller 
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utviklet kun for denne undersøkelsen med hensikt å måle de fem konstruktene med tilhørende 

underkonstrukter i undersøkelsen (se vedlegg 1). Eksempler på spørsmål som avdekker 

oppfatninger kan være om eleven liker/ misliker matematikk, om hen synes det er interessant/ 

uinteressant, nyttig/ unyttig eller viktig/ uviktig (Streitlien et al., 2001). Noen av indikatorene 

ble også utviklet kun for denne undersøkelsen, da disse omhandlet premissene for tiltaket 

PBG spesielt. Et eksempel er indikatoren " Når jeg arbeider med matematikk forventer jeg å 

bli fortalt formler og regler av lærer som jeg bruker til å løse oppgaver". Som nevnt skiller 

man dessuten ved oppfatninger om matematikkundervisningen på instrumentelle og 

relasjonelle syn, hvor en elev som mener matematikk handler om å pugge regler vil ha et 

instrumentelt syn, mens elever som heller fokuserer på forståelse anses å et relasjonelt syn 

(Di Martino & Zan, 2010). Følgelig ble det inkludert indikatorer som skulle måle dette. Et 

eksempel er indikatoren " For å lykkes i matematikk må man pugge det man skal lære". 

 

 

3.3.2 Utvikling av spørreskjema 
 

Spørreskjemaet ble konstruert med bakgrunn i Johnson & Christensen (2016, s.193) sine 15 

nøkkelprinsipper ved utvikling av spørreskjema. Under følger en gjennomgang av disse, 

supplert med annen relevant teori. 

 

1 Sørg for at indikatorene gjenspeiler det du ønsker å måle 

Konstruktene med tilhørende indikatorer ble som nevnt nøye utviklet med det formål å best 

mulig kunne svare på forskningens problemstilling, med bakgrunn i rammeverket listet opp i 

figur 1 (se vedlegg 1 for en fullstendig oversikt over de ulike indikatorene, samt kapittel 3.2.1 

for ytterligere beskrivelser).  

 

2 Gjør deg kjent med deltagerne i undersøkelsen 

Jeg har personlig undervist for elever i utvalget de tre siste årene, både i praksis og senere for 

egne elever. Følgelig føler jeg meg godt kjent med både elevtypene, læreplan og pensum, 

samt de betingelser som lå til grunn for PBG og hvilke utfordringer dette bød på for enkelte 

elever. Jeg har også i den forbindelse deltatt på seminarer og kursing i elevenes typiske 

styrker og utfordringer i regi av Utdanningsdirektoratet. 
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3 Bruk et naturlig og familiært språk 

Se neste punkt. 

 

4 Lag indikatorer som er forståelige, presise og ikke for lange 

Det er viktig at elevene forstår hva det ønskes å måle med de ulike indikatorene. Dette 

handler om at indikatorene er formulert med et språk som elevene forstår, men også på en 

slik måte at det ikke kan misforståes. Indikatorer som "Hvor mange timer bruker du normalt 

på studier i uka?" bør unngås da ordene "normalt" og "studier" kan tolkes ulikt (Tufte, 2011, 

s. 80). Et eksempel fra undersøkelsen er da det var ønskelig å måle hvorvidt lærere kun 

vurderer elevenes produkt uten å se på hvordan de har kommet frem til svaret. Flere 

formuleringer ble testet, men mange ble lange og unøyaktige. Til slutt ble formuleringen "Å 

få riktig svar er det eneste viktige i matematikk". 

 

5 Ikke bruk ledende eller ladde spørsmål 

Kleven (2014) trekker frem at det kan det være vanskelig å alltid ikke stille ledende spørsmål. 

Da kan en løsning være å stille to spørsmål som måler det samme, hvor det ene er positivt 

ladet og det andre negativt. Et eksempel fra spørreundersøkelsen brukt i denne forskningen 

var påstandene "Noen mennesker er født flinkere i matematikk enn andre" og "Hvis jeg 

jobber godt nok i matematikktimene vil jeg alltid forstå det vi skal lære". Den første 

påstanden er mer negativ ladet og den andre er mer positiv, men begge ble utviklet med 

formål å måle konstruktet "oppfatninger om seg selv".  

 

6 Sørg for at hver indikator kun spør om én ting 

Den hypotetiske indikatoren "synes du matematikk er interessant og motiverende?" er ikke å 

anbefale da den spør om flere ting samtidig. Indikatorer som kun måler én ting gjør det 

enklere for respondentene å forstå hva det blir spurt om og hvorfor. 

 

7 Unngå såkalte "dobbelt- negative" indikatorer 

Et eksempel på en dobbelt- negativ indikator er: "er du uenig i at matematikk ikke er 

relevant?". Hvis du er uenig i at det ikke er relevant, mener du egentlig at det er relevant. 

Dette kan oppleves forvirrende og frustrerende for respondenten, noe som kan føre til at de 

ikke svarer på det som er ønsket å måle. 
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8 Avgjør om spørsmålet skal være åpent eller lukket 

Lukkede spørsmål bruker indikatorer med gitte svaralternativer, også kalt strukturert 

utspørring (Grønmo, 2004). Åpne spørsmål derimot har den fordelen at det tillater 

respondentene å svare mer tilstrekkelig, med egne ord, særlig der spørreskjemaet feiler i å 

fremme indikatorenes intensjoner (Grønmo, 2004). Dette krever at forsker selv tolker svarene 

som blir gitt, og presterer disse så presist som mulig (Grønmo, 2004). Åpne spørsmål brukes 

ofte i utforskende forskning, mens lukkede brukes mer der forskere ønsker å teste en bestemt 

hypotese (Johnson & Christensen, 2016). En fordel ved bruk av lukkede spørsmål er at det 

kan måle reaksjoner til flere objekter over en kortere tidsperiode (Kleven, 2014). Grønmo 

(2004) påpeker også at svaralternativene kan oppleves som presiserende og klargjørende for 

respondentene ved lukkede spørsmål. Dessuten er slike spørsmål bedre egnet til kvantitative 

statistiske analyser (Johnson & Christensen, 2016; Kleven, 2014). På bakgrunn av dette ble 

det i denne undersøkelsen prioritert lukkede spørsmål, med ett unntak hvor håpet var elevene 

skulle bekrefte synet på matematikk som ble målt gjennom indikatorene. Spørreskjemaer 

med primært lukkede spørsmål kalles kvantitative spørreskjemaer. I slike undersøkelser er 

det viktig at skjemaet tilbyr samme type stimuli, for eksempel samme informasjon, 

indikatorer og svaralternativer for alle respondentene, kalt prinsippet om standardisering 

(Johnson & Christensen, 2016). 

 

9 Bruk gjensidig ekskluderende og uttømmende svaralternativer 

Det ble lagt vekt på at svaralternativene skulle dekke alle potensielle svar. En viktig 

avgjørelse er om man skal ha en karakter som representerer de som har noen formening eller 

ikke. Noen forskere velger å ekskludere en slik karakter fordi det tvinger respondentene til å 

aktivt ta stilling til utsagnet som skal vurderes (Tufte, 2011). Andre mener at det er 

nødvendig å ha med et slikt punkt, rett og slett fordi noen respondenter ikke har en mening 

om enkelte emner, fordi de for eksempel kjenner på følelser som både er for og imot 

(Johnson & Christensen, 2016). Sistnevnte argument ble vektlagt i denne undersøkelse ved at 

det ble inkludere en nøytral karakter kalt "hverken eller" eller "av og til". Dessuten ble det 

valgt å inkludere ytterligere en karakter kalt "vet ikke" fordi det var ønskelig å skille de som 

følte på følelser begge veier og de som ikke følte de hadde tilstrekkelig kunnskap eller 

erfaring til å svare. Intensjonen var at resultatene ikke ble påvirket av respondenter som ikke 

hadde noen formening, men ble presset til å svare (Tufte, 2011). 
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10 Avgjør hvilken karakterskala som skal brukes 

Det er viktig at skalaen er balansert med like mange verdier på hver side av den nøytrale 

karakteren, i tråd med Likert- formatet (se prinsipp 11) (Grønmo, 2004; Johnson & 

Christensen, 2016; Ringdal, 2014). Dessuten burde man sortere alternativene fra negative til 

positive, ikke motsatt, da denne metoden ofte oppleves minst ledende (Johnson & 

Christensen, 2016). Et eksempel er hvor enig man er i påstanden "Å lære matematikk er 

viktig for meg, fordi det vil bedre mine yrkesmuligheter", hvor verdier sortert fra helt enig til 

helt uenig kan oppleves ledende mot at man skal være enig i dette. Det er heller ikke definert 

hvor mange verdier man bør inkludere, men forskere virker enige om at det bør ligge mellom 

4 og 11, avhengig av hvor nyanserte man mener det er hensiktsmessig at resultatene skal 

være (Johnson & Christensen, 2016). I denne undersøkelsen ble det valgt å ha to verdier på 

hver side av den nøytrale. Inkludert alternativet "vet ikke" endte skjemaet opp med å ha totalt 

seks alternativer, sortert fra negativt til positivt. 

 

11 Bruk flere indikatorer til å måle abstrakte konstrukter 

Å bruke flere indikatorer er anbefalt fordi det øker reliabiliteten og validiteten i 

undersøkelsen (Johnson & Christensen, 2016). Her brukes ofte Likert skala, en summativ 

karakterskala hvor man legger sammen verdiene fra indikatorer som måler samme konstrukt, 

slik at man får en samlet verdi innenfor hvert konstrukt for hver enkelt respondent (Johnson 

& Christensen, 2016). Ved utvikling av gode summative karakterskalaer er det helt 

nødvendig å ha gjort gode analyser på validiteten og reliabiliteten til indikatorene som 

inkluderes (se kapittel 3.5 og 3.6). Johnson & Christensen (2016) hevder at bruk av flere 

indikatorer også styrker variabiliteten, som gjør at man som forsker kan uttrykke mer 

nyanserte forskjeller mellom respondentene. I denne undersøkelsen hadde samtlige konstrukt 

og underkonstrukt flere indikatorer som var ment å måle det samme. Eneste unntaket var 

underkonstruktet som skulle måle oppfatninger om medelevers rolle i klasserommet, samt 

oppfatninger om mestringsforventning. Grunnen til dette var at det i utgangspunktet var 

utviklet flere indikatorer, men at disse etter å ha gjennomført en eksplorerende faktoranalyse 

viste seg å korrelere bedre med andre indikatorer som skulle måle andre underkonstrukter (se 

kapittel 3.5.1). 
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12 Vurder å bruke flere metoder for å måle abstrakte konstrukter 

Det ble som tidligere nevnt vurdert å både bruke spørreskjema og intervjuer i denne 

undersøkelsen, men det ble besluttet å begrense det til kun å bruke spørreskjema grunnet de 

rammer som ble gitt for denne masteroppgaven. 

 

13 Vær bevisst der indikatorer bruker motsatt ordlyd 

Et eksempel hentet fra spørreskjema kan være "For å lykkes i matematikk må man forstå det 

man skal lære" og "For å lykkes i matematikk må man pugge det man skal lære". Begge ble 

utviklet med formål å måle konstruktet "oppfatninger om matematikkundervisning". Her ble 

relasjonelt syn ansett som det positive, hvilket betyr at hvis man er enig i den første 

påstanden gir det en høy verdi, mens hvis man er enige i den andre gir det en lav verdi. For at 

dette skulle kunne brukes i som Likert skala var det viktig å i analysen snu om på den første 

påstanden slik at det å være enig i den andre påstanden tilsvarte en lav verdi og motsatt vil 

det å være uenig gi en høy verdi. Johnson & Christensen (2016) skriver at det er viktig å 

variere ordlyden slik at man ekskluderer respondenter som utelukkende positiv eller negativ i 

alle sine svar, for eksempel bare positivt fordi det som nevnt kan oppfattes som sosialt 

tilfredsstillende. Denne teknikken er ikke uten kritikk, noen mener at det gjør at validiteten 

og reliabiliteten til indikatorene reduseres (Johnson & Christensen, 2016). Samtidig påpeker 

Johnson & Christensen (2016) at en slik identifisering overveier ulempen ved noe redusert 

validitet og reliabilitet, og foreslår derfor at metoden kun brukes der det er overveiende 

sannsynlig at respondentene svarer uten å forholde seg til indikatorene. Denne undersøkelsen 

hadde som hensikt å bringe innsikt i komplekse og abstrakte emner som oppfatninger og 

motivasjon, som resulterte i at spørreskjemaet ble noe langt med mange indikatorer som 

skulle besvares. Følgelig var det grunn til å tro at noen elever etterhvert ville trykke seg 

gjennom uten å nødvendigvis ta stilling til det som skulle måles, og det ble derfor besluttet å 

inkludere indikatorer med motsatt ordlyd nettopp for å identifisere disse. 

 

14 Spørreundersøkelsen bør være lett tilgjengelig, godt strukturert og enkel å fylle ut 

Det at undersøkelsen var digital med primært lukkede indikatorer gjorde den både lett 

tilgjengelig og enkel å fylle ut. Hva gjelder struktur viser tidligere forskning at å plassere 

spørsmål som respondentene fant viktige først i skjemaet, og spørsmål om kjønn og alder til 

slutt gjør deltagelsen større (Grønmo, 2004; Roberson & Sundstrom, 1990). Dessuten hevder 

Tufte (2011) at respondenter kan bli påvirket av tidligere svar og justerer de neste i sosialt 

ønskelig retning. Av disse grunner ble spørsmål knyttet til elevenes prestasjoner i matematikk 
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spurt om mot slutten av undersøkelsen, for at elever ikke skulle føle seg stigmatiserte av 

hvilken karakter de fikk etter første termin. Det samme gjelder spørsmålet om kjønn. Det ble 

vurdert å inkludere et tredje svaralternativ for denne variabelen, men det ble vurdert mest 

hensiktsmessig å kun operere med mann og kvinne (Tufte, 2011) og heller formulere 

spørsmålet som "Hvilket kjønn identifiserer du deg som?". 

 

15 Alltid piloter spørreskjemaet 

Basert på de 14 første prinsippene var det i denne oppgaven viktig å prøve ut spørreskjemaet 

før man sender ut den endelige undersøkelsen. En slik pilotundersøkelse sikrer at den faktiske 

spørreundersøkelsen blir så presis og nyttig som mulig (Kleven, 2014). Det var viktig at 

deltagerne i piloten var så like som mulig deltagerne i den endelige undersøkelsen fordi det 

gir det mest realistiske bildet av hvor lang tid undersøkelsen tar, hvorvidt ordlyden er 

utfordrende og andre eventuelle tilbakemeldinger (Johnson & Christensen, 2016). Johnson & 

Christensen (2016) anbefaler et utvalg på minimum 5-10 respondenter i pilotundersøkelsen. I 

denne forskningen ble det pilotert på et utvalg elever som var i utvalget for den endelige 

undersøkelsen. 57 respondenter svarte, og piloten inkluderte et siste spørsmål hvor elevene 

ble oppfordret til å skrive hva de synes var bra og mindre bra med undersøkelsen. Noen 

elever ga tilbakemeldinger på konkrete indikatorer de mente var upresise, andres svar var mer 

generelle. For eksempel ble det i pilotundersøkelsen spurt om elevenes erfaringer med rike 

oppgaver, formulert som: 

 

"Hvor ofte forventer du å jobbe med følgende oppgaver i matematikktimene?":  

"Oppgaver fra virkeligheten, for eksempel areal og omkrets av en kvadratisk hage" 

"Ferdig oppsatte regnestykker, for eksempel 3x-4x=?" 

 

Flere elever ga tilbakemeldinger på at det var vanskelig å forstå hva det ble spurt om, blant 

annet at det ikke var underforstått hvorvidt det kun gjaldt da de arbeidet med geometri eller 

generelt i matematikkundervisningen. Følgelig ble dette spørsmålet konkretisert med egne 

spørsmål knyttet til hvert enkelt tema fra pensum (se vedlegg 3). Johnson & Christensen 

(2016) anbefaler å pilotere skjemaet flere ganger for økt kvalitetssikring, men dette var ikke 

realiserbart med tanke på tidsrammen for denne forskningen. Det at jeg selv underviste for 

deler av utvalget i denne undersøkelsen ga dog muligheter til å diskutere endringene med 

noen av respondentene, hvor det ble bekreftet at justeringene var oppklarende for de 

gjeldende indikatorene. 
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Det er noen utfordringer knyttet til å gjennomføre samme test flere ganger på de samme 

respondentene. Det kan påvirke måten man svarer på, blant annet ved at man er mer kjent 

med hvilke indikatorer man møter på, kanskje man også har tenkt gjennom noen av de 

svarene som ble gitt første gang og at man ønsker å endre disse. (Johnson & Christensen, 

2016) Eventuelt kan det være at man svarer det samme den andre gangen av ren automatikk. 

Det ble vurdert om disse utfordringene også gjaldt det å pilotere skjemaet på et utvalg av 

populasjonen som senere skulle respondere på den endelige undersøkelsen. Konklusjonen var 

at dette ikke i like stor grad var en utfordring i dette designet. Det er mer viktig der man for 

eksempel ser etter endring i holdninger og oppfatninger knyttet til en uavhengig variabel, og 

man tester elevene både før og etter en endring av denne variabelen. Hvis elevene her husker 

hva de svarte før endringen og svarer det samme på den andre undersøkelsen uten videre 

refleksjoner vil dette være skadelig for forskningen. I denne undersøkelsen ønsket man ikke 

nødvendigvis at elevene skulle svare likt eller ulikt det de gjorde i pilotundersøkelsen, så 

lenge de er ærlige vil ikke dette påvirke resultatene i dette designet. 

 

 

3.4 Analyse 
 

Analyse av data fra spørreskjema handler om å telle og gjøre statistiske beregninger av 

innsamlede data som ofte eksisterer som tallmateriale (Christoffersen & Johannesen, 2012). 

Tufte (2011) skriver at denne tallfestingen kalles å kvantifisere, og at kvantitativ metode 

baserer seg på opptelling av sosiale fenomener. Målet er å presentere egen forskning på en 

ærlig måte uten kunstige generaliseringer. Samtidig er det viktig å ikke bare gjenfortelle data 

og kilder da dette er lite interessant for forskning, dataene må også tolkes (Everett & Furseth, 

2012; Larsen, 2017; Kleven, 2014). Vi skiller mellom data og bevis ved at data må vurderes 

og analyseres før de kan benyttes som bevis (Everett & Furseth, 2012). Analysen består av å 

analysere enkeltvariabler og å se sammenhenger mellom disse, samt ta hensyn til statistisk 

usikkerhet (Christoffersen & Johannesen, 2012; Tufte, 2011). Det å se på enkeltvariabler hver 

for seg kalles en univariat analyse, hvor man teller opp hvor mange forskningsenheter som 

har svart de ulike verdiene på en variabel (Christoffersen & Johannesen, 2012). Ved 

fremstilling av dataene kan det være interessant å se på hva som er typisk i dataene, kalt 

sentraltendens, og da brukes sentralmål som for eksempel gjennomsnitt (Christoffersen & 
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Johannesen, 2012). Dataene kan også fremstilles i tabeller eller diagram, som for eksempel 

krysstabeller, søyle- og sektordiagram (Tufte, 2011). Det er indikatorens målenivå som 

avgjør hvilke statistiske analyser som skal gjennomføres, samt hvordan de skal presenteres 

(Christoffersen & Johannesen, 2012). Følgelig er det viktig å være bevisst på hvilke nivåer 

man bruker tatt i betraktning det man ønsker å finne ut. I dette prosjektet ble det som nevnt 

primært brukt indikatorer på ordinalnivå fordi det var interessant å nyansere resultatene ved å 

se i hvilken grad respondentene var enige i visse utsagn. Det ble gjort univariate analyser på 

enkelte indikatorer, for eksempel ble det målt og fremstilt i et sektordiagram hvor mange som 

hadde deltatt og ikke deltatt aktivt på PBG. Samtidig var det mest hensiktsmessig å 

sammenligne flere variabler, typisk en uavhengig med en avhengig for å se om deltagelse i 

PBG, kjønn eller prestasjon har påvirkninger på oppfatninger og motivasjon. Følgelig ble det 

også gjennomført T- tester med uavhengig oppsett i SPSS, presentert i krysstabeller (Pallant, 

2016). Ved en slik type T- test sammenlignes to variabler, testvariabel (avhengig variabel) og 

gruppevariabel (uavhengig variabel). Sistnevnte deler analysen i to grupper man antar er 

uavhengige av hverandre for å se etter forskjeller i gjennomsnittsverdien til de ulike 

gruppene. Et eksempel er respondenter som aktivt eller passivt deltok på PBG. Ved å se på 

gjennomsnitt og spredningen i materialet, kan man i SPSS måle om resultatene kan anses 

som statistisk signifikante (Pallant, 2016). Spredningen i materialet kan sees på som et avvik 

fra gjennomsnittet og omtales som standardfeilen. Standardfeilen uttrykkes ved hjelp av 

standardavviket (s) og antall personer i utvalget (N): 

 

     SE = 
!
√#

 

 

Fra formelen ser vi at jo større utvalg er, jo mindre blir standardavviket og standardfeilen. 

Følgelig vil for eksempel utvalget elever som ikke aktivt deltok på PBG i denne 

undersøkelsen alltid ha en høyere spredning enn utvalget elever som ble tilbudt den 

alternative undervisningen. Det lave antallet respondenter i kontrollgruppen påvirker altså 

muligheten for å konkludere med at noe er statistisk signifikant. En annen forutsetning for 

bruk av T- test med uavhengig oppsett er en antagelse om tilnærmet normalfordelte data. 

Som nevnt ble de to gruppene fordelt med ønske om en tilnærmet normalfordeling. 

Fordelingen for de ulike konstruktene i denne undersøkelsen ble testet (se vedlegg 2). Dette 

ble gjort ved såkalte Q-Q plots, hvor kravet var at punktene skulle ligge mest mulig på en rett 

linje, uten enkeltavvik eller større utslag, da ofte synlig som "tunge" haler ved start og slutt 
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(Pallant, 2016). Etter å ha gjennomført nevnte analyse ble svarene for de ulike konstruktene 

konkludert som tilnærmet normalfordelte. Et annet mål for forskjeller i statistisk materialet er 

Cohens d (Pallant, 2016). Cohens d gir et mål som beskriver effektstørrelsen som sier noe om 

hvor stor effekt den uavhengige variabelen har hatt på den avhengige (Pallant, 2016). Det 

finnes flere formler for Cohens d, i denne oppgaven ble det brukt følgende (Cohen, 1988): 

 

𝑑 = 	
𝑥())) 	−	𝑥+)))

𝑠  

Her vil 𝑥())) og 𝑥+))) tilsvare gjennomsnittene til de to variablene. s tilsvarer et gjennomsnitt av 

standardavvikene til de to variablene, regnet ut ved : 

 

𝑠	 = -
(𝑛( − 1)𝑠(+ 	+	(𝑛+ − 1)𝑠++

(𝑛( − 1) + (𝑛+ − 1)
 

 

hvor 𝑛( og 𝑛+ er antall respondenter i de to gruppene og 𝑠( og 𝑠+ er standardavvikene til de 

tilhørende gruppene. Som vi ser tar denne målet hensyn til både gjennomsnittet, antall 

respondenter og spredningen (Cohen, 1988). Cohens d gir oss som nevnt et mål for 

effektstørrelsen, differansen mellom de to gruppene. Ved d- verdier mindre enn 0,2 anses 

effektstørrelsen å være liten, d = 0,5 kalles en moderat effektstørrelse, mens den er stor ved d- 

verdier større enn 0,8 (Pallant, 2016). Selve verdien sier hvor mange standardavvik forskjell 

det er mellom de to gruppene. For eksempel vil en d- verdi lik 1 bety at den ene gruppen 

svarer i snitt en verdi tilsvarende ett standardavvik høyere enn den andre. Særlig på grunn av 

skjevheter i antall respondenter i de to opprinnelige gruppene (se figur 1) som resulterte i 

ulikt antall frihetsgrader, ble Cohens d inkludert som et andre mål for effekt i denne 

oppgavens analyser. Befring (2007). hevder at ved å analysere datamaterialet ved hjelp av 

deskriptiv statistikk som T- test, gjennomsnitt, standardfeil, Cohens d og andre 

korrelasjonskoeffisienter, samt presentere disse i krysstabeller og sektordiagram, vil dette 

sammen sørge for en ryddig og oversiktlig fremstilling av resultatene, samt et godt grunnlag 

for videre tolkning. 
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3.5 Validitet 
 

"Validitet dreier seg om i hvilken grad vi måler det vi ønsker å måle" (Tufte, 201, s. 82). 

Everett & Furseth (2012) hevder at målet ved innsamling av data er å inkludere alt som er 

relevant for forskningsspørsmålet, og at det er viktig som forsker å være kritisk i denne 

prosessen. Tradisjonelt sett har validitet vært knyttet til kvantitativ forskning. (Johnson & 

Christensen, 2016) Når man skal måle noe er det ønskelig å finne det måleinstrumentet som 

er best egnet. Ulempen ved å bruke spørreskjema med faste svaralternativer er at det ikke blir 

spurt om begrunnelse, og følgelig er det som nevnt viktig at man drøfter hvorfor elever har 

svart som de har gjort (Kleven, 2014). Kleven (2014) hevder at det er slutningene man tar på 

bakgrunn av det innsamlede datamaterialet som avgjør validiteten for undersøkelsen, ikke 

kvaliteten på dataene eller måleinstrumentet i seg selv. Følgelig kan et forskningsdesign være 

perfekt på nesten alle måter, men hvis validiteten er lav så er forskningen uinteressant 

(Johnson & Christensen, 2016). Dette gjør validitet til en av de viktigste psykometriske 

egenskapene å vurdere ved bruk av tester eller vurderingsprosedyrer (Johnson & Christensen, 

2016). 

 

Det er viktig at forskningen generelt og undersøkelsen spesielt blir presentert på en god og 

ryddig måte for respondentene for å øke sjansene for at de vil delta (Kleven, 2014). Samtidig 

er det en svakhet med spørreundersøkelser og andre metoder hvor man ber mennesker gi 

opplysninger om seg selv at man er avhengig av at deltagerne har tilstrekkelig selvinnsikt og 

vilje til å være ærlige (Kleven, 2014). Johnson & Christensen (2016) støtter dette og skriver 

at selvrapportering har en svakhet ved at respondentene blant annet kan unnvike sannheten, 

for eksempel for å tilfredsstille sosiale normer eller forventninger. Noen mennesker svarer 

også konsekvent mer positivt eller negativt enn det som nødvendigvis er tilfellet. Andre kan 

identifisere forskers intensjoner og svarer uærlig på indikatorer fordi man ønsker et 

foretrukket resultat (Johnson & Christensen, 2016). I denne undersøkelsen ble dette tatt i 

betraktning og følgelig ble som nevnt målinger om kjønn og prestasjon plassert til slutt i 

undersøkelsen, slik at ikke respondentene ble påvirket av eventuelle forventningene de måtte 

føle på knyttet til det å være gutt/jente eller høyt-/ lavtpresterende i matematikk. Samtidig ble 

svarene fra hver enkelt respondent gjennomgått for å avdekke eventuelle responsmønstre (se 

kapittel 3.3.2). 
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Johnson & Christensen (2016) hevder at det er ideelt å gjøre både en pretest og posttest 

knyttet til endringen av den uavhengige variabelen. Det er da ønskelig at resultatene fra de to 

gruppene spå pretesten er så lik som mulig, hvis ikke må man ta høyde for disse i posttesten 

(Johnson & Christensen, 2016). I denne undersøkelsen ble det som nevnt ikke gjort noen 

pretest, da det var utfordrende å ha spørreskjemaet ferdigutviklet til skolestart høsten 2018. 

Dette resulterte i at respondentene kun ble testet våren 2019 for å se etter eventuelle effekter 

av den alternative undervisningen. Dette er som nevnt en svakhet i dette designet. 

 

Johnson & Christensen (2016) hevder at ikke- ekvivalente kvasi- eksperimentelle 

forskningsdesign oftere har bias og følgelig at resultatene sannsynligvis vil være annerledes 

enn sterke eksperimentelle designs. En studie gjort av Heinsman & Shadish (1996) fant dog 

ut at resultater fra de to ulike designene hvor begge var like gjennomarbeidet, var nærmest 

identiske. I denne oppgaven ble det tatt utgangspunkt i fire typer validitet, introdusert av 

Kleven (2014) og Johnson & Christensen (2016). Under blir mulige måter å bevise validitet 

og utfordringer knyttet til de ulike typene diskutert i forhold til forskningen gjort i denne 

oppgaven. 

 

3.5.1 Indre validitet 
 

Design som inkluderer en kontrollgruppe kan eliminere flere av utfordringene som knyttes til 

indre validitet, hvis kontrollgruppen blir utsatt for samme eventuelle tredjevariabler (Johnson 

& Christensen, 2016). En tredjevariabel er en annen variabel enn den uavhengige som 

påvirker den avhengige variabelen. Et eksempel illustrert i Johnson & Christensen (2016, s. 

283) er hvis man utfører en blindtest av Coca Cola og Pepsi, hvor man heller Pepsi i røde 

kopper og Coca Cola i sorte. Pepsi ender opp med å vinne testen, men det viser seg at 

deltagerne mener det er mer fristende å drikke cola fra røde kopper. Fargen på koppen vil da 

være en tredjevariabel. Det er umulig å trekke slutninger fra de dataene man samler inn om 

slike tredjevariabler eksisterer, følgelig er det viktig å sørge for at disse blir kartlagt og 

kontrollert. I dette designet var knyttet størst usikkerhet til om hvorvidt kontrollgruppa hadde 

samme tradisjonelle undervisning eller om deler av respondentene også hadde blitt utsatt for 

den alternative undervisningen av sine lærere. Intensjonen med flere av indikatorene var å 

nettopp måle dette, hvor elever som ikke hadde blitt utsatt for den alternative undervisningen 

allikevel kunne gi tegn til erfaringer som skulle tyde på at de har opplevd stor grad av 
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utforskende undervisning. Dessuten ble det inkludert spørsmål om kjønn og karakter i faget 

for å se om dette kunne være mulige tredjevariabler. 

 

Spørreskjema i denne undersøkelsen skulle i utgangspunktet måle fem overordnede 

konstrukter gjennom tilknyttede underkonstrukter. De fleste indikatorene i denne 

undersøkelsen ble hentet eller inspirert fra andre, mer anerkjente og velutviklede 

spørreskjemaer som TIMSS og PISA (se vedlegg 1). Da disse undersøkelsene bruker et annet 

rammeverk og inndelinger av konstrukter og underkonstrukter, var det naturlig å gjøre 

faktoranalyser i SPSS for å bekrefte at indikatorer som var ment for å måle det samme, 

faktisk gjorde dette (Ulleberg & Nordvik, 2001). Det finnes to ulike faktoranalyser. Den 

første kalles eksplorerende og brukes når man ønsker å finne ut hvilke indikatorer som måler 

det samme (Ulleberg & Nordvik, 2001). Dette kan brukes til å sjekke hvor mange konstrukter 

eller underkonstrukter spørreundersøkelsen inneholder. Den andre faktoranalysen kalles for 

konfirmerende hvor man har en antagelse om hvilke indikatorer som måler det samme og 

sammenligner verdiene fra alle indikatorene som er ment å måle samme konstrukt (Ulleberg 

& Nordvik, 2001). Hvis noen indikatorer korrelerer dårlig med andre kan det tyde på at disse 

ikke måler det samme, og det bør derfor vurderes om disse skal endres eller fjernes (Johnson 

& Christensen, 2016). Tabachnick & Fidell (2013) påpeker at man før det kjøres 

faktoranalyser må vurderes om antall respondenter er tilstrekkelig. For få respondenter vil 

gjøre at det ikke finnes nok data til å gjøre nøyaktige nok analyser. De hevder videre at det er 

vanskelig å gi et eksakt antall respondenter, at jo større utvalget er jo bedre, men at 150 bør 

være nok. Som tidligere kommentert er det totale utvalget i denne undersøkelsen 202, men 

fordelingen basert på den uavhengige variabelen gjør at kontrollgruppen på 55 respondenter 

ideelt sett burde vært større sett i sammenheng med anbefalingene til Tabachnick & Fidell 

(2013). 

 

Ved den konfirmerende faktoranalysen ble det oppdaget for konstruktet "oppfatninger om 

matematikk i skolen" at indikatoren "Matematikk handler om regler" slo veldig negativt ut i 

forhold til de andre. Grunnen til dette kan være at indikatoren egentlig skulle måle i hvor stor 

grad respondentene mente matematikk kun handlet om regler. Da dette ikke kom tydelig frem 

av indikatoren, kan det være at elever med et relasjonelt syn på matematikk fremdeles ville 

sagt seg enig, nettopp fordi de fremdeles mener at matematikk også handler om regler. Siden 

spørreskjema også inkluderte indikatoren "Det er viktig å ikke bare kunne formler og regler i 

matematikk, men også forstå hvorfor de er som de er" ble det da besluttet å ekskludere 
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førstnevnte. Deretter ble begge indikatorene gruppert etter hvorvidt de målte det samme og 

deretter knyttet til de ulike underkonstruktene. Det ble deretter undersøkt hvor godt de ulike 

indikatorene korrelerer med hverandre ved bruk av Cronbach's Alpha i SPSS (Ary & 

Sorensen, 2010; Johnson & Christensen, 2016) (se kapittel 3.6). 

 

 

3.5.2 Ytre validitet 
 

Ytre validitet beskriver hvorvidt resultatene kan overføres til andre utvalg eller situasjoner 

(Kleven, Tveit & Hjardemaal, 2011). Grønmo (2004) hevder at hvis den ytre validiteten er 

god, så kan resultatene generaliseres til andre situasjoner samfunnet. Johnson & Christensen 

(2016, s. 271) har utviklet en tabell som viser anbefalt størrelser på utvalget, avhengig av 

populasjonsstørrelsen, for å styrke den ytre validiteten. Det var omtrent 1200 elever som 

deltok på PBG (Kirkebøen et al., 2018). For en slik populasjonsstørrelse foreslås det et utvalg 

på 291 enheter. Johnson & Christensen (2016) anbefaler videre at man bør ha 70% deltagelse 

fra utvalget. Dette tilsvarer 204 enheter. Det endelige antallet respondenter i denne 

undersøkelsen var 203. Johnson & Christensen (2016) hevder videre at man ved svært 

homogene populasjoner kan størrelsen på utvalget være noe lavere (Johnson & Christensen, 

2016). Populasjonen for denne undersøkelsen anses å være homogen blant annet fordi alle er 

like gamle, omtrent samme bakgrunn og erfaring fra norsk skole og at fordelingen i de to 

gruppene er delt inn tilfeldig (Johnson & Christensen, 2016). Da det samtidig ble ansett som 

tilfeldig hvilke enheter fra populasjonen som svarte på undersøkelsen, ble den ytre validiteten 

ansett som god nok til å diskutere generalisering av funnene der Cohens d- verdien og den 

statistiske signifikansen antydet det. Samtidig var utvalget i kontrollgruppen noe mindre enn 

ønskelig. Ved å dele denne gruppen i enda mindre grupper basert på kjønn eller prestasjon 

var det ved flere tilfeller et så lavt utvalg at det var svært tvilsomt om disse gruppene kan si 

noe om de totalt 1200 elevene som deltok på PBG. Dette er en svakhet ved den ytre 

validiteten i denne forskningen. 
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3.5.3 Begrepsvaliditet 
 

Kleven (2014) skriver at den mest alvorlige siden av det han kaller målingsproblemet i 

pedagogisk forskning er at det vi er mest interessert i å studere også er det vanskeligste å 

måle. Elevenes høyde kan måles, mens teoretiske begreper som motivasjon og trivsel ikke er 

direkte observerbare. Ved slike målinger må man bestemme hva man skal spørre om og 

hvilke indikatorer som er interessante for begrepene. Dette kalles å operasjonalisere de 

teoretiske begrepene (Kleven, 2014). Kleven (2014) mener dette kan være utfordrende i 

pedagogisk forskning og blir ofte kritisert for å gå på bekostning av teoretiske definisjoner. 

Det er følgelig viktig å operasjonalisere relevante begreper så godt man kan, men samtidig 

være tydelig på at målingene gjort i undersøkelsen ikke nødvendigvis samsvarer med det man 

faktisk ønsket å måle. Det å vurdere samsvaret mellom det man har operasjonalisert og det 

faktiske teoretiske begrepet, kalles begrepsvaliditet (Kleven, 2014). 

 

Bevis for validitet kan samles inn basert på innhold ved å studere om indikatorene 

representerer konstruktet det er ment å måle (Johnson & Christensen, 2016). Dette gjøres i tre 

steg. Først må man forsikre seg om at man kan nok om det konstruktet man skal måle, 

deretter må man gjennomgå innholdet i undersøkelsen for til slutt å bestemme hvorvidt 

indikatorene representerer innholdet slik vi kjenner det fra tidligere teori og kunnskap 

(Johnson & Christensen, 2016). Med dette menes om man har ekskludert viktige indikatorer 

eller inkludert irrelevante indikatorer for innholdet. Johnson & Christensen (2016) hevder at 

dette krever trening, men det ble forsøkt i denne undersøkelsen å styrke begrepsvaliditeten 

ved å være bevisst på å bruke god tid på å knytte indikatorene opp mot teori og tidligere 

forskning, deriblant ved å utvikle et teoretisk rammeverk som grunnlag for konstruktene det 

var ønskelig å måle (se tabell 1). Det ble også hentet indikatorer direkte og indirekte fra 

veletablerte spørreskjema som TIMSS og PISA (TIMSS Advanced, 2008, OECD, 2012). 

Samtidig ble det etter pilotundersøkelsen brukt god tid på å se etter eventuelle misforståelser 

eller feiltolkning blant respondenter, blant annet ved å lese gjennom de tilbakemeldingene 

som ble gitt. 
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3.5.4 Statistisk validitet 
 

Statistisk validitet forteller hvorvidt det er grunn til å anta at funn om sammenhenger er 

troverdige eller kun tilfeldige. For å avgjøre dette bruker man mål som beskriver om 

forskjeller er statistisk signifikante. Dette finner vi for eksempel ved å se på "Sig. (2- tailed)"- 

verdien som fremkommer av en T- test i SPSS, også kalt p- verdien. Denne verdien varierer 

mellom 0,00 og 1,00. For eksempel; hvis man har en verdi på 0,3 betyr dette at er 30 % 

sannsynlighet for at forskjellen kun er tilfeldig. Med andre ord kan man med 70% 

sannsynlighet anta at forskjellen ikke er tilfeldig. Pallant (2016, s. 247) hevder at man kan 

anta statistisk signifikans for p- verdier under 0,05, og sterk signifikans for p < 0,01. Denne 

verdien er dog veldig avhengig av størrelsen på utvalget, ved at store utvalg kan gi statistisk 

signifikans på små forskjeller (Kleven, 2014). Kleven (2014) hevder følgelig at den 

statistiske signifikansen ikke nødvendigvis reflekterer en praktisk signifikans. Følgelig ble 

det også inkludert mål for effektstørrelsen (se kapittel 3.6). 

 

For å oppsummere de fire typene validitet hevder Johnson & Christensen (2016) at alle har 

sine svakheter, men at man ved å øke bevisstheten rundt disse minimerer sjansen for at 

målingene blir unøyaktige. Videre hevder Johnson & Christensen (2016) at vi kan måle 

validitet knyttet til blant annet innhold, kriterier og konstrukt, men det viktig å se disse i 

sammenheng, ikke kun argumentere for høy validitet på bakgrunn av en eller noen få av 

disse. Validering er en løpende prosess som aldri ender, som betyr at man heller ikke kan 

hevde at noe er hundre prosent valid, men at man ved flere bevis kan anta sterkere validitet. 

Dette er grunnen til at det ble fokusert på alle de fire typene validitet i denne undersøkelsen. 

 

 

3.6 Reliabilitet 
 

Sterk validitet gir alene ingen garanti for en troverdig undersøkelse, til det må vi også ha 

reliabilitet (Tufte, 2011). Reliabiliteten indikerer hvorvidt gjentatte målinger med samme 

måleinstrument gir samme resultat (Ringdal, 2014). Det handler om hvorvidt upresise 

spørsmål, dagsform eller andre faktorer gjør at respondenten avviker fra sine faktiske 

meninger (Kleven, 2014). Johnson & Christensen (2016) skriver at reliabilitet er en 

nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for validitet, som betyr at hvis man skal ha 
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reliabilitet må man også ha validitet. Men sett andre veien så er ikke reliabilitet noen garanti 

for validitet, vi trenger begge. En måte å styrke reliabiliteten er å fokusere på at elevene 

svarer ærlig slik at påliteligheten til kilden øker som igjen påvirker reliabiliteten. Reliable 

data er pålitelige data, og målet er at dataene er så pålitelige som mulig (Everett & Furseth, 

2012). Tufte (2011) støtter dette og hevder at den viktigste garantien for sterk reliabilitet er at 

man bruker god tid på planlegging og gjennomføring datainnsamlingen, blant annet slik at 

spørreskjema oppleves ryddig og tydelig for respondentene. Dette ble det brukt mye tid på 

ved utviklingen av forskningsdesignet, særlig gjennom et sterkt fokus på de 15 prinsippene 

for utvikling av spørreskjema, nevnt i kapittel 3.3.2. Samtidig vil det alltid være en fare for at 

elever unngår den største kritikken av læreren eller undervisningen fordi det fryktes at dette 

kan gå ut over deres karakter (Everett & Furseth, 2012). For å unngå dette ble det tydelig 

kommunisert i informasjonsskrivet i starten av undersøkelsen at hensikten med 

undersøkelsen var å måle elevenes oppfatninger og motivasjon, ikke kvaliteten på læreren (se 

vedlegg 3). Samtidig var det også viktig å presisere at deltagelsen var anonym (Everett & 

Furseth, 2012). 

 

Det skilles mellom tre ulike måter å sikre reliabilitet; allmenn kildekritikk, test- retest og å 

måle indre konsistens (Johnson & Christensen, 2016; Ringdal, 2014). Allmenn kildekritikk 

handler om å se på hvordan spørsmålene er formulert, om de er forståelige og relevante, samt 

feilsøking i målingene. Ofte kan det være lurt å kombinere dette med en test- retest hvor man 

over en periode gir samme undersøkelse flere ganger for å se om svarene korrelerer med 

hverandre og måle stabiliteten over tid. I denne forskningen ble det på grunn av 

tidsbegrensinger kun prioritert å se på hvordan skjemaet var bygd opp og måten spørsmålene 

var formulert på, hvor det sammen med svar fra pilotundersøkelsen ble videreutviklet og 

ferdigstilt. Den tredje måten å måle reliabilitet på er å måle indre konsistens, hvor man tester 

hvorvidt ulike indikatorer måler samme konstrukt. Å finne graden av indre konsistens knyttet 

til indikatorene er en populær metode blant forskere fordi det kun krever en gruppe 

respondenter én gang (Johnson & Christensen, 2016). Dette kan gjøres ved bruk Cronbach's 

Alpha i SPSS, hvor den indre konsistensen måles ved hjelp av en korrelasjonskoeffisient. 

Alpha- koeffisienten er allsidig og kan brukes på indikatorer med alt fra to til mange verdier. 

Denne undersøkelse hadde som oftest indikatorer med fem tellende verdier, og det var 

følgelig naturlig å bruke alpha- koeffisienten for å måle den indre konsistensen. Koeffisienten 

regnes ut på følgende måte (Johnson & Christensen, 2016, s. 169): 
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𝑟∝ 	= 	
𝑘�̅�

1	 + 	𝑘�̅� 	− 	 �̅�
 

 

hvor 

r er korrelasjonskoeffisienten 

k er antall indikatorer 

�̅� er den gjennomsnittlige korrelasjonen mellom indikatorene  

 

Dette analyseverktøyet gir oss en statistisk størrelse som opererer mellom 0 og 1, hvor 0,7 

eller høyere anses som tilstrekkelig for å si at indikatorer henger sammen (Johnson & 

Christensen, 2016; Ringdal, 2014). Tallet varierer noe avhengig av konteksten og andre 

faktorer. Cohen et al. (2011) hevder at grensen ikke er så rigid og at reliabilitet på 0,6 kan 

aksepteres. Det viktigste er hvordan dette sammen med argumenter basert på teori, tidligere 

forskning og valg av variabler (Cohen et al., 2011). Fra formelen kan man se at alpha- 

koeffisienten er avhengig av korrelasjon mellom indikatorer i testen. Jo sterkere korrelasjon, 

jo høyere alpha- koeffisient. Dessuten ser vi noe som ofte ikke blir nevnt, at koeffisienten 

også avhenger av hvor mange indikatorer som er i testen (Johnson & Christensen, 2016). Jo 

flere indikatorer, jo høyere koeffisient. Det betyr at man kan oppnå en høy alpha- koeffisient 

ved konstrukter som inneholder mange indikatorer, uten at indikatorene nødvendigvis har 

sterk indre konsistens. Man skiller på homogene og heterogene spørreskjemaer. Homogene 

skjemaer måler kun ett konstrukt, heterogene eller flerdimensjonale måler flere (Johnson & 

Christensen, 2016). Hvis man har et heterogent spørreskjema bør man måle hvor konsistente 

alle indikatorene til alle konstruktene er. Dette ble gjort i denne undersøkelsen (se også 

kapittel 3.5.1). 

 

Konstrukt Alpha- koeffisient 

Oppfatninger om matematikk i skolen 0,449 

Oppfatninger om sosiale sammenhenger 0,775 

Oppfatninger om seg selv 0,561 

Indre motivasjon 0,921 

Ytre motivasjon 0,627 

Tabell 3: Oversikt over Alpha- koeffisientene til de ulike konstruktene 
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Som vi ser fra tabell 3 hadde flere av konstruktene lavere korrelasjon enn det som anses som 

tilfredsstillende (r > 0,7). Konstruktene om oppfatninger i denne undersøkelsen var 

omfattende, noe som gjorde at det ble inkludert underkonstrukter for å skille forskjell på det 

som ble målt. Faktoranalysene bekreftet disse underkonstruktene, samtidig hadde flere en noe 

lav Cronbach Alpha- verdi. Verdiene for de samlede konstruktene var dog noe høyere, noe 

som nevnt kan skyldes at disse inkluderer flere indikatorer. De noe lave korrelasjonsverdiene 

er uansett en svakhet i denne forskningen som blant annet skyldes et mindre utvalg enn 

ønskelig, særlig for kontrollgruppen. Clausen & Eikemo (2012) hevder at å sjekke om de 

ulike variablene korrelerer med hverandre er nødvendig for en troverdig operasjonalisering 

av begrepene man skal måle. Samtidig må man være klar over at en slik analyse ikke måler 

selve operasjonaliseringen, men er med på å underbygge argumentet om en tilfredsstillende 

operasjonalisering. I denne oppgaven ble som nevnt gjort flere ulike tiltak for å styrke 

validiteten og reliabiliteten, og selv om korrelasjonsverdiene ideelt sett skulle vært noe 

høyere ble den totale validiteten og reliabiliteten vurdert som god nok til å kunne diskutere 

funn i undersøkelsen. 

 

 

3.7 Etiske betraktninger 
 

Everett & Furseth (2012) skriver at all forskning på mennesker har etiske implikasjoner, og at 

det er forskerens ansvar å kjenne til og ivareta disse. De hevder at de to viktigste etiske 

aspektene er at deltagerne må gi sitt informerte samtykke og at de ikke skades av å delta i 

undersøkelsen. Det betyr at man som forsker må gi et realistisk og ærlig bilde av både formål 

og omfang. Dessuten må forskeren sørge for at hensyn til informanten ivaretas gjennom hele 

forskningsperioden (Everett & Furseth, 2012). I den forbindelse er det utviklet felles 

retningslinjer, forskningsetiske normer som blant annet loven om personregistre som kom i 

1978 og forskningsetiske retningslinjer utformet av den nasjonale forskningsetiske komite for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) (Befring, 2015; NESH, 2016). Her står det 

beskrevet kravet om informert samtykke, anonymisering, oppbevaring av innsamlede 

opplysninger, innsiktsrett for deltagere og taushetsplikt. Det er som nevnt viktig å 

kommunisere at samtykket er frivillig, ikke en forventning som presser elever til å delta 

(Everett & Furseth, 2012). Dette presset kan for eksempel komme av at man ønsker å 

opprettholde sin sosiale status eller at man frykter at å ikke delta vil gi negative konsekvenser 
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for studiene eller relasjonen med lærer. I slike situasjoner kan det være hensiktsmessig av 

forsker å legge til rette for at avgjørelsen om deltagelse forblir hemmelig (Everett & Furseth, 

2012). I dette forskningsprosjektet var spørreundersøkelsen digital hvor elevene fikk satt av 

tid til gjennomføring i timen. Elever som ikke ønsket å delta ble da sittende på sine respektive 

datamaskiner å gjøre annet, noe som gjorde at deres eventuelle valg om å ikke delta ikke ble 

så synlig. Everett & Furseth (2012) anbefaler videre at man gir opplysninger om hvordan 

dataene skal oppbevares, samt hvordan de skal presenteres. I denne undersøkelsen ble 

respondenter møtt med et informasjonsskriv hvor dette var beskrevet (se vedlegg 3). Det ble 

fokusert på at dette informasjonsskrivet ikke skulle bli for omfattende, da dette ofte tenderer 

til at deltagerne ikke leser gjennom, men heller bare godkjenner og går videre (Ryen, 2016). 

Respondenter skal også ha muligheten til å trekke seg underveis i prosjektet (Grønmo, 2004). 

Ved bruk av nettskjema utviklet av UiO får hver respondent et ID- nummer etter å ha sendt 

inn sine svar. I nevnte informasjonsskriv vedlagt i undersøkelsen ble det oppfordret til å ta 

vare på dette ID- nummeret i tilfelle man ville trekke seg. Forskere er også forpliktet til å 

presentere forskningsresultatene for respondentene på en tydelig og forståelig måte (NESH, 

2016). I denne forskningen ble totalt 17 Osloskoler invitert til å delta, og siden respondentene 

var anonyme var det umulig å finne ut hvilke skoler disse var fra. Det var følgelig vanskelig å 

presentere resultatene personlig til alle, men alle som ble invitert fikk også i 

informasjonsskrivet et tilbud om å kontakte meg for å få oversendt den endelige 

masteroppgaven. 

 

Grønmo (2004) trekker frem utfordringer knyttet til innsamling av data ved bruk av 

spørreundersøkelse som en kvantitativ metode. En utfordring kan være om de skal svare 

gjennom post, e- post eller Internett, noe som kan være en trussel mot personvernet. 

Alternativet er personlig overlevering, men dette er tidkrevende. UiO har utviklet et program 

for digitale spørreskjema som er tilgjengelig for studenter (https://nettskjema.uio.no), som er 

i tråd med etiske retningslinjer og personvern og hvor respondentene anonymiseres og deres 

besvarelser ligger lagret på en ekstern harddisk kontrollert av universitetet. Da dette gjorde 

det enklere både med tanke på å overholde de lovpålagte og etiske retningslinjer, samtidig 

som det var tidsbesparende som forsker å slippe personlige overleveringer, var det 

hensiktsmessig å bruke denne plattformen. En potensiell utfordring ved bruk av digitalt 

spørreskjema er at man uten personlig oppmøte ikke får muligheten til å presentere 

undersøkelsen på en måte som gjør den interessant for respondentene, i større grad enn kun 

gjennom informasjonsskrivet i selve undersøkelsen. Grønmo (2004) er enig, og hevder at det 
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å gi lærere og elever friheten til å selv velge om og når de ønsker å prioritere undersøkelsen 

kan føre til høyt frafall. Dette ble det erfart i denne undersøkelsen, særlig i starten av 

datainnsamlingsperioden hvor deltagelsen var særlig lav. Etter opptil flere påminnelser til 

lærere og prosjektansvarlige på de ulike skolene ble deltagelsen bedre, noe som økte sjansene 

for generalisering (Grønmo, 2004). Samtidig skal man være forsiktig med å generalisere eller 

stigmatisere enkelte grupper for å fremtvinge kunstige indikasjoner ment for å fremme 

interesse rundt egen forskning (Befring, 2015). I dette prosjektet ble det spurt om to typer 

informasjon som kunne føre til inndeling av grupper; kjønn og karakter. Dessuten delte 

undersøkelsen respondentene inn i deltagere av prosjektet og elever i kontrollgruppen. Det 

var viktig at disse gruppene ble grundig undersøkt av statistiske verktøy (se kapittel 3.4- 3.6) 

før man kunne kommentere eventuelle mulige generaliseringer. 

 

Norske forskere som registrerer elektroniske data må melde sine forskningsprosjekt til 

personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) 

(Tufte, 2011). Dette ble også gjort for denne forskningen, hvor NSD konkluderte med at 

designet la opp til å kun etterspørre grønne data uten sensitive opplysninger. Følgelig ble det 

godkjent uten ytterligere vurderinger. 
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4 Resultater 
 

Under følger resultater fra analysene gjort i denne undersøkelsen. Disse blir kort kommentert 

i dette kapittelet, og videre diskutert i kapittel 5. Det brukes tre mål for å bedømme eventuelle 

forskjeller og effekt. Den første er gjennomsnittet. Denne verdien er regnet ut ved å se på den 

samlede verdien for et gitt konstrukt eller underkonstrukt for de ulike gruppene, og delt dette 

på antall indikatorer. Det andre målet er p- verdien. Som nevnt tidligere finner man denne 

ved å gjøre T- tester i SPSS (se kapittel 3.5.4). Det siste målet er Cohens d, en verdi som er 

beskrevet i kapittel 3.4. En negativ d- verdi vil i denne undersøkelsen bli ansett som en 

motsatt effekt enn ventet, med andre ord at kontrollgruppen har høyere verdier enn de som 

aktivt deltok på PBG, at lavtpresterende har høyere verdier enn høytpresterende eller at 

elever med instrumentelt syn rapporterer om høyere verdier enn de med relasjonelt syn. For 

tabell 7 betyr dette at jenter ligger høyere på skalaen enn gutter, en effekt som ikke 

nødvendigvis er uventet for enkelte av konstruktene. Samtidig ble det inkludert et 

gjennomsnittlig standardavvik �̅� for de ulike variablene, samt antall respondenter per variabel 

n. Hver indikator hadde verdier fra en til fem, hvor fem ble ansett som den høyeste 

motivasjonen. Dette gjorde at man for konstruktet motivasjon, som inkluderte 15 indikatorer 

kunne oppnå en verdi på maksimalt 75, mens den lavest verdien var 15. Svaret "vet ikke" ble 

kodet som en "missing value" i SPSS, med andre ord oppfatt programmet dette som at 

verdien manglet. Dette gjør at n- verdien varierer for de ulike indikatorene og følgelig også 

konstruktene. 

 

Å ha høy oppfatning vil i denne oppgaven bli ansett som oppfatninger i tråd med presentert 

teori og premissene for PBG (se kapittel 2.1-2.3). En høy verdi for konstruktet "oppfatninger 

om matematikk i skolen" tilsvare at elevene forventer at matematikken skal inneholde rike 

fremfor tradisjonelle oppgaver og at å forstå er viktigere enn å pugge. For oppfatninger 

knyttet til sosiale sammenhenger tilsvarer høye oppfatninger en forventning om å jobbe i par 

eller grupper, og at læreren en veileder som oppfordrer til refleksjon heller enn en som kun 

forteller metoder og løsningsstrategier. For oppfatninger om seg selv handler dette blant 

annet om mestringsforventning og oppfattet kontroll. Høye oppfatninger om dette konstruktet 

vil i denne undersøkelsen tilsvare at elevene opplever at matematikk er overkommelig og at 

alle har like forutsetninger for å lykkes i matematikk. Samtidig vil det å føle glede og genuin 

interesse av matematikk tilsvare høy indre motivasjon, mens det å hevde at man gjør 
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matematikk fordi man ønsker god karakter eller mener at det er tellende for fremtidig karriere 

tilsvarer høy ytre motivasjon. 

 

4.1 Generelle forskjeller mellom de to gruppene 
 

I denne oppgaven var det ønskelig å si noe om hvorvidt utforskende undervisning kan føre til 

endringer i oppfatninger og motivasjonen til norske elever i matematikk. Da det i denne 

oppgaven ble antatt at de som aktivt deltok på PBG opplevde mer utforskende undervisning 

enn kontrollgruppen, var det naturlig å starte med å se etter eventuelle forskjeller mellom 

disse to gruppene. 

 

Overordnet 
begrep 

Gjennomsnitt (�̅�), standardavvik (�̅�) og antall 
respondenter (n) p- 

verdi 
Cohens 
d Aktivt deltok på PBG Kontrollgruppe 

Oppfatninger  
�̅� = 3,18 

(�̅� =0,31,n= 68) 
�̅� = 3,22 

(�̅� =0,32, n=30) 0,552 -0,13 

Motivasjon  
�̅� = 3,06 

(�̅� = 0,87, n=125) 
�̅� = 2,95 

(�̅� = 0,74, n=43) 0,427 0,15 
Tabell 4: Tabellen sammenligner de to gruppene hva gjelder oppfatninger og motivasjon som 

overordnede begreper. 

 

Vi ser fra tabell 4 at det ikke finnes tegn til særlige forskjeller, hverken for gjennomsnittet, p- 

verdien eller Cohens d. 

 

Da det ikke fantes noen forskjeller for de to overordnede begrepene, var det naturlig å 

undersøke om det fantes forskjeller for de fem konstruktene som skulle måle oppfatninger og 

motivasjon. 

 

Konstrukt 

Gjennomsnitt (�̅�), standardavvik (�̅�) og antall 
respondenter (n) 

p- verdi Cohens d Aktivt deltok på PBG Kontrollgruppe 
Oppfatninger om 
matematikk i 
skolen  

�̅� = 3,15  
(�̅� = 0,34, n=95) 

�̅� = 3,20 
(�̅� = 0,30, n=39) 0,440 -0,15 

Oppfatninger om 
sosiale 
sammenhenger  

�̅� = 3,49 
(�̅� = 0,64, n=107) 

�̅� = 3,45 
(�̅� = 0,52, n=39) 0,742 0,06 
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Oppfatninger om 
seg selv 

�̅� = 3,08 
(�̅� = 0,50, n=98) 

�̅� = 3,07 
(�̅� =0,57, n=41) 0,940 0,02 

Indre motivasjon 
�̅� = 2,79 

(�̅� =1,03 n=127) 
�̅� = 2,64 

(�̅� = 0,9, n=44) 0,399 0,15 

Ytre motivasjon 
�̅� = 3,6 

(�̅� = 0,85, n=145) 
�̅� = 3,55 

(�̅� = 0,77, n=54) 0,610 0,08 
Tabell 5: Tabellen viser eventuelle forskjeller mellom de to gruppene hva gjelder 

konstruktene som skulle måle de to begrepene oppfatninger og motivasjon. 

 

Sammenligner man de tre målene for forskjeller og effekt ser vi ingen forskjell som kan anses 

som betydelig eller signifikant. Vi legger merke til at kontrollgruppen rapporterer å ha 

marginalt høyere oppfatning om matematikk i skolen enn de som deltok aktivt på PBG. 

Dette, sammen med at det hverken ble gjort funn i forskjeller mellom de to gruppene for de 

to overordnede begrepene eller de fem tilhørende konstruktene, gjorde at det ble gjort 

analyser for å se etter forskjeller i oppfatninger om matematikkundervisningen mellom de to 

gruppene. Underkonstruktet "oppfatninger om matematikkundervisningen" var ment å måle 

hvilke erfaringer og forventninger elevene har til undervisningen, og følgelig ville det ved 

store forskjeller mellom de to gruppene kunne antas at de to gruppene er vant til å jobbe med 

matematikk på ulike måter. Dog ser vi en nærmest ikke- eksisterende forskjell (se tabell 6). 

 

Underkonstrukt 

Gjennomsnitt (�̅�), standardavvik (�̅�) og antall 
respondenter (n) 

p- verdi Cohens d Aktivt deltok på PBG Kontrollgruppe 
Oppfatninger 
om 
undervisningen  

�̅� = 3,67 
(�̅� =0,42, n=125) 

�̅� = 3,67 
(�̅� =0,42, n=45) 0,963 0,01 

Tabell 6: Tabellen sammenligner svarene for de to gruppene for underkonstruktet 

"oppfatninger om matematikkundervisningen". 

 

Cohens d- verdien indikerer en effekt på 0,01, hvor 0,00 tilsvarer absolutt ingen effekt. Med 

andre ord kan det virke som at antagelsene i denne oppgaven om at de som aktivt deltok på 

PBG opplevde mer utforskende undervisning enn kontrollgruppen ikke stemmer. 
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4.2 Kjønnsforskjeller 
 

Det var også interessant i denne oppgaven å se etter eventuelle kjønnsforskjeller. 

 

Deltatt 
på 
PBG? 

Konstrukt 

Gjennomsnitt (�̅�), standardavvik (�̅�) og antall 
respondenter (n) p- 

verdi 
Cohens 
d  Gutt Jente 

 
 
 
 
 
Ja 

Oppfatninger 
om matematikk 
i skolen  

�̅� = 3,17 
(𝑠̅ = 0,35, n=22) 

�̅� = 3,15 
(�̅� = 0,34, n=72) 0,78  0,07 

Oppfatninger 
om sosiale 
sammenhenger  

�̅� = 3,58 
(𝑠̅ = 0,76, n=28) 

�̅� = 3,45 
(�̅� = 0,59, n=78) 0,401 0,20 

Oppfatninger 
om seg selv 

�̅� = 3,22 
(𝑠̅ = 0,57, n=23) 

�̅� = 3,02 
(�̅� = 0,46, n=74) 0,08  0,39 

Indre 
motivasjon 

�̅� = 2,91 
(𝑠̅ = 1,05, n=33) 

�̅� = 2,75 
(�̅� = 1,03, n=92) 0,481 0,14 

Ytre motivasjon 
�̅� = 3,59 

(𝑠̅ = 0,94, n=37) 
�̅� = 3,65 

(𝑠̅ = 0,81, n=106) 0,71  -0,07 
 
 
 
 
 
 
Nei 

Oppfatninger 
om matematikk 
i skolen 

�̅� = 3,19 
(�̅� =0,20, n=16) 

�̅� = 3,20 
(�̅� = 0,36, n=22) 0,953 -0,02 

Oppfatninger 
om sosiale 
sammenhenger 

�̅� = 3,51 
(𝑠̅ = 0,61, n=19) 

�̅� = 3,39 
(�̅� = 0,42, n=20) 0,47  0,23 

Oppfatninger 
om seg selv 

�̅� = 3,20 
(𝑠̅ = 0,52, n=20) 

�̅� = 2,94 
(�̅� = 0,61, n=20) 0,155 0,46 

Indre 
motivasjon 

�̅� = 2,98 
(𝑠̅ = 0,99, n=21) 

�̅� = 2,31 
(�̅� = 0,74, n=21) 0,016 0,78 

Ytre motivasjon 
�̅� = 3,87 

(𝑠̅ = 0,76, n=21) 
�̅� = 3,22 

(�̅� = 0,65, n=28) 0,002 0,92 
Tabell 7: Tabellen viser forskjeller mellom jenter og gutters oppfatninger og motivasjon. 

Resultatene er delt inn i de to overordnede gruppene for å se om det finnes forskjeller mellom 

disse. 

 

Fra tabell 7 ser vi ingen kjønnsforskjeller i noen av gruppene hva gjelder oppfatninger. 

Derimot ser vi forskjeller i motivasjonen. For kontrollgruppen viser det seg å være 

signifikante kjønnsforskjeller for både den indre og den ytre motivasjonen. For å se 

kjønnsforskjellene var signifikante mellom de to opprinnelige gruppene, ble det i tabell 8 
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sammenlignet jenter som aktivt deltok på PBG med jenter i kontrollgruppen, og tilsvarende 

for guttene. 

 

Tabell 8: Tabellen sammenligner gutter som deltok på PBG med gutter i kontrollgruppen for 

de fem konstruktene. Tilsvarende gjelder for jentene. 

 

I tabell 8 finner den største forskjellen hos jentene og deres motivasjon. Jentene som aktivt 

deltok på PBG har en vesentlig høyere motivasjon, både indre og ytre enn jentene i 

kontrollgruppen. Forskjellene er signifikante, og vi ser av Cohens d- verdien at effekten er 

middels for begge. Vi legger også merke til at det er motsatt for guttene, særlig for den ytre 

motivasjon, selv om den forskjellen ikke kan hevdes å være signifikant. 

 

 

 

Kjønn 

Konstrukt 

Gjennomsnitt (�̅�), standardavvik (�̅�) antall 
respondenter (n) p- 

verdi 
Cohens 
d  Aktivt deltatt på PBG Kontrollgruppe 

 
 
 
 
 
Gutt 

Oppfatninger om 
matematikk i 
skolen  

�̅� = 3,17 
(�̅� = 0,35, n=22) 

�̅� = 3,19 
(�̅� =0,20, n=16) 0,849 -0,07 

Oppfatninger om 
sosiale 
sammenhenger  

�̅� = 3,58 
(�̅� = 0,76, n=28) 

�̅� = 3,51 
(�̅� = 0,61, n=19) 0,733 0,10 

Oppfatninger om 
seg selv 

�̅� = 3,22 
(�̅� = 0,57, n=23) 

�̅� = 3,20 
(�̅� = 0,52, n=20) 0,874 0,05 

Indre motivasjon 
�̅� = 2,91 

(�̅� = 1,05, n=33) 
�̅� = 2,98 

(�̅� = 0,99, n=21) 0,794 -0,07 

Ytre motivasjon 
�̅� = 3,59 

(�̅� = 0,94, n=37) 
�̅� = 3,87 

(�̅� = 0,76, n=21) 0,234 -0,32 
 
 
 
 
 
 
Jente 

Oppfatninger om 
matematikk i 
skolen 

�̅� = 3,15 
(�̅� = 0,34, n=72) 

�̅� = 3,20 
(�̅� = 0,36, n=22) 0,583 -0,13 

Oppfatninger om 
sosiale 
sammenhenger 

�̅� = 3,45 
(�̅� = 0,59, n=78) 

�̅� = 3,39 
(�̅� = 0,42, n=20) 0,689 0,11 

Oppfatninger om 
seg selv 

�̅� = 3,02 
(�̅� = 0,46, n=74) 

�̅� = 2,94 
(�̅� = 0,61, n=20) 0,489 0,14 

Indre motivasjon 
�̅� = 2,75 

(�̅� = 1,03, n=92) 
�̅� = 2,31 

(�̅� = 0,74, n=21) 0,026 0,50 

Ytre motivasjon 
�̅� = 3,65 

(�̅� = 0,81, n=106) 
�̅� = 3,22 

(�̅� = 0,65, n=28) 0,011 0,58 
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4.3 Forskjeller med hensyn på prestasjon 
 

Det var også interessant å se om det var noen forskjeller mellom de to gruppene basert på 

karakteren i faget. Følgelig ble elevene delt i grupper hvor karakteren 1-3 tilsvarte 

lavtpresterende, mens karakterene 4-6 tilsvarte høytpresterende. 

 

 

Tabell 9: Tabellen viser forskjeller mellom de de som aktivt deltok på PBG og ikke, sortert i 

høyt- og lavtpresterende grupper. 

 

Vi legger merke til at det det finnes forskjeller for lavtpresterende elever hvor de som aktivt 

deltok på PBG rapporterer i snitt høyere verdier for den indre motivasjonen og oppfatninger 

om sosiale sammenhenger. Forskjellen kan dog ikke hevdes å være signifikant, og effekten er 

også litt under middels. Ellers kan man se at høytpresterende elever i kontrollgruppen 

Prest. 

Konstrukt 

Gjennomsnitt (�̅�), standardavvik (�̅�) og antall 
respondenter (n) 

p- verdi 
Cohens 
d  Aktivt deltatt på PBG Kontrollgruppe 

 
 
 
 
 
Høy 

Oppfatninger 
om matematikk i 
skolen  

�̅� = 3,18 
(�̅� = 0,34, n=54) 

�̅� = 3,27 
(�̅� = 0,29, n=20) 0,295 -0,05 

Oppfatninger 
om sosiale 
sammenhenger  

�̅� = 3,37 
(�̅� = 0,61, n=63) 

�̅� = 3,50 
(�̅� = 0,51, n=25) 0,351 -0,23 

Oppfatninger 
om seg selv 

�̅� = 3,12 
(�̅� = 0,50, n=54) 

�̅� = 3,14 
(�̅� = 0,46, n=22) 0,885 -0,43 

Indre motivasjon 
�̅� = 3,03 

(�̅� = 0,92, n=70) 
�̅� = 2,97 

(�̅� = 0,85, n=26) 0,764 0,06 

Ytre motivasjon 
�̅� = 3,78 

(�̅� = 0,65, n=79) 
�̅� = 3,68 

(�̅� = 0,75, n=29) 0,500 0,14 
 
 
 
 
 
 
Lav 

Oppfatninger 
om matematikk i 
skolen 

�̅� = 3,10 
(�̅� = 0,35, n=40) 

�̅� = 3,12 
(�̅� = 0,29, n=19) 0,848 -0,06 

Oppfatninger 
om sosiale 
sammenhenger 

�̅� = 3,66 
(�̅� = 0,64, n=44) 

�̅� = 3,37 
(�̅� =, 0,55, n=14) 0,131 0,49 

Oppfatninger 
om seg selv 

�̅� = 3,03 
(�̅� = 0,50, n=43) 

�̅� = 2,99 
(�̅�	= 0,68, n=19) 0,814 0,06 

Indre motivasjon 
�̅� = 2,50 

(�̅� = 1,09, n=54) 
�̅� = 2,09 

(�̅� = 0,75, n=16) 0,111 0,42 

Ytre motivasjon 
�̅� = 3,40 

(s= 1,01, n=63) 
�̅� = 3,40 

(�̅� = 0,78, n=22) 1 0,00 
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rapporter noe høyere oppfatning om matematikk i skolen og de sosiale sammenhengene enn 

tilsvarende elever som deltok på PBG, uten at disse kan hevdes å være signifikante. 

 

For å se om forskjellene mellom høyt- og lavtpresterende var lik for de to gruppene ble disse 

sammenlignet hver for seg. 

 

Tabell 10: Tabellen viser samme gjennomsnittet som i tabell 9, men her gjøres T- testen for å 

sammenligne forskjeller på høyt- og lavtpresterende elever innenfor gruppene som aktivt 

deltok på PBG og kontrollgruppen. 

 

Vi ser at det er statistisk signifikante forskjeller og omtrent middels effektstørrelse for indre 

og ytre motivasjon for de som aktivt deltok på PBG. I kontrollgruppen ser vi en markant 

forskjell i den indre motivasjonen mellom høyt- og lavtpresterende, en forskjell som kan 

Deltatt 
på 
PBG? 

Konstrukt 

Gjennomsnitt (�̅�), standardavvik (�̅�) og antall 
respondenter (n) p- 

verdi 
Cohens 
d  Lavtpresterende Høytpresterende 

 
 
 
 
 
Ja 

Oppfatninger om 
matematikk i 
skolen  

�̅� = 3,10 
(�̅� = 0,35, n=40) 

�̅� = 3,18 
(�̅� = 0,34, n=54) 0,264 0,23 

Oppfatninger om 
sosiale 
sammenhenger  

�̅� = 3,66 
(�̅� = 0,64, n=44) 

�̅� = 3,37 
(�̅� = 0,61, n=63) 0,021 -0,46 

Oppfatninger om 
seg selv 

�̅� = 3,03 
(�̅� = 0,50, n=43) 

�̅� = 3,12 
(�̅� = 0,50, n=54) 0,362 0,19 

Indre motivasjon 
�̅� = 2,50 

(�̅� = 1,09, n=54) 
�̅� = 3,03 

(�̅� = 0,92, n=70) 0,004 0,55 

Ytre motivasjon 
�̅� = 3,4 

(s= 1,01, n=63) 
�̅� = 3,78 

(�̅� = 0,65, n=79) 0,011 0,45 
 
 
 
 
 
 
Nei 

Oppfatninger om 
matematikk i 
skolen 

�̅� = 3,12 
(�̅� = 0,29, n=19) 

�̅� = 3,27 
(�̅� = 0,29, n=20) 0,110 0,53 

Oppfatninger om 
sosiale 
sammenhenger 

�̅� = 3,37 
(�̅� =, 0,55, n=14) 

�̅� = 3,50 
(�̅� = 0,51, n=25) 0,446 0,25 

Oppfatninger om 
seg selv 

�̅� = 2,99 
(�̅�	= 0,68, n=19) 

�̅� = 3,14 
(�̅� = 0,46, n=22) 0,416 0,25 

Indre motivasjon 
�̅� = 2,09 

(�̅� = 0,75, n=16) 
�̅� = 2,97 

(�̅� = 0,85, n=26) 0,002 1,10 

Ytre motivasjon 
�̅� = 3,40 

(�̅� = 0,78, n=22) 
�̅� = 3,68 

(�̅� = 0,75, n=29) 0,195 0,37 
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anses som statistisk signifikant og med høy effektstørrelse. I denne gruppen er det ingen 

signifikant forskjell for den ytre motivasjonen. Samtidig ser vi en over middels effekt på 

oppfatninger knyttet til matematikk i skolen for kontrollgruppen. Vi legger også merke til at 

det for samtlige konstrukter er høyere verdier for høytpresterende enn lavtpresterende i begge 

gruppene, bortsett fra ved ett tilfelle. Lavtpresterende elever som deltok på PBG rapporterer 

en høyere oppfatning om sosiale sammenhenger enn de høytpresterende elevene i samme 

gruppe. Forskjellen er signifikant og med en i underkant av middels effektstørrelse. 

 

 

4.4 Forskjeller med hensyn på ulike syn på matematikk 
 

En grunnleggende antagelse i denne oppgaven var at elever med et relasjonelt syn vil ha 

høyere oppfatninger og motivasjon i matematikk. Da det ikke fantes noen store forskjeller 

mellom de som aktivt deltok på PBG og kontrollgruppen, var det uansett interessant å se om 

antagelsen stemte. Dette ble gjort ved å se på konstruktet "oppfatninger om matematikk i 

skolen". Dette konstruktet var som nevnt ment å måle hvilke forventninger elvene hadde til 

matematikk, undervisning, læring og problemløsing. Konstruktet ble målt ved 19 indikatorer 

hvor samtlige hadde en minsteverdi på 1 og en maksverdi på 5. Følgelig var minste samlede 

verdi 19 og den maksimale verdien var 95. Elever med instrumentelt syn er her definert som 

elever som rapporterte en samlet verdi for konstruktet på mellom 19-56, og elever med et 

relasjonelt syn har en samlet verdi på 57- 95. Under følger analyser gjort på bakgrunn i 

inndelingen av disse to gruppene. 

 

Konstrukt 

Gjennomsnitt (�̅�), standardavvik (�̅�) og antall 
respondenter (n) 

p- verdi Cohens d Instrumentelt syn Relasjonelt syn 
Oppfatninger om 
sosiale 
sammenhenger  

�̅� = 3,45 
(�̅�= 0,70, n=37) 

�̅� = 3,48 
(�̅�= 0,53, n=76) 0,795 0,05 

Oppfatninger om 
seg selv 

�̅� = 2,9 
(�̅�= 0,52, n=34) 

�̅� = 3,15 
(�̅�= 0,47, n=78) 0,032 0,44 

Indre motivasjon 
�̅� = 2,8 

(�̅�, 1,09, n=39) 
�̅� = 2,92 

(�̅�= 0,94, n=76) 0,409 0,16 

Ytre motivasjon 
�̅� = 3,6 

(�̅�= 0,86, n=44) 
�̅� = 3,73 

(�̅�= 0,69, n=89) 0,302 0,19 
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Tabell 11: Tabellen sammenligner elever som anses å ha et relasjonelt syn med de med et 

mer instrumentelt syn, uavhengig av deltagelsen på PBG. 

 

Vi legger merke til at elever med et relasjonelt syn har høyere verdier på samtlige konstrukter 

enn de med instrumentelt syn, selv om de ikke kan hevdes å være signifikante eller å ha en 

vesentlig effekt. Dette med unntak av de oppfatninger de har om seg selv i matematikk, her er 

forskjellen signifikant med en litt under middels stor effekt. Vi legger også merke til at 

flertallet av elevene rapporterer å ha et relasjonelt syn på matematikk. 

 

Undersøkelsen inneholdt et åpent spørsmål(se vedlegg 3), hvor elevene fikk muligheten til å 

velge mellom to ulike påstander om matematikk. Even sin påstand handlet om at 

matematikkoppgaver kunne løses på flere måter, mens Ole mente at det kun fantes en strategi 

til hver oppgave (se figur 2 og 3). Siden dette var et åpent spørsmål var det nødvendig å tolke 

og kode svarene fra respondentene (Grønmo, 2004). De fleste respondentene svarte enten 

Even, Ole, begge eller vet ikke uten noen ytterligere begrunnelse. Av de som begrunnet 

svarene sine var de fleste såpass forståelig at det ikke var tvil om hva de mente. Et eksempel 

er svaret "Jeg er mest enig med Even, for det er flere måter å gjøre oppgavene på, noe læreren 

ofte viser oss". Enkelte svar var mer krevende å kode, for eksempel "Ole har rett, men det er 

lurt å kunne flere metoder også". Svar av denne typen ble ansett å være enig med både Ole og 

Even, følgelig kategorien "begge". Elever som svarte vet ikke ble her kategorisert som 

"ubesvart". 

 
Figur 2: Oversikt over svarene fra det åpne spørsmålet for de som aktivt deltok på PBG. 

Even
66	%

Ole
9	%

Begge
3	%

Ubesvart
22	%

ÅPENT	SPØRSMÅL
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Figur 3: Oversikt over svarene fra det åpne spørsmålet for de som aktivt deltok på PBG. 

 

Som vi ser fra figur 2 og 3 var det et klart flertall som gir uttrykk for at det finnes flere måter 

å løse en oppgave på, og at det er lurt å kunne disse. Dette gjaldt for begge grupper, og selv 

om vi ser noe mer enighet med Ole i kontrollgruppen, er antall respondenter såpass lavt 

(n=55) at dette ikke kan hevdes å være en tydelig forskjell. 

 

Siden det i denne oppgaven også ble lagt frem teori som hevder at det relasjonelle synet på 

matematikk er å foretrekke, var det interessant å se sammenhengen mellom synet på 

matematikk og prestasjoner i faget. I tabellen under ser vi at både høyt- og lavtpresterende 

rapporterer inn et instrumentelle syn, men at det blant de høytpresterende er klart flere som 

heller har et relasjonelt syn på matematikk. 

 

 Instrumentelt syn Relasjonelt syn Totalt 
Lavtpresterende 22 37 59 
Høytpresterende 22 52 74 
Totalt 44 89 133 

Tabell 12: Krysstabellen viser en oversikt over antallet høyt- og lavtpresterende elever med 

de forskjellige synene på matematikk, slik de er definert i denne oppgaven (se kapittel 2.1.1). 

Even
71	%

Ole
13	%

Begge
3	%

Ubesvart
13	%

ÅPENT	SPØRSMÅL
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5 Diskusjon 
 

Bakgrunnen for denne undersøkelsen var at forskning og teori de senere år har hatt et sterkere 

fokus på utforskende undervisning i matematikk. Dette har blant annet ført til et skifte i 

norske læreplaner, hvor vi nå ser et mer eksplisitt ønske om denne typen undervisning. 

Formålet med oppgaven var følgelig å undersøke om utforskende undervisning påvirker 

oppfatninger og motivasjoner til norske elever. Under vil jeg drøfte resultatene presentert i 

kapittel 4 opp mot teori og annen forskning for å prøve å svare på dette. 

 

5.1 Oppfatninger 
 

I denne oppgaven har det blitt introdusert teori og tidligere forskning som antyder at 

tradisjonell norsk undervisning foregår ved først å gjennomgå lekser, deretter presenteres nytt 

lærestoff med tilhørende løsningsstrategier og hvor disse strategiene deretter drilles 

individuelt av elevene (Olafsen & Maugesten, 2015). Slik undervisning legger i liten grad 

opp til at elevene selv forklarer hva de tenker eller gjør (Pehkonen, 2001). På bakgrunn av 

dette skulle man tro at den alternative undervisningen oppleves som ny for elevene. Da 

oppfatninger baseres på erfaringer fra klasserommet (Goldin, 2002; Hannula, 2001; 

Pehkonen, 2001), er det grunn til å anta at elever som opplever den alternative 

undervisningen har ulike oppfatninger enn de som følger den mer tradisjonelle modellen. 

Følgelig var det noe overraskende at det ikke ble funnet signifikante forskjeller mellom 

elever som aktivt og passivt deltok på PBG, hverken for oppfatninger som overordnet begrep 

eller de fem tilhørende konstruktene i denne undersøkelsen. Det kan være flere grunner til at 

vi ikke ser større forskjeller i de ulike oppfatningene. For det første ser vi at oppfatninger 

knyttet til matematikkundervisningen er tilnærmet lik for de to gruppene. Som nevnt viste en 

undersøkelse utført av Utdanningsdirektoratet i 2017 i forbindelse med første runde av 

tiltaket at lærere på videregående skole både hadde mindre tro på tiltaket og var mindre 

positive enn lærere på ungdomsskolen (Kirkebøen et al., 2018). Hele 5 av 10 lærere på 

videregående skole hevdet at «innholdet i tiltaket er egentlig ikke særlig nytt. Vi gjør omtrent 

det vi gjorde før» (Kirkebøen et al., 2018, s. 24- 25). Dette kan være et tegn på at den 

alternative undervisningen ikke ble gjennomført i like stor grad for alle respondenter i denne 

undersøkelsen. Lærernes meninger samsvarer dog ikke med Kjærnsli & Olsen (2013) sine 
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funn som i sin studie studerte PISA- resultater fra norske elever fant at norske elever hevder 

lærerne i relativt liten grad bruker virkemidler som stimulerer deres kognitive aktivitet, lavere 

enn gjennomsnittet for OECD- land. Samtidig fant Kjærnsli & Olsen (2013) at norske elever 

rapporterte at de relativt ofte sammenlignet med andre land jobber med oppgaver knyttet til 

en hverdagslig kontekst, men at disse ofte var rettet mot å øve på rutinemessige ferdigheter. 

Det å jobbe med oppgaver knyttet til situasjoner utenfor klasserommet er altså ikke 

nødvendigvis kognitivt krevende så lenge lærerne legger opp til at disse skal løses ved hjelp 

av kjente løsningsstrategier. Det kan være at norske lærere har denne oppfatningen, de føler 

at de gir rike oppgaver til elevene sin uten at de faktisk utfordrer elevene tilstrekkelig. I denne 

undersøkelsen rapporterte elevene i begge gruppene om en samlet oppfatning om matematikk 

i skolen som ligger noe over middels. Dette tyder på at norske elever opplever at 

undervisningen kunne vært preget av mer rike oppgaver, samarbeid og refleksjon. 

 

En annen grunn til at vi ikke ser særlige forskjeller kan være at elever i kontrollgruppen også 

hadde erfaringer med den alternative undervisningen. Som nevnt endres oppfatninger 

etterhvert som man blir eksponert for ny informasjon om hvordan undervisning foregår eller 

læring skjer (Goldin, 2002; Hannula, 2001). Pehkonen (2001) hevder at oppfatninger endres 

kontinuerlig og følgelig er mulig å påvirke for lærer. Dette kan anses som et argument for at 

den alternativ undervisning kan endre oppfatninger elevene har om matematikk. Samtidig 

hevder Lee (2006) at lærere må jobbe hardt for å endre elevenes oppfatninger elevene, for 

eksempel at det at det kun er én måte å løse et matematisk problem på. Dette støttes av 

Hannula (2004) og McLeod (1989b) hevder at oppfatninger har en kognitiv egenart som 

endres over en lengre periode. Mellin- Olsen (1981) hevder gjennom sin forskning at 

forventninger til matematikken påvirkes av sosiale miljøer også utenfor skolen som for 

eksempel kultur og religion. Dessuten fant De Corte et al. (2002) i sin studie at elever som 

stadig har negative opplevelser i matematikk knyttet mot for eksempel det å løse tradisjonelle 

oppgaver kan utvikle varige og stabile negative følelser rundt dette. Med andre ord kan det 

være at elevenes oppfatning om matematikken som læres på skolen tar tid å endre, og kanskje 

ikke nødvendigvis formes fullt og helt av læreren eller undervisningen. Dette kan være en 

svakhet med PBG som tiltak, at den alternative undervisningen ikke virker lenge nok på 

elevene. Hvis man hadde fulgt de samme elevene over en lenger periode, med oppfølging av 

lærer og sjekk av at den utforskende undervisningen faktisk ble gjennomført i tråd med 

tiltakets intensjoner, kunne det være at vi så større forskjeller i oppfatninger og motivasjon. 

Samtidig kan det være at noen elever selv etter å ha blitt utsatt for rike oppgaver mener at de 
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best lærer ved å selv lese i læreboka. Slike bevisste og ubevisste kognisjoner om seg selv bør 

også tas hensyn til (Op't Eynde, et al., 2006). 

 

En tredje mulig grunn til at det ikke ble oppdaget endringer i oppfatningene er som Goldin 

(2004) og Hannula (2001) hevder at oppfatninger, holdninger og følelser ikke kan anses som 

separate fenomener, og at om man ønsker å finne årsaken til hvorfor eleven har utviklet sine 

oppfatninger, holdninger og følelser slik de fremstår så må man se på disse som et integrert 

system. I denne oppgaven var ikke formålet å finne ut hvorfor elevene har endret 

oppfatninger og motivasjon, målet var å se om disse var annerledes for de som har vært utsatt 

for den alternative undervisningen. På bakgrunn av forskningsspørsmålet i denne 

undersøkelsen mener jeg at valg av design kan forsvares. Samtidig forutsetter undersøkelsen 

at elevene i kontrollgruppen gir et representativt bilde av norske eleveres gjennomsnittlige 

oppfatninger om matematikk, og at elevene som aktivt deltok på "program for bedre 

gjennomføring" hadde tilsvarende oppfatninger før prosjektperioden. Det kan stilles spørsmål 

ved om kontrollgruppen faktisk reflekterer de gjennomsnittlige oppfatningene, da gruppen 

som nevnt hadde et relativt lite utvalg. Hvis man hadde ønsket å finne ut hvorfor eventuelle 

endringer skjer, og tatt i betraktning de utfordringene som dukket opp i denne oppgaven 

kunne man i fremtidig forskning brukt et design hvor man så på de samme enhetene over en 

lenger periode, og som inkluderte både en kvantitativ og kvalitativ del. For eksempel kunne 

man brukt et tilsvarende spørreskjema ved starten av tiltaksperioden og igjen mot slutten, 

hvor man så hadde analysert dette og gjort intervjuer av eventuelle enheter som hadde vist 

endringer. 

 

Det ble i denne oppgaven også undersøkt eventuelle kjønnsforskjeller for de fem 

konstruktene i de to overordnede gruppene. Som nevnt fremkommer det av PISA- 

undersøkelser at jenter rapporterer om mer matematikkangst enn gutter, mens guttene har 

høyere mestringsforventning enn jentene. Dette gjelder både i Norge og i OECD-landene 

(Kjærnsli & Olsen, 2013). En studie gjennomført av Frenzel & Goetz (2007) bekrefter dette 

hvor de fant tegn på at jenter har mindre tro på egen kompetanse enn gutter. Dette er i tråd 

med Streitlien et al. (2001) som hevder at det finnes signifikante forskjeller i elevenes 

selvtillit i guttenes favør. Selvtillit og oppfattet kontroll var ment å måles ved konstruktet 

"oppfatninger om seg selv". Her ser vi at det ble rapportert en høyere samlet snittverdi for 

gutter enn jenter i begge gruppene med en i underkant av middels effektstørrelse, uten at 

forskjellene er signifikante i denne undersøkelsen. Det vi dog legger merke til er at 
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forskjellen er mindre for elever som har vært med på PBG, noe som blant annet skyldes at 

jentene i denne gruppen rapporterer inn høyere oppfatninger om seg selv enn jentene i 

kontrollgruppen. Det kan virke som at tiltaket har hatt en positiv påvirkning, selv om andre 

funn i undersøkelsen hevder at denne effekten ikke er særlig stor, ei heller signifikant. 

 

Hva gjelder forskjeller på bakgrunn av elevens prestasjoner ser vi at lavtpresterende elever 

som deltok på PBG rapporterer en forskjell tilsvarende en i underkant av middels effekt hva 

gjelder oppfatninger om sosiale sammenhenger enn tilsvarende elever i kontrollgruppen. 

Dette kan sees i sammenheng med at lavtpresterende elever som deltok på PBG faktisk 

hevder å ha høyere oppfatninger om sosiale sammenhenger enn de høytpresterende i begge 

gruppene. Dette skilles ut som det eneste konstruktet hvor de lavtpresterende elevene 

rapporter en høyere gjennomsnittverdi enn de høytpresterende i begge gruppene. 

Sammenlignet med høytpresterende i samme gruppe er forskjellen signifikant og med en 

middels effektstørrelse. Konstruktet "oppfatninger om sosiale sammenhenger" skulle måle 

oppfatninger om lærerens og medelevenes rolle, samt de sosiomatematiske normene i 

klasserommet. Det kan virke som at lavtpresterende elever har opplevd å jobbe i grupper hvor 

læreren veileder, oppfordret til refleksjon og vurderte prosess som produkt, i større grad enn 

de høytpresterende. En forklaring på denne forskjellen kan være at norske lærere har liten 

erfaring med den alternative undervisningen og at de rike oppgavene ikke klarte å utfordre de 

sterkeste elevene. Dette var et av premissene til PBG, at oppgavene skulle ha lavt gulv og 

høyt tak (Kirkebøen et al., 2018). Dog kan oppgaver som inkluderer alle fort bli for enkle for 

de høytpresterende elevene, og hvis elevene da blir premiert med flere oppgaver, mer 

tradisjonelle mekaniske øvelser fra læreboka vil disse merke liten endring i oppfatningen av 

matematikk. Slike premieringer bør unngås (Olafsen & Maugesten, 2015), da det ofte fører til 

at mer høytpresterende elever heller velger å bruke lenger tid på å løse oppgavene og forblir 

"passive tilskuere i klasserommet” (Kolberg, 2014, s.21). 

 

Grønmo et al. (2004) skiller mellom ulike læringsstrategier i matematikk, og kaller det å 

pugge formler eller drille gitte fremgangsmåter for ferdighetstrening i matematikk. I denne 

oppgaven er dette ansett som et instrumentelt syn. Vi ser at både høyt- og lavtpresterende 

rapporterer inn instrumentelle syn, men at det blant de høytpresterende er klart flere som har 

et relasjonelt syn på matematikk. Dette er i tråd med forskningen til Knain & Turmo (2003) 

som hevder at det å søke dypere forståelsen er å anbefale for å lykkes best i matematikk. 

Samtidig er det som nevnt også høytpresterende elever som oppgir å ha et instrumentelt syn 
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på matematikk. Mellin- Olsen (1981) hevder at hans funn om I- og S- rasjonale viser at elever 

fint kan lykkes med et instrumentelt syn på matematikken, hvor fokuset er å lære seg nok 

løsningsstrategier for å få god karakter. Dette støttes av Skemp (2006) som hevder at 

viktigheten av forståelsen avhenger av situasjonen. Instrumentell forståelse er ofte enklere å 

oppnå og kan være fordelaktig om målet kun er å få gode resultater over en kortere periode. 

På bakgrunn av egen forskning mener jeg at både Knain & Turmo (2003) og Mellin- Olsen 

(1981) har rett i sine påstander; det er mulig å lykkes med begge synene på matematikk. Vi 

ser også at klart flere elever hevder at matematikk kan løses på ulike måter og med ulike 

strategier og at det er gunstig å kunne flere av disse, men at det heller ikke her finnes noen 

forskjell mellom de som aktivt deltok på PBG og kontrollgruppen. Det at flertallet av 

respondentene er enige med Ole er heller ikke ensbetydende med at disse elevene har 

relasjonelt syn i matematikk, da det å verdsette flere måter å løse en oppgave på kun er én av 

flere tegn på relasjonell forståelse. Samtidig ser vi at dette korrelerer med det elevene har 

svart på andre indikatorer som var ment å måle synet på matematikk, selv om disse 

forskjellene ikke er like store som ved det åpne spørsmålet. Med andre ord er disse 

resultatene indikasjoner på at norske elever har et mer relasjonelt syn på matematikk, uten at 

dette kan hevdes for sikkert. Det blir interessant å se om analyser av fremtidige TIMSS- og 

PISA- undersøkelser finner tilsvarende indikasjoner. 

 

Hvis vi ser på forskjellen mellom elever som ble målt til å ha et relasjonelt syn sammenlignet 

med de som har et instrumentelt syn på matematikk, ser vi at disse har signifikant høyere 

oppfatninger om seg selv enn elever med instrumentelt syn. Dette konstruktet var ment å 

måle oppfatninger knyttet til verdien av ferdigheter, kontroll, mestringsforventning, samt 

målorienterte oppfatninger. Dette kan tolkes som at elever med et relasjonelt syn i større grad 

opplever kontroll og mestringsforventning i faget. Dette er i tråd med tidligere forskning 

presentert i denne undersøkelsen, for eksempel Di Martino & Zan (2010) som hevder at 

elever med et relasjonelt syn søker forståelse og forklaring, og at dette igjen gir en følelse av 

kontroll. Dessuten ser vi at elever som rapporterer et mer relasjonelt syn i snitt høyere verdier 

for samtlige av de fem konstruktene som skulle måle oppfatninger og motivasjon enn elever 

med et mer instrumentelt syn. Dette kan være et argument for at det relasjonelle synet er å 

foretrekke. Samtidig ser vi at det ikke finnes signifikante forskjeller for de andre 

konstruktene enn det som måler oppfatninger om seg selv. Dette bryter med det meste av 

teorien som er presentert i denne oppgaven. Man skulle forvente at elever med et relasjonelt 

syn på matematikk også har andre oppfatninger som er i tråd med premissene for PBG, for 
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eksempel at lærerens rolle er å stille spørsmål som får dem til å reflektere over hvilken 

løsningsstrategi de har valgt eller at man i matematikk må finne metoder og strategier selv. 

Dog er oppfatninger om matematikk som nevnt en del av den tause kunnskapen (Pehkonen, 

2003) som gjør det vanskelig å måle (Goldin, 2004; Hannula, 2001). Dette har ført til at 

forskere gjennom tiden har utviklet ulike definisjoner og modeller av holdninger, samt 

teoretiske verktøy for best å tilpasse egne forskningsdesign (Ajzen, 2005; Di Martino & Zan, 

2007; Hannula, 2004; Hart, 1989; Kislenko, 2009). Dette ble også gjort i denne oppgaven, 

noe som kan ha ført til at operasjonaliseringen av dette begrepet i denne oppgaven ikke var 

tilstrekkelig for å se enda større forskjeller mellom de ulike synene på matematikk. Det ble 

for eksempel vurdert å inkludere spørsmål fra konstruktet "oppfatninger om seg selv" som for 

eksempel: "Når det er noe jeg ikke forstår i matematikk, prøver jeg alltid å finne mer 

informasjon som kan gjøre det klarere" (OECD, 2012) og "Når jeg lærer matematikk, prøver 

jeg å knytte det til noe jeg har lært tidligere" (OECD, 2012). Det ble besluttet å ikke 

inkludere disse og flere andre da det ikke kunne begrunnes med teori presentert i denne 

oppgaven. For eksempel kan det være at flere med instrumentelt syn vil hevde at de søker ny 

informasjon hvis de ikke forstår hva de skal gjøre, uten at dette gir en sterkere relasjonell 

forståelse. Det kan også være at elever sammenligner nye læringsstrategier med gamle, uten 

at disse sees i en matematisk sammenheng. 

 

5.2 Motivasjon 
 

Hva gjelder elever som aktivt eller passivt deltok på PBG så finnes det ingen store forskjeller 

i motivasjonen, hverken generelt eller for de to konstruktene. De som aktivt deltok på PBG 

rapporterte å i snitt ha noe sterkere både indre og ytre motivasjon enn elever i 

kontrollgruppen, men disse forskjellene er ikke statistisk signifikante eller med en 

tilstrekkelig høy verdi for effektstørrelse. Det samme gjelder synet på matematikk, hvor 

elever med et relasjonelt syn ikke skiller seg fra elever med instrumentelt syn. Kjærnsli & 

Olsen (2013) fant i sin studie at variabler knyttet til hva læreren gjør i timen, for eksempel 

knyttet til kognitiv aktivering, har en sammenheng med både indre og ytre motivasjon. Denne 

undersøkelser har ingen funn som indikerer dette. Grunnen kan som tidligere nevnt være at 

det ikke fantes noen store forskjeller mellom de to gruppene hva gjelder oppfatninger 

generelt, og særlig om matematikk i skolen. Hvis du to gruppene har blitt utsatt for relativt lik 

undervisning, er det naturlig at det heller ikke skiller noe på motivasjonen. En annen grunn til 
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at det ikke er store forskjeller i motivasjonen mellom de to gruppene kan være at mens noen 

elever har styrket sin motivasjon, så har andre blitt mindre motiverte. Brekke (1995) påpeker 

at diskusjon og muntlig aktivitet som var et av premissene for PBG også fører til et høyere 

støynivå i klasserommet, som ikke nødvendigvis gagner alle. Det er også viktig å huske at 

slike diskusjoner ikke er en metode for alle, særlig ikke elever med matematikkangst eller 

med språkvansker, men heller et verktøy for å tilfredsstille den metodiske differensieringen 

(Buli- Holmberg & Ekeberg, 2009). Samtidig kan det være elever som opplever et brudd på 

den didaktiske kontrakten, at hvor elevene forventer en annen type undervisning (Bjørkqvist, 

2001). Selv om Blomhøj (1994) hevder at denne kontrakten ofte bør brytes for at læring skal 

skje, kan det være at enkelte elever mister motivasjon når lærer plutselig gjør ting på en 

annen måte. 

 

Vi ser at elever generelt rapporter en sterkere ytre motivasjon enn indre motivasjon. Dette er i 

tråd med funn fra PISA- undersøkelser (Kjærnsli & Olsen, 2013). Samtidig analyserte 

Kjærnsli & Olsen (2013) resultater fra PISA- undersøkelser gjort av norske elever og fant at 

undervisningsaktiviteter som stimulerer kognitiv aktivitet har en sammenheng med indre og 

ytre motivasjon, men at det kunne virke som at å løse standardproblemer eller ferdig oppsatte 

regnestykker i større grad påvirket den ytre motivasjonen. I så måte er det naturlig at den ytre 

motivasjonen er sterkere enn den indre, særlig i klasserom med tradisjonell undervisning. Det 

kan virke som at elever i denne undersøkelsen finner mer vilje til å løse oppgaver for å 

tilfredsstille et mål om belønning, som for eksempel god karakter i faget, heller enn glede av 

matematikken selv. Resultater fra tidligere PISA- undersøkelser viser også at gutter i Norge 

generelt er mer motiverte i matematikk enn jenter, dette gjelder både for den indre og ytre 

motivasjonen (Jensen & Nortvedt, 2013; Kjærnsli & Olsen, 2013), noe som også bekreftes av 

funn fra tidligere TIMSS- undersøkelser (Grønmo et al., 2004; Grønmo & Onstad, 2009). 

Dette gjelder kun for elevene i kontrollgruppen i denne undersøkelsen. Her er effektstørrelsen 

stor og forskjellene er signifikante. Samtidig registrer vi at størrelsen på utvalget for disse to 

gruppene er relativt lav, noe som gjør det vanskelig å si noe om hele utvalget basert på dette 

funnet. Ser vi på elevene som aktivt deltok på PBG ser vi mindre forskjeller, faktisk 

rapporterer jentene i denne gruppen høyere ytre motivasjon enn guttene, selv om effekten er 

liten og forskjellen ikke kan anses som signifikant. Samtidig ser vi i en forskjell mellom 

kjønnene internt, hvor jentene som aktivt deltok på PBG rapporterer en signifikant sterkere 

indre og ytre motivasjon enn jentene kontrollgruppen. Det at tiltaket inkluderte rike 

oppgaver, arbeid i grupper og en lærer som ga større frihet til valg av strategier og metoder, 
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kan ha påvirket enkelte elever mer enn andre, i dette tilfellet også jenter mer enn gutter. Det 

er dog vanskelig å hevde noe for sikkert på bakgrunn av denne undersøkelsen, da målinger 

ikke tyder på noen signifikante forskjeller i oppfatninger knyttet til 

matematikkundervisningen mellom de to gruppene. Det kreves ytterligere undersøkelser for å 

kunne si noe mer om dette. 

 

Skaalvik & Skaalvik (2007) hevder at det ikke finnes noen direkte korrelasjon mellom 

prestasjoner og motivasjon, og argumenterer med at noen elever er fornøyd med karakteren 3 

og mener de ikke kunne gjort det bedre, mens andre blir motiverte til å jobbe enda mer. 

Følgelig hevder de at det ikke mulig å forstå motivasjon uten å ta hensyn til kognitive 

faktorer som forventninger til seg selv og ambisjoner. I denne oppgaven ble ikke forventinger 

til seg selv og ambisjoner målt direkte, og følgelig kreves det mer forskning for å kunne si 

noe om dette. Men funnene i denne undersøkelsen indikerer at prestasjoner påvirker både den 

indre og ytre motivasjonen. Sammenhengen virker å være særlig sterk for den indre 

motivasjon i faget, både for de som aktivt og passivt deltok i PBG rapporterer, hvor 

høytpresterende elever rapporterer å ha en signifikant sterkere indre motivasjon enn 

lavtpresterende i tilsvarende grupper. Vi ser også at lavtpresterende elever som deltok på 

PBG hevder å ha en sterkere indre motivasjon enn tilsvarende elever i kontrollgruppen, med 

en effektstørrelse i underkant av middels. Dette er interessant da man kanskje hadde kunne 

forventet motsatt effekt. Det virker fornuftig å anta at elever med god karakter i faget også i 

større grad opplever mestring ved de alternative undervisningsmetodene. I så måte kan dette 

påvirke den indre motivasjonen i mer positiv retning for elever som opplever mestring i faget. 

Elever som opplever mestring i matematikk vil, ifølge Middleton & Spanias (1999) lettere 

kunne verdsette matematikk enn de elevene som ikke opplever mestring. Men Smith (2009) 

hevder at elever som ikke vet hva de skal gjøre eller mangler mestringsfølelse unngår å jobbe 

med matematikken, noe som går utover motivasjon og interesse i faget. Man skulle kanskje 

tro at elever som ble utsatt for den alternative undervisningen kjente på de samme følelsene, 

de følte at matematikk ble vanskeligere enn om læreren hadde gitt dem ideelle 

løsningsstrategier som de skulle bruke. Slike følelser kan resultere i lavere motivasjon (Lesh 

& Zawojeski, 2007) og gjøre de mindre positive til matematikken (Liljedahl & Hannula, 

2016; Middleton & Spanias, 1999). Med andre ord finnes det flere argumenter for at vi skal 

kunne se en motsatt effekt, at lavtpresterende elever skulle føle seg enda mindre motiverte. 

Som nevnt hevder Wormnes & Manger (2005) at for elever som er indre motivert er 

aktiviteten et mål i seg selv, og at indre motivasjon handler om engasjement og genuin 
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interesse for aktiviteten som skal gjennomføres. I så måte kan det virke av denne 

undersøkelsen som at de lavtpresterende elevene som aktivt deltok på PBG i større grad 

jobbet med de oppgaver som ble gitt og at de ble mer engasjerte enn elever i kontrollgruppen. 

Vi ser også en større forskjell i graden av indre motivasjonen mellom høyt- og 

lavtpresterende elever for de som ikke har deltok på PBG. Dette skyldes blant annet som 

nevnt at lavtpresterende elever som aktivt deltok på PBG har en sterkere indre motivasjon 

enn tilsvarende elever i kontrollgruppen. Grunnet stor spredning kombinert med et relativt 

lavt utvalg for kontrollgruppen kan man ikke i denne undersøkelsen konkludere med at 

forskjellen er signifikant. Samtidig mener jeg at dette er et veldig interessant funn, og det 

ville vært interessant å forske videre med et større utvalg for å se om dette faktisk er tilfellet. 

I så fall er den alternative undervisningen et godt tiltak for å styrke den indre motivasjonen 

hos lavtpresterende elever som har signifikant lavere indre motivasjon enn høytpresterende. 

Dette er i tråd med Kloosterman & Cougan (1994) som påpeker at det ikke finnes noe enkelt 

svar på hvordan man motiverer elever i matematikk, men at det er åpenbart at oppfatninger 

og motivasjon danner et rammeverk som kan brukes for å hjelpe særlig svake elever. 

 

Avslutningsvis kan det hevdes at det er registrert flere interessante funn i denne 

undersøkelsen. Formålet med oppgaven var å se om det var noen forskjeller mellom elever 

som aktivt deltok på PBG og kontrollgruppen. De største forskjellene ser vi når vi gjør 

sammenligninger basert på kjønn og prestasjoner. Hva gjelder kjønn så er det en relativt 

tydelig forskjell hva gjelder motivasjon for jentene i de to gruppene, hvor de som aktivt 

deltok på PBG rapporterer om høyere både indre og ytre motivasjon. Hva gjelder prestasjon 

ser vi at de høytpresterende generelt er mer indre motiverte enn lavtpresterende, og at disse 

forskjellene er større for elever i kontrollgruppen. Samtidig ser vi at lavtpresterende elever 

som aktivt deltok på PBG rapporterer en høyere oppfatning om sosiale sammenhenger enn 

høytpresterende i samme gruppe. Noe ubeleilig var det at det ikke var større forskjeller i 

oppfatninger knyttet til selve undervisningen, da en av forutsetningene for undersøkelsen var 

at det i snitt ble tilbudt mer alternativ undervisning for de som aktivt deltok på PBG. Dette 

gjør det vanskelig å bli overbevist om at utforskende undervisning har en påvirkning på 

oppfatninger og motivasjon i matematikk. Samtidig er det at det ikke finnes noen signifikante 

forskjeller et funn i seg selv, noe som tidligere er diskutert. Hva som eventuelt ble gjort 

annerledes i de to gruppene og hvordan dette påvirker elevene, trengs det ytterligere 

forskning til for å avdekke. 
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6 Oppsummering 
 

Formålet med denne studien var å undersøke om utforskende undervisning påvirker elevenes 

oppfatninger og motivasjon knyttet til matematikk. Dette ble undersøkt gjennom 

problemstillingen "Kan utforskende undervisning føre til endringer i oppfatninger og 

motivasjonen til norske elever i matematikk?". På bakgrunn av funnene fra denne 

undersøkelsen er det vanskelig å hevde noe for sikkert. Generelt viste funnene at det ikke var 

noen signifikante forskjeller mellom de som aktivt deltok på PBG og kontrollgruppen. Det 

viste seg også at det ikke tegn til at det faktisk ble tilbudt mer utforskende undervisning for 

elever i tiltaksgruppen. Dette gjør at det blir vanskeligere å kartlegge forskjeller og effekt på 

bakgrunn av utforskende undervisning. Samtidig finnes det forskjeller mellom de to 

gruppene. Blant annet ser vi at lavtpresterende elever som aktivt deltok på tiltaket har høyere 

indre motivasjon enn tilsvarende elever i kontrollgruppen. Det var også større forskjeller i 

motivasjonen for høyt- og lavtpresterende i kontrollgruppen enn for de som aktivt deltok på 

tiltaket. Samtidig viste undersøkelsen at jentene som aktivt deltok på tiltaket var både mer 

indre og ytre motivert enn jentene i kontrollgruppen. Guttene i undersøkelsen er generelt mer 

motiverte i matematikk enn jenter, men kjønnsforskjellene var kun signifikante for 

kontrollgruppen. Hva gjelder oppfatninger er den tydeligste forskjellen at lavtpresterende 

elever som aktivt deltok på PBG rapporterer en høyere oppfatning om sosiale sammenhenger 

enn høytpresterende i samme gruppe. Dette er et interessant funn som gir implikasjoner for 

videre forskning. Hvis et slikt tiltak kan føre til å utligne kjønnsforskjeller og forskjeller på 

bakgrunn av prestasjon i matematikk, bør det forskes på hvorfor dette skjer og eventuelle 

metoder som kan inkluderes av andre lærere i andre situasjoner som fører til samme 

endringer. 

 

Til slutt vil jeg si at det er interessant at et tiltak det er investert mye tid og penger i ikke 

virker å påvirke læreres oppfatninger om klasseromspraksis og undervisning. Det kan være 

fordi de selv mener at de allerede bruker utforsking som metode i sin praksis, at de mener 

undervisningen ikke har noe for seg eller at den er vanskelig å gjennomføre på grunn av 

mangel på kunnskap eller struktur i norsk skole. Dette mener jeg er interessante spørsmål 

som det bør forskes videre på. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1: oversikt over de ulike konstruktene med tilhørende indikatorer. Kilde for 

indikator står i parentes. Egenutviklet betyr at indikatoren ble utviklet for denne 

undersøkelsen spesielt, da for å måle oppfatninger i tråd med premissene for PBG. Der det 

står at indikatorene er inspirert av andre undersøkelser er disse i utgangspunktet like de som 

brukes i disse undersøkelsen, men hvor ordlyd er justert for best å tilpasse undersøkelsen og 

utvalget. 

Konstrukt Underkonstrukt Indikatorer (med referanse) 

Oppfatninger om 

matematikk i skolen 

1. Om matematikk 

 

2. Om læring og 

problemløsning 

 

3. Om 

matematikkundervisning 

1. Man kan fint få forståelse i 

matematikk ved å gjøre større 

oppgaver, ikke bare oppsatte 

regnestykker (egenutviklet) 

 

1. For å lykkes i matematikk må 

man forstå det man skal lære 

(OECD, 2012) 

 

1. Det er viktig å ikke bare kunne 

formler og regler i matematikk, 

men også forstå hvorfor de er som 

de er (egenutviklet) 

 

1. Matematikk har lite å gjøre med 

hva jeg ellers møter på i livet 

(OECD, 2012) 

 

2. I matematikk bør jeg kunne løse 

større matematiske utfordringer, 

ikke bare regnestykker (TIMSS 

Advanced, 2008) 
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2. Å få riktig svar er det eneste 

viktige i matematikk (egenutviklet) 

 

2. Det er lærerens ansvar at jeg 

lærer matematikk (OECD, 2012) 

 

2. Når jeg arbeider med 

matematikk forventer jeg å bli 

fortalt formler og regler av lærer 

som jeg bruker til å løse oppgaver 

(egenutviklet) 

 

3. Matematikkundervisning 

handler om å gjennomgå nye ting 

hver gang (egenutviklet) 

 

3. Da dere i klassen jobbet med 

tallregning, følte du at dere jobbet 

mest med tekstoppgaver eller 

ferdig oppsatte stykker? (inspirert 

av OECD, 2012) 

 

3. Da dere i klassen jobbet med 

ligninger, følte du at dere jobbet 

mest med tekstoppgaver eller 

ferdig oppsatte stykker? (inspirert 

av OECD, 2012) 

 

3. Da dere i klassen jobbet med 

funksjoner, følte du at dere jobbet 

mest med tekstoppgaver eller 

ferdig oppsatte stykker? (inspirert 

av OECD, 2012) 



	84	

 

3. Da dere i klassen jobbet med 

Pytagorassetningen, følte du at 

dere jobbet mest med 

tekstoppgaver eller ferdig oppsatte 

stykker? (inspirert av OECD, 

2012) 

 

3. Hvordan foregår 

matematikkundervisningen i ditt 

klasserom? 

I grupper 

Alene 

I par 

Lærer underviser (OECD, 2012) 

 

3. Hvor ofte forventer du å jobbe 

med følgende oppgaver i 

matematikktimene? 

Oppgaver fra virkeligheten 

Ferdig oppsatte regnestykker 

(egenutviklet) 

Oppfatninger om 

sosiale 

sammenhenger 

1. Om lærerens rolle 

 

2. Om medelevers rolle 

 

3. De sosiomatematiske 

normene i klasserommet 

1. Læreren stiller spørsmål som får 

oss til å reflektere over oppgaven 

eller problemet (TIMSS Advanced, 

2008) 

 

1. Læreren ber oss i stor grad om å 

vise hvordan vi har tenkt og 

resonnert (Inspirert av TIMSS 

Advanced, 2008) 
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1. Læreren gir oppgaver som vi må̊ 

bruke god tid på̊ å reflektere over 

(TIMSS Advanced, 2008) 

 

1. Læreren gir oss oppgaver som 

ikke umiddelbart har noen opplagt 

løsningsmåte (TIMSS Advanced, 

2008) 

 

1. I mattetimene jobber vi med 

større matematiske utfordringer 

som inkluderer flere deler av 

læreboka samtidig (Inspirert av 

TIMSS Advanced, 2008) 

 

2. Læreren får oss til å arbeide i 

små̊ grupper for å komme fram til 

en felles løsning på̊ et problem 

eller en oppgave (egenutviklet) 

 

3. Jeg må være aktiv i egen læring 

(OECD, 2012) 

 

3. Når jeg arbeider med 

matematikk må jeg finne metodene 

og løsningene selv (egenutviklet) 

Oppfatninger om 

seg selv 

1. Oppfatninger knyttet til 

verdien av ferdigheter 

 

2. Deres målorienterte 

oppfatninger relatert til 

matematikk 

 

1. Forståelse handler om å gjøre 

mange nok oppgaver (OECD, 

2012) 

 

1. For å lykkes i matematikk må 

man pugge det man skal lære 

(OECD, 2012) 
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3. Oppfatninger knyttet til 

kontroll 

 

4. Oppfatninger knyttet til 

mestringsforventninger 

 

2. Når det er noe jeg ikke forstår i 

matematikk, prøver jeg alltid å 

finne mer informasjon som kan 

gjøre det klarere (OECD, 2012) 

 

2. Når jeg lærer matematikk, 

prøver jeg å knytte det til noe jeg 

har lært tidligere (OECD, 2012) 

 

2. Læreren gir oppgaver som 

krever at vi bruker det vi har lært, i 

nye sammenhenger (TIMSS 

Advanced, 2008) 

 

2. Hvis jeg ikke får til en oppgave i 

matematikk, prøver jeg ut nye 

måter å komme fram til svaret 

(OECD, 2012) 

 

3. Jeg setter meg mål før hver 

matematikktime og prøver alltid å 

oppnå disse målene (OECD, 2012) 

 

3. Noen mennesker er født flinkere 

i matematikk enn andre (inspirert 

av PISA (OECD, 2012)) 

 

3. Når jeg arbeider med 

matematikk, kontrollerer jeg meg 

selv for å se om jeg husker det jeg 

allerede har gjort (OECD, 2012) 
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4. Hvis jeg jobber godt nok i 

matematikktimene vil jeg alltid 

forstå det vi skal lære (OECD, 

2012) 

Indre motivasjon  Jeg ser frem til 

matematikkundervisningen 

(OECD, 2012) 

  

Jeg liker bøker om matematikk 

(OECD, 2012)  

 

Jeg arbeider med matematikk fordi 

jeg liker det (OECD, 2012) 

 

Jeg er interessert i det jeg lærer i 

matematikk (OECD, 2012) 

 

Når jeg arbeider med matematikk, 

prøver jeg å finne ut hvilke 

begreper jeg ikke har forstått 

ordentlig (OECD, 2012) 

 

Matematikk er interessant (TIMSS 

Advanced, 2008) 

 

Matematikk gir meg glede (TIMSS 

Advanced, 2008) 

 

Matematikk gjør meg nysgjerrig 

(inspirert av PISA (OECD, 2012)) 
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Jeg tenker på hvordan den 

matematikken jeg har lært, kan 

brukes i dagliglivet (OECD, 2012) 

 

Uansett hvilken jobb jeg får i 

fremtiden vil matematikk være 

nyttig for meg (inspirert av PISA 

(OECD, 2012)) 

Ytre motivasjon  Når jeg leser til en 

matematikkprøve, prøver jeg å 

finne ut hva som er viktigst å lære 

(OECD, 2012) 

 

Å lære matematikk er viktig for 

meg, fordi det vil gjøre det enklere 

å gjøre det bra i andre fag på 

skolen (TIMSS Advanced, 2008) 

 

Å lære matematikk er viktig for 

meg, fordi det vil bedre mine 

yrkesmuligheter (OECD, 2012) 

 

Jeg lærer matematikk fordi jeg vil 

ha god karakter (OECD, 2012) 

 

Det er viktig for meg å ikke være 

noe dårligere enn andre i klassen i 

matematikk (OECD, 2012) 
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Vedlegg 2: Sjekk av normalfordeling for de ulike konstruktene. Det ble også gjort tilsvarende 

tester for høyt- og lavtpresterende elever, gutter og jenter, samt aktiv eller passiv deltagelse i 

PBG. Da dette resulterte i ytterligere 36 diagrammer ble det besluttet for omfattende å 

inkludere disse som vedlegg. 
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Vedlegg 3: Spørreskjemaet som ble brukt i undersøkelsen. 
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