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Abstract 
 
The purpose of this essay was to understand why the pupils of upper secondary school are 
unable to pass the Mathematics A level. As method, I chose interviews, since the personal and 
various experiences of the informants are very important for the validity of this essay.  
This study has shown that the students lack motivation and consider Matematics boring. They 
haven’t been able to fathom the connection between the subject and how it van be used in 
everyday life. If the pupils’ are to pass their Mathematics A level, they need time, further 
recourses and teachers who are apt and attentive pedagogues. 
Additionally, the teachers need more knowledge when it comes to methodology and didactic 
styles. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete var att få veta varför eleverna inte klarar kursen Matematik A 
på gymnasiet.  
Som metod valde jag intervju för att det var viktigt få svar på informanternas olika 
erfarenheter av sin matematikundervisning. 
Studien har visat att eleverna saknar motivation och tycker att matematik är tråkigt. De har 
inte förstått kopplingen matematik och vardag. 
För att eleverna ska klara Matematik A behövs tid, resurser och lärare med ett bra arbetssätt. 
Dessutom behövs mer kunskap om olika lärstilar för lärarna. 
 
Nyckelord: matematik, betyg, lärstil, kompetensutveckling. 
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1. Inledning 
 
Jag arbetar delvis som resurslärare sedan några år och har märkt att många elever har problem 
med gymnasiekursen Matematik A fastän de har godkänt betyg från grundskolan. I detta 
examensarbete ska jag försöka ta reda på vad som har hänt några av de elever som jag stött 
på. Våra elever kommer från flera olika grundskolor. 
 

1.1 Frågeställning 
Varför klarar inte vissa elever som fått godkänt i grundskolan av gymnasiets Matematik A? 
Sekundär fråga: Hur kan vi pedagoger hjälpa de elever som inte klarar Matematik A? 
 

1.2 Syfte 
Syftet är att få kunskap om hur vi pedagoger kan hjälpa elever att klara matematiken att och 
få vetskap om vad som gått fel för eleverna som har problem med matematik. Denna kunskap 
kan få konsekvenser för den pedagogiska praktiken genom ett förändrat arbetssätt hos 
matematiklärare. 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Rapport 251 
2005 
Katarina Kjellström har sammanställt Skolverkets Nationella utvärdering i matematik, NU-
03. Ämnet matematik har studerats i flera olika studier både nationellt och internationellt. I 
Skolverkets studie NU-03, har utvärderingen jämförts med den som gjordes 1992.  
 
Sedan 1992 har vårt samhälle förändrats och det har påverkat allas livsvillkor. Skolans 
uppdrag har förändrats med omformulerade uppdrag, ny läroplan, nytt betygssystem och 
ändrade förutsättningar. Lärarutbildningen har också förändrats och kommunerna har blivit 
skolans huvudman. 
I NU-03 undersöktes hur eleverna når de mål som styrdokumenten anger och ta reda på 
situationen för de elever som inte når målen. Det användes enkäter för lärarna och eleverna, 
de Nationella ämnesproven för åren 2001, 2002, 2003 och andra prov ingick i studien. 
En del av proven fick omformuleras på grund av förändringarna i kursplaner och läroplaner. 
Skillnader i kursplanerna mellan Lgr 80 och Lpo 94 är stora. I Lgr 80 fanns detaljerad 
anvisning om vad som skulle göras i varje stadium, dvs låg-, mellan- och högstadium, 
dessutom fanns anvisningar om vilken kunskap eleven skulle ha, vad som var nödvändigt och 
vad som var önskvärt.  
 
I den läroplan som finns sedan 1994, Lpo 94, och som reviderats 2000 finns det övergripande 
mål att sträva mot, och mål att sträva mot för de olika områdena i matematiken. Det finns inga 
detaljerade anvisningar som tidigare utan betoningen är den kunskapande processen, dvs att 
det är viktigare att veta hur eleverna kommer fram till sina lösningar. Det finns inget skrivet 
om hur skolan ska arbeta för att nå de mål matematiken har. I Kursplan 2000 betonas att 
eleverna har begreppsförståelse och kan kommunicera sin matematiska färdighet och anger 
bara vilka mål eleven ska uppnå och sträva mot. Ett av grundskolans mål betonar elevens 
kommunikativa kunskaper i matematik: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter 
genomgången grundskola behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa 
det i vardagslivet” (Lpo 94, 2006). 
Från Lgr 80 till Lpo 94 har också ett nytt betygssystem införts, från regelstyrt till mål- och 
resultatorienterat. Detta innebär att idag kan elever bli utan betyg då de inte nått målen i 
årskurs 9, tidigare fick alla elever betyg. 
 
Sverige har deltagit i flera studier som har jämfört elevernas matematiska kunskaper. Detta 
skedde första gången 1964, men även 1985, 1995 och 2003 har Sverige deltagit. 1964 låg 
våra svenska ungdomar långt ner i listan, samma var resultatet 1980. På grund av detta satte 
politikerna till åtgärder för att höja lärarnas kompetens och 1995 hade ungdomarna höjt sig 
till genomsnittet av de deltagande. Det som då var markant var att våra flickor och pojkar 
hade liten skillnad i sina prestationer medan de andra ländernas deltagande ungdomar hade 
större skillnader mellan könen. 
Vid senaste undersökningen 2003 hade våra ungdomar sämre resultat än 1995 men ingen 
förändring hade skett mellan könen. Vid en annan studie, PISA 2000, låg de svenska 
ungdomarnas prestation över OECD-genomsnittet men samtidigt var deras intresse och 
självuppfattning i matematik lägre än OECD-genomsnittet. 
Övergripande kan sägas sedan 1970 har ungdomarnas matematikkunskaper varit ökande men 
under 1990-talet försämrades den. 
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Vid en jämförelse mellan de nationella proven 2001, 2002 och 2003 och slutbetygen för de 
årskullarna är skillnaden mellan dessa grupper liten. Mellan 10-15 procent av eleverna 
klarade inte Godkänd på det nationella provet medan 6,3-6,8 procent av eleverna inte fick 
något slutbetyg. Ändå anges det i kursplanen vad eleverna minst ska uppnå för att få betyg i 
årskurs nio. 
Vid undersökningen 2003 var det ett ovanligt stort bortfall på grund av att ett delprov fanns 
ute på internet innan provdatumet. Jämförelser i slutbetyg mellan bortfallsgruppen och 
gruppen som rapporterades var markant. I bortfallsgruppen saknade 9 procent slutbetyg 
medan i den andra gruppen var 2 procent saknade slutbetyg. Ett av delproven i matematik 
innehöll mycket text och även i ämnet svenska visade det sig i NU-03 att elevernas 
läskunnighet hade försämrats. 
Sedan 1992 har gruppen med svagpresterande elever ökat och den högpresterande gruppen 
minskat. Medelvärdet för proven hade minskat 2003 jämfört med 1992 samtidigt har andelen 
elever ökat som inte svarar på frågorna i proven. 
Anledningen till att elever idag är sämre på att lösa uppgifter tror Kjellström att det beror på 
att idag använder elever miniräknare och därför inte klarar uppgifter med huvudräkning och 
att det inte diskuteras i undervisningen hur uppgifter kan lösas. 
 
Enligt NU-03 tror eleverna sig ha användning av ämnet matematik. Det är i det ämnet de lär 
sig mest och vill också lära sig mer. På lektionerna arbetar eleven oftast ensam och ibland i 
grupp. Ämnet matematik diskuteras lite och eleverna kan inte påverka hur de ska arbeta eller 
ämnets innehåll. Matematik är svårt och eleverna behöver mer tid, de har många läxor och 
mycket prov. Eleverna tycker ämnet är tråkigt och lektionerna går långsamt och ofta är det 
oroligt på lektionen. Eleverna inser att de skulle kunna göra bättre ifrån sig om de bara ville. 
Vad eleverna tycker om ämnet matematik är blandat. De vill lära sig mer men samtidigt 
tycker 55 procent att mycket är onödigt av det som de lär sig. Det är en ökning sedan 1992. 
Vid senaste undersökningen är fler nöjda med vad de gjort samtidigt som också fler tycker att 
de kunde ha ansträngt sig mer. Fler elever ger upp de svåra uppgifterna är tidigare. 
Eleverna upplever sig ha lika bra tillgång till hjälp på lektionerna som tidigare samtidigt som 
de vill lära sig mer.  
 
Matematik anses av eleverna vara ett av de svåraste ämnena i skolan och 80-90 procent anser 
att läraren undervisar bra. Den bra läraren förklarar och kopplar matematiken till vardagen, 
samtidigt engagerar den eleverna och eleverna blir mer intresserade av ämnet. Läraren tar 
reda på elevens förkunskaper, tar sig tid med eleven och ger tydlig information om vad som 
krävs av eleven för att nå betyg. Den bra läraren låter eleverna påverka arbetssätt, innehåll 
och delta i planeringen. Lektioner med denne lärare är lugnare och de har en bra 
kommunikation, undervisningen innehåller mer grupparbeten och diskussioner blandat med 
enskilt arbete. 
Läraren varierar undervisningen mer och använder både lärobok och andra arbetsformer. 
 
NU-03 har studerat materialet från de lärare som anses undervisa bra. Det som är markant för 
de lärarna är att de har en mer varierad undervisning och använder flera metoder för 
bedömning. De trivs med sitt arbete och tycker det är roligt att undervisa samtidigt som de 
tycker det är krävande. De har oftare genomgångar och låter eleverna redovisa för varandra 
oftare än genomsnittet. Dessa lärare ingår i en ämnesgrupp där de planerar det pedagogiska 
arbetet och undervisningen, detta är vanligare än genomsnittet i undersökningen. 
 
De elever som inte tycker att läraren undervisar bra berättar att matematikarbetet är ensamt 
och de arbetar bara i läroboken. De får lösa uppgifterna själva och det är oroligt i 
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klassrummet. De tycker oftare att matematik är svårt och ger ofta upp vid svåra uppgifter. De 
tycker också att matematikämnet får mycket tid och har svårt att komma igång på lektionerna. 
De tycker de får lära sig många onödiga saker och lyssnar inte på läraren. 
 
Kompetensen hos lärarna har sjunkit sedan 1992. Enligt NU-03 hade 78 procent av lärarna 
behörighet medan det 2003 var 68 procent. Dessutom har lärarnas utbildningsnivå sjunkit och 
många av lärarna har färre tjänsteår. Detta gör att de bara har undervisat enligt den nya 
läroplanen och har få erfarenheter. 
Dagens lärare tycker att de har tillräcklig kompetens för att undervisa men en tredjedel av 
dem anser att de inte har tillräcklig kompetens för att upptäcka elever med särskilda behov 
och använda datorn i undervisningen. 
Dessa lärare tycker det är svårare nu att hjälpa alla eleverna med deras olika behov än för 10 
år sedan. De vill ha fler speciallärare så att de kan få mer tid att arbeta med de elever som 
behöver mer hjälp. Lärarna vill även ha fortbildning i didaktik och specialpedagogik. 
 
I kursplanen för matematik ligger fokus på kommunikation visar NU-03, men det har inte 
lärarna anammat. Det vanligaste arbetssättet för en elev är enskilt arbete i sin arbetsbok och 
gemensamma genomgångar av läraren har minskat. Även kommunikationen mellan eleverna 
har minskat, det är ovanligt att eleverna redovisar uppgifter inför klassen eller diskuterar 
lösningar på uppgifter. Muntlig kommunikation framskrivs tydligare i kursplan och 
betygskriterierna 2003, ändå har detta minskat i undervisningen. 
Sedan 1992 har det traditionella arbetssättet minskat – läraren leder lektionen och eleverna 
lyssnar och svarar – men både lärare och elever är överens om hur ofta olika arbetsformer 
används. Lärarna tycker dock att diskussioner och grupparbeten används mer än vad eleverna 
tycker. I och med att de lärarledda genomgångarna har minskat har också ensamarbetet ökat. 
Att arbeta i grupp har inte blivit vanligare sedan 1992 och lärarna tycker att det skulle vara 
värdefullt att eleverna ska få prova det, men känner sig för stressade för att låta dem använda 
sig av arbetssättet. 
 
De elever som har högre betyg upplever att de har litet inflytande på undervisningen. Lärarens 
mesta tid går till de svagpresterande eleverna. 
Att påverka innehållet i matematiken anser sig 79 procent av MVG-eleverna kunna göra 
medan endast 52 procent av elever utan slutbetyg kan göra det. 
De elever som saknar slutbetyg får anpassad undervisning och ingår i mindre grupper. De 
använder också läroboken i mindre utsträckning. 
Det är ovanligare med läxor i matematik 2003 jämfört med den nationella undersökningen 
1992 
 
Traditionellt sett används prov som grund för betygssättning men det behövs fler och andra 
sätt att kunna utvärdera elevers kunskap. Med andra arbetsformer behövs också andra 
modeller för bedömningen och det måste då också klargöras för eleverna så de förstår att alla 
arbetsformer ligger till grund för bedömningarna. Eleverna anser ofta att de får rättvist betyg i 
matematik. Det var en större andel av eleverna som fick betyget Godkänd i matematik än i de 
andra ämnena som undersöktes. Av dem som inte uppnått målen var det 84 procent som 
ansåg att de var värda Godkänd eller mer. 
 

2.2 Svårt att lära – lätt att undervisa? NCM-rapport 2001:1 
Göran Emanuelsson har skrivit rapporten ”Svårt att lära – lätt att undervisa”. Där beskrivs hur 
fortbildning och kompetensutveckling har skett inom matematik sedan 1965 till 2000.  
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Förskolorna har inte fått någon som helst fortbildning sedan 1965 i ämnet matematik. 
Tidningen Nämnaren innehåller artiklar för förskolan men kommunerna utnyttjar inte detta. 
 
När Lgr 69 infördes fick alla matematiklärare fortbildning, dvs den nådde 40 000 lärare. Den 
var dock enbart inriktad på ämnet matematik. När sedan Lgr80 infördes gavs ingen 
fortbildning trots förändrad kursplan. När Lpo 94 skulle införas påbörjades det att ta fram ett 
material, men det stoppades då Skolverket trodde det skulle uppfattas som styrande. 
De texter som framtagits innehöll konkretisering och tolkning av kursplaner och vilka 
områden som svensk matematikundervisning behövde utvecklas på. Allt material som tagits 
fram för att underlätta kursplanebyten har kommit för sent för att kunna användas enligt 
Emanuelsson. Detta material borde ha kommit i samband med kursplanerna ändrats eller allra 
helst innan för att vara till stöd för alla som arbetar med matematik. Inga resurser har satts in 
för att underlätta arbetet med kursplanerna efter revisionen 2000.  
 
Emanuelsson har gett förslag på att resurser bör satsas på undervisning i mindre grupper och 
stödundervisning men det har istället blivit tvärtom. Flera undersökningar har gett förslag på 
olika förbättringsåtgärder men som inte har antagits eller bara genomförts till viss del och då 
inte gett full utdelning. 
När kommunerna fick ansvaret för grundskolan 1991 och då även för lärarnas fortbildning 
samtidigt som alla neddragningar skedde fanns det inte många kommuner som satsade på 
fortbildning. Av alla tillgängliga resurser mellan åren 1986-1991 satsades ungefär 1 procent 
på matematiken. Detta visar att forskning och utbildning både av elever och utbildare har 
eftersatts och har fortsatt till idag. 
Mellan 1965 och 1994 har endast revisioner på kursplan Lgy65 genomförts. Många lärare 
inom matematik hängde med i teknikutvecklingen i data och därmed fått minskat utrymme för 
fortbildning och utveckling i matematik.  
 
När Emanuelsson tittar tillbaka på svensk matematikutbildning sedan 1965 ser han 
brandkårsutryckningar och punktinsatser. Inga samband har funnits med att arbeta långsiktigt 
inom matematiken. Alla insatser för att underlätta kursplanebyten har kommit för sent för att 
kunna användas. 
Alla inom utbildningsväsendet tycker att matematik är ett viktigt ämne men ingen långsiktig 
planering finns. Pengar har istället satsats på naturvetenskap, teknik och IT. Konstigt nog har 
det ansetts vara lätt att lära ut matematik men svårt att lära sig har Emanuelsson erfarit. 
 
För matematiklärare finns tidskriften Nämnaren. Denna tidskrift tar upp nya idéer som kan 
införlivas i undervisningen och används av lärarna för att utöka sin kompetens. Tidningen tar 
upp aktuella nyheter och når rätt personer. Dessutom finns temanummer av Nämnaren, en 
databas för skolutveckling och möjligheter på internet. Tyvärr har få kommuner använts sig 
av den kompetens som finns att få via Nämnaren. 
Många matematiklärare anser det vara en av arbetslivets största upplevelser att få vara med på 
en matematikbiennal. Den första ägde rum 1980 och på dessa möten kommer den 
matematikintresserade i centrum och får kontakt med utvecklingen i matematik både 
internationellt som nationellt.  
 
Sedan skolan gått från central till decentraliserad styrning 1991 har kompetensinsatsernas 
ansvar varit oklara. Det har skrivits mycket om elevernas dåliga resultat i matematik, 
matematikens betydelse och lärarnas stödbehov men inte uppmärksammats förrän i slutet av 
1990-talet. Då togs beslut på att satsa på ett nationellt resurscentrum. Behovet av 
kompetensutveckling de senaste 35 åren har inte tagits på allvar. Det visar den så kallade 



 - 6 -  

matematikkrisen, dvs i antal icke godkända nationella prov, högskolelevers dåliga 
matematikkunskaper mm. Ett särskilt allvarligt problem är alla de elever som inte når målen i 
matematik oberoende av skolform. 
 
De resurser och engagerade personer som vill göra något tas sällan tillvara. Det finns material 
av olika slag att tillgå från olika håll men används sällan. Kompetensutveckling i matematik 
är inte högprioriterat i kommunerna och den information som biennalens deltagare får når 
oftast bara de elever vars lärare besökt biennalen. 
Utvecklingen i svensk matematikutbildning har stora brister, men det finns också ett stort 
intresse bland de matematikintresserade. Kunskap om hur elever lär i olika åldrar har ökat 
bland dem och den traditionella undervisningsmetoden passar inte alltid. 
 
Det har skett en förändring och flera initiativ har tagits för att börja lösa problemen med 
svensk matematikutbildning. Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, startades 
1998 av regeringen och finns vid Göteborgs universitet. NCM:s verksamhet bygger på 
erfarenheter och kunnande inom Nämnaren. Både Nämnaren och Nämnaren Tema har 
utvecklats för att också passa förskolan och gymnasiet förutom grundskolan. Resurscentret 
ska vara en resurs för alla inom matematik genom sin webbplats, böcker, tidskrifter mm och 
kontinuerligt utvecklas. För att NCM ska kunna genomföra konkreta åtgärder som efterfrågas 
måste de få större bidrag. Skolverket fick medel av regeringen 2001 för att satsa på 
basfärdigheter i matematik m fl ämnen och ytterliggare medel för att utveckla 
matematikundervisningen. Dessa insatser ska samordnas med NCM men det är inte klart i 
vilken omfattning. 
 

2.3 Inlärning på elevers villkor 
Lena Boström och Hans Wallenberg har skrivit boken Inlärning på elevers villkor. Denna bok 
tar upp vilka olika inlärningsstilar vi som människor har. De olika typerna är taktil, 
kinestetisk, auditiv och visuell. Den taktile lär sig med att använda händerna, den kinestetiske 
lär sig genom att praktisera eller med känslorna, den auditive lär sig med hörseln och den 
visuelle med ögonen. Ofta är vi inte enbart en av dessa stilar utan en blandning med en som är 
övergripande.  
Som lärare är det då viktigt att kunna tillgodose alla dessa elevers inlärningsstilar på rätt sätt i 
undervisningen. 
Citatet ”Skolan är för eleverna början på ett livslångt lärande, och många elever har idag 
kunskaper och erfarenheter när de kommer till skolan” (sid 56, Boström, Wallenberg, 2005), 
ur boken säger mycket om hur viktigt det är att varje elev får utvecklas på sina egna villkor.  
 

2.4 Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik, NCM rapport 
2002:2 
Denna NCM-rapport har Görel Sterner och Ingvar Lundberg skrivit. Den handlar om vilken 
sorts kompetensutveckling matematiklärare kan behöva för att underlätta för elever med läs- 
och skrivsvårigheter.  
Språket har en viktig roll i matematiken för att förstå alla begrepp inom matematiken. Med 
språket ska eleverna kunna uttrycka sig både muntligt och skriftligt och når då en djupare 
förståelse i matematik. I matematiken används symboler med olika innebörd och dessa är 
viktiga att eleverna förstår och vilken relation de har med de andra symbolerna som används i 
det matematiska språket. Det är viktigt att läraren använder en varierande undervisning med 
både objekt och abstrakt material för att öka elevernas kunnande. 
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Att förstå en matematisk text ställer krav på läsarens läsförståelse. Texten ska kunna 
översättas till en abstrakt matematisk modell som en elev med lässvårigheter kan ha svårt att 
klara på egen hand. Övning på sådana texter och att få en lässtrategi som passar eleven är 
viktigt. Att lära matematik handlar om att förstå talens olika innebörd och att de hänger 
samman med resultatet. Dessutom behöver eleverna ha förmågan att använda talen i olika 
operationer och förstå resultat. För att eleverna ska få en bra taluppfattning har läraren en 
viktig roll att fylla. Eleverna måste få jobba muntligt och laborativt och arbeta vidare på 
tidigare kunskap. De elever som har olika läs- och skrivsvårigheter måste tas särskild hänsyn 
till så att de inte fastnar i felaktiga arbetssätt. 
 
Eleverna går från att räkna med hjälp av fingrarna till automatiserad räkning. De elever som 
har svårigheter kan ibland relateras till långsam inlärning, bristande undervisning eller andra 
problem. De elever som har dyslexi kan ha svårt att automatisera talfakta. Det har med 
funktionshindret att göra och kan ställa till med olika problem, samtidigt kan de vara duktiga 
på matematiska resonemang men ha problem med uppgifter som har med minnet att göra. 
 

2.5 Lusten att lära – med fokus på matematik, Skolverkets rapport 
nr 221 
Skolverket har genom kvalitetsgranskningen 2001-2002 sett att elever ”i allmänhet känner 
lust att lära och har tillit till sin förmåga att lära” (sid 54, Skolverket rapport 221). Variationen 
i att lära sig matematik är stor samma gäller tilliten till sin förmåga i matematik. De yngre 
elevernas lust och tillit förändras genom åren i skolan särskilt i matematik. 
Lärandemiljön för eleverna bör vara varierad och det finns ingen modell som är ”rätt”. 
Matematik är oftast att räkna i en bok, detta är inte alltid något negativt. Det är positivt när 
svaret är rätt när eleven jämför med facit. Besvärligt blir det när det är fel och eleven inte 
förstår och inte vet vad de ska använda matematikuppgifterna det till i vardagslivet.  
I de yngre skolåren vill eleverna lära men ju äldre de blir förändras det och handlar mer om 
prestation och det påverkar deras motivation. Detta är resultatet av det system vi befinner oss 
i. 
 
Ett flertal faktorer samverkar för att eleven ska ha lust att lära. En faktor är förståelsen av vad 
eleven gör och kan, det påverkar lärandet positivt. Eleven bör få uppgifter i rätt nivå med 
dennes kunskaper. Uppgifterna bör vara utmanande och inte för lite utmanande, då tappar 
eleven lust och motivation, samtidigt måste läraren tänka på de olika nivåer eleverna ligger på 
så att inte det blir för svårt eller lätt för dem. 
Elevernas självtillit är den viktigaste faktorn för lusten att lära enligt Skolverkets rapport. 
Med god självtillit kan eleven klara svårare uppgifter liksom låg sänker elevens 
prestationsförmåga. När eleven lyckas lösa ett matematiskt problem kan det leda till att hitta 
nya utmaningar som ökar lusten att lära. 
Relevans och begriplighet av matematikens innehåll är en annan viktig faktor. När eleven 
förstår stärker det elevens motivation och lust, detsamma gäller tvärtom. 
Flexibel och varierad undervisning gör att eleverna i mindre utsträckning upplever 
matematiken monoton. Här behövs utbildning om olika lärstilar. 
 
Ännu en faktor som påverkar är kommunikation, där eleverna får diskutera utifrån deras 
perspektiv och där de är aktiva upplever eleverna som positivt men förekommer sällan i 
undervisningen. Elever uppfattar att det är positivt när de får påverka och vara delaktiga i 
undervisningen. Detta gäller både innehållet och hur eleverna redovisar. 
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Återkopplingar från prov och arbeten inom matematiken behöver varieras. Traditionella 
prov och arbetsuppgifter behöver kompletteras med andra sätt att utvärdera elevernas 
kunskaper. 
Skolans arbetsmiljö är viktig och eleverna behöver både tid och arbetsro. Att bli positivt 
bemött hjälper eleven att behålla tron på sig själv. 
Enligt eleverna är läraren den viktigaste framgångsfaktorn för elevens lust att lära. Eleverna 
önskar sig en lärare som är engagerad och som inspirerar eleverna till att vilja lära mer. Lärare 
som kan koppla matematik till verkligheten, visar hur matematik används och kan förklara för 
dem som har svårt att förstå är optimalt. Eleverna har också ett ansvar för att samspelet i 
undervisningen ska fungera. Läraren ska vara öppen för nya kunskaper i sitt ämne och kunna 
omvandla det och låta eleverna ta del av det. Genom varierade undervisningsmetoder som 
passar elevgrupperna anpassar läraren sin undervisning och därmed ökar lusten att lära. 
 
För dessa faktorer har alla ansvar för som verkar inom skolans värld, från politiker till den 
enskilde läraren, eleven och föräldern. Detta långsiktiga arbete kan göras genom förbättrad 
grundutbildning, långsiktig kompetensutveckling och ökade diskussioner mellan lärare och 
lärare och forskare.  
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3. Metod 
Valet av metod till min studie var svårt. Fördelen med intervjuer är att informationen som 
erhålls är djup och det är enklare för eleverna att säga sin åsikt. Att välja enkät skulle ha gett 
bred information men inte gett något djup i resultatet, t ex att Emelie hade flyttat många 
gånger i grundskolan. Orsaken till att jag inte valde enkät är att jag upptäckte att det skulle bli 
svårt att göra frågor till enkäten. En annan fördel med intervju är att eleverna inte behöver 
fylla i en enkät som många gånger upplevs som svårt och tråkigt. Och är inte eleven observant 
vid besvarandet kan det ge ett stort bortfall om de missar att svara på någon fråga. Nackdelen 
med intervju är också att det är ett fåtal personer som intervjuas och det då inte går att dra 
några generella slutsatser av resultatet. En annan viktig nackdel i denna studie kan också vara 
att informanterna känner mig för väl och då inte vågar säga vad de egentligen vill, på samma 
gång kan detta också vara en fördel då det kan vara enklare för vissa elever som känner mig 
att vara öppna.  
Vid tiden för intervjun undervisade jag inte eleverna och var då inte en myndighetsperson 
som de behövde ta hänsyn till, vilket var viktigt för att inte påverka deras utsagor. 
 
Fördelen med en strukturerad intervju är att informanternas svar kan vara både intressanta och 
lärorika. Som alltid är alla informanterna olika och det visade sig också vid intervjutillfället. 
Några av dem var mer talföra och någon svarade mer enstavigt på frågorna. Det är också 
negativt för resultatet men frågan är om denne elev varit mer benägen att besvara en enkät. 
Att jag var den som intervjuade var också en nackdel då jag inte har någon vana sen tidigare 
och det kan ha påverkat intervjusituationen. Genom att jag kände eleverna kan jag också ha 
påverkat intervjusituationen på ett negativt sätt.  
Genom att genomföra detta examensarbete har jag tagit det av hur viktigt det är att följa 
forskningsmetodikens regler. 
 
Jag valde slutligen intervjuer för att få tillgång till så djup information som möjligt av 
eleverna. Förhoppningen har varit att eleverna skulle känna att de kunnat vara spontana och 
ge dem en möjlighet att själva formulera svar på frågorna (Kvale, 2006).  
 
Syftet var att ta reda på varför de inte klarat kursen Matematik A. Jag har använt mig av 
kvalitativ intervju med öppna frågor, se Bilaga 1. Frågorna har jag delvis plockat från 
litteraturen jag läst och sedan fått hjälp av min förste handledare att sammanställa.  
I intervjun har jag frågat om deras upplevelse av inlärning, lärare, olika räknesätt, föräldrars 
utbildning osv. Bakgrundsinformationen var fasta frågor för att få en gemensam grund till 
arbetet. Ibland var jag tvungen att omformulera de öppna frågorna under intervjun för att 
eleven inte förstod frågan. 
 
Svagheten med min kvalitativa intervju är att det är svårt göra en generell slutsats, och den 
ger smal information när jag inte har en referensgrupp att göra en jämförelse med (Johansson, 
Svedner, 2006), men den ger en bild av varför dessa fem elever inte nått betyget Godkänd i 
Matematik A. 
 
Jag har tagit hänsyn enligt de Forskningsetiska principerna och informanterna har också vetat 
om att deras information endast används av mig i mitt examensarbete (http://www.vr.se). 
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3.1 Urval 
Jag har valt 5 elever som går i årskurs 3 som har betyget IG i Matematik A på det gymnasium 
jag undervisar på. 
 

3.2 Genomförande 
De elever jag har intervjuat har jag träffat och undervisat tidigare år, därmed har vi en bra 
kontakt och kan genomföra intervjuerna. Detta läsår var jag inte undervisande och 
betygssättande för dessa elever. 
 
För att få tillstånd till intervjuerna har jag först kontaktat eleverna och berättat om varför jag 
vill intervjua dem och fått deras samtycke. Därefter har jag kontaktat deras föräldrar på 
telefon och även fått deras samtycke. Både föräldrar och elever har fått veta syftet med 
intervjun (Kvale, 2006), och att all information skulle enbart användas av mig i detta 
examensarbete.  
 
Intervjuerna gjordes i ett grupprum, där ingen av dem haft undervisning, på deras skola. Då 
rummet bokats för detta så blev vi inte störda av någon. När intervjun startade informerade 
jag eleverna igen vad intervjun skulle användas till och frågade igen om jag fick spela in dem. 
Samtliga elever godkände det. Allt eleverna sagt i intervjuerna har behandlats konfidentiellt 
och det har de alla haft vetskap om (Johansson, Svedner, 2006). Intervjuerna tog från 30 
minuter till över en timme beroende på eleven. De fick så lång tid på sig som de behövde. 
 

3.3 Databearbetning 
Samtliga intervjuer har skrivits ordagrant ner i dator. Det är åtskilliga timmar jag tillbringat 
med att lyssna, skriva, spola tillbaka, lyssna, tolka och skriva ner. Det var svårt att höra vissa 
av informanterna för att de svarade tyst eller hade svårt att sitta stilla. Dessutom pratade de 
dialekt som jag då har fått skriva om vissa dialektala ord. Ordföljden är inte förändrad från 
intervjuerna. 
Viss information som jag ansett vara viktig för arbetet har jag tagit med i ett eget avsnitt. 
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4. Resultat 

4.1 Presentation av informanter 
Mina fem informanter kommer från flera olika kommuner. Här presenteras de kort med 
fiktiva namn. 
 
Robert, 17 år, hade godkänt betyg i matematik årskurs 9. Det finns inga läs- och 
skrivsvårigheter i familjen och föräldrarna har vidareutbildat sig efter gymnasiet. Tidigt i 
grundskolan blev han och en klasskamrat utpekade av läraren inför klassen att de var dumma i 
huvudet. Robert klarade betyget G i Matematik A.  
 
Valdemar är 17 år och hade betyget Godkänt i årskurs 9. Föräldrarna har gymnasieutbildning 
och enligt Valdemar själv har han läs- och skrivsvårigheter men detta har inte diagnostiserats. 
Valdemar är mycket skoltrött och har varit det en längre tid.  
 
Torsten är 17 år och hade godkänt betyg i matematik årskurs 9. Modern har 
gymnasieutbildning och fadern grundskoleutbildning. Torsten vet inte om det finns läs- och 
skrivsvårigheter i familjen. Torsten är mycket skoltrött. 
 
Emelie är 17 år och hade betyget Godkänt i matematik i årskurs 9. Modern har 
universitetsutbildning och fadern grundskola. Det finns inga läs- och skrivsvårigheter i 
familjen, alla andra i familjen är duktiga i matematik även syskon. Familjen flyttade många 
gånger under första halvan av hennes grundskoletid. Hon har haft eget boende under 
gymnasietiden och har klarat sin ekonomi bra. 
 
Rustan är 18 år och hade godkänt betyg i matematik årskurs 9. Båda föräldrarna har 
gymnasieutbildning. Det finns läs- och skrivsvårigheter i familjen. Rustan har varit skoltrött 
men idag är han inte det men säger sig vara lika slö ändå. Rustan klarade betyget G i 
Matematik A. 
 

4.2 Intervjuanalys 
På första frågan, Vad är matematik för dig?, till eleverna så upplever jag att de har ett ”men” 
hängande i svaren. De är alla omotiverade till ämnet matematik, det är tråkigt och något som 
man måste göra i skolan, men en av dem vet vad det är och det är Emelie. På nästa fråga, om 
de har någon användning av matematiken utanför skolan, så motsäger sig de andra fyra, de 
stöter på matematiken dagligen. Emelie är mycket medveten vad hon ska använda sin 
matematik till och det är till moms, lån, räntor, klara hushållsbudget mm och vilket hon också 
har gjort under sina gymnasieår fastän hon inte har godkänt betyg i Matematik A. 
Torsten och Rustan har inte fått kopplingen matematik och vardag och tror att ämnet är för att 
de ska få betyg eller att det är ingenting att ha. Där har eleverna inte förstått kopplingen 
vardag och matematik och det i sig är ett problem. Det kan bero på att lärarna har använt sig 
av fel lärstil, (Boström, Wallenberg, 2005), i undervisningen eller att lärarnas kompetens inte 
varit rätt och kunnat engagera eleverna och visa dem hur matematiken påverkar deras vardag. 
 
Vid frågan Hur tror du att det kommer sig att du inte klarade av Ma A kursen?, så upplever 
jag det som att fyra av dem är det motivationen som har varit den stora boven. Tomas till och 
med syftar på att det inte är hans problem, det är tråkigt, och förstår inte att det även är hans 
skyldighet att engagera sig i skolan. De andra erkänner att de inte har något intresse och av 
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den orsaken har de gett upp matematiken. Motivationen för ämnet matematik har försvunnit 
någonstans under deras skolgång och att kunna återupprätta den kräver mycket av både skolan 
och läraren. 
 
Alla eleverna är duktiga på att redovisa hur deras gymnasielärare har undervisat dem och de 
är ganska eniga, dvs läraren har gjort gemensamma genomgångar på tavlan inför klassen och 
sedan så har de fått jobba vidare i matteboken. När sedan kapitlet varit slut har de fått jobba 
med blandade uppgifter och sedan har de haft prov. Någon gruppuppgift har förekommit och 
hjälp har de fått om de bett om det. Några gemensamma diskussioner i klassen om matematik 
har förekommit någon gång säger de. Att de sedan inte förstått undervisningen har berott på 
att någon inte hängde med från början eller att läraren använde fel undervisningsmetod.  
 
Den undervisningsform läraren använde passade egentligen bara Rustan men han tycker ändå 
att han fått för mycket frihet i undervisningen. De andra anser att de skulle ha haft en annan 
pedagogik för att de skulle ha hängt med och förstått. Det som är bra med lärarens 
undervisningsform är att den beskrivs i NU-03 (Kjellström, 2005), som den 
undervisningsform de bra lärarna använder, dvs gemensamma genomgångar.  
Robert anser att han skulle ha fått gå i en liten grupp och jobbat tills han förstått de olika 
kapitlen, Valdemar skulle behövt få praktisk matematik och även Torsten. Torsten tycker ju 
att matematik är så tråkigt att han knappt svarar på frågorna så där får jag ofta ställa frågor där 
han får göra ett val och det är ju inte bra ur forskningssynpunkt. 
 
Matematik är svårt för Emelie och Valdemar, de andra hade problem med ekvationer. Varför 
ekvationer är svårt anser Robert att det är som grekisk skrift, och kan han då inte grekiska är 
det omöjligt att förstå. Ekvationer verkar vara det avsnittet som gjort att de inte kommit 
vidare i matematiken och faktum är att de hade redan gett upp innan de nådde det avsnittet i 
boken. 
När läraren försökte lära dem ekvationer hade de redan gett upp och läraren kunde inte nå 
dem och ge dem förståelsen för avsnittet. Eleverna var förlorade långt innan de svåra kapitlen 
skulle göras. 
 
Ingen av eleverna har något bra förslag på hur läraren skulle ha undervisat dem i det som de 
ansåg vara svårt. Rustan är den ende som tycker att läraren gjorde det rätt bra med 
ekvationsavsnittet. 
 
Emelie och Rustan tycker inte att deras gymnasielärare har anpassat undervisningen för dem. 
Robert brydde sig inte då. Valdemar tyckte inte att han fick hjälp men hans frånvaro var också 
hög. Torsten tror att undervisningen anpassats. Här har de mycket olika uppfattningar om 
undervisningen. 
Det var lätt för eleverna att beskriva den idealiska matematiklektionen, de efterfrågar mer tid, 
praktisk matematik och att nivågruppera eleverna. De vill arbeta både enskilt och i grupp, 
dessutom ska matematikklasserna inte vara för stora. Diskussioner ska finnas men inte i 
helklass för det kan ställa till problem om klassens olika nivåer skiljer sig för mycket. Torsten 
ansåg att det var han som var tvungen att skärpa sig så skulle det bli bra. Rustan skulle aldrig 
kunna tycka om matematik för att det är så drygt. 
 
Robert säger i intervjun: 

”Det var lättare liksom, det som man först får se man ser och man glömmer, man gör 
och man minns.”  
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Denna insikt av Robert är viktig för här säger han hur han behöver få sin kunskap. Detta 
arbetssätt han beskriver har jag hört tidigare och jag anser att det fungerar. Jag har provat det 
själv och som lärare skulle vi komma långt om vi använde oss av detta sätt. 
 

4.3 Kompletterande information från intervjuerna 
Robert berättade efter att jag stängt av bandspelaren att han och en klasskamrat blivit hånade 
av läraren på lågstadiet. 
 
Valdemar anser sig haft svårt med matematiken genom hela skolan; 
”ja jag har haft det genom hela skolan” 
”Jag fick sitta och anstränga mig hur länge som helst på ett tal och de andra hade redan gjort 
halva boken eller nånting.” 
”ja att jag hade typ lärt mig multiplikationstabellen, hade jag lärt mig den så hade allting gått 
mycket lättare. Jag har inte lärt mig den än.” 
 
Emelie flyttade många gånger under sina 6 första skolår, inklusive förskolan; 
”Ja och så flyttade vi mycket när jag var liten, jag hann aldrig få en stadig... Jag gick i 2 år A-
ort, 1,5 år i B-ort, 1 år i Norge och i Norge börjar man skolan ett år tidigare, C-ort 1 år, år 3 
sen 4, innan femman (A-ort igen). Dem åren blev huller om buller.” 
Dessutom berättade Emelie innan intervjun startade att hon blev utpekad av läraren i trean att 
hon inte kunde olika saker inför klassen. Då blev hon rädd och ville inte gå till skolan. 
Under gymnasiet har Emelie haft eget boende på skolorten och skött sin vardagsekonomi. 
 
Rustan har tyckt att matematiken varit tråkig och har inte engagerat sig i det ämnet. 
”Nej, får tänka här, hur långt tillbaks, när jag gick i ettan tvåan vet jag då var jag bäst på matte 
i klassen samma sak i trean, fyran tror jag, sen femman sexan började jag bli lite småslö.  
Vet du varför du blev slö? 
För att det är tråkigt och jag ville inte göra det.” 
 

4.4 Till slut 
När läsåret närmade sig sitt slut, och även gymnasieåren, tog Robert och Rustan tag i 
matematiken och arbetade upp sitt matematikbetyg till G. 
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5. Diskussion 

5.1 Varför klarade inte eleverna Matematik A kursen?  
Det är mycket som har påverkat eleverna sedan de började grundskolan 1996. Innan jag läste 
Emanuelsson rapport, (Emanuelsson, 2001), visste jag inte att så mycket har hänt som har 
påverkat eleverna, dvs samhällets förändring, kommunerna övertog huvudmannaskapet för 
skolan, en ny läroplan, nytt betygssystem och förändrad lärarutbildning. I samma rapport 
beskrivs den så kallade matematikkrisen utifrån dessa olika faktorer, (Emanuelsson, 2001). 
Dessa olika faktorer har tillsammans med andra faktorer, som jag inte definierat i denna 
studie, påverkat deras skolgång. I följande avsnitt avser jag att beskriva hur detta påverkat 
elevernas skolgång. 
 
En bidragande orsak till att eleverna inte klarade Matematik A är att det knappt förekommit 
någon fortbildning inom matematik för lärarna sedan 1991 och ingen fortbildning skett för 
förskolans personal sedan 1965 (Emanuelsson, 2001). Uttalanden som ”Det är otroligt 
tråkigt”, och ”Ja det är väl en bra kunskap men jag har inte varit så engagerad i ämnet” kan 
vara indikationer på att lärarna inte fått någon fortbildning. Med fortbildning kan lärarna få ny 
kunskap och information som behövs för att utveckla sitt ämne och även sin didaktik och i sin 
tur hjälper detta eleverna att inte exempelvis tycka att ämnet är tråkigt. Lärarna efterfrågar 
fortbildning i didaktik i Skolverkets rapport (Kjellström, 2005) och det kan ha behövts för att 
kunna engagera eleverna för ämnet. 
 
Faktumet att lärarnas kompetens i grundskolan är lägre idag än tidigare kan också vara en 
viktig orsak till att eleverna inte klarade matematikkursen på gymnasiet (Kjellström, 2005) 
Med lägre kompetens kan det vara svårare för läraren att använda rätt didaktik och metod i 
undervisningen, dessutom anser sig lärarna inte ha tillräcklig kompetens att upptäcka elever 
med särskilda behov (Kjellström, 2005). Robert hade fått gå i en mindre grupp i åttan och 
nian som benämndes grön grupp. Den gruppen fick varierad undervisning vilket både 
Emanuelsson (Emanuelsson, 2001) och NU-03 (Kjellström, 2005), beskriver vara rätt sätt att 
arbeta på för att nå ett bra resultat för eleverna. Varför får inte fler elever chans att få en bra 
matematikundervisning? 
 
Skolverket har studerat material från de lärare som anses undervisa bra och det som är 
speciellt är att de lärarna har mer varierad undervisning (Kjellström, 2005). Två av 
informanterna beskrev något liknande;  
 

Robert: ”han hade tagit med kuber och sånt”,  
”Det var lättare liksom, det som man först får se man ser och man glömmer, man gör 
och man minns.”  
 
Emelie: ”sen när jag gick i femman då vet jag för då hade jag och en till i min klass vi 
fick jobba enskilt med matte med en annan lärare som var specialiserad på barn och då 
gick det jättebra. 
Vad gjorde den läraren du hade i femman då? 
Vi fick sitta och räkna typ klossar, hus och sånt där, kuvert, temperatur 
Det var praktisk matte och då förstod du? 
Ja då förstod jag.” 
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Dessa lektioner minns verkligen eleverna och har då visat intresse för matematik. Det 
traditionella arbetssättet har minskat ute i skolorna men ändå är det bra för inlärningen, varför 
sker ingen förändring? Desto mer kommunikation som sker mellan lärare och elev och elever 
emellan desto större möjlighet för eleverna att få fler förklaringar till samma fråga 
(Kjellström, 2005). När kommunikationen minskat så har ensamarbetet ökat och det kan vara 
en orsak till att eleverna tycker matematik är tråkigt. 
 
Det traditionella arbetssättet är positivt (Kjellström, 2005) för de elever som har en lärare som 
har genomgångar och det har informanterna haft på gymnasiet, det är de alla ense om. Hur 
kommer det sig då att denna möjlighet ändå inte hjälpt dem? Intervjun har mestadels varit 
inriktad på nuvarande lärares arbetssätt som har genomgångar och ändå är det nio år före som 
också påverkar elevernas syn på och kunskap i matematik. Nuvarande lärares genomgångar 
hade de svårt att förstå om de inte hängde med ifrån början. De som ändå inte förstod kunde 
inte förstå hans sätt att genomföra genomgången på tavlan. Det skulle kunna bero på olika 
lärstilar hos läraren och eleven men också ovanan hos eleven att lyssna på en genomgång. 
 
Emanuelsson skriver i sin rapport, (Emanuelsson, 2001), att stödåtgärder genomförs bara till 
viss del och Emelie är ett klassiskt exempel på detta. 

 
”..och i nian så fick jag inget sommarlov för då gick jag i skolan på sommarlovet liksom 
för att jag skulle kunna gå på gymnasiet.” 

 
Inget gjordes för henne efter klass fem förrän sommarlovet innan gymnasiet. Hade hon fått 
fortsatt stödundervisning följande år efter klass fem kanske hon inte haft lika stora problem 
med matematik. Enligt Emanuelsson är detta vanligt att förbättringar inte genomförs fullt ut 
(Emanuelsson, 2001). En orsak till att det gått så illa för Emelie kan till stor del bero på att 
hon flyttade så många gånger under de fem första åren och då inte fick en kontinuerlig 
matematikundervisning och att lärarna inte hade kompetens nog att upptäcka hennes 
matematikproblem (Kjellström, 2005).  
 
Eleverna har förstått vad de ska ha matematiken till i vardagen och den bra läraren kopplar 
matematiken till vardagen (Kjellström, 2005), och Emelie är den som förstått det allra bäst för 
hon svarar klart och tydligt varför hon behöver matematiken, dvs när hon ska köpa hus, räkna 
moms och skatt och klara hushållsekonomin. Under gymnasieåren har hon haft eget boende 
och fått prova att klara vardagsekonomin och ändå inte klarat matematikkursen. 
 
Grupparbeten är en positiv faktor enligt rapporterna. Då får eleverna diskutera lösningar 
tillsammans och får då fler förklaringar till samma problem. Där påverkar också vilken lärstil 
(Boström, Wallenberg, 2005) eleven har och med fler olika sätt att förklara en uppgift ger det 
eleverna större möjlighet att förstå matematiken. Grupparbeten har förekommit enligt 
informanterna men att genomföra grupparbete på gymnasiet om eleverna inte är vana kan 
vara svårt. 
 

5.2 Hur kan vi hjälpa de elever som inte klarar Matematik A? 
För att kunna hjälpa de elever som har svårigheter med matematiken på gymnasiet krävs både 
resurser och kompetens. Som Emanuelsson, (Emanuelsson, 2001), redovisat i sin rapport så 
görs inget långsiktigt arbete med att hjälpa eleverna med deras problem. På alla skolnivåer 
måste det satsas mer resurser för att hjälpa de elever som har problem med matematik.  
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De elever som lärarna märker har problem på gymnasiet bör få mer tid på sig att klara 
matematiken men då måste också lärarresurser tillsättas.  
 
De lärare som arbetar idag bör få mer fortbildning i matematikdidaktik, lärstilar och 
specialpedagogik. Specialpedagogik och didaktik frågar lärarna efter i NU-03, (Kjellström, 
2005), detta borde skolledningar och kommuner ta på allvar. En lärare vet vad den saknar i 
sitt arbete och det bör uppmärksammas och åtgärdas. Varför märks det inte att Sverige har 
tagit tag i matematikkrisen? 
Det behövs en rejäl satsning på nationell nivå för att inte Sveriges elever ska komma ännu 
längre ner i den internationella jämförelsen.  
 
Av de fem informanter jag intervjuade klarade två av dem med hjälp kursen Matematik A. De 
andra tre hade varken vilja eller ork att försöka klara kursen. 
 
Som lärare kan jag bara fortsätta mitt arbete med att motivera eleverna och ge dem tid att 
arbeta med matematiken. Sedan gäller det också att jag kräver och får kontinuerlig 
kompetensutbildning så att jag kan fortsätta engagera mig i eleverna. 
 

5.3 Slutsatser 
Det här examensarbetet har gjort mig uppmärksam på hur mycket som avgör om en elev 
lyckas eller misslyckas i skolan och jag har som förhoppning att kunna hjälpa ännu fler elever 
med matematik i mitt arbete som resurslärare med den kunskap jag fått. Dessutom vill jag 
försöka få mer uppmärksamhet på problemet i min egen kommun och hoppas att de ansvariga 
tar tag i problemet. 
 
Det behövs engagerade lärare, (Skolverket, 2003), som hjälper eleven i dennes lärstil, 
(Boström, Wallenberg, 2005), och med rätt skolmaterial och tid kan hjälpa eleverna att nå 
betyg i ämnet matematik. Samtidigt behövs tid för lärarna att kunna motivera eleverna att 
jobba med matematik. Det största problemet är att få den tiden av skolledningen för tid kostar. 
Detta är egentligen samhällets/Sveriges lednings ansvar för det är de som förändrat läroplaner 
och lärarutbildningen som lett till vår matematikkris och då borde sätta till mer resurser i hela 
skolsystemet. 
 
Mina informanter har gått i skolan när matematikkrisen uppdagats och har därför också 
drabbats av den (Emanuelsson, 2001). Dessutom har flera faktorer inte varit optimala för dem 
och de har då tappat tron på sig själva. Att de sedan också blivit kallade dumma av lärare eller 
klasskamrater förbättrar inte situationen för dem.  
 
Och jag kan hålla med om att läraren är den viktigaste av dessa som påverkar elevernas lust 
till att lära. Är läraren duktig kan den öka elevernas självtillit och förståelse och då har eleven 
större chans att kunna lära sig matematiken. 
 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 
Då jag inte är utbildad matematiklärare är det svårt att veta vad som behövs forskas vidare på 
men fortsatt forskning inom ämnet matematik och utbildningspedagogik vore ett bra område.  
En annan fråga jag har är: Vilken metod fungerar bäst när gymnasieelever har problem med 
matematik? Allt detta är intressant och delar av detta finns säkert redan och kan förbättras.  
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Det vore också intressant att se vidare på hur mycket både grundskolan och gymnasiet gör för 
att hjälpa de elever som har problem med kursen Matematik A. 
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Bilaga 1 

 
Bakgrundsinformation 
 
Ålder? 
Kön? 
Vilket betyg hade du år 9 i matematik? 
Vilket yrke har din mamma? 
Vilken skolutbildning har din mamma? 
Vilket yrke har din pappa? 
Vilken skolutbildning har din pappa? 
Bor du tillsammans med dina föräldrar? 
Hur gammal var du när de flyttade isär? 
Finns det dyslexi/läs-skrivsvårigheter i din familj? 
 
 
Intervjufrågor 
 
1. Vad är matematik för dig? 
2. Har du någon användning av den kunskap du får i matematik utanför skolan? 
3. Hur tror du att det kommer sig att du inte klarade av Ma A kursen? 
4. Hur bedrevs undervisningen i Ma A? Självständigt arbete? Gemensamma genomgångar på 
tavlan? Hur förklarade läraren matematiken? Förstod du uppgifterna? Arbete i grupp? 
Diskuterades matematiken i klassen? Fick du hjälp av läraren när du körde fast? Vilken hjälp, 
och var det ”rätt” hjälp? 
5. Hur passar undervisningsformen dig? (motivera vad som fungerar bra för ditt lärande och 
vad som inte gör det) 
6. Var det några matematikavsnitt du upplevde var svåra, vilken/vilka i så fall? Varför 
upplevde du just denna/dessa delar som svåra? 
7. Hur undervisade läraren det/de svåra avsnitten?  
8. På vilket sätt tycker du att läraren borde ha undervisat för att underlätta din förståelse för 
avsnittet? 
9. Har undervisningen anpassats till elevernas olika förutsättningar, d.v.s. att vissa har lätt för 
sig i matematik, och andra har det svårare, att vissa arbetar snabbt individuellt och andra 
långsamt? Motivera ditt svar, d.v.s. hur har det tagit sig konkret uttryck i klassrummet?! 
(indirekt ger detta svar på om lärarna tar reda på vad eleverna kan inför att de planerar 
undervisningen). 
10. Kan du berätta hur en idealisk matematiklektion ser ut för dig (dvs där du lär dig massor 
och tycker att matematik är roligt)! Vad gör läraren (hur organiserar läraren elevers lärande), 
jobbar ni enskilt, i grupp eller alla gemensamt? Hur ser kommunikationsklimatet ut i klassen i 
den idealiska matematiklektionen (diskussioner, dialog eller monolog?) 


