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Sammanfattning  
 
Syftet med studien är att se varför så många elever blir underkända i Matematik A på 
gymnasiet. Vidare är syftet att ta reda på elevers och lärares syn på vad detta problem kan 
bero på. 
 
Studien gjordes genom en enkätundersökning med elever och lärare och bearbetades statistisk 
som presenterades i tabeller och diagram. 
 
Resultatet i studien visar att ca 20 % av eleverna får IG i Matematik A på gymnasiet. Enligt 
eleverna beror det på flera orsaker som t ex bristande arbetsro och dåliga lärare medan lärarna 
tycker att eleverna saknar förkunskaper och får för bra betyg från grundskolan.  
 
En viktig slutsats är att det inte finns en entydig förklaring till varför eleverna misslyckas. För 
att komma tillrätta med problemet föreslås ett ökat samarbete mellan grundskolan och 
gymnasiet.  
 
 
 
 
Nyckelord: betyg, elever, lärare, matematik. 
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1 INLEDNING 
 
Under många år har vi kunnat läsa skrämmande rapporter från skolverket om hur dåliga 
matematikkunskaper som våra skolbarn har och hur stort antal elever som går ur grundskolan 
utan betyget godkänt i matematik. Vid skolstarten är eleverna intresserade och motiverade att 
lära sig men allt eftersom åren går avtar deras intresse för matematik. Detta gör att man som 
blivande lärare blir orolig inför den uppgift man har framför sig. 
 
På ett gymnasium i mellannorrland är man fundersam och bekymrad över varför elever som 
kommer från grundskolan med godkänt i matematik inte blir godkända i Ma A. Kursen Ma A 
är en fördjupning av matematiken de lärt sig i grundskolan och ska inte vara svår att klara av.  
 
När jag kom i kontakt med rektorn på en av gymnasieskolorna, berättade hon om detta 
problem och att hon startat ett uppföljningsarbete för att komma till rätta med detta på lång 
sikt. Man vill bland annat få ett samarbete mellan grundskolans senare del och gymnasiet i 
ämnet matematik, för att hjälpas åt att komma till rätta med detta och att man blir enhetlig i 
bedömning och betygssättning. Det passar bra att jag får ett intressant examensarbete att 
arbeta med och som är ett väldigt högintressant ämne samtidigt som jag hjälper henne i detta 
arbete. 
 
Det kan kännas förvirrande som snart nyexaminerad lärare när man läser på Skolverket om 
kunskapsmål som fastslagits i våra läroplaner och kursplaners mål att uppnå och mål att sträva 
emot. Var ligger skillnaden där? 
 
Det finns många studier och rapporter som gjorts om vad det kan bero på varför elever inte 
klarar målen i matematiken, anledningarna är många. Ett mål med denna studie är att se hur 
det ser ut i denna stad statistiskt i de kommunala gymnasieskolorna och det andra målet är att 
få ta del av elevers och lärares syn på vad detta problem beror på. 

1.1 Bakgrund 
 
Vårt skolsystem styrs av olika styrdokument som staten har fastslagit för att visa de nationella 
målen samt garantera likvärdigheten i skolan. Kommunerna ansvarar för att genomföra det 
regering och riksdag beslutat. Skolan har stor frihet att välja innehåll och arbetssätt för att nå 
målen. Det lokala frirummet är att lärare och elever skall välja tillsammans stoft för sin 
utbildning och detta innebär att även elever skall vara in försatt i kursplaner. En del som är 
svår att förstå och särskilt för en lärarstudent är denna djungel av styrdokument. Här tar jag 
även stöd av Löwing som menar att kursplanerna är löst formulerade och ger alldeles för stor 
frihet för lärarna att tolka (Löwing 2008).  Jag börjar denna del med en resumé av vad det står 
att läsa om läroplan, kursplaner och betygskriterierna för årskurs 9 och Ma A på Skolverkets 
hemsida för att bringa ordning i dessa olika begrepp. (Skolverket 2009) 
 
1.1.1 Läroplan (Lpo 94) 
 
Läroplanen fastställs av regeringen och anger skolans värdegrund och grundläggande 
riktlinjer och mål. Det finns tre läroplaner – en för förskolan (Lpfö 98), en för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och en för de 
frivilliga skolformerna (Lpf 94). Läroplanen är indelad i olika huvudområden, t ex 
kunskapsområden, elevers ansvar och inflytande. För var och ett av dessa huvudområden 
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anger läroplanen mål samt riktlinjer för arbetet, dessa mål är uppdelade i mål som skolan skall 
sträva emot, mål eleverna utvecklar samt mål som skolan skall se till att eleverna uppnår. 
 
I vår nuvarande läroplan (Lpo 94) för det obligatoriska skolväsendet så står det under skolans 
värdegrund vad som menas med likvärdig utbildning,  
 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. 
 
I mål att sträva mot, skall skolan bl.a. sträva efter att varje elev  
- utvecklar nyfikenhet och lust att lära  
- utveckla tillit till sin egen förmåga  
- lära sig lyssna diskutera argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva 
antagande  
- reflektera  över erfarenheter 
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. 
 
I avsnittet mål att uppnå skall skolan ansvara för att varje elev  
 
”behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet”. 
 
1.1.2 Kursplan för matematik 
 
Kursplanerna konkretiserar vad läroplanerna och anger mål för utbildningen i varje ämne. En 
kursplan anger inte arbetssätt, organisation eller metoder men den fastlägger kunskapskvalitén 
som undervisningen skall utveckla.  
 
Kursplanen för matematik i grundskolan består av olika delar och den börjar med ämnets syfte 
och roll som ämnet har i utbildningen för grundskolan och ämnets syfte för gymnasiet samt 
motivet varför det ingår i utbildningen  
 
”eleverna skall utveckla kunskaper i matematik som behövs för att fatta värde grundande beslut”. 
 
I kursplanen för grundskolan finns mål att sträva mot, som säger vad skolan skall sträva mot 
för kunskaper eleverna utvecklar och den visar vad utbildningen skall handla om och gäller 
alla elever. Den är till utgångspunkt för lärarnas planering tillsammans med eleverna,  
 
” utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet…”. 
 
Nästa bit är ämnets karaktär och uppbyggnad som behandlar ämnets centrala begrepp och 
innehåll och är ett stöd i planeringen  
 
”tillämpningar av matematik i vardagslivet…”. 
 
Mål att uppnå beskriver vad varje elev minst skall kunna och de ska säkra en likvärdig 
utbildning för eleverna och ses som ett krav på skolan att ge alla elever en miniminivå av 
kunskaper. Detta är även en viktig del när man diskuterar elevers resultat och utveckling. I 
grundskolan skall eleverna ha kunskaper som motsvarar de mål i kursplanen som eleverna 
skall ha uppnått i slutet av årskurs nio medan det i gymnasiet finns mål att uppnå efter 
avslutad kurs  
 
”ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal…”. 
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Bedömningens inriktning finns i grundskolans kursplan och de beskriver de kunskaper och 
kunskapskvaliteter som skall bedömas oavsett betygssteg. Detta är ett stöd i det lokala arbetet 
med att fastställa de kunskapskvaliteter som skall ligga till grund för eleven. 
Betygskriterierna fastsälls av Skolverket och anger kunskapskvaliteterna som skall bedömas. 
Alla dessa rubriker tillsammans används för att se elevens egentliga kunskaper. 
Kursplanen för Ma A ser i stort lika ut som i grundskolan förutom att i betygskriterierna finns 
betyget G och – ”Mål eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs” 
 
För gymnasieskolans program finns programmål som ger beskrivning av programmet och hur 
det skiljer sig från andra. Kursplanen tillsammans med läroplanen bildar en helhet i 
verksamheten, organiserar undervisningen, samordnar arbetet mellan ämnena och väljer 
arbetssätt. Läroplanens värdegrund och läroplanens kunskapsmål genomsyrar kursplanens mål 
och betygskriterier. 
 
1.1.3 Betygskriterierna för godkänt i matematik i årskurs nio. 
 
Betygssystemet som vi har i dag är ett så kallat mål- och kunskapsrelaterade betygssystem 
vilket ger oss information om elevernas kunskapsutveckling och kunskapsprofil. Betygen är 
relaterade till kunskapskvaliteter i form av mål i ett ämne som eleven måste utveckla och 
betygskriterier visar de kunskapskvaliteter som behövs för ett visst betyg. I grundskolan finns 
det bara betygskriterier för VG och MVG. För betyget G gäller bedömning i ämnet och 
bedömningens inriktning. Om eleverna inte når bedömning i ämnet och bedömningens 
inriktning så är dom underkända. När ett betyg sätts i ett ämne för en elev bedöms 
kunskaperna som eleven inhämtat utifrån mål som bestämts lokalt på skolan eleven går med 
hänsyn till de mål eleven skall ha nått i detta ämne. Eftersom det inte finns betygskriterier i 
matematik årskurs nio så tar jag med målen och bedömningen som finns på Skolverkets 
hemsida.  
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva 
och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem, samhälle och som 
behövs som grund för fortsatt utbildning.  
 
Inom denna ram skall elever 
● ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och 
decimalform,  
● ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal 
och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga 
räknemetoder och med tekniska hjälpmedel 
● kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och 
bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader, 
● kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt kunna 
tolka och använda ritningar och kartor, 
● kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram, 
● kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer, 
● kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och 
använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. 
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Bedömning i ämnet matematik och bedömningens inriktning för årskurs nio dvs. 
betyget G: 
Bedömningen av elevens kunnande i ämnet matematik gäller följande kvaliteter 
 
”Förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik. 
 
Bedömningen avser elevens förmåga att använda och utveckla sitt matematiska kunnande för 
att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer som förekommer i skola och 
samhälle, till exempel förmågan att upptäcka mönster och samband, föreslå lösningar, göra 
överslag, reflektera över och tolka sina resultat samt bedöma deras rimlighet. Självständighet 
och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet. 
En viktig aspekt av kunnandet är elevens förmåga att uttrycka sina tankar muntligt och 
skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket och med stöd av konkret material och 
bilder  
 
”Förmågan att följa, förstå och pröva matematiska resonemang” 
 
Bedömningen avser elevens förmåga att ta del av och använda information i såväl muntlig 
som skriftlig form, till exempel förmågan att lyssna till, följa och pröva andras förklaringar 
och argument. Vidare uppmärksammas elevens förmåga att självständigt och kritiskt ta 
ställning till matematiskt grundade beskrivningar och lösningar på problem som förekommer i 
olika sammanhang i skola och samhälle  
 
”Förmågan att reflektera över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv” 
 
Bedömningen avser elevens insikter i och känsla för matematikens värde och begränsningar 
som verktyg och hjälpmedel i andra skolämnen, i vardagsliv och samhällsliv och vid 
kommunikation mellan människor. Den avser också elevens kunskaper om matematikens 
betydelse i ett historiskt perspektiv. 
 
1.1.4 Betygskriterierna för godkänt i matematik i Ma A. 
 
Skillnaden i gymnasiet mot grundskolan är att i Ma A finns betygskriterier för G, VG och 
MVG. Jag tar med målen och betygskriteriet för godkänt i Ma A. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs i Ma A: 
Eleven skall 
● kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och 
vald studieinriktning 
● ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal skrivna på olika sätt 
● med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa sina kunskaper i olika 
former av numerisk räkning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning 
●ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i 
vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen 
● vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och resonemang att hon eller han 
förstår och kan använda begreppen och tankegångarna vid problemlösning 
● kunna tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data samt kunna 
tolka och använda vanligt förekommande lägesmått 
● kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för 
problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen 
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● kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt lösa dem med 
för problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel 
● kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla 
exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i samhälle 
● ha vana att vid problemlösning använda dator och graf ritande räknare för att utföra 
beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram 
● känna till hur matematiken påverkar vår kultur när det gäller till exempel arkitektur, 
formgivning, musik eller konst samt hur matematikens modeller kan beskriva förlopp och 
former i naturen. 
 
Kriterier för betyget Godkänt i Ma A: 
●Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att 
formulera och lösa problem i ett steg. 
●Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 
●Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningar på 
ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck. 
●Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.  

1.2 Litteraturgenomgång 
 
I litteraturstudien kommer jag att behandla tidigare forskning och ta upp vad är matematik och 
vad är dess betydelse? Ge exempel på internationella/nationella studier och vad de säger om 
svenska elevers prestationer, vad kan jag hitta i litteraturen om - varför är svenska elever så 
dåliga på matematik? Och till sist vad gör man för att förbättra elevers matematikkunskaper. 
 
1.2.1 Matematik och matematikens betydelse 
 
Matematik är idag en problemlösande verksamhet i ständig utveckling som har funnit i mer än 
femtusen år. Vi använder matematik i vardagslivet och yrkeslivet såväl som i samhälleliga 
som vetenskapliga verksamheter där begrepp, modeller och metoder ifrån matematiken 
utnyttjas och det ökar vårt självförtroende och vår kompetens att kunna delta i samhällets 
beslut, är en demokratisk rättighet. (Skolverkets rapport, 2001/2 002:221) En ytterligare 
tolkning av matematik är enligt Löwing & Kilborn följande: 

 Ett skolämne, där kraven och förväntningarna är helt olika beroende på elevernas 
ålder, förkunskaper och ambitioner. 

 En universitetsdisciplin 
 Ett verktyg vid studier av andra ämnen och där varje sådant ämne i allmänhet har sin 

egna, metoder och modeller. 
 Ett verktyg inom olika yrken där verktygen oftare byggts upp utifrån praktiska 

överväganden än teoretiska 
 Ett verktyg för medborgarskap och allmänbildning 
 Ett verktyg för planering av familjeliv och fritid 
 För en del även ett nöje. 

Det är viktigt som lärare att vara medveten om dessa olika perspektiv och inte bara utgå ifrån 
ett fåtal punkter när man undervisar. Löwing och Kilborn vill väcka debatt om 
matematikundervisningen dom tycker idag är matematiken alldeles för akademisk och 
läroplanen är inte heller utformad för vanliga människors matematik. Matematiken har flera 
olika ansikten beroende på vilket perspektiv man tar (Löwing & Kilborn, 2002 s.42). 
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1.2.2 Matematik kan jämföras internationellt/nationellt 
 
Det har kommit rapporter som är internationella studier där Sverige ingår och det är PISA och 
TIMSS som man kan ta del av på Skolverkets hemsida. Följande text är en resumé av vad det 
står om PISA och TIMSS och vad man tagit upp om just om matematik och svenska elevers 
prestationer. 
 
PISA: är ett OECD-projekt som undersöker i vilken grad landets 15-åringar, som avslutar den 
obligatoriska skolan, är rustad för att möta framtiden. Genom prov som är relaterade till 
vardagsproblem mäter man kunskaper och färdigheter. Matematik är ett av fyra områden 
undersöks. Man försöker också undersöka orsakerna mellan skillnaderna i förståelse. Och 
genom att delta i detta kan varje land upptäcka sina starka och svaga sidor som kan leda till en 
förbättrad skola. PISA genomförs vart tredje år och 2006 var 57 länder anslutna och 2009 
förväntas ännu fler ställa upp. I två timmar arbetar eleverna med två sorters frågor, öppna och 
flervals frågor.(Skolverket, 2 007:306) 
 
2000 är första året som PISA genomförs och Sverige är med och låg då över OECD-
genomsnittet. Eftersom det var läsförståelse som stod i fokus så får man inte en sådan 
detaljerad bild av hur elevernas kunskap är, men det man kan utläsa är att svenska elever är 
bra på statistik och rumsuppfattning men dålig på algebra. I Sverige är det ingen skillnad 
mellan könen mer än att pojkarna är mer intresserade och har bättre självuppfattning av 
matematik än flickor.  Eleverna tycker att de har bra stöd av lärarna. 
 
2003 stod ämnet matematik i fokus och då placerade sig Sverige lite över OECD-
genomsnittet. Prestationerna redovisas i 1-6 nivå. För att anses ha grundläggande kunskaper 
måste man nå nivå två och det gör fyra av fem elever i Sverige. Det som också framkommer i 
denna undersökning är skillnader kunskapsmässigt mellan könen och i Sverige är det 
marginellt men till pojkarnas fördel men flickorna är bättre på att lösa problem. Man kan 
också se skillnader mellan skolors resultat samt hur eleverna upplever lärarnas stöd, vilket i 
Sverige anses bra. Intressant är att var tredje elev upplever att lektionerna är stökiga i Sverige. 
 
2006 är det naturvetenskap som står i fokus och matematiken har en mindre roll men i denna 
undersökning har Sverige sänkt sitt resultat om än inte så mycket så har det försämrats men vi 
ligger fortfarande över OECD-genomsnittet. Pojkarna ligger även i denna mätning lite bättre 
än flickorna. (Skolverket, 2008) 
 
TIMSS: Står för Trends in International Mathematics and Science Study som är en 
utvärdering av matematik och naturkunskapsämnen i årskurs fyra och åtta och genomförs vart 
fjärde år med start 1995. 
Proven består både av öppna men också flervalsfrågor samt ett frågeformulär om respektive 
elevs bakgrund. Sverige deltar i ett flertal internationella undersökningar för att ge ökat bidrag 
till den svenska skoldebatten. Man ser hur svenska skolan ligger i jämförelse med andra 
länder. 
Resultatet av 2007 undersökning visar att svenska elevers matematikkunskaper har sjunkit 
varje gång sedan starten 1995 i de tre mätningarna (1995, 2003) som Sverige har deltagit i. 
Detta är en skrämmande utveckling vilket lett till att regeringen har reagerat. 
Vad som mer kom fram i TIMSS rapporten var att svensk undervisning är väldigt 
läroboksbunden och att eleverna får arbeta mycket av tiden själva med läroböckerna. 
Det är för mycket ensamarbete i matematik där måste man resoneras kring uppgiften för att 
kunna tillämpa sina kunskaper. Lärarna måste lära sig att utnyttja möjligheten kring att få ha 
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små grupper, det viktiga är trots gruppstorlek att man förklarar uppgiften, enligt Per-Olof 
Bentley projektledare för TIMSS. (Skolverket Nyhetsbrev, nr 9/2008) 
 
Nationellt pågår forskning hela tiden och här finns en uppsjö av rapporter och litteratur att 
läsa men några som jag fann att de passa in i det som jag undersöker så gör jag även här en 
resumé av några väl valda. Skolverket har publicerat många rapporter om olika granskningar 
men jag tyckte denna granskning visar på det som denna undersökning vill lyfta fram. 
 
Skolverket: Lusten att lära – med fokus på matematik är en nationell kvalitetsgranskning som 
skolverket publicerade (Skolverket, 2001-2002: 221) och här ville man undersöka vad som 
krävs att elever ska känna lust att lära vad som spelar in och vad som är viktigt för att de ska 
vilja gå i skolan sett ur matematikperspektiv. Tilltro till sin egen förmåga och att de förstår 
vad man skall lära sig är viktigast. Man ska ha delmål så att man lyckas och då höjs 
motivationen. Inte uppgifter som känns orimliga. Här framhålls att en positiv och fungerande 
relation mellan elev- lärare är en förutsättning för att lärandet ska äga rum. Relationen är 
viktig då den bidrar till att eleven känner trygghet och kan koncentrera sig. Vid varierad 
undervisning har man större möjlighet att nå ut till alla elever med olika arbetssätt, läromedel 
och innehåll. Arbetsro var en viktig del så att eleverna får koncentrera sig och arbeta. Man tar 
också upp att varje elev har för lite enskild hjälp från läraren. 
 
Nämnaren: Författaren Maria Nordlund tar i sin artikel: Aha – upplevelser och tidsbrist, upp 
om vad som är glädje och vad är det som är svårigheten med att undervisa i matematik och 
det bygger på en nationell utvärdering ifrån 2003 där man redovisade matematiklärares 
upplevelser i åk 5 och 9 och jämförde med samma undersökning 1995. Sammanfattning av 
denna undersökning är att det bestående intrycket av lärarnas upplevelser av 
matematikundervisningen är den frustrerande känslan av att inte räcka till och hinna med till 
viss del kompenseras av elevernas kunskapsutveckling och härliga aha- upplevelser. Efter att 
ha analyserat lärarnas svar verkar de stora utmaningarna för matematikundervisningen vara 
tidsanvändningen, elevers kunskapsskillnader och självförtroende. (Nämnaren nr 4, 2006) 
 
1.2.3 Några orsaker de svenska eleverna så dåliga i matematik 
 
Litteraturen jag har studerat har varit en doktorsavhandling av Gunnar Sjöbergs Dyskalkyli - 
vad är det då? som fokuserar på elever med svårigheter i matematik och vilka orsaker han 
kommit fram till (Sjöberg, 2006). Sedan har jag tittat på två av Skolverkets rapporter 
2 001:202 och 2001-2002: 221 och till sist har jag läst olika avhandlingar av Madeleine 
Löwing. Jag kommer att spalta upp några tänkbara orsaker som finns att hitta i litteraturen om 
varför eleverna inte uppnår målen i matematik. De orsaker som jag tar upp tycker jag är 
väsentliga för min studie och några av de orsakerna kommer jag att ta med i min 
enkätundersökning. 
 
Läraren roll 
Lärarens betydelse är den absolut viktigaste faktorn för lusten att lära enligt skolverkets 
rapport (Skolverket, 2001-2002: 221). Det är lärarens engagemang och förmåga att motivera, 
inspirera och kunna förmedla kunskap till eleverna som är det centrala. Rapporten tar även 
upp vad eleverna önskar av läraren, att denne har tilltro till elevernas förmåga, har kunskap i 
sitt ämne, lyhörda när eleven inte förstår och kan förklara bra. Läraren ska kunna utgå från 
egna erfarenheter och inte ta allt från läroboken. 
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Eleverna själva nämner i Sjöbergs rapport en orsak att de inte når målet i matematik är deras 
relation till läraren (Sjöberg, 2006). Att det är deras möten med lärare i tidigare åldrar eller 
nuvarande tid som ger dem negativ inställning till matematik. Bristen på förtroende i 
relationen till vuxna hänger samman med svårigheten att nå fullständiga betyg i grundskolan.  
Löwing skriver att det inte räcker med att behärska akademisk matematik och inte heller 
räcker det med att behärska ett antal undervisningsmetoder utan vad som en lärare behöver är 
matematikdidaktikisk ämnesteori där läraren får insikt i hur eleverna på ett konsekvent och 
logiskt sätt kan bygga upp ett matematiskt vetande (Löwing, 2002). 
 
Undervisningstiden och elevens arbetsinsats 
Sjöberg tar i sin avhandling upp om olika ”tidstjuvar” som tar lektionstid varje termin ifrån 
eleverna. Det är frågan om tre olika tjuvar och den första är schemabrytande aktiviteter som 
informationer av olika slag och temadagar. Den andra är lärarens kontroll över lektionens 
faktiska början och slut. Det uppmärksammades även i skolverkets nationella utvärdering 
2003 enligt Sjöberg. Eleverna släntrar in efter lektionstiden har börjat och påbörja arbetet 
eftersom och när de sedan anser att lektionen är slut så slår de ihop sina böcker och går, detta 
drabbar oftast de svaga som behöver arbetsro. Tredje tjuven var elevens egna dåliga 
arbetsinsats där de satt med pennan i högsta hugg och boken uppslagen men om man gick 
närmare och lyssnade var det inte matematik de pratade om, utan de planerade helgens 
aktiviteter. Det som var tydligt var att dessa ”tidstjuvar” drabbade eleverna som redan är 
svaga i matematik och här hänvisar han till annan forskningslitteratur, att enligt Löwing så var 
de elever som inte höll takten under lektionerna fick då hoppa över uppgifter och drog därför 
på sig förkunskapsskulder som på sikt leder till nya misslyckanden. Det Sjöberg konstaterar är 
att det är mycket tid som försvinner och detta kompenseras inte med hemuppgifter eller 
extratid i skolan (Sjöberg, 2006). 
 
I Skolverkets rapport nämner man också detta att man ser i åk 7-9 är aktivitetsgraden i 
klassrummet är mellan 50 -100 % i dessa klasser där eleverna har läroboksbunden 
undervisning med individuell hjälp. Eleverna är omotiverade och uttråkade och vissa arbetar 
aktivt 25 % av tiden och hinner en tiondel av uppgifterna de skall hinna med under en lektion 
(Skolverket, 2001-2002: 221).  
 
En ytterligare ”tidstjuv” som inte Sjöberg nämner är skolk och den förekommer oftast på 
eftermiddagar, måndagar och fredagar samt innan lov enligt Karlberg & Sundell och några 
anledningar som de nämner till att eleverna skolkar är: att eleverna mår dåligt, de kämpar med 
sitt skolarbete, att eleverna är desillusionerade över skolan, lärare och/eller kamrater men 
också att eleverna känner kamrattryck på att de måste skolka (Karlberg & Sundell, 2004). 
Elevers attityder till skolan och skolarbete som ingår i Skolverkets rapport ingår bl a 
skoltrötthet, skolk, brist på motivation och engagemang. Och här nämner man också att det 
finns material som visar att eleverna skolkar ifrån undervisningen pga. att de har svårt att 
anpassa sig till kraven som skolan har men inte från skolan som social miljö (Skolverket, 
2001).  
 
Undervisnings miljö 
I Skolverkets rapport skriver de att man har sett att undervisningssituationer som stimulerar 
elever är där det finns utrymme för känsla och tanke, upptäckarglädje engagemang och 
aktivitet hos både lärare och elever. Variation i innehåll och längd elever och lärare har 
gemensamt reflekterat och samtalat om olika sätt att tänka kring och lösa matematiska 
uppgifter. Det har funnits inslag av laborativ och undersökande arbetssätt. Läraren har varit 
lyhörd för okonventionella lösningar. Eleverna har fått tidig förståelse för matematiken då de 
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arbetat med uppgifter som både varit läroboksbaserade och skapade ur elevernas vardag Att 
känna att man kan och förstår, att man lyckats och att man lär sig är det viktigaste om vad 
som påverkar lusten att lära (Skolverket, 2001-2002: 221). Att lyckas är stark motiverande 
och höjer lusten att lära och tvärt om att ständigt misslyckas förlorar man raskt motivationen, 
uppgifternas svårighets grad ökar motivationen. En annan faktor som anses viktig är tilltron 
till sin förmåga, där god självtillit höjer prestationen över vad man kan medan dålig självtillit 
sänker prestationen.  Känslan av att lyckas gör att dessa elever söker nya utmaningar, och då 
är utmaningen och problemet det som lockar inte ämnets relevans. Men verkligheten är en 
annan då man tittat på åk 7-9 och gymnasiet, modellen är att eleverna har genomgång ibland 
enskilt arbete i boken och diagnos alternativt prov och läraren går runt och hjälper eleverna 
individuellt och det är få inslag av variation som samtal kring tänkbara lösningar eller 
laborationer. Elevernas glädje mattas av och de blir skoltrötta. Läraren hinner med eleven i 
högst 2 min och 95 % av tiden är de utlämnade till boken. Läraren hinner oftast inte diskutera 
grundläggande principer och hjälpa eleven att förstå. Diskussion blir därför meningslös för 
eleven. Eleverna tävlar och får inte utveckla begrepp och resonemang utan det som motiverar 
dem är betygen. 
 
Arbetsro är viktigt för en bra arbetsmiljö tycker samtliga elever i Sjöbergs avhandling 
Anledningen till den dåliga arbetsron är förstora klasser som leder till stökighet och det i sin 
leder till att eleverna tröttnar och gör något annat. Elever vill hellre sitta i smågrupper eller 
själva, för att få arbetsro. Det finns inga centrala riktlinjer för hur stora en klass/grupp får 
vara. Han nämner att det finns annan forskning som visar på bättre inlärningsresultat i 
smågrupper än i normalstora grupper. Även Sjöberg tar upp detta med att eleverna har ca 40 
sekunder med läraren under en lektion. Mer individuell hjälp av läraren efterlystes. (Sjöberg, 
2006) 
 
Lektionens innehåll och längd 
I Skolverkets rapport tar de upp vikten av att innehållet i skolarbetet måste upplevas som 
relevant och begripligt. De skriver för att undvika att eleverna tappar lusten för att lära så är 
det viktigt att läraren väljer arbetsmetod där de tidigt upptäcker elevens svårigheter och 
styrkor. Behovet av varierad undervisning med variation och flexibilitet är viktig för att 
undvika det monotona i undervisningen. Det gäller läromedel, arbetsformer och arbetssätt. 
(Skolverket, 2001-2002: 221) 
 
Sjöberg tar i sin avhandling upp om lektionens längd, att många skolor har lektionspass som 
är 60 min för att få större möjligheter att arbeta med det som kursplanen anger t ex 
laborationer som är tidskrävande. Men det visade sig att lektionen var ca 50 min och 
laborationer som efterlystes lyste med sin frånvaro och tiden ägnades istället åt det 
traditionella arbetssättet med enskilt arbete i matematik boken. Eleverna själva ville ha 
lektions pass som var 40 minuter eller kortare eftersom de kände att orken försvann efter 25- 
30 min. (Sjöberg, 2006) 
 
Kommunikation i matematikundervisningen 
I en rad olika undersökningar har man sett att läraren har ordet under den största tiden av 
lektionen. 2/3 av tiden pratar läraren och eleven bidrar med några ord här och var. Det visade 
sig i Sjöbergs avhandling att kommunikationsmönstret var läraren pratade enskilt med eleven 
och eleven pratade med varandra under lektion (Sjöberg, 2006). Det handlar inte om att 
föreläsa om matematik utan lärare och elev eller elev -elev ska prata matematik. Det är ju i 
ropet att man ska prata matematik. Många av eleverna vill ha genomgångar i början av 
lektionen för att tydliggöra det som man ska lära sig. Han tar även upp att en svårighet kan 
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vara att eleverna är på olika ställen i boken och det är ett problem som läraren ska kunna ta. 
Många elever känner press att förstå vad läraren förklarar och då vänder de sig hellre till en 
kamrat och har man ingen kamrat att fråga kommer eleven i kläm. 
 
Skolverkets rapport tar också upp om hur viktigt kommunikationen mot bakgrund av 
elevernas tankar är viktig för lusten att lära. Att samtala kring problem och utgå från elevernas 
tankar är positivt sedan att lösa problem i grupp och redovisa för varandra gör att eleverna lär 
sig mer av att lära av varandra. (Skolverket, 2001-2002: 221) 
 
Även Löwing poängterar kommunikationen i flera av sina studier men det hon såg var det ett 
antal komplikationer som lärare och bok hade om olika strategier hur uppgifter skulle lösas, 
vilket i sin tur ledde till att elev och lärare talade förbi varandra (Löwing, 2004). Eleverna 
hade svårt att tolka en text och istället för att visa hur eleverna skulle tänka löste läraren 
problemet. Bristen på lärarens insyn i elevens förkunskaper skapade problem då elever fick 
instruktioner långt ifrån vad de förstod.  Matematik skiljer sig från andra ämnen genom att det 
kräver exakthet i språket som termer och begrepp. När lärarna använde vardagsspråk blev det 
förvirrande för eleverna då det blev oklart vad de menade. Dessutom undergrävde läraren 
elevernas möjligheter till framtida studier då de saknade det nödvändiga språket i matematik. 
 
Stress och provångest 
I Sjöbergs avhandling behandlar han stress och provångestens inverkan på elevernas 
inlärning. Vidare tar han upp att den kritiska åldern när eleverna kan få negativa attityder 
emot matematik är när de är 9-11 år för just dessa attityder är svåra att förändra. Matematik är 
ett ämne som skapar största stressupplevelsen för de elever som är i behov av extra stöd 
eftersom att det är hög prestige i det ämnet. Detta särskilt när det är prov eller nationellt prov 
som upplevs som att det provet betyder så mycket. Många elever upplever att de blir 
blockerade och det är viktigt att avdramatisera prov i just denna ålder eftersom det kan göra 
att eleven tappar intresse för matematik. Men stressmomentet ökar med åldern är viktigt att 
nämna. (Sjöberg, 2006) 
 
Stödinsatser  
I skolverkets rapport lust att lära tar man upp om elever som inte når upp till uppsatta mål och 
där har man sett två olika mönster dels att problemet är hos den enskilda eleven och det andra 
tittar man på elevens totala situation dvs. eleven och miljön denne ingår i och beroende på 
vart problemet ligger sätts resursen in där (Skolverket, 2001-2002: 221). 
 
Ett problem med stödinsatser som har visat sig i flera studier, är att lärare till elever i tidig 
ålder anpassar undervisningen för varje elev men denna anpassning följer inte med upp i 
åldrarna utan lärarna har tagit förgivet att det löser sig senare i utbildningen. Dessa elever har 
kanske varit i behov att ifrån tidig ålder av extra stöd och då har man väntat för länge. Elever 
med ofullständiga betyg som är i behov av stöd insats saknas åtgärdsprogram enligt 
Skolverket (Skolverket, 2 001:202). 
 
Arbetssätt  
Lärare ska ha varierande arbetssätt, det anses vara bra som grupparbeten istället för att räkna 
massor ur en bok men det tycker inte eleverna för de tycker att det blir stökigt och svårt att 
arbeta. För många blir det mer lek än att arbeta och det syns när de inte gör det.  
Löwing studerade lärandets komplexitet och såg bland annat att dagens lärare sällan har 
genomgång eller summering av lektionen. Lärarna gick enbart runt och hjälper eleverna som 
arbetar i läroboken som inte är självinstruerande. Löwing tycker att läraren måste ta större 
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ansvar som arbetsledare och inte lämna över det viktiga ansvaret på läromedelsförfattarna. 
Hon nämner vidare att Skolverket har gjort en undersökning och kommit fram till att 
matematikundervisningens komplexitet kan jämföras med ett schackparti där det är läraren 
mot eleverna. (Löwing, 2006) 
 
Tydliga krav och betygssystemets konsekvenser 
Skolans sätt att tydliggöra krav och förväntningar tas upp i Skolverket som en del av 
problemet till att eleverna har ofullständiga betyg, beror på att de inte vet vad som krävs av 
dem. Vad som krävs för att få godkänt i ett ämne måste eleven själv knäcka koden till 
eftersom att de är så olika mellan lärare och skolor. Lärarnas samarbete fungerar olika på 
olika skolor beroende på samarbetskulturen som råder och det är något de behöver bli bättre 
på men det behövs tid att utveckla arbetslagen som grupp. Problematiken kring likvärdigheten 
i betygssättningen är en annan faktor som Skolverket tar upp som systemrelaterad orsak. 
Rektorer och lärare har pekat på bedömningen av eleverna är olika mellan olika skolor, vilket 
gör att vissa skolor blir sämre än andra för att man bedömer samma insats olika (Skolverket, 
2 001:202). 
 
Målen i matematik har sänkts för att anpassas till de sämre eleverna vilket i sin tur leder till att 
klyftan mellan mål och resultat har ökat. Enligt Löwing beror detta på friheten som läraren 
har med att formulera sina egna mål med den vagt formulerade kursplanen i matematik och 
skillnaderna mellan skolorna ökar vilket är oroande med tanke på likvärdighet synen (Löwing, 
2008).  
 
1.2.4 Åtgärder för att förbättra elevernas kunskaper 
 
Det pågår en massa verksamhet både på regeringsnivå och på mer lokalnivå samt en massa 
forskning om varför det går så dåligt för svenska elever och hur vi kan förbättra detta. Viktigt 
är att säga att det inte är läraren som själv ska skapa förutsättningar för att öka lusten att lära 
hos eleverna utan här krävs gemensamma ansträngningar och insatser fördelat på många 
aktörer inom skolsystemet. Det som framkommit i min rapport är bara ett axplock av det som 
pågår men några saker som jag kommer att nämna är: 
 
Regeringen  
Här har jag faktiskt bara klistrat in tidningsartiklar som har kommit i samband med att det 
skrämmande resultatet över våra elevers bl a dåliga matematik kunskaper, från TIMSS, som 
presenterades i december 2008 och låter tidningsartiklarna tala för sig själv över vad som 
kommer att göras.  
 
I ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet 29 januari, 2009 går man ut med att 
Regeringen har gett skolverket i uppdrag att förbättra undervisningen i matematik, 
naturvetenskap och teknik och det ska mynna ut i en rapport sommaren 2009 och för detta får 
skolverket 107 miljoner kronor. Den största delen, 87 miljoner, ska gå till kommuner och 
fristående skolor att söka till att utveckla sin undervisning i grundskolan. 
 
Vidare har regeringen gått ut den 29 januari 2009 med att man har gett skolverket i uppdrag 
att skriva nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och föreslå hur ämnesplanerna 
för gymnasiet ska se ut. Föräldrar och elever ska veta vad barnen lär sig i varje ämne och det 
ska bli lättare att få en likvärdig bedömning av att eleverna när målen är tydliga: säger 
Utbildningsminister Jan Björklund. Nu ska Skolverket föreslå sådana kursplaner och 
dessutom ta fram kunskapskrav för godtagbara kunskaper och kunskapskrav för betygsstegen 
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A, C och E. De nya kursplanerna ska vara mer konkreta och precisa än de nuvarande, med 
tydliga mål och kunskapskrav. Målen får inte formuleras på ett sådant sätt att de minskar 
lärarnas pedagogiska frihet. Skolverket ska också föreslå en liknande struktur för de 
ämnesplaner som ska användas i den nya gymnasieskolan. Därmed ska det inte längre finnas 
separata kursplaner. De nya ämnesplanerna ska visa hur olika kurser i samma ämne hänger 
ihop och kunskapskraven för varje kurs i ämnet. Detta planeras gälla ifrån 20011/20012. 
 
Skolverket gick den 9 februari 2009 ut med att de fått i uppdrag att utarbeta nya kursplaner för 
grundskolan och skriver följande om Samlade läroplaner  
För varje skolform ska det finnas en läroplan. Läroplanen för respektive skolform ska innehålla övergripande 
mål och riktlinjer samt kursplaner. Läroplanernas första del som beskriver normer och värden ska vara 
densamma som i dagens läroplan. I läroplanernas första del ska även de generella kompetenser beskrivas som 
varje elev bör ha utvecklat när de lämnar skolan . Begreppen "mål att sträva mot" och "mål att uppnå" ska 
frångås.  
 
I ett annat pressmeddelande från utbildningsdepartementet 23 februari, 2009 säger 
utbildningsminister Jan Björklund att - Resultaten i matematik och naturvetenskap har sjunkit 
under en rad år. Vi måste vända den negativa trenden. Vidare säger han att - Eleverna räknar 
mycket på egen hand och gör ofta systematiska fel, som inte upptäcks av lärarna. Vi vill 
hjälpa lärarna och skolorna att ändra sin undervisning. Genom Centrum för 
Matematikutbildning (NCM) ska dessutom Skolverket tillhanda hålla stödmaterial och sprida 
information om goda exempel på hur matematikundervisningen kan bli mer inspirerande. 
Regeringen kommer att satsa 200 miljoner de två kommande åren på matematik, 
naturvetenskap och teknik.  
 
Andra former av verksamheter som pågår i vårt land för att utveckla elevers kunskaper i 
matematik. 
 
MIMA i Nacka och Botkyrka  
Min egen Matematik är ett projekt som startats av PRIM – gruppen (Forskningsgruppen för 
bedömning av kunskap och kompetens) efter att ha studerat Norska föregångarna och som 
syftar till att göra eleverna mer medveten om sitt lärande, sina matematiska kunskaper och 
öka intresset för matematik. Detta projekt utförs i två kommuner, Nacka och Botkyrka, efter 
upp starten i Sverige september 2003. Gruppen träffas ett antal gånger per år och då 
diskuteras aktuell forskning och material och metoder som man delar erfarenheter av. Bara 
första året har lärare och elever fått nya insikter och ökat intresse för matematik. Elever har 
fått medverka att göra prov och utvärdera sina egna förkunskaper, de har en egen bok att för 
varje vecka sätta upp mål och sedan utvärdera i slutet av veckan. De för dagbok för att se vad 
de lärt och vad de behöver kunna. (PRIM -gruppens hemsida, 2008) 
 
Kompetensutveckling 
Den planerade kompetensutveckling för lärare syftar också till att öka den matematiska 
kompetensen hos eleverna genom en rad olika förslag som går att läsa i Hög tid för 
matematik där man bland annat nämner två sätt för lärare att kompetensutveckla sig själva 
och det är att följa med i tidskriften Nämnaren och att få delta Biennalrörelsen: 
 
Nämnaren 
Är en facktidskrift med idéer och som kan användas som underlag för lektioner och som 
kompetensutvecklande för en själv. (Hög tid för matematik) Den tar upp aktuella 
frågeställningar och når lärarna regelbundet  
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Biennalrörelsen 
Att få delta i en matematik biennal anses som höjdpunkten för många lärare Den som är 
matematikintresserad kommer i centrum och får när kontakt med utvecklingen av svensk och 
internationell matematikutveckling. Den ämnesmässiga identiteten stärks.  
(NCM – Rapport, 2 001:1)  
 
Kompetensutveckling via erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel är något som 
efterfrågas och kunde vara något för varje kommun att utarbeta. (Skolverket, 2002) 
 
Samarbete med högskolor och universitet 
I många kommuner finns ett mer eller mindre utvecklat och långsiktigt samarbete med 
högskolor och universitet. Det gäller kompetensutveckling för lärare och skolutvecklings 
projekt för eleverna. (Skolverket, 2006) 

1.3 Syfte, begränsningar och frågeställningar 
 
Syftet med mitt examensarbete är att se om det stämmer med vad tidigare studier säger och se 
hur illa är det med förkunskaperna i denna stads kommunala gymnasieskolor och även få 
elever och lärarnas tankar och syn på detta problem. Resultatet av denna undersökning kan 
användas för att få igång ett samarbete mellan grundskola och gymnasium i denna stad för att 
förbättra elevernas chanser till bättre matematikkunskaper. 
 
Denna undersökning är begränsad eftersom den är på uppdrag av en rektor vid ett 
gymnasium i mellersta norrland och syftar till att få igång ett långsiktigt arbete för att hjälpa 
eleverna. Det som jag kommer att undersöka är bara en början på ett långsiktigt arbete och det 
som ska undersökas är inte faktiska orsaker utan vad elever och lärare anser är orsaken till att 
så många blir underkända i Ma A. Detta ger inte en heltäckande bild av vad orsakerna kan 
vara men en öppning för vidare diskussioner och arbete för lärare inom denna kommun. 
 
Frågeställningar som jag tänker ta upp i detta arbete är: 
 
● Hur ser betygsfördelningen ut på gymnasiet i Ma A i jämförelse med grundskolan årskurs 
nio?  
 
● Vad beror det på att eleverna inte klarar Ma A? 
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2 METOD 
 
Avsnittet om metod kommer att ta upp vilka som deltagit i undersökningen, vilka moment 
som ingått, undersökningsmetoder som använts, hur det rent praktiskt gått till att utföra 
undersökningen och hur bearbetningen av insamlande data gått till. Jag kommer att ta upp vad 
validitet och reliabilitet faktorerna är och deras betydelser.  

2.1 Urval 
 
Examensarbetet är en begränsad undersökning som ska ta en termin att göra så för att hinna 
får jag hålla mig till två olika undersökningsmetoder. Mitt examensarbete är dessutom på 
uppdrag av en rektor så har hon varit delaktig i besluten kring undersökningen utformning.  
 
För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig i betygsjämförelsen av rådata som 
sammanställts och använts till diagram som rektorn använde sig av på kompetensutvecklings 
dagarna. Den andra frågeställningen om vad det kan bero på att eleverna inte klarar Ma A då 
de är godkända ifrån åk 9 så använde jag mig av en enkät till eleverna och en annan enkät till 
lärarna. 
 
Den första delen av undersökningen var att se hur betygsfördelningen såg ut statistiskt för en 
årskurs elever ett läsår. Till det behövde jag samla in betyg och data över alla elever som gick 
Ma A ht-07 på det kommunala gymnasiet i en stad i mellersta norrland, för att undersöka hur 
det gått för eleverna i årskurs nio och sedan se hur det gick för dem i Ma A för att kunna 
jämföra om de sänkt sina betyg. Det blev ett material med 812 elevers data som jag kunde 
använda mig av i denna rapport, men där endast 445 elevers resultat på diagnostiska provet 
och 269 elevers resultat på nationella provet var inrapporterade. 
 
Nästa del som jag ville undersöka var, varför eleverna inte klarar Ma A fast de är godkända i 
årskurs nio och sett ur deras och deras lärares synvinklar. Här var tanken som vi hade att jag 
skulle göra en kvalitativ intervju med 10 -15 elever som hade fått IG i Ma A eftersom de 
eleverna var de som kunde berätta varför de gått så dåligt. Men här gick det fel, troligen kände 
eleverna sig utpekade och utav av 110 tillfrågade IG – elever i Ma A svarade tre att de kunde 
ställa upp och ett par svarade att de inte ville vara med. 
 
På grund av tidsbrist så blev jag tvungen att ändra min taktik och jag kom i kontakt med tre 
matematiklärare som hade fyra klasser i Ma B med totalt 96 elever. Jag fick istället göra en 
enkätundersökning som bestod av intervjufrågorna med elever som hade blandade betyg för 
att överhuvudtaget få någon elev att ställa upp. 78 elever ställde till slut upp i de fyra 
klasserna. Att det blev så många elever var för att det skulle bli en kvantitativ undersökning 
och det är alltid några som inte vill vara med i slutänden eller bara skriver strunt och måste tas 
bort. Jag är medveten om att genom mitt urval fick jag kanske inte elever som representerar 
de svagaste eleverna i Ma A som var tanken med denna undersökning. Det som jag vill 
undersöka är vad eleverna själva tror det beror på att de inte når målen i matematik, så jag tror 
inte det påverkar resultatet i slutänden och de elever som ställde upp gav mig i alla fall olika 
tänkbara orsaker som de tror att det beror på. 
 
Eftersom dessa elever går i årskurs 2 på gymnasiet och flera blev myndiga under läsåret så 
fick de själva avgöra ifall de ville delta eller inte med skolans medgivande och rektorn var 
informerad. Eleverna informerades enligt god forskningsetik att det var frivilligt att ställa upp 
i denna undersökning och att de är anonyma både till namn och till skola, detta gjordes dels på 
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enkäten som de fyllde i (se bilaga 3) samt att jag informerade muntligt innan genomförandet 
enligt (Vetenskapsrådet, 2004) och (Johansson & Svedner 2006). Jag har uppfyllt de flesta 
kraven som går att läsa i Vetenskapsrådets anvisningar om god forskningsetik om 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
 
I denna del ville jag även få lärarnas syn på varför det går så dåligt för eleverna och här ville 
jag ha med både lärarna ifrån högstadiet och gymnasiet. Tanken var också här att göra en 
kvalitativ intervju med ett par lärare från varje grupp men i betygstider så fick jag återigen 
ändra och göra en enkätundersökning för att få in något underlag. Ungefär 40 lärare ifrån 
grundskolan och ca 35 lärare ifrån gymnasiet tillfrågades. Att jag skriver ca beror på att 
enkäten skickades till vissa rektorerna och de i sin tur vidarebefordrade enkäten till sina lärare 
och jag fick svar ifrån 15 lärare på grundskolan och 15 lärare på gymnasiet.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
För att få svar på mina två frågeställningar så har jag använt mig av två metoder till skillnad 
ifrån en avhandling där man kan använda sig av flera metoder för att man har mer tid och 
resurser. Den första delen i min undersökning är en ren insamling av rådata ifrån 
betygssystemet Dexter, intagningskansliet på denna stads kommun, inrapporterade resultat 
från nationella provet och inrapporterade resultat från diagnosen som gör varje terminsstart i 
denna kommun. Elevers data sammanställdes i Excel där alla data matades in för hand och 
detta material har sedan sammanställts i sju olika tabeller och de tabellerna är betyg från 
årskurs nio, Nationella provet, diagnostiska provet samt betygen i Ma A. Jag har rita diagram 
utifrån dessa tabeller för att göra mina jämförelser. Fördelen med denna tabell är att man ska 
kunna gå in och plocka ut de olika grundskolornas resultat ända ner på personnivå om man 
vill, men det ligger hos uppdragsgivaren att förse de olika skolorna med data som de önskar.  
 
Eftersom jag undersöker elevers och lärares uppfattningar av varför det går dåligt i Ma A så 
var tanken här att använda mig av kvalitativa intervjuer med båda grupperna enligt Johansson 
& Svedner men nu blev det inte så eftersom att målgruppen IG –elever inte ville ställa upp 
och lärarna var överhopade med betygssättningen så blev jag tvungen att tänka om. Till 
eleverna använde jag en enkät (se bilaga 3) men inte som Johansson & Svedner förespråkar 
med flervalsfrågor utan jag valde att använda mina intervjufrågor som var kopplad till 
litteraturen jag studerat (Johansson & Svedner 2006). Att använda öppna intervjufrågor 
innebär en risk att eleverna svara knapphändigt eller bara ja och nej så materialet blir 
obrukbart men jag ville ge eleverna en chans att få svara utifrån sin egen syn på vad de saknat 
och upplevt som jobbigt i matematik. När frågorna konstruerades fick jag bra synpunkter på 
frågornas utformning av Universitets adjunkt MSc Ingmar Ingemansson från PRIM –gruppen 
på Stockholm Universitet som arbetar med OECD/PISA (Internationella utvärderingar och 
Statistiska databearbetningar). Synpunkterna var vilka frågeställningar som kunde vara 
aktuella att ta upp i min undersökning samt frågorna i form av ordval, antal frågor, ordningen 
de skulle ställas eller frågornas längd. Han hjälpte även till med lärarfrågornas utformning. 
Lärarnas enkät (se bilaga 4) innehöll bara tre frågor om deras syn på vad det kan bero på att 
eleverna misslyckas och vad som kan göras åt det. Tanken är att svaren ifrån lärarna ska bli 
ett diskussionsmaterial till ett samarbete som är tänkt att bli mellan grundskolan och 
gymnasieskolan. Frågorna var lika till båda lärargrupperna. 
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2.3 Procedur 
 
Hösten 2008 sökte jag examensarbete och kom då i kontakt med rektorn på ett gymnasium i 
en stad i mellersta norrland. Jag fick i uppdrag att undersöka varför det går så dåligt för 
eleverna i Ma A fastän de är godkända i matematik ifrån årskurs nio. Vi lade tillsammans upp 
en strategi för vad och hur vi ville göra denna undersökning. Jag började därefter med att ta 
reda på hur det såg ut med betygen för Ma A i denna kommuns gymnasieskolor. Den första 
delen av undersökningen var att samla in data och bearbeta den till ett seminarieunderlag. 
Bearbetningen gjordes i Excel och PowerPoint och det färdiga resultatet användes av rektorn 
på kompetensutvecklings dagarna för lärarna inom denna kommun, där hon ville redovisa 
betygen i Ma A. Materialet som denna undersökning leder till skall sedan återkopplas till 
lärarna inom grundskolans senare del samt gymnasielärarna i de två gymnasieskolorna. 
 
När all data var bearbetad ville jag ta reda på elevernas och lärarnas syn på vad de tror är 
orsakerna till dessa resultat. Jag ville gå på djupet och ge eleverna möjlighet att själva få 
berätta varför de inte blir godkända i Ma A, så jag hade en tanke om att intervjua elever med 
IG i Ma A som var totalt 110 stycken i den årskursen. Rektorerna på respektive 
gymnasieskola tillfrågades per telefon om undersökningen och jag fick godkänt att skicka ut 
en förfrågan till eleverna om de ville ställa upp på en intervju. Jag skickade via Firstclass ut 
en förfrågan till eleverna (se bilaga 2) om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, där 
de skulle vara anonym och avidentifierad. Efter två påminnelser hade jag fått in tre svar med 
eleverna som kunde tänka sig ställa upp på en intervju och ett par som svarade att de inte ville 
ställa upp. På grund av tidsbrist blev alternativet då att skicka ut intervjufrågorna som en 
enkät till dessa IG – elever. Återigen mailade jag 110 elever frågade på nytt om de kunde 
tänkas svara på frågorna via Firstclass, men inga var intresserade trots påminnelser så gav jag 
upp tanken på att få ta del av de elever som misslyckats.  
 
Efter att jag fått godkänt från Lärarhögskolan i Gävle så tog jag kontakt med tre olika 
matematiklärare i Ma B som hade fyra klasser med 94 elever totalt och använde 
intervjufrågorna i en enkät istället. Enkäten (se bilaga 3) är gjord med öppna frågor där tanken 
är att eleverna skall svara mycket och innehållsrikt om hur de upplevt sin skolgång till 
skillnad från förut så fick jag även svar från elever med hela betygsskalan i Ma A. Totalt fick 
jag in 74 svar. Innan enkäten delades ut till dessa elever fick de muntliga anvisningar om att 
detta var frivilligt att delta och att de kunde avbryta om de inte ville vara med samt att det var 
anonymt och avidentifierades så ingen kunde se vem som svarat, det stod även på enkäten att 
detta var anonymt. Med Lärarhögskolans medgivande skickades inget brev till föräldrarna 
eftersom många av eleverna blev myndig under läsåret. Under loppet av två timmar fick jag 
låna de fyra klasserna och informera klasserna om min undersökning och fråga dem om de 
ville ställa upp. Eleverna fick sitta så länge de ville under en matematiklektion och de flesta 
eleverna satt 10-15 min och svarade på enkäten och när de var klara samlade jag in den och de 
fortsatte med sitt arbete. 
 
En önskan var också att få in lärarnas syn på varför elever med godkänt i Ma i åk 9 sedan blir 
underkända i Ma A. Rektorerna på alla högstadieskolor och gymnasieskolorna i kommunen 
kontaktades och blev tillfrågade om enkätundersökning med några korta öppna frågor (se 
bilaga 4) om deras syn på orsakerna till att så många elever blir underkända i Ma A. Enkäten 
skickades till lärarna via Firstclass som är ett internt mail - system inom skola och lärarna 
förutom några skickade tillbaka svaren till mig via Firstclass och några via internposten till 
rektor som var uppdragsgivaren. Det var det betygstider och jag tror många hårt pressade 
lärare kände sig enkättrötta för av totalt 75 tillfrågade lärare från både grundskolan och 
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gymnasiet fick jag tillbaka 30 svar. 15 av dessa var från högstadielärarna och 15 var från 
gymnasielärarna.  

2.4 Analysmetoder och tillförlitlighet 
  
Min analys av resultaten har gått till på följande sätt: all data som jag sammanställde i olika 
tabeller, har jag redovisat i olika typer av diagram för att ge en tydlig bild av hur betygen och 
provresultaten ser ut i denna kommun samt att jag har förklarat med ord vad diagrammen 
visar. För att göra resultatet av elevernas enkätsvar så tydliga som möjligt, har jag börjat med 
att skriva frågan först och sedan dela upp svaren i de olika betygen IG, G, VG och MVG för 
att se om svaren skiljer sig åt mellan grupperna. Inom varje betygsgrupp har jag räknat ut 
procentuellt de olika svaren som jag fått. Men för vissa frågor där svaren varit otydliga har jag 
gjort så gott jag kan. Resultatet av lärarenkäten har jag för att göra resultatet så tydligt som 
möjligt, börjat med frågan och sedan delat upp svaren mellan grundskolelärare och 
gymnasielärare och sammanfattat var grupps svar som en text.  
 
När resultaten ska utvärderas pratar man om undersökningens reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet i en undersökning talar om hur noggrann mätningen är. Om någon skulle vilja 
göra om undersökning, kommer vi komma fram till samma svar? När det gäller denna 
enkätundersökning, kan man titta på är om frågorna är oklara eller enkäten är slarvigt ifyllda 
av eleverna så svaren är obrukbara. Validitet är om man fått en sann bild av det som man 
undersökte. 
 
Undersökningen av betygsstatistiken mellan årskurs 9 och Ma A är reliabiliteten hög eftersom 
jag har använt mig av all tillgänglig data som finns att tillgå när det gäller betyg i denna 
kommun. Nationella provets och diagnosens redovisning är det sämre med reliabiliteten 
eftersom inte alla provresultat var inrapporterade från alla gymnasielärare, så där fick jag 
använda mig av dem som fanns tillgängliga för att få en ungefärlig bild av hur eleverna 
presterat. En uppsats reliabilitet är beroende av så många olika faktorer och eftersom denna 
undersökning var tänkt att bygga på intervjuer med dem som misslyckats med matematik men 
inga IG -elever ville ställa upp så tycker jag att där sjönk reliabiliteten. Jag gjorde en 
kvalitativ enkätundersökning med elever som både misslyckats men också lyckats, hela 
betygsskalan kom med istället. 
 
Enkäterna består av öppna frågor där tanken är att elever och lärare ska få svara fritt utifrån 
hur de ser på detta problem. Svaren är individuella och många elever och även lärare har 
svarat väldigt kortfattat. Alla svar ifrån både lärare och elever har skrivits ner som de har 
svarat se (se bilaga 5 och bilaga 6). Utifrån elevernas svar har jag räknat ut procentuellt olika 
kategorier där det gått att göra det. Jag har delat in eleverna i IG, G, VG och MVG –grupper 
för att se om det är skillnad i hur de ser på frågorna. Enkäten till eleverna genomfördes 
samma dag och allihop på deras matematiklektion. Att alla elever satt tillsammans i ett stökigt 
klassrum kan ha påverkat hur de svarade, att de inte ville visa sina kompisar hur de upplevde 
matematikproblemen och de hade inte ork att svara utförligt. 
 
Lärarenkäten är också en öppen enkät med tre korta frågor men här har jag inte en aning om 
hur situationen varit om de ens velat svara på enkäten eller fått order från rektorn att delta och 
det i sin tur lett till att de inte haft lust att svara mer än nödvändigt. Lärarnas svar har jag delat 
upp i grundskola och gymnasium. 
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Att det blev enkätundersökning var det bästa som gick att åstadkomma i denna undersökning 
på grund av tidsbristen och eftersom den blev kvantitativ så tycker jag att jag fått fram det 
som jag ville ta reda på med denna undersökning. Här skulle jag ha gjort en enkät enligt 
Johansson & Svedner med frågor som har flervals möjlighet istället men då hade jag inte fått 
elevernas syn utan det hade blivit mer styrt och det ville jag inte samt att jag hade tidsbrist för 
att börja om (Johansson & Svedner 2006). Frågorna jag använde till elever och lärare, var av 
sådan karaktär att de fångade det som var relevant för denna undersökning. Nu svarade de inte 
lika uttömmande som jag hade hoppats på när det blev en skriftlig enkät som om jag gjort 
intervjuer med elever och lärare så validiteten är bra efter de förutsättningar jag haft.  
 
Viktigt är också att poängtera att jag inte kan dra några generella slutsatser utifrån dessa svar 
men jag kan känna igen en del svar utifrån litteraturstudien, vilket var en av poängerna med 
undersökningen. 
 
Jag har använt mig av god forskningsetik (Vetenskapsrådet 2004) och informerat alla 
inblandade om att detta var frivilligt och anonymt och att de kunde avbryta när helst de ville 
samt att allt skulle avkodas, både muntligt och skriftligt i god tid innan genomförandet. 
Skolornas namn samt kommun nämns inte vid namn utan skola 1 och skola 2 används istället. 
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3 RESULTAT 
 
I kapitlet resultat kommer jag först att redovisa hur det ser ut på betygsfronten i denna stad 
med betygsstatistik och betygsjämförelse sedan kommer jag att redovisa resultatet av 
elevenkäten, lärarenkäten och avsluta med att sammanfatta hur elever och lärare ser på 
problemet. 

3.1 Resultat betygen  
 
3.1.1 Betygs statistik. 
 
För att tydliggöra min undersökning så börjar jag resultatavsnittet med att redovisa elevernas 
betygsstatistik i denna stads gymnasieskolor samt att jag ger en förklaring till de olika 
tabellerna. Några förklaringar kring tabellens förkortningar, DP är förkortning för diagnostiskt 
prov, NP är förkortning för nationella provet och övriga förkortningar som HR och LP är 
programförkortningar. Dessa förklaringar förekommer flera gånger i de olika tabellerna. 
 
Tabell 1. Grundtabellen (avkodad) för 812 elever. 

Kurs 

Enhet 
Gym 
skola Klass Program 

Lärare
i Ma A

Elev : 
namn och 
födelseår Kön

Merit -
värde 
grund 
skolan

Betyg 
Matte 
år 9 

Grund 
skolan DP NP

Betyg
Ma A

MA1201 

 
Skola 
A SPE07 SPE A And 

YY             
090909 f 190 1 g ZZZZ 49 g  vg 

 
Tabell 2 är över betygsfördelningen ifrån årskurs nio. Data är plockade ifrån tabell 1 och det 
gäller även de övriga tabellerna som jag visar. Längst till vänster är betygen och i sista 
kolumnen står det tom och det är elever som kommit från andra städer eller individuella 
programmet (IVIK).  
 
Tabell 2. Betygsfördelningen från årskurs nio per program. 

 BF BP EC EN ES FP HP HR HV IP LP MP NV OP SPE SPID SPIN SPS TE Tom Tot 

G 20 28 25 6 39 38 61 37 28 28 4 24 8 9 63 38 24 36 22 15 553 

VG 2 11 5 2 14 5 8 1 15 2 2 14 29 1 44 7 9 11 11 8 201 

MVG  1 2  6  1  2  2 1 24  6 1 4  8  58 

Tot 22 40 32 8 59 43 70 38 45 30 8 39 61 10 113 46 37 47 41 23 812 

 
Tabell 3 är betygsfördelningen i Ma A. I tabell 3 har vi betygen i Ma A längst till vänster och 
där står ett S i betygskolumnen, det är att elever saknar ett betyg för att de gått om eller 
hoppat av gymnasiet. 
 
Tabell 3. Betygsfördelningen i Ma A per program. 
 BF BP EC EN ES FP HP HR HV IP LP MP NV OP SPE SPID SPIN SPS TE Tom Tot 

IG 4 2 2 1 13 7 21 12 5 4 1 5  2 5 5 2 5 12 2 110 

G 16 27 22 5 26 31 34 22 29 24 4 24 5 8 59 23 22 24 10 15 430 

VG 2 11 7 1 11 4 9 4 8 2 3 8 28  33 11 10 15 15 6 188 

MVG   1 1 8  6  3   2 28  15 4 2 2 4  76 

S     1 1         1 3 1 1   8 

Tot 22 40 32 8 59 43 70 38 45 30 8 39 61 10 113 46 37 47 41 23 812 
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Tabell 4 är diagnostiska provets provresultat för skola A. I kolumnen DP redovisad antal 
poäng, kolumnen under förkortningen ES visar antalet elever på det program som fick 12 p 
osv. och i kolumn Total redovisas hur många som exempelvis fick 5 p på diagnostiska provet 
och raden Total redovisar hur många i varje program som gjorde diagnostiska provet. 
Tabellerna är gjorda på detta vis för att jag ska kunna plotta diagram på ett enkelt sätt. På 
skola A är max poängen 34 och 12 p är den gräns som skall ge en fingervisning om eleverna 
är i behov av extra resurser. På skola B är max poäng 110 och 50 p anses vara gränsen om 
eleverna är i behov av en preparandkurs.  
 
Tabell 4. Diagnostiskt provets poängresultat skola A. 

DP ES HR HV LP MP SPE SPID SPIN Totalt
5               1 1 
6   4     2  6 
7   2 2  3 1   8 
8    1  2 1  1 5 
9    2  2  1 1 6 

10   2 1  1  2  6 
11   3 2   3 1  9 
12 2  2  3 5 3  15 
13 2 3 4 1  3 3 3 19 
14   1 2   2 1 2 8 
15 2 3 1  5 3 1 1 16 
16 3 1 1  1 4  3 13 
17 2 1 2   8 1 1 15 
18 3 2 3   6 4 5 23 
19   3 1  4 4 4 2 18 
20 4 3 2 1 2 7 1 3 23 
21   3 5  1 5 4 3 21 
22 2 2 3 2 2 6 3  20 
23 2    1 7 4 3 17 
24 1 1 2   6 2  12 
25 3  1  3 6 1  14 
26 1 1 1 1 1 6 4 2 17 
27 2  1 1  5 2 1 12 
28     1  5  1 7 
29 1  2  1 4 1  9 
30 2 1 1  2 1 1  8 
31      1 8   9 
32 1  1   3  1 6 
33 1     2   3 
34 1    1   1 3 

Totalt 35 36 43 7 36 111 46 35 349 
 
Tabell 5 redovisar diagnostiskt provresultat för skola B är utformad lika som på skola A, men 
på skola B har man färre program och poängsättningen är annorlunda med halv poäng som 
gör att jag har använt mig av intervaller och max poäng 110 p. I tabell 4 och tabell 5 över 
diagnosprovens resultat skiljer det sig mellan de båda skolorna i poängsättningen, därför är de 
uppdelade i två tabeller. Skolorna håller på att arbeta fram ett gemensamt prov som skall 
gälla. Att tabell 4 startar på 5 p och tabell 5 startar på 20- 24,4 p är att inga elever hade under 
de poängerna på provet. Syftet med att ha en diagnos på alla elever som börjar i den 
kommunala gymnasieskolan är för att få en fingervisning om hur eleverna ligger till rent 
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kunskapsmässigt och för att skolan skall kunna fördela sina resurser på de eleverna med 
behov av extra stöd. Diagnosen är som sagt bara en fingervisning för att se om eleverna är i 
behov av preparandkurs för de kan ha lämnat in blankt på provet, så det är en diskussion elev- 
lärare emellan.  
 
Tabell 5. Diagnostiskt prov resultat skola B. 

DP EC EN ES OP TE Totalt 
20-24,5     1 1 
25-29,5   1   1 
35-39,5 1  1   2 
40-44,5     1 1 
45-49,5  1 1 1 4 7 
50-54,5 3  1  3 7 
55-59,5 1 1 1 1 2 6 
60-64,5 4 1 1 2 1 9 
65-69,5 3 2 1 3 2 11 
70-74,5 7  1  1 9 
75-79,5 2 1  3 2 8 
80-84,5 3  1  2 6 
85-89,5 4 1   7 12 
90-94,5 1    3 4 
95-99,5 1    1 2 

100-104,5  1   4 5 
105-109,5 1    4 5 

Totalt 31 8 9 10 38 96 
 
 
Tabell 6 redovisar nationella provresultatet gemensamt resultat för skola A och skola B. 
Några förklaringar till tabell 6 som är data från Nationella provet i Ma A. Kolumnen till 
vänster är de inrapporterade betygsnoteringar från de lärare som lämnat in resultaten från 
nationella provet. Siffrorna är de antal elever som fått respektive betyg på det programmet. 
 
Tabell 6 Nationella provet i Ma A  för skola A och skola B. 
Betyg BF BP EC EN ES FP HP HR HV IP LP MP NV OP SPE SPID SPIN SPS TE Total 
-     3          2  3  1 9 
?                 1   1 
IG   2  9         1 4  4 16 12 48 
G   18 5 10  8       7 40  20 13 9 130 
VG   7  5  2        21  6 10 14 65 
MVG   2 1           4  1 1 3 12 
Ej 
DP1 

    1               1 

Ej 
DP2 

    2             1  3 

Total   29 6 30  10       8 71  35 41 39 269 

 
Tabell 7 redovisar betyg från grundskolan och Ma A tillsamman. I tabell 7 över 
betygssammanställningen mellan årskurs nio och gymnasiet har jag tagit med alla de olika 
programmen i samma tabell som finns i den kommunala skolan i denna stad. Betyget ifrån 
årskurs nio är första kolumnen och den andra kolumnen redovisar det betyg som de sedan fick 
i Ma A. Siffrorna är antalet elever som fått detta betyg i Ma A. Tabell 7 har jag delat upp i 
årskurs 9-betyg mot alla gymnasiebetygen och använt de delar som berörts när de olika 
diagrammen har gjorts efter önskemål.  
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Tabell 7. Betyg från grundskolan årskurs nio och Ma A.  
Betyg 
åk9 

Betyg 
Ma A 

BF BP EC EN ES FP HP HR HV IP LP MP NV OP SPE SPID SPIN SPS TE Total 

G IG 4 2 2 1 13 7 21 12 4 4  5  2 5 5 2 5 12 106 
 G 15 24 20 5 20 28 32 21 21 23 4 18 3 7 47 20 19 24 8 359 
 VG 1 2 3  4 2 8 4 3 1  1 4  9 9 2 6 2 61 
 MVG     1        1  1 1    4 
 S     1 1         1 3 1 1  8 
Total 
G 

 20 28 25 6 39 38 61 37 28 28 4 24 8 9 63 38 24 36 22 538 

VG IG         1  1         2 
 G 1 3 2  6 3 2 1 8 1  6 1 1 12 3 3  2 55 
 VG 1 8 3 1 6 2 1  4 1 1 7 21  22 2 6 9  95 
 MVG    1 2  5  2   1 7  10 2  2  32 
Total 
VG 

 2 11 5 2 14 5 8 1 15 2 2 14 29 1 44 7 9 11 2 184 

MVG G  1 1          1       1 
 VG   1  1    1  2  3  2  2  4 17 
 MVG  1   5  1  1   1 20  4 1 2   36 
Total 
MVG 

  1 2  6  1  2  2 1 24  6 1 4  4 54 

Total 
betyg 

 22 40 32 8 59 43 70 38 45 30 8 39 61 10 113 46 37 47 28 776 

 
3.1.2 Betygsfördelningen i matematik för elever från årskurs nio 2007. 
 
Resultaten av elevernas betyg, nationella prov och diagnostiska provets sammanställning 
bearbetades i Excel och redovisades i form av diagram som användes som underlag vid 
kompetensutvecklings dagarna under november lovet för matematiklärare ifrån grundskolan 
och gymnasiet i denna kommun. 
 
Diagram 1 är betygfördelningen eleverna hade i årskurs nio i matematik. De olika färgerna i 
staplarna betyder vilket program de läser på gymnasiet, vilket man får en förklaring på till 
höger om diagrammet. Att en IG-stapeln saknas är för att IG betyget inte finns i grundskolan 
och om de inte är godkända i matematik så hade de inte haft behörighet till gymnasiet. 
Betygsfördelningen per program är taget ur tabell 2. Det vi ser är att 553 elever har G i 
matematik fördelat på alla 20 programmen, 201 elever har VG fördelat på alla 20 
programmen medan 58 elever har MVG fördelat på 12 program. Totalt är det 812 elevers 
betyg. 
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Diagram 1. Betygsfördelning från grundskolan åk 9 2007 
 
3.1.3 Hur ser det ut i med kunskaperna i Ma A? 
 
Jag vill nu visa hur det gick för dessa elever i Ma A med de förkunskaper som deras betyg 
visar ifrån årskurs nio. Diagram nedan är resultaten från förkunskapsdiagnosen som görs i de 
två gymnasieskolorna varje skolstart för att se om eleverna har de förkunskaper som krävs för 
att klara Ma A. Tabellerna till dessa diagram är tabell 4 och tabell 5. Varje stapel i 
diagrammet visar dels poängantalet och det antalet elever från varje program som fått den 
slutpoängen. Eftersom de två skolorna hade olika poängskalor på diagnostiska provet så 
skiljer sig diagrammens utformning åt. Förkortningarna till höger är beteckningar på de olika 
programmen som finns på respektive skola. Diagram 2 redovisar resultat förkunskapsdiagnos 
som görs i terminsstarten till Ma A skola A. Diagrammen visar att redan innan kursen startat 
på hösten så har många elever dåliga förkunskaper från grundskolan. På skola A där max 
poängen är 34 och 12 p är gränsen så har 11,7 % av eleverna under godkända gränsen. 
Diagnosen är till för att ge en fingervisning om eleverna har tillräckliga förkunskaper i 
matematik för att klara Ma A. Resultat är fördelat på 396 elever och 8 program och det blir 46 
elever som inte har förkunskaper på skola A. Inrapporteringen var dålig ifrån 
matematiklärarna i Ma A så detta är inget säkert mätresultat bara en fingervisning om hur det 
skulle kunna se ut på denna skola. 
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 Diagram 2. Resultat förkunskapsdiagnos åk 1, skola A. 2007/2008. 

  
 25

20

 
SPIN

15 SPID

SPE

MP

LP

HV10
HR

ES

5

0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 

 
Diagram 3 redovisar resultat förkunskapsdiagnos som görs i terminsstarten till Ma A, skola B. 
På skola B är max poäng 110 och 50 är gränsen och här är 12,5 % av eleverna under gränsen 
för att ha tillräckliga kunskaper för att klara Ma A och det är inrapporterat 96 elever fördelat 
på 5 program varav 12 elever inte har förkunskaper på skola B. Inrapporteringen av resultaten 
är inte bra så detta mätresultat är bara en fingervisning 
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Diagram 3. Resultat förkunskapsdiagnos åk1 för gymnasium skola B. 2007/2008 
 
Diagram 4 som redovisar Nationella provet i Ma A så är resultatet sammanslaget mellan 
gymnasieskola A och gymnasieskola B i denna stad. Det är totalt 269 inrapporterade resultat 
och av dem har 48 fått IG, 130 har fått G, 65 har fått VG, 12 har fått MVG och 14 har inte 
fullständiga data. Sammanslagningen beror även här på det dåliga inrapporterade underlaget 
så detta diagram ger bara ett hum om hur det ser ut i denna stad på nationella provets. Data till 
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detta diagram togs ifrån tabell 6 i metodkapitlet. Staplarna representerar betyget och de olika 
färgerna per stapel är antalet elever i det program färgen representerar som fick detta betyg. 
Utöver betygsförkortningarna finns det staplar med -, ?, ej, dp1 osv. och det är där det saknas 
uppgifter men de kommer med i diagrammet ändå. Detta är en osäker mätning eftersom det är 
så få inrapporterade resultat. 
 

 
Diagram 4. Resultat Nationella provet i Ma A för gymnasium 2007/2008. 
 
Diagram 5 som är betygsfördelningen för Ma A, ser man en dramatisk försämring i form av 
en ny stapel IG betyget. Många elever har sänkt sina betyg från grundskolan inte bara de som 
har G i grundskolan utan även de med högre betyg. Här redovisas alla gymnasieelevers betyg 
i ett och samma diagram ej uppdelat på skola 1 och 2. Staplarna är betyget och färgerna är 
programmen. Av 812 elever har 110 elever IG, 430 elever har G, 188 elever har VG, 75 
elever har MVG och 8 elever har fallit ifrån på något sätt. 
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Diagram 5. Resultat betyg Ma A  
 
3.1.4. Jämförelse mellan betyg i årskurs nio och Ma A. 
 
Jag vill nu redovisa hur betygsfördelningen i Ma A såg ut mot betygen som eleverna fått i 
grundskolan (redovisat i procent). De olika färgerna på tårtbitarna är de olika betygen. Det jag 
vill visa är att det sker en försämring av betyget i Ma A och att kunskaperna ifrån årskurs nio 
inte är bra eftersom det sker en sänkning. Ma A ska ju vara en repetition med fördjupning av 
matematiken ifrån grundskolan.   
 
Jag börjar med diagram 6 som är för de elever som har G i årskurs nio och där har 20 % av 
eleverna sänkt sitt betyg till IG, 67 % av eleverna har behållit sitt G, 11 % har höjt sitt betyg 
till VG och 1 % av eleverna har höjt sitt G till MVG vilket är intressant. 1 % av eleverna 
saknar ett betyg på grund av att de fallit ifrån. 
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Elever med betyget godkänd i matte från grundskolan

20%

67%

11%

1%1%

IG

G

VG

MVG

S

 
Diagram 6. Elever med betyg godkänt från grundskolan och fördelningen av betygen i Ma A  
 
Diagram 7 redovisar elever som hade VG i årskurs nio och hur de lyckades med betyg i Ma 
A. Här sänker sig 1 % av eleverna från VG till IG och 30 % av eleverna sänker till G. 52 % av 
eleverna behåller sitt VG och roligt är att 17 % lyckas höja sina betyg till MVG. 
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Diagram 7. Elever med betyg väl godkänt från grundskolan och fördelningen av betygen i Ma A  

 
Diagram 8 är över elever med betyget MVG i årskurs nio och hur de lyckades i Ma A. 2 % av 
eleverna sänker sitt betyg till G och 31 % sänker sitt betyg till ett VG. 67 % av eleverna 
behåller sitt betyg MVG ifrån årskurs nio. 
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Elever med betyget mycket väl godkänd från grundskolan
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Diagram 8. Elever med betyg mycket väl godkänt från grundskolan och fördelningen av betygen i Ma A  
 
Det som vi sammanfattningsvis kan utläsa ifrån dessa tre diagram är att av denna kommuns 
812 elever i Ma A så har 110 elever sänkt sitt betyg till IG vilket är en stor siffra. Den totala 
sänkningen oberoende av nians betyg så har 189 elever av 812 sänkt sitt betyg i Ma A och det 
är 23,3 % av alla elever. Positivt är att 110 elever av 812 har höjt sina betyg ifrån årskurs nio 
och det är 12,3 % av alla elever i Ma A som lyckats med det. 508 elever har lyckats behålla 
sitt ursprungsbetyg ifrån nian i Ma A och det är 63 %. 

3.2 Resultat elevenkäten 
 
Elevenkäten (se bilaga 3) utformades i enlighet med det som beskrivs i metodkapitlet. Det var 
74 elever som deltog varav 4 elever hade betyget IG, 38 elever hade betyget G, 23 elever hade 
betyget VG och 6 elever hade betyget MVG samt 3 elever som inte skrivit ner sina betyg. 
Alla som deltog kom ifrån fyra klasser. Det är elevernas egna svar som utgjort 
utgångsmaterialet för denna del av resultatredovisningen och deras beskrivningar kommer 
sedan att relateras till aktuell forskning i diskussionsavsnittet. Jag har delat upp svaren efter 
betygen de skrivit att de fått i Ma A. Där det har gått har jag delat upp svaren i procent men 
det har inte alltid gått så bra. Svaren på frågorna är en sammanfattning på vad eleverna svarat. 
Eftersom svaren inte varit så utförliga eller språket har varit speciellt korrekt så är alla svar 
nertecknade och finns med i en bilaga så att det går att läsa hur eleverna svarat exakt  
(se bilaga 5). 
 
1. Vad tycker du om matematik? Svårt eller lätt? 
 
Denna fråga har jag delat upp i tre kategorier: bra, svårt och både och eftersom de flesta 
eleverna har svarat med korta svar. 
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Resultat IG: Alla fyra elever har svarat att de tycker att matematik är svårt och då tycker de 
att det är pga. hur läraren undervisar och hur mycket tid läraren lägger ner på eleven och hur 
läraren förklarar för eleven. 
 
Resultat G: I denna grupp tycker 47,4 % av eleverna att matematik är svårt och de har inte 
skrivit mer. 39,5 % av eleverna tycker att matematik är medelsvårt eller blandat, olika 
beroende på om avsnittet är svårt eller lätt och hur läraren förklarar. Endast 7,9 % av eleverna 
tycker att matematik är lätt under rätt förutsättningar. 
 
Resultat VG: 21,7 % av eleverna tycker att matematik är svårt. 34,5 % av eleverna tycker 
matematik är både och, eller medelsvårt beroende på vilket avsnitt man håller på med. 43,5 % 
av eleverna tycker matematik är lätt och som en skrev om man bara koncentrerar sig. 
 
Resultat MVG: I denna grupp är det ingen elev som tycker matematik är svårt, utan hälften 
av eleverna tycker det är mittemellan och den andra halvan av eleverna tycker det är lätt bara 
man får den rätta hjälpen. 
 
2. Varför tycker du så? 
 
Svaren i denna fråga är så olika så där har jag inte räknat ut procentuellt utan skrivit ner varför 
de tycker så om matematik. 
 
Resultat IG: Här är den gemensamma faktorn dåliga lärare, att läraren inte har hjälp till att 
förklara, förklarat dåligt och en elev har svarat att det var pga en dålig lärare i låg och 
mellanstadiet.  
 
Resultat G: Bland dessa elever är svaret på denna fråga att matematik känns tråkigt, jobbigt, 
onödigt, krångligt, ointressant och oanvändbart. Vissa saker är svårare än andra i detta ämne 
som att komma ihåg formler och deras namn, momenten är olika svåra och att matematik bara 
är fakta och eleverna tycker inte att de greppar matematiken. Arbetsmiljön ska vara bättre. De 
tycker att det är svårt att först förstå hur man ska tänka och sedan lösa ett problem. Läraren 
går för fort fram (Det viktiga är inte hur mycket man hinner utan hur mycket man lär sig) 
läraren förklarar dåligt så att eleverna inte förstår och så hinner inte läraren hjälpa alla 
eleverna. 
 
Resultat VG: I denna grupp tycker många elever att matematik är lätt och att det har med 
deras egen inställning att görs att de förstår, det är inte så svårt, det är vissa moment som är 
svårare än andra men det hänger på läraren hur de tar sig vidare i matematik. Några tycker 
visserligen att det är ologiskt och de prioriterar andra ämnen mer, det är för stora klasser och 
att de skulle vilja ha mer hjälp av läraren. 
 
Resultat MVG: Här är också en positiv ton om bara eleverna får en bra hjälp så är det lätt, 
ämnet är logiskt och att övning ger färdighet. 
 
3. Har du alltid tyckt om eller inte tyckt om matematik? 
 
Här är det inställningen som är intressant, svaren är ja, nej, neutral, när det skett en förändring 
i inställning under skolgången har jag skrivit till det. 
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Resultat IG: Svaren ifrån denna grupp är: neutral, ”alltid tyckt så”, en elev som sänkt mellan 
nian och gymnasiet samt en elev tyckte om matematik i lågstadiet.   
 
Resultat G: 26,3 % av eleverna tycker om eller har alltid tyckt om matematik. 44,7 % av 
eleverna tycker inte om eller har aldrig gillat matematik för att de inte har förstått eller inte 
tyckt om ämnet. 28,9 % av eleverna har svarat att de tyckt varken eller om matematik eller har 
tyckt om det när de var yngre för då förstod de mer.  
 
Resultat VG: Eleverna som svarat i denna grupp så har 39,1 % svarat att de tycker att 
matematik är roligt och att de tyckt om matematiken, en elev tycker matematiken blivit 
roligare på senare år. 52,2 % av eleverna tycker varken eller, bara okej för det är varken kul 
eller jobbigt men några har också hatat det i låg - mellanstadiet för att sedan börja tycka om 
matematiken i högstadiet eller gymnasiet. Några har tyckt tvärt om. Minst med elever i denna 
grupp tycker inte om matematik bara 8,7 %. 
 
Resultat MVG: Bland dessa sex elever svarade två att de haft lätt för sig och två av dem har 
tyckt om matematik och de andra tre eleverna har tyckt varken eller om ämnet. Bara en av 
eleverna har aldrig tyckt om matematik. 
 
4. När i tid kände du att din inställning till matematik förändrades? Varför? 
 
Här har det kommit olika typer av svar, i de fyra olika stadierna de har aldrig förändrats under 
tid. 
 
Resultat IG: En elev har svarat i lågstadiet pga. dålig lärare, en elev i högstadiet också pga. 
dålig lärare. Medan två elever har ändrat inställning när de börja i gymnasiet.  
 
Resultat G: Här har svaren varit lite ofullständiga så dessa har jag samlat i en grupp som 
utgör hela 45,9 % av svaren och där har eleverna svarat allt från: när vi bytte lärare eller bara 
aldrig. Men 8,1 % av eleverna har svarat att i mellanstadiet blev det mer press och byte av 
lärare. 32,4 % av eleverna har svarat att i högstadiet förändrades deras inställning till 
matematik pga. dålig lärare slutbetyg och mer arbete, men en svara också att det blev bättre 
pga. en grymt bra lärare. 18,9 % av eleverna har svarat att i gymnasiet blev det en förändring 
både till det sämre och till det bättre men att det har blivit svårare och läraren har tagit 
förgivet att de skall kunna allt. 
 
Resultat VG: I denna grupp är det 27,3 % av eleverna som svarat ofullständigt som aldrig. 9 
% av eleverna har svarat att det skett en förändring i mellanstadiet, där en bytt lärare 9 ggr och 
missat massor i utvecklingen. 22,7 % av eleverna har upplevt förändring i högstadiet och då 
både positiv inställning, de fick en bra lärare men också att en del upplevde att det blev 
svårare och de fick dålig lärare. 41 % av eleverna har svarat att i gymnasiet blev det faktiskt 
bättre tyckte de flesta med bra lärare och att de förstår mer. 
 
Resultat MVG: Fyra av svaren är ofullständiga att det är läraren eller att det alltid varit så. 
Men två elever har svarat att det skede i gymnasiet och då var det pga läraren. 
 
5. Vilken hjälp saknade du? 
 
Här har jag också valt att skriva ner det som saknat i stället för att dela upp det. 
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Resultat IG: I denna grupp har man saknat bra lärare, bra förklaringar och tid. En elev skrev: 
typ allt. 
 
Resultat G: I denna grupp har man saknat all hjälp man kan få, det har varit för stora grupper 
och eleverna har fått klarat sig själva samt att undervisningen gått för fort. Flera elever 
önskade mer lärarhjälp och förklaringar samt tillgång till extrahjälp. Läraren ska vara mer 
engagerad och ge bättre undervisning. Många elever i denna grupp 28,9 % har också svarat, 
att det inte saknat något. 
 
Resultat VG: I denna grupp saknade eleverna att läraren fanns där när de behövde ha hjälpen, 
studieteknik, tid, bättre tålamod och förståelse från läraren, mindre grupper/klasser men även 
ett stöd från familjen. Även i denna grupp har ca en tredjedel svarat att det inte behövt någon 
hjälp.  
 
Resultat MVG: Hälften av eleverna har saknat mer lektionstid och grundliga genomgångar. 
Det är för stora grupper. Den andra halvan tycker inte att de saknat något. 
 
6. Vad hade läraren/lärarna kunnat göra för att hjälpa dig till ett bättre resultat i dina 
matematikstudier? 
 
Resultat IG: I denna grupp vill eleverna ha mer tid, mera hjälp och att läraren bör lära ut 
annorlunda. 
 
Resultat G: I denna grupp hade eleverna velat ha mer genomgångar med bättre förklaringar, 
intressanta och roligare lektioner med mer intressanta uppgifter, mer tid eller fler lektioner där 
de slipper stressa igenom allt och ge positiv feedback. Här har ca 20 % av eleverna uppgett att 
de inte vet eller att de inte behövt något mer. 
 
Resultat VG: Det som efterfrågas i denna grupp är fler lärare och mer tid, fler lektioner som 
ska vara roliga och mer hjälp av läraren men även bättre förklaringar, mindre grupper och mer 
disciplin. Det är inte fel på läraren utan dennes pedagogik. Även här är det några som inte 
upplever att de behövde något mer. 
 
Resultat MVG: Läraren skulle ha lyssnat när eleverna inte förstått och hjälpt till. Några av 
eleverna har nått dit de vill nå och behöver inget. 
 
7. Hur har ditt eget engagemang varit för att lära dig matematik?(Ex. gjort läxor) 
 
I denna fråga har det blivit tre olika typer av svar och det är: bra, dåligt eller mittemellan 
engagemang.  
 
Resultat IG: Här har en elev svarat att de arbetat men inte hänger med ändå, en elev har 
tappat intresset och bryr sig inte, en elev mittemellan anstränger sig och en elev hade dåligt 
engagemang. 
 
Resultat G: 20 % av eleverna tycker att de gör en bra insats men att det inte räcker alla 
gånger. 51,7 % av eleverna bryr sig inte att anstränga sig eftersom de inte kan ämnet eller 
läraren ha gjort matematiken ointressant och 28,6 % av eleverna tycker att de varken gjort 
mer eller mindre insats för att förstå. 
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Resultat VG: 22,7 % av eleverna har periodvis ansträngt sig för de tycker de har annat att 
göra. 63,6 % av eleverna har gjort bra ifrån sig med läxor och jobbat hårt under lektionen eller 
i alla fall ansträngt sig. 13,6 % av eleverna har inte ansträngt sig utan klarat sig ändå. 
 
Resultat MVG: Här har alla elever gjort det som de ska och tycker att deras engagemang är 
bra. 
 
8. Brukar du skolka och vilka lektioner drabbas mest? 
 
I denna fråga har jag delat in svaren i ja eller nej, de som svarat ibland får ligga med ja svaren 
och så har jag skrivit upp de lektioner om de skrivit dit vilken de skolkat ifrån. 
 
Resultat IG: Två av tre elever skolkar och en elev gör det inte. 
 
Resultat G: 48,7 % av eleverna skolkar mer eller mindre och det kan vara att de hoppar över 
morgonlektionen/eftermiddagslektioner men det är matematik, språk och några som skriver 
att alla ämnen blir drabbade. 45,9 % av eleverna skolkar inte och 4,5 % av eleverna har inte 
svarat vettigt på denna fråga. 
 
Resultat VG: 36,4 % av de svarande eleverna skolkar inte medan 59,1 % av eleverna skolkar 
och då är det de elever som inte orkar upp på morgonen eller inte orkar med eftermiddagen 
men även att de hoppar över naturkunskap, matematik, geografi och idrott eller diverse som 
de tagit upp. 
 
Resultat MVG: 33 % av eleverna har svarat att de skolkar och då är det inte från något 
specifikt ämne utan mer morgon/eftermiddags ork det handlar om. 66 % av de svarande 
eleverna skolkar inte. 
 
9. Hur har undervisningstiden använts? Mycket genomgångar där läraren pratat 
matematik eller mycket läroboksundervisning där ni arbetat själva? Vilket har varit 
bra eller dåligt? 
 
I denna fråga har jag först tittat på hur lektionen har använts i tre olika grupper, mest 
genomgångar, både och, samt mest läroboksundervisning. Om de svarat mer än dessa ord så 
tillkommer det i respektive grupp. 
 
Resultat IG: Här har eleverna svarat på någon del av frågeställningen så det får bli en 
sammanfattning. En elev har svarat att halva lektionen går till genomgång och den andra 
halvan till att räkna själva. Man tycker det är okej med denna uppdelning men vill ha mer tid 
att få plugga på och få hjälp under lektionen. 
 
Resultat G: I denna grupp har 22,9 % av eleverna svarat att det är mer genomgångar än 
läroboksbundet och då har de tyckt att genomgångarna går för fort fram, där läraren inte 
verkar veta vad han pratar om, det har tagit alldeles för mycket tid av lektionen så eleverna 
inte hunnit räkna. När genomgångarna blir för långa, så greppar eleverna inte vad ämnet 
handlar om. 28,6 % av eleverna tycker att det är alldeles för lite genomgångar där det går fort 
och är stökigt och upplever att de fått lära sig allt själva eller får inget gjort. Även om läraren 
förklarar, så hinner de inte hjälpa alla elever när det är så stora grupper. 45,7 % av eleverna 
tycker att lektionerna är uppdelade ungefär 50/50, och det tycker de är bra eller mindre bra. 
Eleverna upplever att det går för fort fram och att det är tidsbrist. 
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Resultat VG: 43,5 % av eleverna tycker att det är mest genomgångar, och upplever att de inte 
hinner med planeringen och att de ändå inte förstår då andra pratar samtidigt. 13 % av 
eleverna upplever att det är mest läroboksbundna lektioner, och de skulle vilja ha mer 
genomgångar. 43,5 % av eleverna upplever att det är 50/50 av genomgång och lärobok. Det 
har de upplevts som bra, men att de hade velat ha mer hjälp av läraren. 
 
Resultat MVG: En elev av sex tycker att det är för mycket genomgång, och att läraren gör 
det för sin egen skull. En elev av sex, tycker att det är för lite genomgång, och skulle vilja ha 
variation. De övriga fyra eleverna tycker att lektionerna innehåller både genomgångar och 
läroboksbundet. Men att läraren tar upp för svåra problem på genomgångarna.  
 
10. Har läraren haft olika genomgångar om samma ämne för att ge alla en chans att 
förstå? Något du gillat eller saknade? 
 
I denna fråga har jag tittat på hur eleverna svarat om läraren har haft eller inte haft olika 
genomgångar, och kompletterat med det, som de gillat eller saknat i sådana fall. 
 
Resultat IG: Alla elever har svarat att det är för lite genomgångar, eller att de ändå inte hängt 
med. 
 
Resultat G: 43,8 % av eleverna har svarat att läraren har antingen inte gjort olika 
genomgångar utan en gemensam till alla och att läraren förväntar sig, att alla ska förstå då. 
Några elever har svarat att det beror på vilken lärare man har om de gör så eller inte. 56,2 % 
av eleverna har svarat att läraren går igenom avsnittet, tills eleverna förstår, och att de gillar 
det. 
 
Resultat VG: 27,3 % av eleverna vet inte eller tycker inte att läraren har olika genomgångar 
om samma moment. 72,3 % av eleverna tycker, att de får genomgångarna förklarade på flera 
olika sätt, men det beror på vilken lärare som de har. De är positiva till att få förklaringar på 
olika sätt. 
 
Resultat MVG: 60 % av eleverna har inte haft flera genomgångar om samma moment men 
det har ju inte berört dem eftersom de har förstått första gången som det förklarades, men 40 
% av eleverna har varit med om att läraren gjort flera genomgångar tills alla förstår. 
 
11. Har du haft någon som kunnat hjälpa dig med matematiken utanför skolan? 
 
I denna fråga har jag bara tittat på, om eleverna har haft hjälp eller inte, och vilka har i sådana 
fall hjälpt till. 
 
Resultat IG: En elev av fyra har svarat, att de inte haft tillgång till hjälp utanför skolan. De 
tre andra eleverna har haft hjälp. 
 
Resultat G: 66 % av eleverna har haft någon som de kunnat ta hjälp av hemma, kamrater, 
extra lärare, men även att det finns elever som inte velat ha hjälp av någon. Men av dessa 
elever, har några också svarat att t ex mamma har försök, men det har hängt på mig. 33 % av 
eleverna har svarat, att de inte har haft någon att fråga alls. 
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Resultat VG: 58.3 % av eleverna har haft någon familjemedlem att ta hjälp av utanför skolan, 
men att det bara har varit upp till högstadiet för vissa. Medan 41,7 % av eleverna svarat att de 
inte haft någon att vända sig till, och några också svarat att de klarat sig ändå utan hjälp, eller 
att de bara fått hjälp, under tiden de gick i lägre klasserna. 
 
Resultat MVG: I denna grupp har alla elever haft tillgång till hjälp men några har svarat att 
de inte behövt hjälpen. 
 
12. Hur tycker du undervisningen borde vara? Idéer?  
 
Här har jag försökt titta på vad eleverna har svarat, om de har idéer eller inte, om de haft 
några idéer så har jag sammanfattat dessa. 
 
Resultat IG: En elev har svarat att de inte har någon ide, medan de tre andra eleverna har 
svarat mindre klasser, så läraren hinner med att hjälpa alla, att läraren går varsamt fram så att 
grunderna fastnar. 
 
Resultat G: 66 % av eleverna har svarat att de önskar mer lektionstid, så att de kan arbeta i 
sin egen takt, och få mer genomgångar där man upprepar tills alla är med, och hjälp av 
läraren. De skulle vilja att det fanns extrahjälp eller fler lärare per grupp, samt att de vill att 
lektionerna är mer disciplinerade och roligare. 33 % av eleverna tycker att de varken har 
idéer, eller att det är bra som det är. 
 
Resultat VG: 82,6 % av eleverna har gett förslag på mindre grupper så alla får hjälp, flera vill 
ha genomgångar och att lärarna ska vara mer pedagogiska och engagerade och mer bestämda. 
Det ska finnas läxhjälp, att lektionerna kan vara roligare, lugnare och längre i mindre grupper, 
så man får ner ljudnivån. 17,4 % av eleverna har inga idéer att dela med sig av eller är nöjda 
som det är nu. 
 
Resultat MVG: Här är en elev nöjd med upplägget som det är medan de övriga tre eleverna 
har gett förslag på att läraren ska bry sig om eleverna och variera sig lite som att t ex ha större 
uppgifter som tar en hel lektion att lösa och att de får mycket lektionstid.  
 
Jag avslutar detta avsnitt med att sammanfatta elevernas enkätresultat. Matematik upplevs 
som svårt av de sämre eleverna medan de med högre betyg tycker att matematik är 
medelsvårt. Gemensamt eleverna är att de tycker det beror på läraren hur de upplever 
matematik t ex hur läraren undervisar, engagemang och tiden. Ytterligare faktorer som 
påverkar är att matematik är tråkigt, stökig arbetsmiljö och för stora grupper. Inställningen till 
matematik är blandad oavsett betyg men ifall de ändrat inställning under sin skolgång så har 
det varit i samband med när det bytt från ett stadium till ett annat. För vissa elever har det 
varit positivt och andra negativt. Den hjälp som eleverna har saknat och som är genomgående 
oavsett betyg är bra lärare som kan förklara, tid och att de upplevt att det varit förstora 
grupper. Ju sämre betyg ju fler orsaker har de tagit upp. Lika är det vad läraren kunnat ge 
eleverna för att det skall gå bättre så är det tid, bättre förklaringar och mer genomgångar. Med 
sämre betyg verkar elevernas eget engagemang vara sämre och ju bättre betyg ju mer har det 
gjort. Skolkar gör ungefär hälften av eleverna oavsett betyg. Lektionerna har bestått av 
genomgång och sedan läroboksbundet och de har olika uppfattning hur stora fördelningen 
varit. De duktigare eleverna har dessutom upplevt att läraren har försökt att ha olika 
genomgångar av samma moment. Majoriteten av alla elever har också upplevt att de har stöd 
och uppbackning hemifrån oavsett betyg. Elevernas önskan om hur en lektion borde vara så 
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vill eleverna ha mindre klasser mer tid och bättre förklaringar samt att MVG eleverna skulle 
vilja ha mer utmanande uppgifter. 

3.3 Resultat lärarenkäten  
 
Lärarenkätens utformning (se bilaga 4) är i enlighet med det jag skrev i metodkapitlet. Jag 
tillfrågade ca 75 lärare från både gymnasiet och grundskolan och jag fick svar från 15 stycken 
gymnasielärare och 15 stycken högstadielärare. Svaren ifrån båda grupperna har jag valt att 
dela upp i grundskolelärare och gymnasielärare och sedan jämfört deras svar och för att se om 
det är någon skillnad i deras synsätt. Svaren på enkäten har varit av varierad storlek, allt från 
två rader till helsida per fråga så lärarnas olika svar finns mer detaljerad att läsa (se bilaga 6). 
 
1. Vilken, tror du, är den största anledningen till att eleverna i kommunens gymnasium 
inte klarar godkänt i Ma A trots att de har godkänt betyg fån grundskolan? 
 
På frågan om vilken som är den största anledningen till att eleverna inte klara Ma A så var det 
inte en enda gemensam orsak utan flera olika och så här svarade grundskolelärarna:  
Flera av lärarna tror att det beror på att eleverna inte har befäst sina kunskaper i matematik 
utan lärt sig för stunden för att klara prov eller få godkänt i matematik så att de kommer in på 
gymnasiet men under sommaren glömmer de vad de lärt sig. Detta leder till att de får flyktiga 
kunskaper och de bygger inte upp sina kunskaper successivt under flera år som man bör göra i 
matematik för att lyckas. Många lärare ger ”snällbetyg” som bygger mer på personen än 
kunskaper. Eleverna saknar eget ansvar och drivmotor och det påverkar inlärningen.  
Sedan kommer flera av lärarna in på kursmålen, hur överrens stämmer nians och 
grundskolans mål? Skolverkets uppnående mål är för lösa och ger alldeles för stor 
tolkningsrätt till läraren. De är för lågt ställda och för att få G i Ma A måste eleverna minst ha 
VG från grundskolan. Eller är Ma A: s mål för höga? Många elever får G enligt betygs och 
nationella provets mål men de ligger i ”nedre delen” av G betyget. 
Vidare så tror vissa lärare att problemet sträcker sig långt ner i åldrarna och att svenska skolan 
slussar elever vidare från t ex mellanstadiet som inte har nått upp till kunskapsmålen till nästa 
lärare som får ta tag i problemet, lösningen är att ha riktiga matematiklärare redan från 
småskolan. Det är för stora grupper och lärarna hinner inte med att hjälpa alla elever som 
saknar grundkunskaper. 
Lärarna tycker dessutom att matematiklärare har dålig status och de kämpar ofta med att 
försöka nå ut till eleverna med vilken nytta de har av att kunna matematik sedan har de chefer 
som vill att skolan skall ha ett bra ryckte och vill att så många elever som möjligt ska få 
godkänt i kärnämnena. De lärare som försöker lägga en god grund i årskurs åtta och som ger 
eleverna extra undervisning får inte ett extra öre av rektorerna eftersom det inte är 
subventionerat från skolan. 
 
Gymnasielärarna fick samma frågor och deras svar på vilken anledningen är till att eleverna 
inte klara Ma A så var det lika här att det inte fanns en utan flera anledningar och de är 
följande:  
Eleverna har andelens för dåliga förkunskaper ifrån grundskolan för att klara av målen i Ma A 
och många elever har dessutom fått ”snällbetyg” i årskurs nio för att komma in på gymnasiet. 
Anledningarna är olika för olika elever men en kan vara bristande självkänsla, skoltrötthet 
som slår hårt i matematik och dessutom saknar eleverna motivation och utnyttjar inte sin 
kapacitet samt att eleverna satsar hellre på karaktärsämnena än kärnämnena. En lärare skrev 
dessutom att dagens ungdomar lever i en luststyrd ungdomskultur där förmåga till fokusering, 
tålamod och uthållighet utvecklas sent i livet.  
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Vidare tar lärarna upp att problemen med dåliga förkunskaper är något som sträcker sig långt 
ner långt i åldrarna och det beror på att skolan inte har utbildade Ma/No -lärare som 
undervisar eleverna utan Sv/So -lärare. Man pratar inte matematik med eleverna så eleverna 
vet ofta inte vad de gör och att det är för låga/otydliga krav i kombination med stökiga 
grupper. Det är samma problem mellan Ma A och Ma B. 
Även gymnasielärarna tycker att eleverna får snällbetyg för att förbättra statistiken för 
grundskolorna. 
 
 2. Vilken/vilka åtgärder skulle kunna göras för att komma tillrätta med detta 
”problem”? 
 
I fråga två på vilken eller vilka åtgärder skulle behövas för att komma till rätta med detta 
problem var det många förslag ifrån grundskolelärarna men många har samma förslag och 
de förslagen är:  
Det förslag som kom upp mest på att förebygga de dåliga förkunskaperna är ett förslag på 
samarbete mellan grundskolan och gymnasiet att man får reda på vad som förväntas av 
grundskolan att eleverna ska kunna när de kommer till gymnasiet. En del lärarstofiler skulle 
behöva rätta in sig i leden för att få en mer enhetlig och likvärdig utbildning inom 
grundskolan. 
Redan i lågstadiet ska det vara utbildade matematiklärare som pratar matematik, hjälpen till 
eleverna ska var riktad och seriös redan i de lägre klasserna samt att man inte slussar 
problemet vidare till nästa stadium som får ta smällen. Bemöta eleverna på den nivå de 
befinner sig och göra nivågrupperingar. Mindre grupper och fler timmar till matematik behövs 
också samt att lärarna vågar arbeta med andra uppgifter än de som står i boken för att göra 
matematiken mer verklig, intressant och spännande. 
Kunskapsmålen måste vara lika oberoende på vilken skola du går. Nationella provet ska vara 
det som styr betygen och ett annat förslag är intagsprov till gymnasiet som skulle rätta till 
mycket. Eleverna ska lära sig matematik och inte för att få ett betyg för att komma in på 
gymnasiet. Intagsprovet skulle kanske vara mer som ett högskoleprov på deras nivå och att de 
skippa det nationella provet. I frågan om nationella provet där skiljer det sig i åsikten mellan 
lärare. Eleverna skulle få betygsmatriser så de vet vad som behövs för varje betyg. 
Lärarna tycker att konferensen v 44 var en bra början på ett samarbete och de önskar en 
återkoppling från gymnasiet på resultat i exempelvis diagnosen samt att de utreder hur pass 
olika betygen är mellan de olika skolorna. 
 
Gymnasielärarnas förslag på vilken/vilka åtgärder som skulle kunna göra så att man kom 
tillrätta med detta problem är följande:  
Det som kommer fram mest är ett samarbete mellan de olika stadierna, återkoppling på att 
betyg och kunskaper överensstämmer mellan grundskolan och gymnasiet. Eleverna borde inte 
få lämna grundskolan innan de har tillräckliga förkunskaper och att lärare i grundskolan ska 
våga sätta IG på de elever som inte har tillräckliga förkunskaper. Låta dessutom lärarna 
auskultera hos varandra det skulle också öka förståelsen för varandras situation. 
Det som man borde arbete med är att göra eleverna motiverade för det är ett samhällsproblem 
att eleverna inte bryr sig. Självkänslan måste åtgärdas redan i grundskolan men att gymnasiet 
också bidrar med sitt i den frågan. Mindre grupper där läraren har tid och som kan uppmuntra 
eleverna behövs. Eleverna behöver mer kunskapskontroller, nivågrupperingar, mindre grupper 
på högst 20 elever, speciallärare, läxhjälp och att det finns en balans mellan teoretiska och 
praktiska ämnen. Vettiga genomgångar och bra matematikböcker är också en faktor har stor 
betydelse för elevernas utveckling i matematik. 
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Sedan att det satsas mer på matematik i mellanstadiet för att utnyttja deras förmåga att 
memorera samt att skolan ska ha utbildade lärare. Eleverna ska lära sig matematiska språket 
först och sedan att lära sig att använda matematiken. 
 
3. Övriga synpunkter: 
 
Under övriga synpunkter som grundskolelärarna lämnat in är åter igen ett önskat samarbete 
mellan grundskolan och gymnasiet det som önskas, så att eleverna får tillräckliga 
förkunskaper till gymnasiet. Fler konferenser är också önskade. I högstadiet har lärarna sett 
samma problem med förkunskaper och startat ett eget projekt som heter MUS och där har 
man sett att det är tid som saknas i ämnet matematik.  
 
Gymnasielärarnas svar på övriga synpunkter är bland annat att det behövs en dialog mellan 
grundskola och gymnasiet så att det byggs upp en förståelse för varandras arbeten och att 
lärarna kan hjälpas åt genom att ha fler ämneskonferenser. Många lärare sitter i ensamhet ute i 
program arbetslagen, och då är dessa konferenser till för både lärare och skolledare för att få 
ut så mycket som möjligt av de få stunder som de kan träffas. Bra skolledare engagerar sig i 
matematikundervisningen och det behövs behöriga lärare som kan arbeta med vad som krävs 
för betyget G samt att det behövs en rättsäkerhet i den myndighetsutövning som 
betygssättning är. Lärare måste förstå att de försätter eleverna i en sits genom att ge dem G 
trots att de inte har förkunskaper till det. 
Elever med G i matematik från nian ska inte ha problem med Ma A så att de tycker denna 
undersökning är bra. 
 
Vi slutar avsnittet med en sammanfattning och jämförelse av lärarnas enkätresultat. 
Oberoende på om lärarna undervisar i grundskolans senare del eller om de är gymnasielärare, 
så delar de samma uppfattning om vad orsakerna kan vara till att det går så dåligt för eleverna 
i Ma A. 
Båda grupperna är överrens om att eleverna lämnar grundskolan med dåliga förkunskaper 
som beror på att de inte befäst sina kunskaper utan bara lärt för stunden, de har fått 
”snällbetyg” av olika anledningar och eleverna saknar självförtroende eller egen drivmotor. 
Båda är också överrens om att detta problem med dåliga förkunskaper sträcker sig ner i 
åldrarna och att det som saknas är behöriga lärare som kan ”prata” matematik med eleverna 
redan på dagis. Grundskolelärarna tar även upp att uppnående målen för årskurs nio är 
andelens för lösa och ger lärarna för stor tolkningsrätt samt att de är alldeles för lågt ställda. 
Åtgärder som de olika lärargrupperna föreslår är ett samarbete mellan de olika grupperna så 
att grundskolan vet vad som förväntas av eleverna, utbildade matematiklärare redan från små 
skolan och mindre grupper så att lärarna har tid med alla elever som behöver hjälp. 
Jag upplever inte att lärarna skyller på varandra vems fel det är utan har förståelse för 
varandra och vill gärna arbeta över gränserna, för lärarna efterfrågar fler konferenser och en 
dialog mellan de olika lärargrupperna samt kolleger att luta sig emot. 
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4 DISKUSSION 
 
I detta kapitel kommer jag att föra en diskussion, för att nå syftet med mitt arbete utifrån mina 
frågeställningar, litteraturstudien samt enkätundersökningarna, hur resultatet överrensstämmer 
med arbetets syfte, samt reliabiliteten och validiteten mitt arbete har. Förslag till fortsatt 
forskning/praktisk tillämpning. 

4.1 Hur ser betygsfördelningen ut på gymnasiet i Ma A i jämförelse med 
årskurs 9.  
 
Syftet med betygsjämförelsen var att se hur det verkligen är med underkända elever i Ma A, 
men även att se hur denna kommuns gymnasieskolor ligger till, i jämförelse med andra 
resultat när det gäller betygen, och att få ett presentationsmaterial till en lärarkonferens på 
november lovet. 
  
Resultatet av betygsjämförelsen var som man befarat, 20 % av eleverna som hade godkänts i 
matematik då de gick ut grundskolan hade sänkt sitt betyg till ett IG i Ma A. 30 % av eleverna 
som hade VG i matematik när de slutade grundskolan, hade sänkt till ett G i Ma A och 31 % 
av eleverna som hade MVG när de slutade grundskolan har sänkt betyget till VG.  Ser vi det i 
antal elever så ut av 553 elever med G så har 110 elever fått underkänt i Ma A. 201 elever 
hade VG när de gick ut grundskolan och av dem har 60 elever sänkt sitt betyg till G och 58 
elever hade MVG när de slutade grundskolan och av dem så har 18 elever sänkt sitt betyg när 
de läst Ma A. Det som jag inte ser i min studie är elever som inte hade godkänt i matematik 
ifrån nian, det är synd, för där har jag kunnat jämföra med Skolverkets betygsresultat 2008 
som visade att 7,4 % av eleverna inte hade godkänt i matematik. För att förstärka min 
undersökning lite till så kan nämnas att Sverige ingår i flera internationella studier. PISA som 
är ett OECD-projekt som undersöker om 15-åringarna är rustad för att möta framtiden och 
detta prov görs vart tredje år, där fokus på matematik är var tredje gång. Sverige har deltagit i 
tre år 2000, 2003 och 2006 och de svenska eleverna ligger över OECD-genomsnittet i alla 
mätningarna men sista gången 2006 hade Sveriges elever sänkt sitt resultat, inte mycket men 
dock. TIMSS är också en internationell undersökning för elever i åk 4 och 8 som utvärderar 
naturkunskap och matematik, den görs vart fjärde år. Där har man sett att svenska elevers 
matematikkunskaper sjunkit varje gång sedan starten 1995. Det man kunde se var att svensk 
undervisning är väldigt lärobokbundet.  
 
Vad kan detta bero på?  Redan i förkunskapsdiagnos som görs varje terminsstart ser 
gymnasielärarna i denna kommun oroande resultat, med många elever som har dåliga 
förkunskaper. Nu är denna diagnos bara en fingervisning på, om skolan behöver satsa resurser 
på dessa elever eller inte, och man har en gräns där man anser att under den är eleverna i 
behov av preparandkurser. Tittar vi på siffror på skola A där max poängen är 34 och gränsen 
för godkänt 12 p ligger 11,7 % av eleverna under, vad som anses godkänt och det är 46 elever 
som är underkända av 396 inrapporterade elever. Motsvarande på skola B där max är 110 p 
och 50 p anses vara gräns, så är 12,5 % under gränsen där det var 96 elever inrapporterade, 
och det är 12 stycken som inte har tillräckliga förkunskaper när de börjar på gymnasiet. 
Mellan skolorna är det inte så stor skillnad, men som sagt siffrorna är inte tillförlitliga 
eftersom inrapporteringen var så dålig ifrån lärarna.  
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Nationella provet i Ma A ligger också en stor del elever under godkända gränsen. Det är totalt 
269 elevers inrapporterade resultat, och av dem har 48 fått IG här är tillförlitligheten inte bra 
för även här har det varit sparsamt med inrapporteringen av elevernas resultat. Men man kan 
ju undra vad beror denna höga siffra på? Har eleverna glömt vad de lärt över sommaren, eller 
har de fått ”snällbetyg” eller har de bara läst in grundskolans matematik för att nå godkänt och 
kunskaperna är flyktiga? Ja, det som framgick i senaste TIMSS (Skolverket, 2008) var, att 
svenska elever får sitta alldeles för mycket och räkna själva i en lärobok, istället för att ”prata” 
matematik i mindregrupper med en lärare. Även i Skolverkets kvalitetsgranskning 
(Skolverket, 2001-2002: 221) framgick, att elever behöver tilltro till sin egen förmåga och att 
de förstår vad man skall lära sig. Man ska ha delmål så att de känner att de lyckats, och då 
höjs motivationen. Relationen till läraren är den viktigaste faktorn för elevers lusta att lära, 
där de ska känna trygghet, så de kan koncentrera sig. Undervisningen skall bestå av olika 
arbetssätt, olika läromedel och innehåll. 
 
Resultaten av data presenterade jag i en rad olika diagram som användes av rektorn på 
konferensen, och många lärare tyckte det var jättebra av rektorn att visa på detta, och många 
ville att ett samarbete skulle till mellan grundskolan och gymnasiet så att man kan lära av 
varandra, ha samma syn på kursmål och betygssättning. Många lärare bad dessutom om att få 
resultaten redovisade för sin skola, men det ligger på rektorn att göra. 

4.2  Vad beror det på att elever inte klarar Ma A sett ur elevernas 
perspektiv 

 
Syftet med den andra frågeställningen är att ge en bild av vad elever tror att detta beror på, för 
det är kring deras upplevelser och tankar, detta examensarbete ska kretsa kring. Frågan är 
alldeles för komplex, för att jag ska kunna ge en exakt förklaring av orsaker, det får bli någon 
doktorands arbete. Utgångsmaterialet för den här delen av diskussionsavsnittet är elevernas 
och lärarnas egna svar i jämförelse med litteraturen som jag tagit del av, samt där jag tycker 
att tyngdpunkten ligger. I denna del börjar jag med en sammanfattning av resultatet, sedan tar 
jag upp tillförlitligheten och avslutar med min teoretiska tolkning av examensarbetet. 
 
Frågorna jag ställde i enkäten berörde olika delar i den litteraturen jag studerade. Svaren från 
eleverna överraskade mig inte, mer än, att de var fåordiga svar. Eleverna i denna studie 
uppfattar matematiken som ett svårt och obegriplig ämne, det beror på läraren om de ska 
förstå något över huvudtaget. Elever med bättre betyg anser att matematiken är svårt beroende 
på vilket moment man går igenom. Vissa elever i studien har också tagit upp om att 
arbetsmiljö och gruppstorleken påverkar deras inlärning, och att det åter är läraren som har 
dålig disciplin i den stökiga arbetsmiljön. Oberoende på fråga som ställts så har eleverna 
nämnt att de velat ha en mer engagerad lärare som tagit sig tid att förklarat riktig, och de har 
också efterfrågat mindre grupper och mer tid.  
 
Många studier visar att elever tycker att matematik är svårt, och det har visat sig att detta är ett 
stort och komplext problem. Enligt studien som Skolverket gjorde om Lusten att lära så 
angavs Läraren som den absoluta faktorn för lusten att lära (Skolverket, 2001-2002: 221). 
Lektionernas disposition är hälften genomgång i hela klassen, och sedan lärobokbundet den 
andra hälften. Eleverna tycker i alla fall att läraren försöker gå igenom momenten på olika 
sätt. Jämför man med litteraturen och vad som det står tydligt i Lpo 94 så står det att 
undervisningen måste anpassas efter varje elevs individuella behov och förutsättningar. Här 
står det att alla elever har rätt till att bli sedda uppmuntrade, och att det är läraren som måste 
läsa av eleverna, och kunna stödja och hjälpa dem så att de kan utvecklas utifrån den nivå de 
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befinner sig på. Sjöberg tar upp i sin avhandling att eleverna nämner relationen till läraren, är 
en av orsakerna till att de inte når målen i matematik. De vill att läraren skall vara engagerad, 
ha förmåga att motivera, inspirera och kunna förmedla kunskap är det viktigaste (Sjöberg, 
2006). Eleverna efterlyser mer tid och det är också en orsak som Sjögren nämner, alla dessa 
tidstjuvar som tar tid ifrån lektionstiden bl a temadagar, elevers eget pratande om annat än 
matematik, och lärarens kontroll av lektionens början och slut. Även Skolverket 
uppmärksammade detta 2003 i en nationell utvärdering. Undervisningsmiljön nämner 
eleverna i min studie med stökiga grupper och för stora grupper, det är återkommande i all 
litteratur som man läser. Sjöberg tar upp hur viktigt eleverna i hans avhandling tycker att 
arbetsro är, den dåliga arbetsron enligt dem är förstora grupper som leder till stökighet, som i 
sin tur leder till att eleverna tröttnar och gör annat. (Sjöberg, 2006) 
 
När eleverna i min studie upplever att deras inställning ändras så är det när de byter lärare i 
samband med byte av stadiet. Här har det varit en mix av hur inställningen ändrats antingen 
till det bättre eller också till de sämre oberoende på deras betyg, och då har det berott på hur 
den nya läraren varit, eller att de har känt mer press på sig.  Det finns tydliga bevis på i studier 
av bland annat Löwing att det beror på att de olika lärarna som eleverna har under sin 
skolgång inte har samma kursmål och undervisningen blir olika med brister i elevernas 
lärande (Löwing, 2008). Men även Sjöberg tar upp samma ämne och skriver att få byta skola, 
och bryta gamla mönster upplevde elever som positivt. Ofta var det en lärare eller förälder 
som hjälpte eleven att själv bryta och starta denna process att ta tag i problemen och förbättra 
betygen. Man såg att elever med föräldrar som har akademisk utbildning klarar sig bättre. 
Läraren och dennes attityd är en viktig faktor för vändningen i matematik särskilt för flickor 
som behöver uppmärksammas och att läraren anpassa undervisningen efter dem (Sjöberg, 
2006). Han tar även upp i sin avhandling att stress och provångest inverkar på elevers 
inlärning. Den kritiska åldern är 9-11 år där negativa attityder mot matematik kan vara svåra 
att förändra. Eftersom att matematik är ett ämne med hög prestige så kan detta skapa stress 
likaså är det med prov, för det betyder så mycket att klara, särskilt nationella provet. Eleverna 
blir blockerade så det är viktigt att avdramatisera prov, annars tappar de intresse för 
matematik.  
 
När jag i denna undersökning kommer till elevernas eget engagemang så har de sämre 
presterande eleverna svarat, att det är dåligt och att de redan har gett upp. Skolkar gör ungefär 
hälften av eleverna oavsett betyg men det är inte matematiken som får stryk på foten, utan där 
är det mer orken om de orkar gå på morgonen eller eftermiddagen. Några erkänner också att 
de inte satsar på kärnämnena utan karaktärsämnen som de tycker om. Karlberg & Sundell 
skriver i sin rapport om skolk och vad det kan bero på, några anledningar som de nämner till 
att elever skolkar kan vara att elever mår dåligt, kämpar med sitt skolarbete, de är 
desillusionerade över skolan/lärare men kanske mest att de känner av kamrattrycket, att de 
måste skolka (Karlberg & Sundell, 2004). Även Skolverket har tagit upp skolk i en av 
sinarapporter och där de skriver att elever skolkar för att de har svårt att anpassa sig till kraven 
men inte från skolan som social miljö (Skolverket, 2001). 
 
På fråga hur eleverna i min undersökning upplever lektionerna, så har den bestått av 
genomgång och sedan läroboksbundet och eleverna har olika uppfattning hur stora 
fördelningen varit oberoende på vilket betyg de har. De duktigare eleverna har dessutom 
upplevt att läraren har försökt att ha olika genomgångar av samma moment. Lektionernas 
disponeras oftast med hälften genomgång och andra hälften till att arbeta själva enligt hälften 
av eleverna. Lika många tycker också att läraren försöker gå igenom ett moment på flera olika 
sätt. Studier visar att läroboksbunden undervisning inte är bra för elevernas kunskaps 



 41

inhämtning. Enligt TIMSS som är internationell undersökning tog upp att svenska elever får 
sitta alldeles för mycket och räkna själva i en lärobok istället för att ”prata” matematik i 
mindregrupper med en lärare (Skolverket, 2008).  
 
Löwing tar upp i en av sina studier att läraren ska ha varierande arbetssätt, där grupparbeten 
anses vara bra i stället för att räkna ur en bok, vidare har hon studerat lärandets komplexitet 
där hon såg att dagens lärare sällan har genomgångar i början av en lektion eller att de 
summerar en lektion. Lärarna gick bara runt och hjälpte eleverna som satt och arbetade i 
läroboken (Löwing, 2006). Vidare påpekas hur viktigt det är med kommunikation i 
matematikundervisningen. Sjöberg skriver de att man inte ska föreläsa matematik utan prata 
matematik. Man ska ha genomgångar i början av lektionen för att tydliggöra vad det är man 
ska lära sig under lektionen, det är också ett problem med att alla elever är på olika ställen i 
läroboken när läraren ska gå runt och hjälpa till (Sjöberg, 2006). I skolverkets rapport tar man 
upp hur viktigt det är med kommunikationen att kunna samlas kring ett problem och utgå från 
elevernas tankar är positivt och lösa problemet i gruppen för att sedan redovisa för varandra 
(Skolverket, 2001-2002: 221). Löwing påpekar också hur viktigt det är med 
kommunikationen under en lektion. Matematiken skiljer sig från andra ämnen genom att det 
kräver exaktheter i språk och termer annars blir det att eleverna inte förstår, och lärare- elev 
pratar förbi varandra, lärarna undergräver dessutom elevernas möjligheter till fortsatta studier 
när de saknar det nödvändiga språket i matematik (Löwing, 2004). 
 
I min studie fanns önskemål från eleverna, oavsett om de är bra eller dåliga i matematik, på 
förbättringar. Läraren ska kunna hjälpa dem mer och kunna förklara bättre för dem och det 
genom mindre grupper, längre lektioner, extrahjälp, mer disciplin i klassrummen så det blir 
lugnare och att läraren bryr sig i eleverna uppmuntrar. Elevernas önskemål tycker jag borde 
vara en självklarhet att de fungerar men som sagt det är många faktorer som spelar roll för att 
få det att fungera under en lektion för att kunna matematik är en rättighet som vi har att 
kunna. Matematik är ett av de viktigaste ämnena i skolan ett kärnämne och de är viktigt att de 
utvecklar sina kunskaper för att klara vardagslivet (Skolverket, 2001-2002: 221). Om vi läser i 
Lpo94 så står det att undervisningen måste anpassas efter varje elevs individuella behov och 
förutsättningar, alla elever har alltså rätt till en undervisning på deras egen nivå. 
 
Slutligen i min undersökning svarade de flesta eleverna att de känt att de haft stöd av någon 
utanför skolan, men att de som hjälpt till inte haft tillräcklig kunskap själva som räcker till för 
att hjälpa någon i gymnasiet. Jag tror att för elever ska klara skolgången krävs det mer 
engagerade föräldrar, här finns det studier att elever med utbildade föräldrar klarar skolan 
bättre med ett mindre antal underkända elever. På Skolverkets hemsida (17 nov 2008) har de 
publicerat en artikel där det står att 52 % av eleverna med föräldrar som har kort utbildning 
har ofullständiga betyg från gymnasiet. Här skulle jag vilja föreslå att skolan hade träffar för 
föräldrar för att fräscha upp matematikkunskaperna lite då och då, det vet jag exempel på i en 
kommun där man gjort så och det har varit välbesökta träffar som uppskattade av alla 
föräldrar utbildade som inte är utbildade.  

4.3 Vad beror det på att elever inte klarar Ma A sett ur lärares perspektiv 
 
Enligt min undersökning så vill verkligen lärarna att eleverna ska få bra matematikkunskaper 
men vägen dit är inte rak. I resultatet av vad lärarna anser är orsakerna till elevernas dåliga 
resultat i Ma A så delar faktiskt många lärare oberoende på om de arbetar på högstadiet eller 
på gymnasiet, samma åsikt, att eleverna har för dåliga förkunskaper för att klara Ma A. De 
dåliga förkunskaperna tror de beror på olika anledningar, en är att elevernas kunskaper bara är 
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flyktiga på grund av att de vakna upp först i nian och blir medvetna om att de måste ha 
godkänt för att komma in i gymnasiet, andra orsaker som lärarna nämner är eleverna fått 
”snäll betyg” av sina lärare av olika anledningar, som om de gillat elevens personlighet eller 
lärarens chef har tryckt på att fler elever ska igenom för skolans rykte. Svenska skolan slussar 
eleverna vidare trots att de inte uppnått målen för sin årskurs. Ett av de tydligaste problemen 
som lärarna tar upp i min undersökning är kunskapsmålen. Många lärare ifrågasätter också 
hur målen i nians matematik och Ma A harmoniserar. Skolverkets uppnående mål är för lösa 
och ger lärarna alldeles för stor tolknings rätt, vilket gör att eleverna måste ha minst VG ifrån 
grundskolan för att klara Ma A. Detta leder till kunskapsskillnader mellan skolor/elever och är 
en av de större anledningarna till att eleverna inte klarar Ma A. Att kursplanen i matematik är 
så vagt formulerad, tar även Löwing upp och att när den är vag ger det ger läraren större frihet 
att formulera egna mål men att denna frihet för läraren också gör det svårt att ändra 
undervisningen i önskad riktning (Löwing, 2008).  
 
Lärarna i min undersökning har efterfrågat ett samarbete mellan grundskolan och gymnasiet 
just för att få samma syn på kunskapsmålen och betygsättningen. För att understryka detta, tar 
jag med vad Löwing citerat debattören Eliasson i DN, att skillnaden mellan skolorna är stor 
och dessa skillnader tenderar att växa, vilket är oroande ur likvärdighetssynpunkt (Löwing, 
2008). En intressant kommentar kom fram i min undersökning, en lärare tyckte att rektorn 
skall sluta tänka på att få igenom så många elever som möjligt utan istället ge rättvisa betyg. 
Följverkan som blir är när lärarna inte har samma syn på kunskapsmål, så blir det en bristande 
kontinuitet i elevernas lärande när de byter skola eller lärare (Löwing, 2008). Eleverna i min 
enkätundersökning svarade att deras inställning till matematik hade ändrats, just i skiften 
mellan de olika stadierna eller då de bytte lärare kontinuerligt.  
 
Så sent som 29 januari, 2009 gick utbildningsministern J Björklund ut med att skolverket har 
fått i uppdrag att göra målen mer tydliga vilket kan ses som hoppfullt. Om erfarna lärare 
uppfattar kursmålen som svåra att tolka, så är det ännu svårare som blivande lärare att tolka 
läroplanen, kursplaner och strävans mål i matematik. 
 
Lärarna tycker i min undersökning att problemet med dåliga förkunskaper sträcker sig långt 
ner i åldrarna och det kan bero på att många lärare i låg och mellanstadiet inte är utbildade 
matematiklärare som saknar ämneskunskaper och att prata matematik går förlorad. De 
låga/otydliga krav i kombination med stökiga grupper som gör att matematik blir jobbigt. En 
lärare är arbetsledare i klassrummet som ska leda och fördela arbetet men när de har grupper 
som är så stora att de inte har mer än 1-2 minuter per elev är det svårt att leva upp till att 
kunna hjälpa alla elever på deras egen nivå och efter allas olika behov. Dessutom är 
grupperna stökiga i kombination med otydliga/för lågt ställda krav på eleverna. För att 
fortsätta referera till Löwing så skriver hon att Wigforss redan för 50 år sedan poängterade 
vikten av att ställa krav på eleverna för att om de skall lyckas med matematik så krävs 
ordning, tankereda och målmedvetenhet (Löwing, 2008). Det tas även upp i hennes text att 
förkunskaper är nödvändiga för att en elev skall komma vidare i sin inlärning vilket lärarna 
tagit upp i denna undersökning att det ges snällbetyg och att elevernas kunskaper är alldeles 
för flyktiga. 
 
Man måste fånga upp dessa elever på ett mycket tidigare stadium så att de inte går för långt 
och det blir svårt att sätta in resurser som inte hjälper att fylla igen kunskapsluckorna. Lärarna 
poängterar också att det krävs mer resurser, intagningsprov för att få flytta upp till gymnasiet, 
mindre grupper, nivågrupperingar, mer varierad undervisning och att man kommer bort från 
att lektionerna som är så läroboksstyrda. Något som tas upp dels av lärarna i min 
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undersökning och i litteraturen är att man ska prata matematik med eleverna (Sjöberg, 2006), 
(Löwing, 2004), (Skolverkets, 2001-2002: 221). För det krävs nog att vi har utbildade 
matematiklärare redan från årskurs ett, dels så att vi får det matematiska språket tidigt men 
också att lärare på samma skola som undervisar elever i olika åldrar har samma uppfattning 
om ämnet och dess didaktik. Jag hålla med Löwing att lärare kan ha goda teoretiska 
kunskaper i matematik men utan den didaktiska biten i matematik får de svårt att förmedla 
sina kunskaper och hjälpa alla elever med olika behov, på olika nivåer och den biten måste bli 
större tycker jag personligen (Löwing, 2008). 
 
Lärarna i min undersökning känner att de inte kan få ut budskapet med vilken nytta eleverna 
har av matematik eftersom det är ett lågstatus ämne även lärarna måste få mer status. Stavros 
Louca matematiklärare från ”Klass 9A” ett tv- program, tycker att lärarna inte ska undervisa i 
mer än ett ämne. Jag tror dessutom att det är viktigt att man har kollegor med samma ämne att 
luta sig emot.  
 
För att eleverna ska kunna nå målen föreslår lärarna i min undersökning, mer engagerade 
föräldrar, mer hemläxor och att de elever som halkat efter får arbeta igen matematiken under 
längre pass. Lärarna ser en ljusning med ämneskonferensen v 44, de ser den som en början på 
ett samarbete som ska gagna eleverna i slutänden.  

4.4 Några åtgärder på vad man kan göra. 
 
Vad elever kan göra 
Elever måste få mer insikt om att de måste ta mer ansvar för sin egen inlärning. Det är trots 
allt de som måste studera för att få kunskaper. Det lärarna kan göra är att ge eleverna ett 
matematiskt språk så de förstår vad de skall göra och därefter verktyg att lösa problem med. 
Ett projekt startat av PRIM - gruppen som heter MIMA - Min egen matematik, som är ett 
exempel på hur man kan göra eleverna mer medvetna om sitt lärande, sina matematiska 
kunskaper och öka deras intresse för matematik. 
 
Vad kan lärare göra  
Lärarna har den viktigaste rollen i elevernas lärande och här är det viktigt att lärarna hänger 
med att de ser till att de har ämneskunskaper i sitt ämne och att de har didaktiska kunskaper så 
att de når alla elever. Genom att delta olika kompetensutvecklande verksamheter kan läraren 
öka den matematiska kompetensen hos eleverna, delta i Biennalrörelsen och stärka 
ämnesmässigt, genom att läsa facktidningen Nämnaren kan läraren få idéer till lektioner men 
framför allt utvecklar de sin kompetens. Att samarbeta med högskolor och universitet är en 
kompetensutveckling för lärare. 
 
Vad kan övriga göra 
Det viktigaste av allt tror jag är att samhället måste ändra attityd. Idag ska allt gå så snabbt, 
det är bara att titta på IT. Men matematik inlärningen kan inte gå fort fram utan man måste 
förstå vad man lär sig för att lära sig nästa del osv. Vi måste ändra undervisnings sätt eftersom 
det visat sig att det inte fungerar, eleverna når inte målen i matematik. Lärarna måste kunna 
olika metoder så att de kan nå alla elever.  
Föräldrar kan stötta eleverna i sitt lärande genom att få dem att förstå hur viktigt det är med 
matematikkunskaper. De kan hjälpa till med läxor men framför allt se till att eleverna gör sina 
läxor. 
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4.5 Slutsats och förslag till fortsatt forskning  
 
Min teoretiska tolkning av mitt examensarbete är följande att det stämmer att elever har dåliga 
matematikkunskaper när de kommer till gymnasiet det har jag dels sett i att studera tidigare 
forskning men också i min egen undersökning har statistiken talat sitt tydliga språk att elever 
som gjort diagnostiska prov när de börjar på gymnasiet inte har de förkunskaper som krävs, 
det är många elever som sänker sina betyg i Ma A trots att Ma A bara skall vara en 
fördjupning av nians matematik. Eftersom att ett examensarbete är begränsat till en termin så 
hinner man bara skrapa på ytan och det är ett komplext problem där det inte finns en enda 
orsak utan många orsaker till vad det kan bero på att eleverna inte klarar Ma A. Det jag 
studerade var bara en liten del av orsakerna till att eleverna inte klarar sina matematikstudier 
men att detta är ett problem det är bara att konstatera. Från regeringen ska åtgärder vidtas för 
att hjälpa dessa elever och det är ju bra men om det räcker återstår att se. De orsaker som jag 
studerat genom att fråga elever och lärare vad de tycker, överensstämmer med litteraturen 
som jag har studerat 
 
Att ha bra matematikkunskaper ökar självkänslan och det gör att man kan påverka sitt eget liv 
eftersom man kan delta i vad som händer i samhället. Matematik är en språngbräda till 
mycket. Med dessa ord vill jag dra en slutsats om min undersökning som jag tycker har varit 
väldigt lärorik för min del. Som blivande matematiklärare har jag en stor och tuff uppgift 
framför mig, men jag har med denna undersökning skaffat mig en hel del kunskaper som jag 
skall bära med mig i mitt blivande yrkesliv som jag ser fram emot. Jag har dessutom fått 
insikt i hur viktig min roll som lärare kommer att bli för av alla orsaker som eleverna och 
litteraturen tar upp så är läraren den viktigaste faktorn för elevernas lärande. De viktigaste 
resultaten i denna undersökning är att det går dåligt för elever i matematik inte bara i denna 
kommun utan i hela landet och det eleverna vill ha är en bra lärare och det lärarna vill ha är 
bättre kunskapsmål, mer resurser och ett samarbete över gränserna. Jag tycker att den fria 
tolkningsrätten av kunskapsmålen ger kunskapsskillnader mellan skolor/elever och är en av de 
större anledningarna till att eleverna inte klarar Ma A. Jag tog mig tid att studera läroplanen 
och kursplaner för både grundskolan årskurs nio och gymnasiet, och där måste jag säga att det 
inte konstigt att kunskapsskillnaderna är så stora för det var en djungel och det finns utrymme 
för att tolka texten som man vill. Jag skulle nog vilja själv som blivande lärare ha strikta 
direktiv som inte har tolkningsrätt för att vara säker på att jag är rättvis i min bedömning av 
eleverna. En av punkterna med detta examensarbete var att detta skulle bli underlag till ett 
samarbete som lärarna på de olika stadierna vill ha för att hjälpas åt och jag hoppas att något 
av detta kommer till användning så att eleverna blir bättre i matematik.  
 
Jag tycker att jag har lyckat få svar på mina frågeställningar med denna undersökning både 
när det gäller jämförelsen av betygen och svaren på enkäterna till eleverna och lärarna, även 
om det nu inte blev som jag tänkt så tror jag att jag fick in de svar jag väntat mig och de 
överrenstämde med vad som stod i litteraturen jag läst. Nu är ju detta en stor fråga som man 
måste undersöka över en längre tid och på en djupare nivå. Eftersom detta är ett sådant 
komplext problem har jag bara berört några orsaker det kan beror på att så många elever inte 
klarar Ma A. Det är många faktorer tillsammans som spelar in och för att få en heltäckande 
bild, krävs en större undersökning, för att få med allt. En förklaring till att eleverna inte klarar 
målen i matematik kan vara, läraren, som undervisar eleverna. Nu ska inte läraren få skulden, 
för en lärare kan inte ensam tillgodose alla elevers behov men de kan ju tänka på att se till att 
det är en lugn arbetsmiljö och de som eleverna nämnt att de vill ha en engagerad lärare som 
tar sig tid med dem och som kan förklara bra. En personlig åsikt som jag har är att jag tycker 
det var dumt att man tog bort allmän och särskild matematik på högstadiet. Alla elever är inte 
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intresserade av matematik och med det nuvarande systemet så blir alla elever lidande, starka 
som svaga. Det som varit svårt är att få arbetet begränsat, det är så lätt att dra iväg trots att 
man gjort klart innan hur stort det ska bli. Särskilt när det blir fel mitt i en undersökning och 
man måste göra en kovändning.  Jag tror att jag hade lärt mig mer av att få intervjua eleverna 
och lärarna, även om jag tror att eleverna skulle ha svarat samma sak som de skrivit ner så 
kanske de hade sagt mer öppnat sig mer. Sedan var det synd att de som verkligen var berörda 
av att ha fått IG i Ma A hade varit de som skulle ha gett mest av att få intervjua och få deras 
syn på hur det upplevt när och varför det gått snett. Det är synd att de svarade så kortfattat på 
mina frågor. Jag har märkt när jag var ute på VFU som lärarstudent, då har man en egen roll 
och många av eleverna som jag mötte, öppnade sig och ville gärna prata om hur de upplevde 
sin skolgång. Många beklaga sig att de tyckte matematik var svårt för att de inte förstod vad 
läraren sade. På lektionerna var det stökigt och de kände ofta att de inte hjälpte att fråga eller 
om de ens orka bry sig. 
 
Tillförlitligheten med detta examensarbete är bra. Metoden som jag använde mig av i denna 
del av undersökningen med enkätfrågor kan jag tycka att blev som förväntat. Jag tror att jag 
hade fått mer uttömmande svar av att intervjua eleverna och lärare. Men nu blev det sådan 
tidsbrist att jag var tvungen att använda mig av enkät istället för intervju som tanken var. För 
att underlätta redovisningen skulle jag ha gjort enkäten som Johansson & Svedner tar upp 
med flervalsfrågor men då hade jag inte fått eleverna att svara utifrån deras egna tankar 
(Johansson & Svedner 2001). Det var inte bara att jag fick ändra metod utan att jag fick ändra 
lite på syftet som var att få intervjua de elever som hade haft godkänt i matematik då de gick 
ut nian och sedan fick IG i Ma A för de var ju ganska många fått den sanna bilden av varför 
de hade misslyckats i Ma A. Det blev en kvantitativ undersökning istället för en kvalitativ 
undersökning och jag kan tycka att de svar som jag fick in ändå stämmer med mina 
förväntningar. Reliabiliteten är inte jättebra eftersom att jag tycker det har varit knapphändiga 
svar och att jag kan ha tolkat därefter men ändå tycker jag att det ger den bild som jag trodde 
att min undersökning skulle visa på. Validiteten är också bra eftersom elever och lärare har 
svarat i liknelse med vad litteraturen säger och de studierna bygger ju på större och längre 
forskning.   
 
Det som kan vara av intresse att forska vidare på är ju hur man startar ett bra samarbete 
mellan grundskolan och gymnasiet.  Hur ser det ut mellan lågstadiet och mellanstadiet, mellan 
mellanstadiet och högstadiet eller mellan Ma A och Ma B, är det lika tendenser där? Hur ser 
det ut inom friskolorna? Har de samma problem eller har de ett annat sätt att ta tag i 
problemet med att eleverna inte når målen i matematik? I PISA- undersökningarna ligger 
Sverige i mitten och vad är orsakerna till det och hur ser skolverksamheten ut i de bästa 
deltagande länderna?  Men framför allt skulle jag föreslå att en djupare studie i det som jag 
försökt undersöka, och att man fick fler att ställa upp samt att man kom åt IG eleverna för där 
tror jag att den faktiska informationen finns.  
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Bilaga 1 - Bildmaterialet till kompetens utvecklings dagarna 
 
 

1

Sammanställning av betyg

Från grundskolan till gymnasiets 
A-kurs i matematik

 

2

Statistiskt underlag

• 776 elever (445 D, 269 NP)

Data från

• Intagningskansliet (elevernas grundskolebetyg)

• Betygssystemet ”Dexter” (elevernas betyg i 
MaA)

• Undervisande lärare i matematik i denna 
kommuns gymnasium (resultat på
förkunskapsdiagnoser samt Nationella Prov)

 

3

Fördelning av betyg från Grundskolan år 9 2007
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4

Resultat förkunskapsdiagnos, 1:or Skola A
2007/2008
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6

Resultat Nationella prov Ma A, 
Båda gymnasieskolorna 2007/2008
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7

Betyg i Ma A, Båda gymnasieskolorna 2007/2008
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8

Elever som läst Ma A på båda gymnasieskolorna 
2007/2008

Elever med betyget godkänd i matte från grundskolan
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Elever som läst Ma A på båda gymnasieskolorna
2007/2008

Elever med betyget väl godkänd i matte från grundskolan
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Elever som läst Ma A på båda gymnasieskolorna
2007/2008

Elever med betyget mycket väl godkänd från grundskolan
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Bilaga 2 – Intervjuförfrågan till elever med IG 
 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Annika Gabrielsson och är lärarstudent. Jag gör en studie i matematik och söker nu 
elever att intervjua. Jag är intresserad av hur du tänker om matematik och hoppas att du vill delta.  
 
Det som sägs under intervjun kommer inte att bli offentligt utan att först avidentifieras. 
 
Om du vill vara med på en intervju, svara på detta mail senast torsdag 27/11. 
 
Detta utskick görs till ca 110 elever och beroende på hur många svar som fås, kommer eventuellt en 
sållning att göras. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Annika Gabrielsson 
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Bilaga 3 - Anonym elevenkät  
 

När du svarar på dessa frågor skall du tänka utifrån hur det var när du gick i grundskolan  
åk 1-9. Denna enkät är till för att ta del av dina erfarenheter ifrån grundskolan så du kan 
hjälpa till och förändra matematikundervisningen till det bättre. 
 
Du är givetvis anonym.  

 
1. Vad tycker du om matematik? Svårt eller lätt?  
 
 
2. Varför tycker du så? 

 
 

3. Har du alltid tyckt om eller inte tyckt om matematik? 
 

 
4. När i tid kände du att din inställning till matematiken förändrades? Varför? 

 
 

5. Vilken hjälp saknade du? 
 

 
6. Vad hade läraren/lärarna kunnat göra för att hjälpa dig till bättre resultat i dina 

matematikstudier? 
 
 
7. Hur har ditt eget engagemang varit för att lära dig matematik? (Ex. gjort läxor) 

 
 

8. Brukar du skolka och vilka lektioner drabbas mest? 
 

 
9. Hur har undervisningstiden använts? Mycket genomgångar där läraren har pratat 

matematik eller mycket läroboksundervisning där ni har arbetat själva? Vilket har varit 
bra eller dåligt tycker du? 

 
 
10. Har läraren haft olika genomgångar om samma ämne för att ge alla en chans att förstå? 

Något som du gillar eller saknade? 
 

 
11. Har du haft någon som kunnat hjälpa dig med matematik utanför skolan? 
 

 
12. Hur tycker du att undervisningen i matematik borde vara? Idéer? 

 
 

13. Vilket betyg hade du i Ma A? 
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14. Kön:   flicka 
  pojke 
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Bilaga 4 - Lärareintervju/enkät 
 
 

1. Vilken, tror du, är den största anledningen till att eleverna i denna kommuns 
gymnasium inte klarar godkänt i Ma A trots att de har godkänt betyg från 
grundskolan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vilken/vilka åtgärder skulle kunna göras för att komma tillrätta med detta 
”problem”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Övriga synpunkter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ålder:                     Kön:                      Antal år som lärare: 
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