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Syftet med vårt examensarbete var att undersöka vilka områden inom Matematik kurs A som 
eleverna upplever problematiska och att öka vår förståelse för vilka faktorer som skapar dessa 
svårigheter. Vi ville även utreda i vilken mån undervisande lärare är medvetna om vilka 
områden som eleverna tycker är svåra det vill säga om elevers och lärares syn på svårigheterna 
inom Matematik kurs A stämmer överens. Genom vårt arbete undersökte vi också vilka 
arbetssätt och arbetsformer som faktiskt ingår i matematikundervisningen och hur eleverna vill 
att undervisningen ska utformas. Vi använde en kvantitativ metod i form av enkäter som 
besvarats av 82 elever och 20 matematiklärare på gymnasiet. Resultatet visade att både elever 
och lärare ansåg att matematikområdet algebra var det svåraste området inom Matematik kurs 
A, men även geometri och funktioner angavs som problematiskt av elever, lärare angav istället 
funktioner och ekvationer. Som orsak till svårigheterna angav flest elever dåliga förkunskaper. 
Andra angivna orsaker med hög svarsfrekvens var svåra beräkningar, högt tempo, det 
matematiska språket och eleverna inte ser någon praktisk användning för sina 
matematikkunskaper i vardagen (angivna i storleksordning med högst andel angiven först). 
Lärarna angav det matematiska språket och otillräckliga förkunskaper som de främsta orsakerna 
till elevernas svårigheter. Resultaten i vårt arbete visade även att innehållet i 
matematiklektionerna ser ut så som eleverna önskar, genomgång av läraren och enskilda 
räkneövningar. Dock svarade ett större antal av eleverna att de vill att grupparbeten, praktiska 
övningar/spel och diskussioner ska ingå i större utsträckning än vad som faktiskt ingår.  
 
 
Nyckelord: matematik kurs A, matematikområde, gymnasiet, upplevelse, elever, lärare, 
svårigheter, undervisning 
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1. Inledning  
 
”Va´, ska vi kunna kvadreringsregeln baklänges!” uttalade en elev uppgivet med huvudet 
vilande i sina händer. En situation som denna kan ge en blivande matematiklärare insikt i att 
matematik kan upplevas fullständigt obegripligt och meningslöst av vissa elever eller i vissa 
sammanhang. Vi själva har även under våra matematikstudier på universitetet upplevt samma 
situation, där vi inte förstått sammanhanget och därmed inte ens kunnat formulera 
svårigheterna i en eller flera frågor. Känslan av att inte förstå kan vara stressande och 
hämmande för motivationen. 
 
När vi under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) undervisat i kursen Matematik A har 
vi uppfattat att eleverna upplever vissa matematikmoment svårare än andra. Vi vill i detta 
arbete undersöka vilka områden som eleverna anser vara problematiska och öka vår förståelse 
för varför eleverna uppfattar dem som svåra. Vi vill även undersöka om lärarnas och 
elevernas uppfattning stämmer överens, det vill säga vilket/vilka områden inom Matematik A 
lärarna tror att eleverna upplever svårt. 
 
Inom lärarutbildningen har vi lärt oss att inkludera olika arbetssätt och arbetsformer i 
undervisningen. Under våra VFU-perioder har vi erfarit att lärare inom 
matematikundervisningen sällan använder ett varierat arbetssätt. Vi vill undersöka hur 
eleverna upplever att de lär sig bäst och om utbildningen i matematik motsvarar elevernas 
behov. 
 
I nästa avsnitt presenterar vi syftet med vårt examensarbete. 
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2. Syfte och problemformulering 
 
För vår kommande profession som lärare i matematik finner vi det intressant att undersöka 
vilka områden inom Matematik kurs A som eleverna upplever problematiska och öka vår 
förståelse för vilka faktorer som skapar dessa svårigheter. Vi vill också utreda i vilken mån 
undervisande lärare är medvetna om vilka områden som eleverna tycker är svåra, det vill säga 
om elevers och lärares syn på svårigheterna inom Matematik kurs A stämmer överens. Genom 
vårt arbete vill vi också undersöka vilka arbetssätt och arbetsformer som faktiskt ingår i 
matematikundervisningen och hur eleverna vill att undervisningen ska utformas. 
 
Avsikten med vårt examensarbete är att besvara följande frågeställningar: 

• Vilket/vilka områden inom Matematik kurs A upplever eleverna som svåra? 
• Vad är orsaken till att eleverna upplever att respektive område är svårt? 
• Vilket/vilka områden inom Matematik kurs A tror lärarna att eleverna upplever svåra? 
• Vad tror lärarna är orsak till att eleverna upplever respektive område som svårt? 
• Hur vill eleverna att undervisningen i matematik ska vara utformad? 

 
För att försöka besvara dessa frågor kommer vi att göra en kvantitativ studie baserad på 
enkäter till elever som studerar på fyra olika program och matematiklärare på gymnasiet. I 
nästa avsnitt beskriver vi bakgrunden till vårt examensarbete. 
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3. Bakgrund 
 
Bakgrunden till vårt examensarbete består av en genomgång av relevant forskning inom 
området. Denna genomgång låg till grund för skapandet av vår problemformulering och våra 
enkätfrågor. Utgångspunkten för vår forskningsgenomgång var att finna undersökningar som 
behandlade orsaker till hur elever upplever undervisningen i matematik. Vi har valt att 
presentera studier som behandlar följande: lärarens betydelse, läroböckernas roll inom 
matematikundervisningen, elevers förkunskaper i matematik från grundskolan, identifierade 
problemområden inom matematik och matematik ur ett genusperspektiv.  
 
Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en bra matematiklärare? Holmquist (2007) ställde 
frågan till elever i årskurs 3, 6 och 9 och eleverna svarar att en lärare i matematik ska ha stora 
ämneskunskaper, vara bra på att förklara, vara snäll, rättvis och bemöta eleverna på ett bra 
sätt. Hon skriver att många elever uppfattar matematiken som svår, ointressant eller 
meningslös men samtidigt anger att de anser att matematiken är viktig för framtiden. 
 
Styr läroböckerna matematikundervisningen? Ja, många studier visar detta. Ek & Johansson 
(2008) skriver att många lärare använder sig i högre grad av boken än de tänkte göra som 
nyutexaminerade. Skolverket skriver i sin rapport (2003) ”Lusten att lära” att läroboken kan 
underlätta och vara till stor hjälp för lärarna när de planerar sin undervisning. Enligt Löwing 
och Kilborn (2002) kräver undervisning utan lärobok mycket extra tid och extra arbetsinsats 
av läraren, därför får läroboken lätt en styrande roll så att lärarna ska orka med. Genom att 
eleverna får räkna i sin egen takt upplever lärarna att undervisningen individanpassats, även 
om det enda som anpassats till eleven är takten att lösa uppgifterna. Eftersom läraren har i 
snitt några minuter per lektion och elev blir eleven utlämnad återstående 95 % av lektionen 
till läroboken, så är det extra viktigt att denna valts med omsorg (Löwing, 2004). Författaren 
menar att resurser spelar en stor roll. Med större ekonomiska resurser kan lärare välja bland 
fler läroböcker och annat laborationsmaterial än de som redan finns på skolan. Att kunna 
minska ner på undervisningsgruppernas storlek kan leda till bättre resultat, i alla fall blir det 
mer tid för läraren att hjälpa enskilda elever och detta kan leda till att läroboken spelar en 
mindre roll i undervisningen (Löwing, 2006). 
 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2003 är en internationell 
undersökning i matematik och naturkunskap för elever i årskurs 8 och undersökningen 
utfördes av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). 
Skolverket (2004b) har gjort en sammanställning av de svenska resultaten i undersökningen 
och jämfört dessa med 1995 års undersökning samt med resultaten från en grupp bestående av 
20 andra jämförbara länder, huvudsakligen OECD och EU medlemmar. Dessa länder är 
jämförbara när det gäller levnadsstandard men också med geografisk närhet, bland annat 
Belgien, Norge, Estland, Lettland och Litauen ingår i jämförelsen.  I matematik ligger Sverige 
resultatmässigt bättre än det internationella medelvärdet. Jämfört med den så kallade 20-
gruppen ligger Sverige klart sämre. Resultatet har också blivit sämre sedan undersökningen 
1995. Inom matematikområdet statistik har Sverige bättre resultat än i 20-gruppen men när 
det gäller algebra och geometri ligger Sverige i botten. Jämfört med 1995 har resultaten inom 
alla områden försämrats. Inga könsskillnader kan observeras, varken 2003 eller 1995.  
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Sahlin (1997) har sammanställt en forskningsöversikt inom området matematiksvårigheter. 
Författaren nämner i denna översikt en undersökning utförd av Klewborn. I denna deltog 
nästan samtliga elever på ett högstadium och sex högfrekventa felområden identifierades. Hon 
anser att elever med matematiksvårigheter ofta har problem med talbegrepp och talrelationer, 
positioner och decimaler, bråk, tidsberäkning, geometri och procenträkning. Klewborn menar 
att nämnda felområden kan sammanfattas i fyra punkter: bristande helhetssyn, alltför hård 
läroboksstyrning, brist på konkretion och verklighetsförankring samt låsning vid formella 
lösningsmetoder. Aliu (2006) har undersökt matematikområdet algebra, vilket är ett moment 
som ingår i många läromedel för Matematik kurs A. Underlaget i denna undersökning bestod 
av ett prov som besvarades av två klasser i åk 1 på gymnasiet i kombination med intervjuer. 
Undersökningen visade att eleverna är osäkra på matematiska begrepp och att de har 
svårigheter med textuppgifter. Gustafsson (2004) har undersökt, ur elevers perspektiv, vilka 
orsaker som kan ligga bakom varför många elever har svårt att klara Matematik kurs B på 
gymnasiet. Eleverna uttryckte att algebra och problemlösning skapade störst problem, vissa 
uttryckte att orsaken kunde vara bristande förkunskaper, att motivation och glädje försvann 
om arbetet var för svårt och om de inte fick hjälp.  
 
Klass, genus och etnicitet är begrepp som har ett nära samband och de är skapade i olika 
sociala sammanhang menar Hägerström (2003). Hur ungdomar uppfattar sig själva och sina 
förmågor är avgörande för vilka mål de sätter upp, och detta påverkas av socialt ursprung och 
delvis etnicitet (Hagström, 1999). Majoriteten av dem som studerar vid universitet och 
högskolor kommer från de högre sociala grupperna i samhället. Föräldrarnas utbildning och 
yrke påverkar eleverna på flera olika sätt. Det påverkar deras betyg, val av utbildning och 
även deras tankar på vad som är möjligt. Man kan tydligt se samband mellan elevers 
prestationer i skolan och social bakgrund (Skolverket, 1995). Flickor presterar generellt bättre 
resultat i skolan än vad pojkar gör (Skolverket, 2006). Skillnaden är större mellan pojkar och 
flickor än vad den är mellan elever med svensk etnicitet och elever med utländsk etnicitet. 
Brandell m.fl. (2003) skriver att matematik historiskt betraktats som en typiskt manlig domän. 
I Sverige studerar idag fler kvinnor än män vid högskolor och universitet, undantaget 
utbildningar där matematik har stor betydelse. Författarna har studerat om svenska elever på 
grundskolan och gymnasiet uppfattar matematiken som kvinnlig, manlig eller könsneutral. 
Resultatet visar att matematiken ses som könsmärkt, men vare sig kvinnlig eller manlig. 
Matematiken upplevs heller inte som entydigt könsneutral utan ibland svarar pojkar och 
ibland flickor bättre mot ett påstående i undersökningen (Brandell m.fl.). Matematik är också 
det enda kärnämnet där kvinnor och män har lika bra betyg (Skolverket, 2007a). 
 
I nästa avsnitt beskriver vi vår teoretiska utgångspunkt för vårt examensarbete. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Inom avsnittet teoretiska utgångspunkter presenteras tre olika pedagogiska teorier men även 
aktuell forskning som rör matematikdidaktik. Vid konstruktion av detta avsnitt användes 
följande struktur: 
 
Pedagogiskt perspektiv - hur sker lärande? 

• Tre teorier om kunskapsutveckling 
 
Didaktiskt perspektiv – lärande av matematik inom skolan 

• Arbetssätt och arbetsformer 
• Det matematiska språket 
• Elevers förkunskaper vid start på gymnasiet 
• Relationen mellan lärare och elev 

 
Samhällsperspektiv – vad påverkar upplevelser av matematik ur ett samhällsperspektiv? 

• Uppfattning om matematik i samhället 
• Skolans organisation och resurser 

 
Elevers upplevelser av svårigheter inom matematik kan påverkas av många olika faktorer 
bland annat av omgivningens attityder till ämnet. Vi hade i vårt arbete tänkt ta hänsyn till 
klass- och etnicitetsperspektiv, men på grund av snedfördelningen i empirin - 78 % av 
eleverna har svensk bakgrund och 73 % har minst en universitetsutbildad förälder - valdes att 
inte utvärdera våra data utifrån dessa två parametrar (se vidare 6.1). Därför valdes att inte 
beskriva någon teoretisk utgångspunkt för klass- eller etnicitetsperspektiv. Matematik ur ett 
genusperspektiv beskrivs under punkt 3 – Bakgrund. 
 

4.1 Pedagogiskt perspektiv – teorier om kunskapsutveckling 
Nedan presenteras tre teorier som har relevans för vårt arbete. Teorierna har skilda 
utgångspunkter. Deweys teori betonar att undervisningen bör utgå ifrån elevens behov och 
intressen, att lärandet utgår ifrån egen aktivitet och att reflektion har stor betydelse. Piaget 
förklarar lärande utifrån hur människans tankeprocesser utvecklas och är uppbyggda. Han 
poängterar även vikten av konkretisering. Vygotskijs utgångspunkt är människans utveckling 
i relation till andra människor och språkets betydelse för vår utveckling. 
 

4.1.1 Kunskapsutveckling enligt Dewey 
Även om John Dewey föddes så tidigt som år 1859 (och dog 1952) lever hans filosofi om 
lärande kvar än idag. ”Learning by doing” är ett välkänt uttryck bland pedagoger. 
Aktivitetsbegreppet och verksamhetsbegreppet är återkommande begrepp i Deweys 
pedagogiska teori, handlingen har ett mål och är därmed meningsfull. Dewey menar att 
lärande måste kännas meningsfullt och utgå ifrån den enskilde individens behov och intressen 
och att lärande skapas genom egen aktivitet. En utgångspunkt i Deweys pedagogiska filosofi 
är att människan i grunden är en social varelse och att detta måste genomsyra skolans 
verksamhet och utformandet av undervisningen. Han menar också att samhälle, skola och 
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individ måste interagera för att nå pedagogisk framgång (Sundgren, 2005). Skolan bör, enligt 
Dewey, vara ett miniatyrsamhälle och uppgifterna i skolan ska helst inte vara alltför abstrakta 
utan förankrade i verkligheten. Arbetet i skolan består oftast av tillägnande av fakta och 
vedertagna sanningar menar Dewey. Han ställer frågan: Hur ska elever kunna bli sociala när 
de är i ständig konkurrens med varandra? Dewey är kritisk till traditionellt organiserad 
undervisning och menar att denna inte medverkar till träning i social samvaro, träning till 
samarbete eller ömsesidig samverkan. Skoltraditionen är baserad på text- och sifferbaserade 
symbolsystem och skolan gynnar de elever som har utvecklat denna förmåga. Symbolisering 
av information kan ske via medier av olika karaktär till exempel rörelse och dans, musik, bild 
och språkliga eller matematiska tecken, där inget kan sägas vara överlägset det andra 
(Sundgren, 2005). Symboliseringen bör utmana elevens omvärldsförståelse men också vara 
förankrad i vardagen. Dewey betonar att lärande är kopplat till motivation, reflektion, förmåga 
att handla, koncentration och uthållighet. Viljan att lära måste komma inifrån eleven. Läraren 
kan genom engagerande uppgifter stimulera denna vilja men ofta består undervisningen 
istället av att eleven förväntas memorera svar på frågor ställda av läraren och inte utifrån 
elevens nyfikenhet och inspiration. Undervisningen bör ta till vara och baseras på elevernas 
intressen och erfarenheter. 
 

4.1.2 Kunskapsutveckling enligt Piaget 
Jean Piaget (1896-1980) är en representant för den kognitiva teorin vilken förklarar 
människors beteende utifrån hur människans tankeprocesser är uppbyggda och utvecklas, och 
hur dessa påverkar våra uppfattningar och vår förståelse av världen (Hwang & Nilsson, 1995). 
Även Piaget betonar att tänkande och handlingar styrs av våra tidigare erfarenheter. Han var 
intresserad av hur barn tänker och ville finna förklaringar till hur barn löste uppgifter istället 
för att värdera om lösningen var rätt eller fel och han fann att barn i samma ålder gjorde 
liknande fel. Det var genom denna forskning han kom fram till att det finns fyra stadier i den 
kognitiva utvecklingen och att de är åldersrelaterade. 
 
Piagets fyra stadier i utvecklingsprocessen: 

• Sensomotoriska (0-2 år) 
• Preoperationella (2-6 år) 
• Konkreta operationer (6-12 år) 
• Abstrakta operationer (12- år) 

 
Piaget menar att det första stadiet kännetecknas av att tänkandet är begränsat till 
handlingsscheman, det andra av representationer – intuitivt, men inget logiskt tänkande 
(Hwang & Nilsson, 1995). Det tredje utmärks av ett systematiskt och logiskt tänkande, men 
bara i samband med konkreta faktorer. Det fjärde och sista stadiet kännetecknas av abstrakt 
och logiskt tänkande. Författarna Furth och Wachs (1978) hävdar att Piaget inte ansåg att det 
var barnet som befann sig på ett visst stadium utan sättet som barnet utförde en uppgift på och 
att det var normalt att barns prestationer varierar mellan olika tillfällen. De framhåller styrkan 
i Piagets teori eftersom den bygger på verklig observation av barn. Piaget undersökte genom 
sin forskning systematiskt hur världen ter sig ur ett barnperspektiv och han gjorde studier om 
bl.a. barns uppfattning om antal, kvantitet, sannolikhet och logik (Fejde, 1998). Han ansåg att 
utveckling sker stegvis eller i stadier och att övergången sker successivt. Genom två 
kompletterande processer – assimilation och ackommodation tar människor in nya 
erfarenheter och anpassar sitt gamla tänkande. Assimilation är en form av anpassning där nya 
erfarenheter stämmer överens med tidigare och inga tankescheman ändras. Den andra 
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processen, ackommodation, innebär i motsats till assimilation att tankescheman måste 
omstruktureras så att den nya kunskapen och de nya erfarenheterna kan läggas till i individens 
kunskapsbank och bilden av världen anpassas efter erfarenheterna. Gamla scheman utmanas 
varje gång individen får nya erfarenheter. Perioder av obalans kan upplevas arbetsamma 
eftersom gamla kunskaper inte längre är hållbara (Hwang & Nilsson, 1995). 
 

4.1.3 Kunskapsutveckling enligt Vygotskij 
Lev Vygotskij (1896-1934) intresserade sig för hur människor i samspel med andra formas 
som tänkande, kännande och kommunicerande varelser (Säljö, 2005). Han ansåg att språket är 
ett kollektivt redskap där samhällets erfarenheter representeras och görs tillgängliga för 
kommande generationer. Piaget och Vygotskij föddes samma år och Vygotskij läste och 
översatte Piagets texter till ryska. Vygotskij utvecklade sin syn på språkutveckling genom 
Piagets arbete, även om han var kritisk till Piagets teorier. De två utförde parallella empiriska 
studier, men de gav helt olika resultat (Säljö, 2005). Vygotskij utgick ifrån att människan 
följer både en biologisk och sociokulturell utvecklingslinje. Den biologiska styrs av 
biologiska processer vilket medför att utvecklingen ser likadan ut oavsett var eller under vilka 
kulturella villkor barnet utvecklas. Men när barnet börjar kommunicera och senare utvecklar 
och använder sig av ett språk, bestäms utvecklingen av sociokulturella faktorer. 
Utvecklingspsykologen Nelson menar att ”när barnet börjar använda språket, lämnar biologin 
över ansvaret till kulturen.” (Säljö, 2005). Vygotskij använder sig av begreppen lägre och 
högre psykologiska funktioner. De lägre, menar han, är i form av betingade reaktioner det vill 
säga enkla reaktioner som det lilla barnet förvärvar. Det motsatta handlar om vad vi lär oss 
genom kulturella sammanhang till exempel hur vi lär oss att kommunicera, minnas, lösa 
problem, förstå oss själva och andra och hur vi lär oss använda medierande redskap, till 
exempel minnesstrategier. Vygotskij menar att människan har tillgång till två olika typer av 
redskap – fysiska och psykologiska. De fysiska är redskap som människan tillverkat för att 
underlätta sin vardag till exempel papper och penna, datorer, bilar med mera. Psykologiska 
redskap används för att kunna tänka och kommunicera till exempel vårt siffersystem, 
alfabetet, formler och så vidare och människans allra viktigaste redskap är språket. Genom att 
tala kan vi kommunicera människor emellan, men även vår inre kommunikation eller vårt inre 
samtal är viktigt och språket en förutsättning för detta. Vygotskijs teori om lärande baseras 
inte på mognad det vill säga han anser inte att det är något som kommer inifrån individen styrt 
av biologiska processer. I motsats till Piagets teori, där lärarens uppgift är att tillrättalägga 
uppgifter så att de anpassas till elevens kognitiva förutsättningar, anser Vygotskij att lärarens 
handlingar betyder mycket för elevens utveckling och att lärandet sker genom interaktion med 
andra. Han menar att eftersom eleven behärskar vissa kunskaper/färdigheter så kan hon/han 
också utmanas att lära sig det som är ytterligare lite mer komplicerat. Detta kallar han för den 
närmaste utvecklingszonen, denna anger var eleven befinner sig i sin utveckling och den 
uppkommer genom aktivitet. Eleven använder egen förståelse och erfarenheter för att uppfatta 
det avancerade och abstrakta som läraren introducerar, kan kanske självständigt lösa en del av 
problemet men genom interaktion med läraren kan hela problemet lösas (Säljö, 2005). 
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4.2 Didaktiskt perspektiv 
Nedan presenteras fyra olika områden, med betydelse för lärande av matematik inom skolan, 
som är relevanta för vårt arbete. Dessa fyra områden är: arbetssätt och arbetsformer, det 
matematiska språket, elevers förkunskaper vid start på gymnasiet samt relationen mellan 
lärare och elev. 

4.2.1 Arbetssätt och arbetsformer 
Löwing (2006) beskriver och kritiserar den modell för matematikundervisning som hon fick 
lära sig under sin lärarutbildning: 

• Inled lektionen med en genomgång, dock inte för lång. Kontrollera eventuellt att läxa 
gjorts. 

• Låt eleverna arbeta på egen hand, gärna på olika nivåer. 
• Avsluta med att summera lektionen och ge ny läxa. 

 
Författaren konstaterar att det oftast är så här en matematiklektion är uppbyggd i dagsläget, 
men att en väsentlig skillnad är att ibland arbetar eleverna endast självständigt i boken utan att 
någon genomgång eller summering görs. 
 
Löwing (2006) skriver om den nya matematiken där hon menar att fokus ligger på arbetssätt 
och arbetsform, form ges större tyngd än innehållet i undervisningen. Detta för att kravet på 
individualisering inom klassen ska kunna uppfyllas. Syftet har varit att optimera inlärning 
men resultatet har inte blivit det önskade. Författaren menar att förändring av arbetssätt och 
arbetsform har varit i fokus och hur eleven lär det som ska läras glömts bort. Hon menar att 
lärarnas problem är att tydliggöra matematikundervisningens innehåll. Enligt SOU 2004:97 är 
intrycket av undersökningar om elever på grund- och gymnasieskolor att prestationerna i 
matematik har försämrats under de senaste tio åren. Utredningen nämner även att elever 
efterfrågar ämneskunniga lärare som kan ta elevernas perspektiv på matematikproblem och 
anpassa sin undervisning efter elevernas behov. Emanuelsson m.fl. (1996) hävdar att 
arbetsformer och arbetssätt skall väljas så att så att de bäst svarar mot matematikens syfte, det 
matematiska innehåll läraren vill presentera samt de mål som är uppsatta. 
Matematikundervisningen domineras av räkning i boken och genomgång av uppgifter. Detta 
ger viss träning i att räkna men mindre träning i att analysera och argumentera för sina 
lösningar. Löwing (2006) poängterar fördelarna med att arbeta med fördiagnoser som ett 
verktyg för att ta reda på elevers förkunskaper. Hon menar att det annars är omöjligt för 
läraren att kunna hjälpa eleven om läraren inte utgår från varje elevs individuella 
förkunskaper. Hon anger diagnosernas dåliga kvalitet i läroböckerna som ett skäl, ett annat att 
läroboken sällan ger någon hjälp till hur uppföljningen av diagnosen ska ske.  
 
Löwing (2004) skriver att syftet med laborationer är att försöka ge eleverna en relation 
mellan det konkreta och det abstrakta. Det gäller då att det finns en klar relation mellan de 
laborativa material och det matematiska begreppet som ska konkretiseras. Att ha tillgång till 
ett transportmedel räcker inte, det måste finnas en medvetenhet om resans slutmål. Annars 
finns en överhängande risk att laborationen leder till allmän aktivitet istället för inlärning. 
Arbete i grupp kräver något annat. Här måste läraren se till att eleverna är medvetna om att de 
tillhör gruppen, att de har ett gemensamt mål och ansvar att alla i gruppen förstår och lär. 
Detta mål måste vara tydligt formulerat av läraren. Enligt Löwing (2006) måste även läraren 
sätta samman grupperna med stor omsorg eftersom det är avgörande för lärandet vilka 
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kunskaper som representeras i gruppen. Om gruppmedlemmarna arbetar med helt olika 
matematikområden har de inga gemensamma matematikproblem att diskutera. 
 
Magne (1998b) beskriver den klassiska katederundervisningen i matematik – läraren håller en 
gemensam genomgång och därefter arbetar eleverna enskilt efter läroboken. Uppgifter av 
samma typ upprepas ofta i sekvenser. Han beskriver att både lärare och elev är nöjda med 
situationen men frågar sig: Kommer matematikundervisningen förändras under 2000-talet 
eller kommer den att följa traditioner från tidigare decennier? Sjöström (1998), en 
medförfattare, menar att för att kunna förändra arbetsmetoder måste vi som lärare vara 
lyhörda för elevernas reaktioner, detta för att kunna utläsa elevernas attityder till olika 
arbetsformer. Kanske måste vi som lärare vara förberedda på att det kan vara svårt att 
förändra från ett mottagande/reproducerande arbetssätt till reflekterande/konstruerande? 
 

4.2.2 Det matematiska språket 
Det matematiska språket består utav begrepp, ord med speciella betydelser i matematiken, ord 
som bara används i matematiken, formler, ekvationer och definitioner, symboler och tecken. 
Detta språk kan ta månader eller år av högskolestudier för att förstå menar Dahl (1991). Olika 
situationer ställer olika krav på kommunikation skriver Johnsen Høines (2000). Den 
matematiska kommunikationen förenklas av att vissa allmänna tecken och symboler har 
speciella betydelser. Vissa ord har en betydelse inom det vardagliga språket men en annan 
betydelse inom det matematiska (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Det finns därför en 
risk att eleven tolkar ordet enligt den vardagliga betydelsen istället för den matematiska. Det 
är därför viktigt att eleven får möjlighet till att lära sig den matematiska betydelsen av orden 
och utveckla ett matematiskt språk. Löwing (2004) menar att språket måste vara klart och 
entydigt vid all form av undervisning. Att använda felaktiga men allmänt accepterade ord kan 
leda till missuppfattning av centrala begrepp. Författaren anser att det är av största vikt att 
eleverna utvecklar sitt matematiska språk. En stor del av den svenska undervisningen i 
matematik sker ofta genom att eleverna jobbar enskilt. Den kommunikation som då uppstår är 
mellan lärobok och elev. Detta arbetssätt gynnar inte elevernas språkutveckling. Malmer 
(2002) anser att det är viktigt att läraren använder sig av ett korrekt matematiskt språk i 
undervisningen men inte kräver att eleverna direkt efter att de fått ett nytt ord eller begrepp 
presenterat för sig skall behärska det fullt ut. Det är då bättre att på ett bra sätt rätta eleverna 
så att de så småningom lär sig använda ett korrekt matematiskt språk. Det finns dock en risk 
att eleverna inte förstår de instruktioner de får från läraren om denne använder sig av ord och 
begrepp som eleverna inte behärskar. Läraren måste därför beakta varje elevs språkliga nivå 
och lägga sin undervisning på en nivå så att eleverna har möjlighet att lära. Detta är något som 
även Myndigheten för skolutveckling (2008) poängterar, som matematiklärare gäller det att 
vara observant på vilka ord eleverna inte förstår. Det kan vara så att ord som läraren uppfattar 
som relativt enkla ställer till problem, speciellt för andraspråkselever. De skriver även att det i 
provsituationer kan rekommenderas att använda enkla ord och illustrationer. Myndigheten för 
skolutveckling (2007) skriver också att matematiken ibland ses som det universella språket, 
men att förkunskaper och räknevanor oftast inte är universella. Elever med annat modersmål 
än svenska kan ha svårt för vissa begrepp och ord. Det blir då viktigt att läraren känner till 
elevens begreppsnivå och kan koppla denna till begrepp på elevens modersmål. 
 
Det är inte bara brister i elevers begreppsförståelse som kan leda till svårigheter i matematik 
skriver Löwing och Kilborn (2008). Av de elever som inte klarat det nationella provet i 
matematik i årskurs 9 har andelen elever med utländsk bakgrund varit dubbelt så stor som de 

- 9 - 
 



  
  

      
                  
elever som har svensk bakgrund. Att vissa tecken i matematiken kan ses som universella 
betyder inte att alla redovisar beräkningar och läser matematik på samma sätt. Vid all 
undervisning är det viktigt att läraren använder sig av ett klart och entydigt språk. En fyrkant 
är inte nödvändigtvis en kvadrat och således olämplig för att beskriva en sådan. Även för den 
invandrade läraren kan det uppstå problem. Om eleven inte riktigt behärskar sitt andraspråk så 
kan det bli svårt att gå mellan det matematiskt strikta språket och det vardagliga. Det gäller att 
vara medveten om att vissa språkliga krockar kan uppstå. Matematiken i sig är inte ett språk, 
men ofta i skolan kommuniceras matematiken med ett vardagsspråk. Såväl innehåll som form 
av kommunikation kan bero på olika kulturer. 
 

4.2.3 Elevers förkunskaper vid start på gymnasiet 
Löwing (2006) pekar på forskning från början av 1990-talet som visar att elever inte har 
tillräckliga kunskaper i matematik när de slutar grundskolan. Detta leder till att 
gymnasieelever har svårt att tillgodogöra sig matematikundervisningen på gymnasiet och att 
de har svårt med tillämpningen inom sina karaktärsämnen. Skolverket (2004a) rapporterar att 
efter att ha presterat svaga resultat i mätningar 1964 och 1980 så har svenska elever presterat 
medelmåttiga resultat i de internationella undersökningar som genomförts. Svenska 15-
åringars kunskapsutveckling har varit positiv fram till mitten av 1990-talet för att sedan 
vända. Resultaten i undersökningarna UG-95 (Utvärdering av grundskolan) och NU-03 
(Nationella utvärderingen av grundskolan) är sämre än resultatet i undersökningen NU-92, när 
det gäller svagpresterande elever. Andelen svagpresterande, det vill säga de elever som i 
undersökningarna inte uppnått förutbestämda mål, har ökat från 13,2 % 1992 till 16,7 % 2003, 
samtidigt har andelen högpresterande, det vill säga de elever som har uppnått på förhand 
uppsatta mål i de båda undersökningarna, minskat. Det går inte att se någon större 
könsskillnad i denna undersökning. I Skolverkets (2007b) rapport om PISA-2006 
(Programme for International Student Assessment) kan läsas att svenska elever internationellt 
presterar ett resultat som ligger på genomsnittsnivå. I PISA undersökningarna fokuseras på 
15-åringars kunskaper i naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Skillnaden när det gäller 
resultat i matematik mellan undersökningarna 2006 och 2003 ligger i att de högpresterande 
elevernas resultat har minskat. Inte heller i denna undersökning kan urskiljas några skillnader 
mellan pojkars och flickors resultat i matematik. 
 

4.2.4 Relationen mellan lärare och elev 
En elevs intresse för matematik är till stor del beroende av lärarens agerande skriver 
Samuelsson (2005). Hur läraren uppträder i klassrummet kan påverka eleven både negativt 
och positivt. En lärare som ser elevens behov och riktar uppmärksamheten mot ett 
gruppklimat präglat av positiva uppfattningar påverkar eleverna på ett positivt sätt. Saknar 
läraren tålamod och engagemang och bemöter eleverna på ett destruktivt sätt leder detta ofta 
till negativa attityder (Samuelsson, 2005). Läroplanen betonar elevens lust att lära. Den 
viktigaste omständigheten i skolan för elevens lärande är läraren och dennes lust att vara 
lärare. Lärarens tilltro till sin egen kompetens, både vad gäller didaktisk och metodisk 
kompetens men även ämneskunskaper, är egenskaper som elever uppskattar. Även 
upplevelsen att det är roligt att undervisa är en faktor som positivt samverkar i elevernas 
värdering om vad som är en bra lärare. Positiva signaler från eleverna förstärker rimligen 
lärarens lust att undervisa och därmed elevernas positiva gensvar (Skolverket, 2006). Lärarens 
ålder och kön spelar en viss roll. Skolverkets undersökning NU-03 visar att pojkar generellt 
tycker att manliga lärare är bättre. Undersökningen visar att det inte går att se någon skillnad 
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på om flickor tycker att kvinnliga eller manliga lärare skulle vara bättre. Däremot skulle yngre 
lärare vara bättre än äldre lärare enligt flickorna (Skolverket, 2006). 
 
För att förstå elevers svårigheter med matematik, gäller det att läraren har kunskap om 
elevernas kunskapsnivå, att problemen som ska lösas utgår från elevernas erfarenheter och att 
eleven sedan tidigare verkligen har förvärvat vissa förkunskaper och strategier (Sandahl, 
1997). Många barn kommer till skolan med problemlösningsstrategier men efter en tid ersätts 
dessa av ytliga mekaniska procedurer. Hur människor hanterar problem beror på synen på sig 
själva, omgivningen och matematiken. Författaren beskriver tre faktorer som är avgörande för 
hur individen löser matematiska problem: 

• Affects det vill säga olustkänslor och negativa attityder till matematik och till 
situationen påverkar möjligheterna till att finna en lösning till matematiska problem. 

• Beliefs det vill säga om individen tror sig ha förmåga att lösa uppgiften. 
• Socio-cultural conditions det vill säga individen präglas av miljön och det omgivande 

samhällets syn på matematik och detta påverkar individens inställning till matematik. 
 
Alla elever har olika erfarenheter på grund av olika socialisationsprocesser. Varje elev 
anpassar matematiken till sin värld, vilket innebär att även om flera elever löser samma 
uppgift lär de sig olika saker. ”Mönstret i elevens arbete är inte tillfälligt, utan bestämt av 
elevens uppfattning av matematik, elevens uppfattning av undervisning och vad eleven lär sig 
och förstår.” (Sandahl, 1997, s 80). 
 
Det finns tre viktiga begrepp att ta hänsyn till när man talar om motivation, anser Jenner 
(2004). Författaren menar att motivationen kan bero på hur målet ser ut. Det är upp till läraren 
att hjälpa eleven att sätta upp realistiska mål eller förändra de redan uppsatta målen det vill 
säga att höja eller att sänka dessa till en nivå som passar eleven. Vidare nämns målets 
uppnåendevärde, vilket beskrivs som att sätta upp mål som eleven har nytta utav. För lärarens 
del innebär detta att kunna berätta för eleverna varför målet är viktigt. Författaren skriver 
också att motivationen beror på om målet känns hopplöst avlägset eller enkelt att nå fram till, 
det vill säga hur man bedömer sina chanser att nå upp till målet. Viktigt för motivationen är 
hur känslan att inte nå fram till målet kan beskrivas. Kommer det att kännas som ett 
misslyckande eller känns det kanske inte så farligt eftersom målet var så högt satt. Elevens 
självförtroende kan visa hur eleven för sig själv förklarar ett lyckat resultat eller ett 
misslyckande. Klarade eleven målet för att eleven är begåvad eller för att eleven hade tur 
respektive misslyckades eleven nå målet för att eleven är obegåvad eller för att eleven hade 
otur? Elever med gott självförtroende anser sig vara begåvade när det går bra och anser sig ha 
otur när det går dåligt. På samma vis anser elever med lågt självförtroende att ett 
misslyckande beror på bristande begåvning och att en framgång beror på tur (Jenner, 2004). 
 
Att elevers svårigheter inom matematikundervisningen kan bero på tidigare undervisning och 
inte elevernas förmåga att förstå menar Öberg (1998). Detta är något som hon studerat och 
som hon betonar i sin undervisning av blivande matematiklärare. 
 
Forskning som rör samband mellan svårigheter inom matematikämnet och övriga ämnen, 
främst hur och om språklig och matematisk förmåga påverkar varandra, beskriver Magne 
(1998a). Han menar att elever som har svårigheter med matematik oftast har svårigheter även 
inom andra ämnen. Magne skriver även att elever blir duktigare i matematik om de uppfattar 
sin matematiklärare som handledare. Läraren är då inställd på att lära eleverna att arbeta 
självständigt och att ta ansvar för sitt eget lärande. 

- 11 - 
 



  
  

      
                  
 

4.3 Samhällsperspektiv 
Vi har valt att inkludera aktuell forskning om två faktorer som kan anses påverka upplevelsen 
av matematik ur ett samhällsperspektiv. Dessa två faktorer är: uppfattning om matematik i 
samhället samt skolans organisation och resurser. 
 

4.3.1 Uppfattning om matematik i samhället 
Matematiken skapades eftersom behov fanns av att beskriva hur stort, hur långt eller hur 
mycket något var och matematiken var kopplad till en kontext, ett praktiskt sammanhang. 
Matematikkunskaper skapades genom praktiska sammanhang och vilka kunskaper individen 
utvecklade berodde på vilken kulturtillhörighet individen hade. Genom att skrivkonsten 
uppfanns och utvecklades möjliggjordes utvecklandet av olika talsystem och 
beräkningsmetoder (Sandahl, 1997).  
 
I SOU 2004:97 presenteras resultat från undersökningar som behandlar uppfattningen om 
matematik. Många uppfattar matematik som intressant medan andra anger negativa känslor 
inför tanken på att studera matematik. En femtedel av de tillfrågade anger att de ibland eller 
ofta upplever bristande matematikkunskaper som ett problem. Respondenter i åldrarna 25-49 
år angav lärare på högstadiet respektive gymnasiet som orsak till sina negativa känslor 
angående matematik. Många anser att det är viktigt att studera matematik, men vill helst 
undvika att göra det. Utredningen nämner även att matematiken inte är synlig i samhället men 
att det finns en demokratiaspekt på att medborgarna är matematikutbildade. Satsning på 
matematik i massmedia skulle kunna motivera elever från hem utan studietraditioner att 
studera matematik. Men inom massmedia anses matematiken som torr, tråkig och 
massmedialt omöjlig. Att många personer som arbetar inom massmedia saknar matematisk 
utbildning och har en negativ attityd till ämnet kan vara en bidragande orsak (SOU 2004:97). 
 

4.3.2 Skolans organisation och resurser 
Skolans arbete regleras av gällande styrdokument – läroplan och kursplan. Löwing (2006) 
kritiserar och kommenterar att tidigare läroplaner, Lgr 69 och Lgr 80, innehöll material som 
underlättade lärarens arbete med att tolka kursplaner och att planera och utforma sin 
undervisning, i motsats till dagens läroplan. Hon refererar till forskning som visar att Finlands 
detaljerade kursplaner kan vara en orsak till bättre resultat med matematikundervisningen i 
Finland jämfört med Sverige.  
 
Forskning har gjorts för att utvärdera eventuella samband mellan ekonomiska resurser och 
pedagogiska resultat. Enligt SOU 2004:97 är lärarkompetens och klasstorlek två viktiga 
resurser, där lärarkompetens är den mest betydelsefulla, för elevers resultat. Är antalet 
kvalificerade lärare begränsat kan minskad klasstorlek leda till att eleverna, trots ett mindre 
elevantal, inte uppnår önskat resultat eftersom ett ökat antal klasser leder till att fler obehöriga 
lärare undervisar. 
 
Löwing (2006) beskriver fördelarna med att ha möjlighet att arbeta med elever i små grupper, 
att möjligheterna att sätta sig in i elevernas svårigheter och därmed kunna förklara dem ökar. 
Men hon betonar att små grupper i sig inte ger goda resultat, förutsättningarna för god 

- 12 - 
 



  
  

      
                  
kommunikation ökar men fortfarande måste undervisningen anpassas till elevernas problem, 
förkunskaper och behov av hjälp. 
 
Det är viktigt att lärarna lär i lärarlag och arbetar tillsammans för att utvecklas som lärare 
beskriver Sjöström (1998). Alexandersson (1999) skriver att lärare skulle kunna utveckla sin 
professionella identitet genom att reflektera kollegialt och att detta innebär att släppa in sina 
kollegor i undervisningen. På detta sätt kan lärare utmana privata antaganden och skapa 
möjlighet till reflektion över sina egna handlingar. Samtidigt visar forskning att denna 
situation kan upplevas hotfull av många lärare eftersom tillfälle för kritik möjliggörs. 
Öppenhet inför kritik kan främja möjligheten till att utvecklas som lärare. Runesson (2004) 
beskriver ett projekt som kallas för Learning study, vilket innebär att kollegor systematiskt 
studerar varandras undervisning med målet att utveckla denna och dess innehåll. En grupp 
lärare och en forskare arbetar med ett specifikt ämnesinnehåll som lärarna av erfarenhet vet är 
svårt att lära eller att undervisa om. Lärarna diskuterar hur de brukar utforma sin 
undervisning, vad eleverna brukar ha svårigheter med och tar del av aktuell litteratur inom 
området. Därefter utförs ett test för att skapa en bild av elevernas förkunskaper. En lärare 
håller en lektion och eleverna får besvara frågor angående lektionens innehåll. Detta filmas 
och alla lärare tittar sedan på filmen och en utvärdering görs om eleverna lärt det som 
eftersträvats och om inte, varför detta mål inte uppfylldes. Lektionens innehåll och form 
revideras sedan utifrån detta. Fokus ligger på vad läraren vill att eleverna ska lära och hur de 
ska kunna göra detta. Författaren ställer frågan varför inte detta är ett normalt arbetssätt i 
arbetslagen eftersom det borde vara ett lämpligt forum. Han frågar sig också om orsaken kan 
vara att lärarna är ovana att ta elevers perspektiv för att förstå vad det är som är kritiskt för att 
skapa förståelse. Kanske tar lärarna bara förgivet att vissa begrepp bara ska läras in? 
 
Vi kommer att knyta an till den teoretiska utgångspunkten för vårt arbete i avsnitt 6 - Resultat 
och analys. I nästa avsnitt beskriver vi den metod vi använt för insamling av vår empiri. 
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5. Metod 
 
För att besvara våra frågeställningar valde vi att utföra en kvantitativ undersökning och denna 
baserades på 82 enkäter (Bilaga 1) besvarade av gymnasieelever, som nyligen avslutat eller 
som inom kort kommer att avsluta Matematik kurs A, och 20 enkäter besvarade av 
matematiklärare som undervisar i matematik (Bilaga 2). De elever och lärare som besvarat 
våra enkäter studerar/arbetar på två olika gymnasieskolor. Vi ville ställa frågor till ett relativt 
stort antal elever och lärare för att få en bred bild av vår problemställning och använde oss av 
enkäter med slutna frågor för att underlätta bearbetning av data. I vårt arbete ville vi skapa 
möjlighet till att jämföra elevers och lärares perspektiv på svårigheter inom Matematik kurs A 
men även kunna jämföra hur elever från olika gymnasieprogram svarade, för att eventuellt se 
skillnader mellan olika kulturer på olika program (Skolverket, 2000a). Vi ville även ha 
möjlighet att utvärdera skillnader ur klass/kön/etnicitets perspektiv, bland både lärare och 
elever. I vårt arbete valde vi att göra en klassindelning baserad på familjens utbildningsnivå 
och att följa Skolverkets definitioner när det gäller etnicitet, det vill säga, utländsk bakgrund 
har en person som är född utanför Sverige eller med en förälder som är född utanför Sverige. 
Men på grund av snedfördelningen i empirin, 78 % av eleverna har svensk bakgrund och 73 
% har minst en universitetsutbildad förälder, valde vi att inte utvärdera våra data utifrån klass- 
och etnicitetsperspektiv. 
 

5.1 Urval 
Eleverna som deltagit i undersökningen valdes av anledningen att vi lärt känna dessa elever 
genom våra återkommande perioder av VFU på skolorna och att vi därmed visste att samtliga 
elever läser eller har avslutat Matematik kurs A. Samtliga elever som deltagit i 
undersökningen har alltså träffat oss tidigare. Eleverna är också valda så att de representerar 
olika gymnasieprogram för att få en bättre bredd – ett så kallat strategiskt urval. Ett strategiskt 
urval görs för att få variation i svaren men är inte statistiskt representativt (Trost, 2007). 
Enkäterna besvarades av eleverna under lektionstid då vi var närvarande i klassrummet för att 
direkt kunna svara på eventuella frågor.  
 
Enkäter delades även ut till samtliga matematiklärare på de två skolorna. Eftersom vi inte 
träffat alla dessa lärare tidigare informerades vissa via e-post innan utlämnandet av enkäten. 
När det gällde lärarna så bedömdes att det skulle vara för svårt att fysiskt samla dessa, 
enkäten delades därför ut till var och en för att efter en tid samlas in. Vi bedömde också att det 
skulle förekomma färre frågor om enkäten från lärarna och att vi därför inte behövde närvara 
vid besvarandet av denna. För säkerhets skull bifogades våra e-postadresser om någon lärare 
ändå skulle vilja ställa någon fråga (se Bilaga 2). 
 

5.2 Etiska överväganden 
Varje elev och lärare informerades om syftet med undersökningen i samband med att enkäten 
delades ut, att deltagandet var frivilligt, att de inte behövde svara på alla frågor och att deras 
svar skulle behandlas konfidentiellt. Bryman (2002) betonar att personer som ombeds delta i 
en undersökning ska få information om undersökningen och ha möjlighet, att utan skäl, 
avbryta undersökningen. Varken namn på enskilda elever eller lärare och inte heller skolans 
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namn nämns i vår rapport. Bell (2006) betonar skillnaden mellan anonymitet och 
konfidentialitet. Eftersom vi i våra enkäter frågade efter till exempel vilket program eleven 
studerar på eller vilka ämnen läraren undervisar i fanns det möjlighet till att identifiera vissa 
enkäter, därför kunde anonymitet inte utlovas, däremot konfidentialitet. Samtliga elever är 
över femton år gamla och därför har inte deras föräldrar/vårdnadshavare informerats om att vi 
genomfört undersökningen. Vetenskapsrådet anger fyra grundläggande individskyddskrav: 
informationskravet, det vill säga att respondenterna blivit informerade om frivillighet och 
syfte med undersökningen. Samtyckeskravet, det vill säga att respondenten skall bestämma 
över sin medverkan och har rätt att, om så önskas, hoppa av undersökningen. 
Konfidentialitetskravet, det vill säga att vårt undersökningsmaterial behandlas på ett sådant 
sätt att det för utomstående skall vara så svårt som möjligt att identifiera respondenter. 
Nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter och det undersökningsmaterial som insamlats 
endast kommer att användas i forskningssyfte. Vi anser att dessa fyra krav har uppfyllts. 
 

5.3 Konstruktion av enkäter 
Vi valde att konstruera två olika enkäter, en elevenkät och en lärarenkät, detta för att kunna 
ställa riktade frågor. Vid konstruktionen av våra enkäter valdes att gruppera frågorna efter 
teman och att använda oss av kategorifrågor och alternativfrågor (Bell, 2006). De inledande 
frågorna i enkäten var av mer allmän karaktär (till exempel kön, etnicitet, ålder mm). Vid 
konstruktionen togs hänsyn till i vilken ordning frågorna ställdes. När vi valde ut vilka 
matematikområden som skulle inkluderas i enkäten, jämfördes innehållet i tre läroböcker 
avsedda för undervisning i Matematik kurs A (Norberg, Viklund, Larsson 2004, Holmström, 
Smedhamre 2002 & Gennow, Gustafsson, Johansson 2003). I enkäterna ställdes frågor 
angående de matematikområden som vi tolkar inkluderas i kursplanen för Matematik kurs A 
(Skolverket, 2000b) nämligen: 

1. procent (till exempel beräkna 10 % av 350 kr) 
2. statistik (till exempel avläsa diagram, beräkna medelvärde och median) 
3. algebra (till exempel faktorisera följande uttryck: x2-9) 
4. geometri (till exempel beräkna volymen av ett klot med given diameter) 
5. funktioner (till exempel y=3x+5) 
6. ekvationer (till exempel 9=3x+6) 

 
För att öka förståelsen i den enkätfråga där eleverna skulle ange vilket/vilka matematik 
områden de upplevde som svåra (Bilaga 1, fråga nr: 12) valdes att ge exempel på en 
matematikuppgift för respektive matematikområde. Valda matematikområden kan kopplas till 
följande mål angivna i kursplanen för Matematik kurs A (Skolverket, 2000b): 

1. kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv 
och vald studieinriktning 

2. kunna tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data samt 
kunna tolka och använda vanligt förekommande lägesmått 

3. kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för 
problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen 

4. ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i 
vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen och vara så förtrogen med 
grundläggande geometriska satser och resonemang att hon eller han förstår och kan 
använda begreppen och tankegångarna vid problemlösning 
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5. kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla 
exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i 
samhälle 

6. kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt lösa 
dem med för problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel 

Vi valde att ställa frågor om vilket/vilka områden eleverna upplever svåra istället för att låta 
eleverna lösa uppgifter inom respektive område och utvärdera andelen rätta och felaktiga svar. 
Detta för att eleverna inte skulle uppleva enkäten som någon form av test och för att försöka 
utvärdera elevernas åsikter om respektive område och därefter kunna jämföra dessa med 
lärarnas uppfattningar. 
 

5.4 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet eller tillförlitlighet menas att en mätning ska vara stabil, det vill säga en 
undersökning ska ge samma resultat om den återupprepas. Genom att anpassa språket i 
enkäterna efter respondenterna så uppfattar kanske de flesta frågan på samma sätt och enkäten 
får därmed hög reliabilitet (Trost, 2007). Vi valde att göra två olika enkäter, en till elever och 
en till lärare, för att ha möjlighet att ställa direkta frågor och kunna anpassa språket. Trost 
anger att begreppet reliabilitet ibland delas upp i fyra olika komponenter: kongruens, 
precision, objektivitet och konstans. Kongruens innebär att enkäten innehåller ett antal frågor 
som berör samma tema för att uppnå djup i svaren. Med precision menas hur respondenten 
svarar på enkäten, det vill säga vilket svarsalternativ respondenten väljer och vilka 
svarsalternativ intervjuaren har valt att inkludera. Objektivitet innebär hur olika intervjuare 
registrerar svaren. Komponenten konstans avser att svaret inte ska förändras över tid. 
Konstans anser vi vara den mest problematiska komponenten för oss att ha kontroll över 
eftersom respondenterna naturligtvis påverkades av den miljö och det sinnestillstånd de 
befann sig i när de fyllde i enkäten. 
 
För att försäkra oss om att enkäten skulle ha hög validitet eller giltighet, det vill säga om den 
undersökte det den avsågs att undersöka, genomfördes en pilotstudie med syfte att minska 
risken för missförstånd och felaktiga tolkningar av enkätfrågor (Bryman, 2002). För att öka 
validiteten i den enkätfråga där eleverna skulle ange vilket/vilka matematik områden de 
upplevde som svåra (Bilaga 1, fråga nr: 12) valde vi att ge exempel på en matematikuppgift 
för respektive matematikområde. 
 

5.5 Bearbetning av data 
En mall för bearbetning av data konstruerades i Excel baserad på våra enkätfrågor. De 
insamlade enkäterna delades mellan oss, enkäter från två klasser och lärarna från en skola var, 
och resultaten från dessa sammanställdes på var sitt håll. Därefter byttes enkäter och 
sammanställningar och dessa inmatade data kontrollerades. Resultaten lades samman och 
analyserades med hjälp av Excel. Funktioner i Excel som användes var summering 
(SUMMA), urval med villkor (SUMMA.OM) och konstruktion av diagram. Vid 
genomförande av beräkningar användes referenser till originaldata. Detta för att undvika 
felberäkningar men också för att underlätta bearbetning av materialet. Vid bearbetning av data 
användes bivariat analys, det vill säga vi jämförde variabler parvis. 
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5.6 Bortfall 
Om samtliga elever i klasserna varit närvarande vid undersökningstillfället hade antal ifyllda 
elevenkäter varit 90 st. Det faktiska antalet blev 82. När det gäller lärarenkäter, lämnade vi ut 
12 enkäter på Skola 1 och 16 på Skola 2 det vill säga totalt 28 lärarenkäter. Vi har återfått 8 
enkäter från Skola 1 och 12 från Skola 2 det vill säga totalt 20 lärarenkäter. 
 

5.7 Metoddiskussion 
Som vi skrivit under 5.4 valdes att inkludera en förklaring till en av elevernas enkätfrågor för 
att uppnå ökad validitet. Svårighetsgraden på förklaringarna varierar, jämför exempelvis 10 % 
av 350 kr och faktorisering av x2-9, kanske har detta påverkat elevernas svar på frågan. 
 
Att låta lärarna enskilt fylla i sina enkäter för att efter en tid samlas in kan vara en av 
anledningarna till att vi inte fått tillbaka alla utdelade enkäter. Dels för att lärarna eventuellt 
glömt att lämna tillbaka dem, dels för att de redan från början bestämt sig för att inte besvara 
dem. Bryman (2002) skriver att undersökaren inte kan vara säker på att den som avsetts 
besvara enkäten verkligen är den som har utfört detta. Detta bortfall och risk för att fel person 
besvarat enkäten skulle kunna ha minskats genom att vi väntat och direkt fått tillbaka de 
ifyllda enkäterna. För att ytterligare minska bortfallet anser Bryman att en kortare enkät som 
således skulle ta kortare tid att fylla i minskar bortfallet. Tidsaspekten är viktig då flera av 
lärarna uttalade, vid utlämnandet av enkäten, att de inte skulle ha tid att fylla i densamma. 
Bryman nämner vidare att det finns en viss risk att respondenten kan läsa igenom hela 
enkäten och därefter svara på frågor i fel ordning. Denna risk har till viss del minskats genom 
att de frågor som är av stor vikt inte kan besvaras i fel ordning då dessa bygger på varandra. 
Vi har svårt att bedöma om enkäterna är besvarade sanningsenligt, vilket lättare kunnat 
bedömas vid en intervju. Vi känner ändå att den metod vi valt är en bra kompromiss, dels för 
vår egen skull, för de medverkande lärarnas del och för undersökningen som helhet. 
 
För att nå ytterligare djup i vår undersökning skulle vi även kunnat följa upp svar från ett 
antal elever och lärare med intervjuer. Risken med detta är att vårt material skulle ha blivit för 
stort. 
 
Inom nästa del av rapporten besvarar vi våra frågeställningar genom våra resultat och 
analysen av dessa. 

- 17 - 
 



  
  

      
                  
 

6. Resultat och analys 
 
Inom detta avsnitt i rapporten beskrivs resultaten från våra insamlade data. Under punkterna 
6.2, 6.4 och 6.7 besvarar vi våra problemformuleringar det vill säga vilka områden inom 
Matematik kurs A som elever och lärare upplever svåra respektive orsakerna till svårigheterna 
samt hur eleverna vill att undervisningen ska vara utformad.  
 
Punkt 6.1 och 6.3 beskriver bakgrundsfakta för elever respektive lärare. Inom avsnitt 6.5 gör 
vi en jämförelse mellan elevers och lärares upplevelser av svårigheterna inom Matematik kurs 
A och inom 6.6 beskriver vi hur eleverna uppfattar att undervisningen faktiskt ser ut. 
 

6.1 Bakgrundsfakta – elever 
Vårt examensarbete baseras på enkäter besvarade av elever som studerar på 
Naturvetenskapliga-, El-, Omvårdnads- och Teknikprogrammen, fortsättningsvis används 
förkortningarna NV, EC, OP respektive TE. Könsfördelningen inom klasserna varierar 
(Diagram 1). Antal elever födda utomlands respektive med minst en förälder född utomlands 
är högst på OP och lägst på TE. Totalt sett är 87 % av eleverna födda i Sverige och 78 % av 
eleverna har två föräldrar som är födda i Sverige. Denna snedfördelning i våra data medför att 
det i vårt arbete är svårt att se några mönster ur etnicitetsperspektiv. Av det totala antalet som 
besvarade enkäten, 82 elever, var könsfördelningen jämn 40 kvinnor respektive 42 män.  
 

 
Diagram 1. Beskrivning av elevernas programtillhörighet och könsfördelning. 
 
När det gäller föräldrars utbildning är andelen universitetsutbildade föräldrar störst bland NV 
elever (89 %) och lägst bland elever som studerar på OP (56 %). Andelen 
universitetsutbildade föräldrar av totala antalet elever är mycket hög (73 %), av denna 
anledning har vi i vårt examensarbete undvikit att dra några slutsatser utifrån klassperspektiv. 
Största andelen universitetsutbildade föräldrar har NV elever och det är dessa elever som får 
mest hjälp hemma med läxor (54 %). Men mönstret stämmer inte för det omvända det vill 
säga de elever som har lägst andel universitetsutbildade föräldrar (OP), även en stor andel av 
dessa elever får hjälp hemifrån med läxor (47 %). Minst hjälp med läxor hemifrån får de som 
går i TE klassen (26 %). Andelen elever som någon gång fått extra hjälp i matematik av annan 
lärare är mycket låg (18 %), varav ca 3/4 av dessa är kvinnor. Andelen som planerar att 
fortsätta studera är högst bland NV elever (Diagram 2) och dessa elever har även högst 
slutbetyg i matematik från grundskolan (Diagram 3). Det mönster som kan ses i Diagram 3 
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speglar även hur eleverna svarar på frågan om hur lätt eller svårt de tycker det är med 
matematik. Forskning visar att unga klassmässigt tenderar att följa i sina föräldrars fotspår. 
Många gör val oberoende av sin sociala bakgrund men de flesta som studerar vid universitet 
och högskola har föräldrar som också gjort detta (Hagström, 1999). Satsning på matematik i 
massmedia skulle kunna motivera elever från hem utan studietraditioner att studera matematik 
(SOU 2004:97). Utredningen nämner även att matematiken inte är synlig i samhället men att 
det finns en demokratiaspekt på att medborgarna är matematikutbildade.  
 

 
Diagram 2. Elevernas svar på frågan vad de ska göra efter avslutad gymnasieutbildning. 
 

 
Diagram 3. Elevernas slutbetyg i matematik från årskurs 9, per program respektive kön. 
 

6.2 Upplevelser av svårigheter inom matematik kurs A ur elevers perspektiv 
Det matematikområde flest elever anger som svårt är algebra, men även geometri och 
funktioner anges som problematiskt (Diagram 4 & 5). Ungefär lika många kvinnor respektive 
män anger att området algebra är svårt (Diagram 6). När det gäller alla de övriga 
matematikområdena är det flest kvinnor som svarar att de upplever dessa som svåra. Det hade 
varit intressant att koppla detta resultat till de betyg som kvinnor respektive män får efter 
avslutad kurs och se om detta mönster stämmer det vill säga om männen har högre betyg än 
kvinnorna. En faktor som ska tas i beaktande vid jämförelse av svaren mellan olika program 
är att OP klassen vid undersökningstillfället arbetade med Matematik kurs A, NV klassen 
hade nyligen avslutat denna kurs och arbetade med Matematik kurs B, TE klassen arbetade 
med Matematik kurs D och EC klassen arbetade med Matematik kurs C. Flickor presterar 
generellt bättre resultat i skolan än vad pojkar gör. Skillnaden är större mellan pojkar och 
flickor än vad den är mellan elever med svensk etnicitet och elever med utländsk etnicitet. 
När det gäller matematik är det däremot så att resultaten är jämnare mellan könen (Skolverket, 
2007a). 
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Diagram 4. Antal elever som har angett respektive område som svårt. 
 

 
Diagram 5. Svårigheter inom matematik kurs A i procent av antal elever per klass. 
 

 
Diagram 6. Svårigheter inom matematik kurs A i procent av antal män respektive kvinnor. 
 
När det gäller vilka orsaker eleverna anger till svårigheterna i matematik är andelen dåliga 
förkunskaper den största. Anmärkningsvärt när 84 % av eleverna som besvarat enkäterna har 
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avgångsbetyget VG eller MVG från årskurs 9. Eleverna anser sig också ha tillräckliga 
förkunskaper från grundskolan (Diagram 7). Detta kan bero på att eleverna har relativt höga 
betyg. Dessa resultat kan upplevas som motsägelsefulla. Att eleverna säger sig ha tillräckliga 
förkunskaper och att den största andelen elever har betygen VG eller MVG verkar logiskt. 
Men att de anger bristande förkunskaper som anledning till svårigheter inom ett visst 
matematiskt område är förbryllande. Dewey betonar att lärande är kopplat till motivation, 
reflektion, förmåga att handla, koncentration och uthållighet (Sundgren, 2005). Viljan att lära 
måste komma inifrån eleven, läraren kan genom engagerande uppgifter stimulera denna vilja, 
men ofta består undervisningen istället av att eleven förväntas memorera svar på frågor ställda 
av läraren och inte utifrån elevens nyfikenhet och inspiration. Undervisningen bör ta till vara 
och baseras på elevernas intressen och erfarenheter menar Dewey. 
 

 
Diagram 7. Elevernas svar på om de anser sig ha tillräckliga förkunskaper från grundskolan. 
 
Andra angivna orsaker med hög svarsfrekvens är svåra beräkningar, högt tempo, det 
matematiska språket och att eleverna inte ser någon praktisk användning för sina 
matematikkunskaper i vardagen (angivna i storleksordning med högsta andel angiven först), 
se Diagram 8.  
 

 
Diagram 8. Orsak till svårigheter inom matematik kurs A. 
 
Algebra är det område som flest elever har angett som svårt. 35 elever eller 43 % har angett 
att de upplever detta område svårt. Eleverna anger även funktioner, 18 elever, och geometri, 
17 elever (Diagram 4). Algebra är ett matematikområde som nämns inom många 
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undersökningar som ett område många elever upplever problematiskt, likaså i vårt arbete. 
Bland annat skriver Skolverket (2004b) att svenska elevers resultat inom området algebra i 
internationella undersökningar i matematik är bland de sämre. Svårigheter att se koppling till 
vardagslivet är en anledning som många anger till att matematiken upplevs svår. Att eleverna 
tycker att algebra är svårt att koppla till vardagslivet är fullt förståligt. Dewey betonar att 
lärande bör grundas i meningsfullhet och utgå ifrån den enskilde individens behov och 
intressen. Ulin skriver (2001) att om algebra ska bli spännande för elever måste de få 
möjlighet att använda den för egen ”forskning”, så den inte blir begränsad till bokstavsräkning 
och tillämpning av regler. Malmer (2002) menar att elever redan från skolstarten bör börja 
med att träna algebra tidigt för att skapa förförståelse och tillägna sig ett symbolspråk. Hon 
poängterar också att det ofta fokuseras på elevers bristande förståelse men att vi undervisande 
lärare även bör fundera över vår egen förståelse för abstrakta begrepp. Det matematiska 
språket har angetts 30 gånger av eleverna som en anledning till svårigheter inom Matematik 
kurs A. 
 
När det gäller vår fråga om kursmål och betygskriterier svarar endast 6 % att de inte fått dessa 
presenterade. Större andel elever svarar att de förstått betygkriterierna (66 %) i jämförelse 
med förståelse av kursmålen (56 %). Drygt 50 % av lärarna svarar att de har stöd i kursplanen 
när de planerar sin undervisning. Jenner (2004) menar att motivationen för att uppnå ett mål 
kan bero på hur målet ser ut. Det är upp till läraren att hjälpa eleven att sätta upp realistiska 
mål, att sätta upp mål som eleven har nytta utav och att kunna berätta för eleven varför målet 
är viktigt. Författaren skriver också att motivationen beror på om målet känns hopplöst 
avlägset eller enkelt att nå fram till, det vill säga hur eleven bedömer sina chanser att nå upp 
till målet.  
 

6.3 Bakgrundsfakta – lärare 
De lärare som svarat på våra enkäter jobbar på två olika gymnasieskolor. Av de 20 lärare som 
har besvarat enkäten är 8 från Skola 1 och 12 från Skola 2. Lärarmaterialet består av 7 
kvinnor (4 arbetar på Skola 1 och 3 på Skola 2) och 13 män. Könsfördelningen är något 
jämnare på Skola 1 jämfört med Skola 2. Lärarnas ålder är mer spridd på Skola 2 jämfört med 
Skola 1, där ca 60 % av lärarna är 56 år eller äldre och resterande 36-45 år. På Skola 2 är ca 
40 % av lärarna 56 eller äldre och 25 % är 35 år eller yngre. Arbetslivserfarenheten varierar 
mellan matematiklärarna på de olika skolorna. Skola 1 har högre andel lärare med lång 
respektive kort arbetslivserfarenhet medan Skola 2 har högre andel lärare med medellång 
arbetserfarenhet. Endast 2 av de 20 lärarna har annan etnicitet än svensk, båda jobbar på Skola 
1 och är kvinnor.  
 
Under vår VFU har vi erfarit att många lärare är missnöjda med att de ofta får bekosta sin 
fortbildning själva och att de måste utföra detta utöver sin arbetstid. Vi ställde därför en fråga 
om hur lärarna vill att deras fortbildning ska se ut inom arbetstiden. 15 av 20 lärare svarade att 
de har önskemål om att ta del av andras undervisning. Alexandersson (1999) beskriver att 
lärare skulle kunna utveckla sin professionella identitet genom att reflektera kollegialt, men 
att forskning visar att många lärare upplever detta hotfullt. Vi tolkar vårt resultat så att lärarna 
upplever sin arbetsmiljö trygg (60 % av lärarna har svarat att de känner stöd från skolledning 
och 90 % stöd av kollegor) och att de upplever att de skulle utvecklas av att utbyta 
erfarenheter med sina kollegor. Runesson (2004) beskriver ett projekt som kallas för Learning 
study, vilket innebär att kollegor systematiskt studerar varandras undervisning med målet att 
utveckla denna och dess innehåll. Lärarna diskuterar hur de brukar utforma sin undervisning, 
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vad eleverna brukar ha svårigheter med och tar del av aktuell litteratur inom området. 9 av 
lärarna svarar att de vill vidareutbilda sig via internutbildning, 4 via självstudier, 2 via externa 
studier och 3 har kryssat i alternativet annat och då föreslagit att de exempelvis vill ha mer tid 
för att planera och utbyta idéer med kollegor. 
 

6.4 Svårigheter matematik kurs A för elever ur lärares perspektiv 
16 lärare har angett algebra som det område där de tror att eleverna har störst svårigheter. 
Därefter följer funktioner och ekvationer, som angetts av 13 respektive 11 lärare (Diagram 9). 
 

 
Diagram 9. Matematikområden där lärarna tror att elever har svårigheter 
 
Majoriteten av lärarna (80 %) anser att eleverna generellt har för dåliga förkunskaper från 
grundskolan. Anmärkningsvärt är att av eleverna som deltar i vårt arbete har 84 % betyget VG 
eller MVG från årskurs 9 (se 6.2). Eftersom lärarna som besvarat vår enkät inte känner till 
vilka elever som deltar i vårt arbete, baseras detta uttalande på lärarnas helhetsuppfattning om 
elevers förkunskaper inom ämnet. Lärarna anger det matematiska språket och otillräckliga 
förkunskaper som de främsta orsakerna till elevernas svårigheter (Diagram 10). De lärare som 
kryssat i svarsalternativet annat har angett bristande taluppfattning, problem med bråkräkning 
och problem av didaktisk karaktär som orsaker. Om det är så att eleverna har för dåliga 
kunskaper är det kanske inte så konstigt att det uppstår svårigheter i matematiken. Det hade 
varit intressant att veta vad lärarna baserar uttalandet om elevernas förkunskaper på. Sandahl 
(1997) skriver att läraren måste ha kunskap om elevernas kunskapsnivå för att kunna förstå 
deras svårigheter med matematik. Diagnos är ett verktyg för läraren för att orientera sig om 
elevers förkunskaper inom ett specifikt matematikområde, vilket Löwing (2006) poängterar 
fördelarna av. Under våra VFU perioder har vi inte mött några lärare som använder sig av 
detta. Däremot har vi från vår utbildning fått i uppgift att planera, genomföra och utvärdera en 
diagnos under vår VFU. Diagnoser är alltså ett verktyg som lärarutbildningen, åtminstone i 
matematik, tycker är värt att lära sig att använda. Löwing (2006) pekar på forskning från 
början av 1990-talet som visar att elever inte har tillräckliga kunskaper i matematik när de 
slutar grundskolan. Detta leder till att gymnasieelever har svårt att tillgodogöra sig 
matematikundervisningen på gymnasiet. Vygotskij anser att lärarens handlingar betyder 
mycket för elevens utveckling och att lärandet sker genom interaktion med andra (Säljö, 
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2005). Han menar att eftersom eleven behärskar vissa kunskaper/färdigheter så kan denne 
också utmanas att lära sig det som är ytterligare lite mer komplicerat. Detta kallar han för den 
närmaste utvecklingszonen. Denna anger var eleven befinner sig i sin utveckling och den 
uppkommer genom aktivitet. Eleven använder egen förståelse och erfarenheter för att uppfatta 
det mer avancerade och abstrakta som läraren introducerar men avståndet mellan 
förförståelsen och det nya som introduceras bör inte vara för stort, då upplevs det nya 
obegripligt. 
 

 
Diagram 10. Orsaker till att elever har svårigheter enligt lärarna. 
 
Endast fem av lärarna anger att de tycker att det är svårt att undervisa inom något område 
inom kursen. De områden dessa lärare nämner är ekvationer, algebra, funktioner och procent 
där ekvationer är det område som har högst frekvens (3 lärare nämner detta område). Orsaker 
som nämns är till exempel att det är svårt att hitta uppgifter med koppling till vardagslivet och 
att hitta praktiska uppgifter. Kanske lärarna upplever Matematik kurs A som ganska trivial 
och att de därför inte anger några svårigheter med undervisningen. Dock återstår faktum att 
många elever, även med höga betyg från grundskolan, upplever vissa områden problematiska. 
Runesson (2004) frågar sig också om lärare är ovana att ta elevers perspektiv för att förstå vad 
det är som är kritiskt för att skapa förståelse. Kanske tar lärarna bara förgivet att vissa begrepp 
bara ska läras in? Dewey menar att samhälle, skola och individ måste interagera för att nå 
pedagogiskt framgång (Sundgren, 2005). Skolan bör, enligt Dewey, vara ett miniatyrsamhälle 
och uppgifterna i skolan får inte vara för abstrakta utan ska upplevas som 
verklighetsförankrade. Han menar att arbetet i skolan oftast består av tillägnande av fakta och 
vedertagna sanningar. Lärarna finner undervisningsmaterial, förutom från läroboken, från 
andra läroböcker, från kollegor, från utbildning/fortbildning och Internet. 
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6.5 Jämförelse mellan elever och lärares perspektiv 
Att algebra är svårt tycks både elever och lärare vara överens om (Diagram 4, 5, 6 & 9). Detta 
gäller även området funktioner. Därefter anger eleverna geometri som svårt vilket lärarna inte 
håller med om. Lärarna anger istället ekvationer vilket eleverna inte tycker är speciellt svårt. 
När vi betraktar elevernas förkunskaper i matematik från grundskolan upptäcker vi att 
elevernas och lärarnas åsikter skiljer sig åt. 85 % av eleverna anser att de har tillräckliga 
förkunskaper i matematik från grundskolan men 80 % av lärarna anser att så är inte fallet. 
Lärarna anger att en av den största orsaken till att eleverna har svårigheter i matematik är att 
de har svårt med det matematiska språket följt av för dåliga förkunskaper i matematik från 
grundskolan. Även eleverna anger att förkunskaperna är en bidragande orsak till svårigheter i 
matematik trots att majoriteten anser att de har fullt tillräckliga förkunskaper med sig från 
grundskolan. Eleverna anger även att det är ett för högt tempo i kursen vilket skulle leda till 
svårigheter i matematik. Några få av lärarna anser att ett högt tempo i kursen leder till 
svårigheter. Detta kan dock bero på att de inte anser att det faktiska tempot är för högt utan 
snarare att de tror att ett högt tempo orsakar svårigheter i matematik. 
 

6.6 Hur ser matematikundervisningen ut enligt eleverna? 
Resultaten från våra enkäter visar att undervisningen följer det Magne (1998b) kallar för den 
klassiska katederundervisningen, det vill säga genomgång av lärare och enskilda 
räkneövningar enligt läroboken (Diagram 11).  Inga tydliga skillnader, vare sig utifrån elevers 
programtillhörighet eller om de är män eller kvinnor, kan observeras. Löwing (2004) menar 
att en stor del av den svenska undervisningen i matematik sker genom att eleverna jobbar 
enskilt. Den kommunikation som då uppstår är mellan lärobok och elev. Detta arbetssätt 
gynnar inte elevernas språkutveckling. Författaren anser att det är av största vikt att eleverna 
utvecklar sitt matematiska språk. Vygotskij menar att människans allra viktigaste redskap är 
språket (Säljö, 2005). Genom att tala kan vi kommunicera människor emellan men även vår 
inre kommunikation eller vårt inre samtal är viktigt och språket en förutsättning för denna. 
 

 
Diagram 11. Arbetsformer och arbetssätt elever upplever ingår i de flesta matematiklektioner. 
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Mer än 67 % av eleverna på samtliga program upplever att de får tillräckligt med hjälp under 
lektionstid, vilket är anmärkningsvärt när klassernas storlek tas i beaktande. NV klassen 
består av 30 elever, TE klassen 34 elever, i motsats till OP klassen som består av 16 elever 
och EC klassen som består av 8 elever. Men även 65 % av lärarna anser att de har tid att ge 
sina elever den hjälp de efterfrågar. Återigen skall tilläggas att dessa lärare har svarat generellt 
och inte gällande just de elever som ingår i studien. 18 av de 20 lärarna anger att deras 
arbetssituation skulle förbättras med ökade resurser med motiveringen att de då skulle utföra 
undervisning med grupper bestående av färre elever.  
 
Alla eleverna som besvarat enkäterna anger att de har praktisk användning för sina 
matematikkunskaper, de flesta anger att de använder kunskaperna inom andra skolämnen men 
också vid inköp och inom privatekonomi (Diagram 12). Eleverna på OP anger i lägre 
utsträckning att de har nytta av sina kunskaper i andra skolämnen. Den största delen av de 
eleverna som svarat att de använder sina matematikkunskaper i andra ämnen går följaktligen 
på programmen NV, TE och EC. Dessa elever läser också ämnen som kräver goda kunskaper 
i matematik, till exempel kurser i kemi, fysik och ellära. 
 

 
Diagram 12. Svar på frågan när eleverna använder sina matematikkunskaper. 
 

6.7 Hur vill eleverna att matematikundervisningen ska se ut? 
Resultaten i vårt arbete visar att innehållet i matematiklektionerna i stort sätt ser ut så som 
eleverna önskar (Diagram 11 & 13). Dock svarar ett antal elever att de vill att grupparbeten, 
praktiska övningar/spel ska integreras i större utsträckning än vad som faktiskt sker. Magne 
(1998b) skriver att den klassiska katederundervisningen i matematik är något som lärare och 
elever faktiskt är nöjda med. Dewey är kritisk till traditionellt organiserad undervisning och 
menar att denna inte medverkar till träning i social samvaro, träning till samarbete eller 
ömsesidig samverkan (Sundgren, 2005).  
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Diagram 13. Arbetsformer och arbetssätt eleverna vill ska ingå i en matematiklektion 
 
Om vi kopplar resultaten till frågan - Hur elever lär sig matematik bäst? - är det dock ett lägre 
antal som svarar att de lär matematik genom grupparbeten (Diagram 14). De flesta svarar att 
de lär matematik genom att räkna på lektionen, att läraren förklarar och av att räkna hemma. 
Anmärkningsvärt är att få elever svarat att de vill att andra elever skall förklara trots att 
många angett att detta är ett av de sätt som de lär sig matematik bäst på. Intressant att 
observera är att på merparten av svarsalternativen är det fler kvinnor än män som anger hur de 
lär sig matematik bäst. Störst procentuell skillnad går att påträffa när det gäller grupparbete. 
Här har 9 kvinnor angett att de lär sig bäst genom grupparbete medan bara 2 män ger samma 
svar. Män anger att de lär sig matematik genom att kompisar förklarar och genom praktiska 
övningar/spel. Piaget förklarar lärande utifrån hur människans tankeprocesser utvecklas och är 
uppbyggda och han poängterar vikten av konkretisering (Hwang & Nilsson, 1995). 
 

 
Diagram 14. Hur eleverna lär sig matematik bäst. 
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Emanuelsson m.fl. (1996) hävdar att arbetsformer och arbetssätt skall väljas så att de bäst 
svarar mot matematikens syfte, det matematiska innehåll som ska presenteras samt de mål 
som är uppsatta. Dagens matematikundervisning domineras av enskild räkning i boken och 
genomgång av uppgifter. Detta ger viss träning i att räkna men mindre träning i att analysera 
och argumentera för sina lösningar. Samuelsson (2005) skriver att en elevs intresse för 
matematik till stor del är beroende av lärarens agerande. Hur läraren uppträder i klassrummet 
kan påverka eleven både negativt och positivt. Vid arbete i grupp menar Löwing (2006) att 
läraren måste sätta samman grupperna med stor omsorg eftersom det är avgörande för 
lärandet vilka kunskaper som representeras i gruppen. Om gruppmedlemmarna arbetar med 
helt olika matematikområden har de inga gemensamma matematikproblem att diskutera. 
Läraren måste se till att eleverna är medvetna om att de tillhör gruppen, att de har ett 
gemensamt mål och ansvar i att alla i gruppen förstår och lär. Löwing (2004) skriver att syftet 
med laborationer inom matematik är att försöka ge eleverna en relation mellan det konkreta 
och det abstrakta. Det gäller då att det finns en klar relation mellan de laborativa material och 
det matematiska begreppet som läraren vill konkretisera. Att ha tillgång till ett transportmedel 
räcker inte, läraren måste också vara medveten om resans slutmål, annars finns en 
överhängande risk att laborationen leder till allmän aktivitet istället för inlärning.  
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7. Sammanfattning 
 
Det matematikområde flest elever anger som svårt är algebra. 43 % av eleverna anser detta 
område vara problematiskt, följt av funktioner, 22 %, och geometri, 21 %. Ungefär lika 
många kvinnor respektive män anger att området algebra är svårt. När det gäller alla de övriga 
matematikområdena är det flest kvinnor som svarar att de upplever dessa som svåra. De 
kvinnorna som besvarat enkäten har generellt sett sämre avgångsbetyg från årskurs 9 än 
männen. 
 
När det gäller de orsaker eleverna anger till svårigheterna i matematik är andelen dåliga 
förkunskaper den största. Anmärkningsvärt när 84 % av eleverna som besvarat enkäterna har 
avgångsbetyget VG eller MVG från årskurs 9. Men eleverna svarar även att de anser sig ha 
tillräckliga förkunskaper från grundskolan. Dessa resultat upplevs motsägelsefulla. Att 
eleverna säger sig ha tillräckliga förkunskaper och att den största andelen av eleverna har 
betygen VG eller MVG verkar logiskt. Men att de anger bristande förkunskaper som 
anledning till svårigheter inom ett visst matematiskt område är förbryllande. 
 
80 % av lärarna anger algebra som det område där de tror att eleverna har störst svårigheter. 
Sedan följer funktioner och ekvationer, som anges av mer än 50 % av alla lärare. Lärarna 
anger det matematiska språket och otillräckliga förkunskaper som de främsta orsakerna till 
elevernas svårigheter. De lärare som kryssar i svarsalternativet annat anger bristande 
taluppfattning, problem med bråkräkning och svårigheter av didaktisk karaktär som orsaker. 
Majoriteten av lärarna, 80 %, anser att eleverna generellt har för dåliga förkunskaper från 
grundskolan. Eftersom lärarna som besvarat vår enkät inte känner till vilka elever som deltar i 
vårt arbete, baseras detta uttalande på lärarnas helhetsuppfattning om elevernas förkunskaper 
inom ämnet. 
 
Resultaten i vårt arbete visar att innehållet i matematiklektionerna faktiskt ser ut så som 
eleverna önskar, genomgång av läraren och enskilda räkneövningar. Dock svarar ett större 
antal av eleverna att de vill att grupparbeten, praktiska övningar/spel och diskussioner ska 
ingå i större utsträckning än vad som faktiskt ingår. Vi kan se en koppling mellan de 
arbetsformer som eleverna anger att de vill ha mer av med det sätt de anger att de lär sig 
matematik bäst på. Dock anger många av eleverna att de lär sig bäst när kompisar förklarar 
men få väljer alternativet att låta andra elever förklara som arbetsform. 
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8. Diskussion 
 
Inom detta avsnitt kommer vi föra en diskussion kring våra frågeställningar och resultat. Det 
kommer att inkluderas både egna uppfattningar och erfarenheter men även etablerade 
forskares åsikter och forskningsresultat. Avslutningsvis kommer vi att presentera några 
utgångspunkter för fortsatt forskning. 
 
Avsikten med vårt examensarbete är att besvara följande frågeställningar: 

• Vilket/vilka områden inom Matematik kurs A upplever eleverna som svåra? 
• Vad är orsaken till att eleverna upplever att respektive område är svårt? 
• Vilket/vilka områden inom Matematik kurs A tror lärarna att eleverna upplever svåra? 
• Vad tror lärarna är orsak till att eleverna upplever respektive område som svårt? 
• Hur vill eleverna att undervisningen i matematik ska vara utformad? 

 
När enkäterna skapades hade vi idéer om vilka faktorer som påverkar elevers inställning till 
matematik exempelvis elevens mål efter gymnasiet, motivation, självkänsla, självförtroende 
och inte minst lärarens inverkan på undervisningen. Dessa faktorer har speglats i våra 
enkätfrågor. Vi menar att elevernas val av program speglar deras syn på sig själva – 
exempelvis identitet och mål med studierna. Kanske eleven, efter en tids studier på ett visst 
program, upptäcker att kraven och arbetstempot är för högt. En smärtsam upplevelse som kan 
omkullkasta synen på sig själv och vilka mål som är möjliga att nå för eleven, även om 
situationen ofta inte är så avgörande som det kan tyckas vid just detta tillfälle. Ofta finns det 
fler möjligheter och andra vägar, om bara motivationen finns. Mål med studierna men även 
självkänsla och självförtroende har stor betydelse för motivationen.  
 
Att algebra skulle vara det matematikområde flest elever upplever svårt var inte direkt en 
överraskning. I Skolverkets (2004b) rapport om TIMSS 2003 står att läsa att svenska elever 
internationellt sätt har lägre resultat än jämförbara länder. Att eleverna däremot anger 
geometri som ett område de tycker är svårt är överraskande. När svårigheterna i algebra 
handlar om att hitta en koppling till vardagslivet bör inte detta vara ett lika stort problem i 
geometri. Istället bör problemet med geometri handla om det matematiska språket, i detta fall 
om ett stort antal av formler, ord med dubbel betydelse samt ord som eleverna förmodligen 
inte sett någon annanstans än i geometriundervisningen. Som exempel kan nämnas att en kub 
har 6 sidor. Dessa sidor kallas kvadrater. En kvadrat har också sidor, 4 stycken, men dessa 
kallas i kuben för kanter. Även geometri är ett område som TIMSS undersöker. Här har enligt 
Skolverket (2004b) svenska elever inte bara lågt resultat utan faktiskt det lägsta bland 
jämförbara länder. Resultatet är faktiskt ännu lägre i geometri än i algebra. 
 
För vissa elever är matematik ett skolämne de inte behöver lägga ner speciellt mycket möda 
på, andra arbetar hårt för att nå målen, vissa kanske till och med ger upp och betraktar sig 
själva som odugliga i matematik. Att elever upplever att matematik är svårt kan bottna i 
felaktig undervisning. Felaktig undervisning är också en av de anledningar som Malmer 
(2002) anger kan leda till svårigheter i matematik. Jenner (2004) menar att svårigheter kan 
uppstå då elever inte kan finna motivationen. Om läraren motiverar sin undervisning med att 
de kunskaper eleverna försöker tillägna sig, som till exempel inom matematikområdet 
algebra, enbart kommer till nytta i framtida skolundervisning kan detta leda till minskad 
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motivation och svårigheter kan uppstå. När det gäller svårigheter inom algebra anges svårt att 
se koppling till vardagslivet som en anledning och vi tror att detta också kan leda till minskad 
motivation. De elever som har ett tydligt mål med sitt gymnasieval och som läser fler kurser i 
matematik har kanske lättare att finna motivation till att övervinna eventuella svårigheter 
inom Matematik kurs A. 
 
Motivationen kan infinna sig om eleven har stöd hemifrån med skolarbetet och inte minst när 
det gäller läxläsning. Det är en stor fördel för eleverna om de kan få hjälp hemma. Enligt 
Skolverket (2006) visar många studier att elever med lågutbildade föräldrar har en lägre 
måluppfyllelse och menar att även föräldrarnas utbildning spelar en stor roll. Eleverna har 
förmodligen ett stort stöd från familjen, vilket kan leda till bättre studieresultat, men kanske 
också till prestationsångest. Det hjälper också om eleven i sin närhet har någon person att se 
upp till när det gäller skolgången, en förebild. Detta gäller inte enbart matematiken utan 
elevens skolgång överlag. Men det pågår en debatt om läxors betydelse och existens, se som 
exempel Lärarnas Tidning (080508). Det finns lite forskning kring ämnet som motiverar 
läxor, inte heller finns något stöd för lärare hur hemläxor bör hanteras, till exempel vad, 
varför och i vilken omfattning läxor bör ges. Vi har dock egna erfarenheter av att läxor 
används för att förlänga lektionen. Detta för att tiden i skolan inte räcker till. Eleverna får 
därmed i uppgift att slutföra det som inte fick rum under lektionstiden. Sällan följs dessa läxor 
upp vid nästa lektionstillfälle eftersom tidsbristen då skulle bli ännu större. Ulrika Sundström 
skriver i Lärarnas Tidning (080508) att i denna tid med debatter kring outbildade lärare är det 
märkligt att eleverna skickas hem med uppgifter att lösa där deras enda stöd är föräldrarna, 
som oftast inte är utbildade lärare. Även Samuelsson (2005) berättar att stöd hemifrån kan ha 
en annan effekt än avsett. Om föräldrarna inte själva behärskar matematiken eller för den 
delen pedagogiken kan det bli fel. Matematiken blir då svår och i värsta fall finns risken att 
eleven lär sig felaktiga metoder. 
 
Skolmiljön har ett starkt samband med motivationen. God skolmiljö är kanske inte en 
förutsättning för goda studieresultat, men nog så viktig. Med god skolmiljö menas bland annat 
att lokalerna är väl anpassade för sina syften, att elever och lärare trivs och mår bra, att alla 
lärare och elever följer de ordningsregler som gäller på skolan, att klassrumssituationen är 
sådan att eleverna upplever att de får studiero. 
 
Eleverna i undersökningen anser att de generellt har tillräckliga förkunskaper i matematik från 
grundskolan. Detta beror förmodligen på att eleverna i vår studie har minst betyget godkänt i 
matematik. Lärarna i undersökningen anser däremot att elever generellt inte har tillräckliga 
förkunskaper. Finns det ett glapp mellan de betygskriterier som finns för matematik på 
grundskolan och de förkunskaper som gymnasieskolan förväntar sig att eleverna har, eller är 
det inte så att en elev med betyget godkänt från grundskolan ska ha tillräckliga förkunskaper 
för att klara Matematik kurs A? Kursen är i princip en upprepning av högstadiematematiken. 
Eller är det rent av så att eleverna faktiskt inte har de kunskaper som betygen antyder? Har de 
fått ett bättre betyg än de förtjänat? Lärarna kan också leva i tron att man alltid skall skylla 
elevernas dåliga resultat på att de lärare eleverna tidigare har haft. 
 
Vi har i vår undersökning funnit att en matematiklektion enligt eleverna till största delen 
följer det som Magne (1998b) kallar för klassisk katederundervisning, det vill säga att läraren 
håller en gemensam genomgång följt av enskild räkning i läroboken. Magne skriver att denna 
typ av undervisning är något som både elever och lärare är nöjda med. Resultaten i vår 
undersökning pekar på att eleverna i stort är nöjda med undervisningen som den ser ut. Vi ser 
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dock nackdelar med denna typ av undervisning. Precis som Malmer (2002) tror vi att den 
tysta enskilda räkningen leder till att eleverna inte utvecklar sitt matematiska språk på ett 
optimalt sätt. Malmer skriver att ett sätt att överbrygga detta problem är att arbeta mer med 
gruppuppgifter och låta eleverna tala matematik, något som även poängterats under vår 
utbildning. För att tillägna sig matematiska begrepp måste eleverna få möjlighet att prata 
matematik. Det matematiska språket är speciellt och innehåller många begrepp och symboler 
som endast används inom matematiken eller som inom matematiken har en annan betydelse 
än eleverna är vana vid. Malmer (2002) nämner vikten av att läraren använder korrekt 
matematiskt språk, men inte på för hög nivå. Vi anser att även språket, både det matematiska 
språket och det skriftspråk som används i matematikböckerna, kan leda till problem. 
Uppgifterna i läroboken behöver inte vara speciellt svåra matematiskt sett, kanske till och 
med lätta för eleverna att lösa, om de förstår vad det är som skall beräknas. Det har hänt fler 
än en gång att vi under VFU har hjälpt elever som på grund av bristande kunskaper i det 
svenska språket inte förstått uppgifters innebörd. Detta för att lärobokens författare 
förmodligen inte förutsett de problem som kan uppstå när de väljer att använda sig av 
svårförstådda svenska ord. 
 
Matematikundervisningen i skolan baseras på Piagets kognitiva teori – samma 
matematikområde tas upp i flera årskurser men på olika nivå. Exempelvis tillämpas 
bråkräkning redan i förskolan och på gymnasiet förväntas elever kunna förenkla, multiplicera 
och dividera bråk. Arbetet i klassrumment utförs ofta enskilt enligt läroboken, få praktiska 
övningar och diskussioner tillämpas även om aktuell forskning visar att detta är det bästa 
sättet för att uppnå förtrolighet med matematik. Dessa arbetssätt och arbetsformer var något 
som både Dewey och Vygotskij förordade i början av 1900-talet. Magne ställer frågan: 
Kommer matematikundervisningen förändras under 2000-talet eller kommer den att fortsätta 
följa traditioner från tidigare decennier? 
 
Även om vi anser att vi fått svar på våra frågeställningar har det uppkommit nya funderingar. 
För att gå vidare i undersökningen skulle antal elevenkäter kunna utökas med fler klasser på 
fler gymnasieprogram. Att utöka lärarunderlaget kunde även vara intressant. Enkätfrågorna 
skulle kunna förändras och förbättras, exempelvis angående elevers förkunskaper i 
matematik, och metoden kompletteras med intervjuer av ett antal lärare och/eller elever. Både 
bedömning av elevers förkunskaper men även läxornas betydelse och existens kan vara 
föremål för nya studier. Mest intressant är nog ändå det tips vi fick av en av de medverkande 
lärarna, att undersöka orsaker till svårigheter inom matematik kurs B. Detta med motiveringen 
att många elever upplever denna kurs som svår, den läses på kortare tid jämfört med 
Matematik kurs A och många elever har svårigheter att uppnå betyget godkänt inom denna 
kurs. 
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Bilaga 1 
 
Elevenkät 
 

Markera ditt svarsalternativ ett kryss. På vissa frågor kan du ange flera svar, då står detta i 
anslutning till frågan. Fråga om det är något du inte förstår! Du kan välja att inte svara på 
en fråga om du känner att du av någon anledning inte vill. Ditt svar kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
 

1. Kön?     __ Kvinna   

__ Man 

 

2. Är du född i Sverige?   __ Ja  

__ Nej 

 

3. Är någon av dina föräldrar född i Sverige?  __Ja, båda två

     __ Ja, en av dem

     __ Nej 

 

4. Vilken typ av utbildning har din/dina föräldrar? (Har din mamma och pappa olika 

typer av utbildning, ange två svar)                     __ __ Grundskola  

                    __ __ Gymnasium 

                    __ __ Universitet/högskola

  

5. Vilket gymnasieprogram läser du? _________________________________________ 

 

6. Vad vill du göra efter avslutad gymnasieutbildning? __ Arbeta 

__ Läsa vidare 

__ Annat, ange vad_____ 

 

 

7. Tycker du att du hade tillräckliga förkunskaper i matematik med dig från högstadiet 

när du började läsa matematik A?  __Ja  

__ Nej 

 



  
  

      
                  

 

8. Vilket slutbetyg fick du i matematik i 9:an på högstadiet? __ IG 

__ G 

     __ VG 

     __ MVG 

 

9. Hur viktigt tycker du det är att lära dig matematik?  

__ mycket viktigt 

__ ganska viktigt    

__ varken viktigt eller oviktigt    

__ ganska oviktigt    

__ mycket oviktigt 

  

10. Hur intressant tycker du det är att lära dig matematik?  

__ mycket intressant   

__ ganska intressant   

__ varken intressant eller ointressant   

__ ganska ointressant   

__ mycket ointressant 

  

11. Hur lätt eller svårt tycker du det är med matematik?  

__ mycket lätt   

__ ganska lätt   

__ varken lätt eller svårt   

__ ganska svårt   

__ mycket svårt 

 



  
  

      
                  
 

12. Är det något moment inom Matematik A kursen som du upplever svårt? (Du kan ange 

flera svarsalternativ) 

__ procent (t ex beräkna 10% av 350 kr) 

__ statistik (t ex avläsa diagram, beräkna medelvärde och median) 

__ algebra (t ex faktorisera följande uttryck: x2-9) 

__ geometri (t ex beräkna volymen av ett klot med given diameter) 

__ funktioner (t ex y=3x+5) 

__ ekvationer (t ex 9=3x+6) 

 

13. Om du svarat att procent är svårt, varför anser du att detta område är svårt? (Du kan 

ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att förstå det matematiska språket 

__ svåra beräkningar och svårt att förstå vad som ska beräknas 

__ förstår inte kopplingen till vardagslivet 

__ för dåliga förkunskaper från årskurs 9 

__ för högt tempo i undervisningen 

__ läraren har svårt att förklara 

__ lärobokens exempel är svåra att förstå 

__ annat, ge exempel_______________________________ 

 

14. Om du svarat att statistik är svårt, varför anser du att detta område är svårt? (Du kan 

ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att förstå det matematiska språket 

__ svåra beräkningar och svårt att förstå vad som ska beräknas 

__ förstår inte kopplingen till vardagslivet 

__ för dåliga förkunskaper från årskurs 9 

__ för högt tempo i undervisningen 

__ läraren har svårt att förklara 

__ lärobokens exempel är svåra att förstå 

__ annat, ge exempel _______________________________ 

 
 

 



  
  

      
                  

15.  Om du svarat att algebra är svårt, varför anser du att detta område är svårt? (Du kan 

ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att förstå det matematiska språket 

__ svåra beräkningar och svårt att förstå vad som ska beräknas 

__ förstår inte kopplingen till vardagslivet 

__ för dåliga förkunskaper från årskurs 9 

__ för högt tempo i undervisningen 

__ läraren har svårt att förklara 

__ lärobokens exempel är svåra att förstå 

__ annat, ge exempel _______________________________ 

 

16. Om du svarat att geometri är svårt, varför anser du att detta område är svårt? (Du kan 

ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att förstå det matematiska språket 

__ svåra beräkningar och svårt att förstå vad som ska beräknas 

__ förstår inte kopplingen till vardagslivet 

__ för dåliga förkunskaper från årskurs 9 

__ för högt tempo i undervisningen 

__ läraren har svårt att förklara 

__ lärobokens exempel är svåra att förstå 

__ annat, ge exempel _______________________________ 

 

17. Om du svarat att funktioner är svårt, varför anser du att detta område är svårt? (Du kan 

ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att förstå det matematiska språket 

__ svåra beräkningar och svårt att förstå vad som ska beräknas 

__ förstår inte kopplingen till vardagslivet 

__ för dåliga förkunskaper från årskurs 9 

__ för högt tempo i undervisningen 

__ läraren har svårt att förklara 

__ lärobokens exempel är svåra att förstå 

__ annat, ge exempel _______________________________ 

 

 



  
  

      
                  

18. Om du svarat att ekvationer är svårt, varför anser du att detta område är svårt? (Du kan 

ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att förstå det matematiska språket 

__ svåra beräkningar och svårt att förstå vad som ska beräknas 

__ förstår inte kopplingen till vardagslivet 

__ för dåliga förkunskaper från årskurs 9 

__ för högt tempo i undervisningen 

__ läraren har svårt att förklara 

__ lärobokens exempel är svåra att förstå 

__ annat, ge exempel _______________________________ 

 

19. När använder du dina kunskaper i matematik? (Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ inom andra skolämnen 

__ vid inköp 

__ i hemmet (matlagning, snickerier, sömnad mm) 

__ inom mina fritidsaktiviteter 

__ privatekonomi 

__ övrigt, ge exempel_____________________ 

 

20. Vilka moment brukar ingår i en matematiklektion i din klass? (Du kan ange flera 

svarsalternativ) 

__ läraren går igenom/förklarar 

__ annan elev förklarar inför klassen 

__ räkna i boken 

__ grupparbeten 

__ praktiska övningar/spel 

__ diskussioner mellan lärare/elever 

__ annat, ge exempel _______________________ 

 



  
  

      
                  
 

21. Beskriv hur du vill att en matematiklektion ska se ut: (Du kan ange flera 

svarsalternativ)  

__ läraren går igenom/förklarar 

__ annan elev förklarar inför klassen 

__ räkna i boken 

__ grupparbeten 

__ praktiska övningar/spel 

__ diskussioner mellan lärare/elever 

__ annat, ge exempel _______________________ 

 

22. På vilket sätt lär du dig matematik bäst? (Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ genom att räkna hemma 

__ genom att räkna på lektionen 

__ genom att läraren förklarar 

__ genom att föräldrar/syskon förklarar 

__ genom att kompisar förklarar 

__ genom att arbeta i grupp 

__ genom praktiska övningar 

__ annat, ge exempel_______________________ 

 

23. Får du tillräckligt med hjälp under lektionstid? 

__ Ja 

__ Nej 

 

24. Har du någon gång fått extra stöd i matematik av annan lärare än din klasslärare? 

__ Ja   

__ Nej 

 

25. Får du hjälp hemifrån med läxor i matematik? 

__ Ja 

__ Nej 

 



  
  

      
                  

 

26. Har du fått kursmålen och betygskriterierna för matematik A presenterade för dig? 

__Ja 

__Nej 

 

27. Om du svarat ja på förra frågan, förstod du betydelsen av kursmålen?  

__Ja 

__Nej 

 

28. Om du svarat ja på fråga 26, förstod du vilka kunskaper som krävs för att få de olika 

betygen? 

__Ja 

__Nej 

 



  
  

      
                  

Bilaga 2 
Lärarenkät 
Markera ditt svarsalternativ med ett kryss. På vissa frågor kan du ange flera svar, då står 
detta i anslutning till frågan. Du kan välja att inte svara på en fråga om du känner att du av 
någon anledning inte vill. Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Om det skulle uppstå några frågor rörande enkäten så tveka inte att kontakta oss. 
David dg     @student.vxu.se
Heléne hn     @student.vxu.se
 

1. Kön?     __ Kvinna   

__ Man 

 

2. Ålder?    __ ≤ 35 år 

__ 36 – 45 år 

__ 46 – 55 år 

__ ≥ 56 år 

 

3. Är du född i Sverige?   __ Ja  

__ Nej 

 

4. Hur lång arbetslivserfarenhet inom läraryrket har du? __ 0 – 10 år 

__ 11 – 20 år 

__ 21 – 30 år 

__ ≥ 31 år 

 

5. Undervisar du i fler ämnen än matematik, i så fall vilket/vilka? 

____________________________________________________________________ 

 

6. Vilket eller vilka program undervisar du inom? 

____________________________________________________________________ 

 

7. Tycker du att eleverna generellt har tillräckliga förkunskaper i matematik med sig från 

grundskolan?    __ Ja  

__ Nej 

 

mailto:dgolb03@student.vxu.se
mailto:hnikl88@student.vxu.se


  
  

      
                  

 

8. Tror du att eleverna upplever något område inom Matematik A kursen som svårt, i så 

fall ange vilket/vilka? (Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ procent  

__ statistik 

__ algebra 

__ geometri 

__ funktioner 

__ ekvationer 

     

9. Om du svarat området procent, varför tror du att eleverna upplever detta område svårt? 

(Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att förstå det matematiska språket 

__ svåra beräkningar och svårt att förstå vad som ska beräknas 

__ ser ingen praktisk användning för kunskaperna 

__ för dåliga förkunskaper från grundskolan 

__ krävs ett högt tempo för att hinna med kursen 

__ lärobokens exempel är svåra att förstå 

__ annat, ge exempel _______________________ 

 

10. Om du svarat området statistik, varför tror du att eleverna upplever detta område 

svårt? (Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att förstå det matematiska språket 

__ svåra beräkningar och svårt att förstå vad som ska beräknas 

__ ser ingen praktisk användning för kunskaperna 

__ för dåliga förkunskaper från grundskolan 

__ krävs ett högt tempo för att hinna med kursen 

__ lärobokens exempel är svåra att förstå 

__ annat, ge exempel _______________________ 

 



  
  

      
                  

 

11. Om du svarat området algebra, varför tror du att eleverna upplever detta område svårt? 

(Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att förstå det matematiska språket 

__ svåra beräkningar och svårt att förstå vad som ska beräknas 

__ ser ingen praktisk användning för kunskaperna 

__ för dåliga förkunskaper från grundskolan 

__ krävs ett högt tempo för att hinna med kursen 

__ lärobokens exempel är svåra att förstå 

__ annat, ge exempel _______________________ 

 

12. Om du svarat området geometri, varför tror du att eleverna upplever detta område 

svårt? (Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att förstå det matematiska språket 

__ svåra beräkningar och svårt att förstå vad som ska beräknas 

__ ser ingen praktisk användning för kunskaperna 

__ för dåliga förkunskaper från grundskolan 

__ krävs ett högt tempo för att hinna med kursen 

__ lärobokens exempel är svåra att förstå 

__ annat, ge exempel _______________________ 

 

13. Om du svarat området funktioner, varför tror du att eleverna upplever detta område 

svårt? (Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att förstå det matematiska språket 

__ svåra beräkningar och svårt att förstå vad som ska beräknas 

__ ser ingen praktisk användning för kunskaperna 

__ för dåliga förkunskaper från grundskolan 

__ krävs ett högt tempo för att hinna med kursen 

__ lärobokens exempel är svåra att förstå 

__ annat, ge exempel _______________________

 



  
  

      
                  

 

14. Om du svarat området ekvationer, varför tror du att eleverna upplever detta område 

svårt? (Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att förstå det matematiska språket 

__ svåra beräkningar och svårt att förstå vad som ska beräknas 

__ ser ingen praktisk användning för kunskaperna 

__ för dåliga förkunskaper från grundskolan 

__ krävs ett högt tempo för att hinna med kursen 

__ lärobokens exempel är svåra att förstå 

__ annat, ge exempel _______________________ 

 

15. Upplever du att det är svårt att undervisa om något område inom Matematik A kursen, 

ange i så fall vilket/vilka? (Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ procent    

__ statistik 

__ algebra 

__ geometri 

__ funktioner 

__ ekvationer 

      

16. Om du svarat området procent, varför upplever du det svårt att undervisa om detta 

område? (Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att hitta bra exempel 

__ svårt att hitta bra laborationsuppgifter 

__ svårt att hitta bra uppgifter att koppla till vardagslivet 

__ lärobokens beskrivning av detta område är inte bra 

__ dålig lärarhandledning till läromedlet 

__ annat, ge exempel _______________________ 

 



  
  

      
                  

 

17. Om du svarat området statistik, varför upplever du det svårt att undervisa om detta 

område? (Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att hitta bra exempel 

__ svårt att hitta bra laborationsuppgifter 

__ svårt att hitta bra uppgifter att koppla till vardagslivet 

__ lärobokens beskrivning av detta område är inte bra 

__ dålig lärarhandledning till läromedlet 

__ annat, ge exempel _______________________ 

 

18. Om du svarat området algebra, varför upplever du det svårt att undervisa om detta 

område? (Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att hitta bra exempel 

__ svårt att hitta bra laborationsuppgifter 

__ svårt att hitta bra uppgifter att koppla till vardagslivet 

__ lärobokens beskrivning av detta område är inte bra 

__ dålig lärarhandledning till läromedlet 

__ annat, ge exempel _______________________ 

 

19. Om du svarat området geometri, varför upplever du det svårt att undervisa om detta 

område? (Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att hitta bra exempel 

__ svårt att hitta bra laborationsuppgifter 

__ svårt att hitta bra uppgifter att koppla till vardagslivet 

__ lärobokens beskrivning av detta område är inte bra 

__ dålig lärarhandledning till läromedlet 

__ annat, ge exempel _______________________ 

 



  
  

      
                  

 

20. Om du svarat området funktioner, varför upplever du det svårt att undervisa om detta 

område? (Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att hitta bra exempel 

__ svårt att hitta bra laborationsuppgifter 

__ svårt att hitta bra uppgifter att koppla till vardagslivet 

__ lärobokens beskrivning av detta område är inte bra 

__ dålig lärarhandledning till läromedlet 

__ annat, ge exempel _______________________ 

 

21. Om du svarat området ekvationer, varför upplever du det svårt att undervisa om detta 

område? (Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ svårt att hitta bra exempel 

__ svårt att hitta bra laborationsuppgifter 

__ svårt att hitta bra uppgifter att koppla till vardagslivet 

__ lärobokens beskrivning av detta område är inte bra 

__ dålig lärarhandledning till läromedlet 

__ annat, ge exempel _______________________ 

 

22.  Om du använder annat undervisningsmaterial än läroboken, var finner du då detta? 

(Du kan ange flera svarsalternativ) 

__ via kollegor 

__ från utbildning/fortbildning 

__ från internet 

__ från andra läroböcker 

__ material från lärarstudenter 

__ annat, ge exempel ____________________________ 

 



  
  

      
                  
 

23. Vilken typ av fortbildning under arbetstid skulle förbättra din undervisning inom 

Matematik kurs A? 

__ intern utbildning (t ex inhyrda föreläsare) 

__ minskad undervisningstid för att bedriva externa studier 

__ minskad undervisningstid för att bedriva självstudier 

__ möjlighet att ta del av andra lärares undervisning 

__ annat, ge exempel______________________________ 

 

24. Hur upplever du din arbetsmiljö? (Du kan ange flera alternativ) 

__ Jag känner stöd från mina kollegor 

__ Jag känner stöd från skolledningen 

__ Jag känner att jag har möjlighet att påverka min arbetssituation 

__ Jag klarar mig bra på egen hand 

__ Jag känner inget/lite stöd från kollegor 

__ Jag känner inget/lite stöd från skolledningen 

 

25. Hur upplever du din situation i klassrummet? 

__ Jag känner att jag hinner ge mina elever den hjälp de efterfrågar 

__ Jag känner mig otillräcklig 

 

26. Skulle din arbetssituation förbättras av ökade resurser? 

__ Nej 

__ Ja, motivera:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

27. Upplever du att du har stöd i kursplanen för Matematik kurs A när du planerar din 

undervisning? 

__ Nej 

__ Ja, motivera:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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