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Sammanfattning 
Många anser att elevers matematikkunnande är bristfälligt och att skolan inte fullföljer sitt 
uppdrag när det gäller att ge de blivande samhällsmedborgarna goda kunskaper i matematik. 
Flera tidigare studier har visat att stadieövergångar kan vara mycket problematiska för 
elever/studenter när det gäller matematik. Det sker ofta en tempohöjning med lite 
repetitionstid, matematiken går från lösningsfokus till en mer förståelse-inriktat fokus och 
eleverna hinner inte ställa om. Lärarna har liten inblick upp eller ner i stadierna och baserar 
vilket kunnande eleverna borde ha, mer på vad som passar det nuvarande stadiet än vad 
nästa kommer att kräva. Internationella studier visar att övergången också innefattar en 
ängslan och att svårigheter som funnits tidigare blir större på det nya stadiet. Svårigheterna 
som lärare anser bero på elevernas brister. För att bli antagen till gymnasiet i Sverige krävs 
minst E i årskurs 9 i bland annat ämnet matematik. Studiens syfte var att ta reda på om det 
saknas något kunnande i matematik inför vidare studier på gymnasiet. Ett fokus för studien 
var att undersöka detta för att kunna bedriva förebyggande specialpedagogiska insatser i 
matematik på en gymnasieskola. En avgränsning gjordes till följande program: 
naturvetenskapliga, ekonomi och samhällsvetenskapliga. Det relationella och kategoriska 
perspektivet blev studiens teoretiska utgångspunkter och de perspektiv som studiens resultat 
analyserades utifrån. Semistrukturerade intervjuer skedde med tio matematiklärare på en 
gymnasieskola. Ett diagnostiskt test, som eleverna vid samma skola, gjort vid starten av 
deras första matematikkurs ingick i en dokumentstudie. Dessa två delar gav svar på vilket 
kunnande lärarna upplevde att eleverna brast i och vad eleverna utifrån dessa test faktiskt 
uppvisade brister i. Algebra och bråk var områden, som både intervjuer och tester, pekade 
på innehöll bristande kunskaper från elevernas sida. Miniräknaren sågs inte bara som ett 
hjälpmedel, utan bidrog eventuellt till att svårigheter kunde uppstå, något som tidigare studier 
på stadieövergångar bekräftat. Grundläggande aritmetik var också en brist som upptäcktes. 
Frågor väcktes även i studien om bristande självförtroende kunde vara en orsak till att 
ekonomi och samhällsprogrammets elever ansågs mindre matematikkunniga än 
naturvetenskapsprogrammets elever av lite mindre än hälften av respondenterna? Det gav 
inte denna studie något entydigt svar på. 

Nyckelord 
Sökord: matematikkunnande, stadieövergång, gymnasiet, specialpedagogik 
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Förord 
Denna studie är examensarbetet på min speciallärarutbildning mot matematikutveckling. Det 
har varit en otroligt intressant och givande utbildning, som gett mängder av uppslag på 
vidare arbete för mig i min vardag på min skola. Jag fick möjligheten att genomföra min 
studie, som en del av ett uppdrag jag fått av en skola, att kartlägga vilket 
matematikkunnande eleverna eventuellt brister i. Därefter hjälpa de undervisande lärarna att 
hitta vägar att få eleverna att få erfara detta kunnande och fylla i luckor i deras 
matematikkunnande. Detta är ett pågående arbete, när detta skrivs och jag ser framemot att 
delge mina kollegor mina resultat. 
Jag vill tacka alla som medverkat i min studie genom att ha delat med sig av sina 
erfarenheter och tankar kring elevernas matematikkunnande. Jag vill även tacka min 
handledare Inga-Lill Matson och handledningsgruppen för ovärderlig hjälp och stöttning i den 
process som ledde fram till detta arbete. 
 
Men framförallt vill jag tacka min man Johan, för utan honom hade denna uppsats aldrig blivit 
färdig. Han har tagit ett stort ansvar för vår familj, bestående av även Uno, Östen, Hjördis 
och Egon. Snart är mamma tillbaka i vår vardag lite mer. Ni har i alla fall ett guldläge att 
uppnå Engströms (2015) avslutningsord. Han avslutar sin rapport med orden: 
 

Strävan bör vara att alla elever bör få möjligheter att lära sig mer matematik än de 
gör idag och alla bör få uppleva att det är intressant och meningsfullt att lära sig 
matematik.  

 
Det känns omvänt, som en bra start för denna studie och den bakomliggande tanken från min sida.  
 
Ann Wikman 
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Inledning 
Att börja på gymnasiet är ett stort steg för en ung människa. Eleven lämnar den oftast 
invanda miljön med kompisar från förr, gamla kända lärare och miljöer för att ta ett stort kliv 
in i vuxenvärlden. Förhoppningsvis finns de kunskaper eleven tillägnat sig på högstadiet kvar 
i minnet, för att på gymnasiet byggas vidare på och ge förutsättningar för fortsatt lärande. De 
grunder som lagts under de tre åren på högstadiet skapar fundamentet för det kunnande 
som utvecklas och fördjupas under gymnasiets tre år. De mottagande lärarna har mer poäng 
i sina ämnen, det vill säga är mer specialiserade inom sitt ämne än vad lärare på högstadiet 
generellt har. Gymnasielärarna saknar ibland grundläggande kunnande hos eleverna, som 
de önskat fanns med från högstadiet. Med bra förkunskaper blir en fördjupning ännu mer 
effektiv och lyckosam. Hur kan det kunnande eleverna redan har befästas ytterligare hos 
eleverna, utan att ta viktig tid från det nya som ska läras? Finns en tillräckligt stabil grund att 
byggas vidare på utan att den havererar? Om grunden inte håller, vad händer då med det 
nya som eleverna förväntas lära sig? Hur ska det hinnas med om tid behöver läggas på att 
repetera grunder? Varför har eleverna i så fall inte lärt sig detta? Kommer även starten på 
högskolan/universitet bli problematisk? Men kanske det viktigaste, hur kan detta göras utan 
att eleverna känner sig obildade och tappar lusten till lärande i matematik? Samhället 
behöver fyllas av matematikkunniga medborgare som gör kloka val grundat på kunskap.  

En av lärarna i denna studie uttryckte något tänkvärt kring ämnet matematik: 
…min absolut bestämda uppfattning är att människor har lätt för att 
förstå matematik… det är begripligt för alla människor. Inte bara att 
det är begripligt för alla människor, nu menar jag inte på alla 
nivåer…utan att matematik är något vi har i vårt sätt att tänka, vilket 
gör att det verkligen är möjligt att lära sig och tänka kring det. Det 
finns mycket förkunskaper som inte bara handlar om förkunskaper vi 
lärt oss tidigare i skolan utan också hur vi tänker kring saker. Det är 
också det som gör att jag tycker det är så kul att undervisa i det här 
ämnet. 

 
Citatet från läraren ovan säger något om hur viktig lärarens inställning är. Men belyser också 
en aspekt på matematik som inte är så vanlig i samhället.  

Vilket kunnande kan eleverna sakna trots uppfyllda mål i årskurs 9? Hur kan läraren få syn 
på och eventuellt täppa igen kunskapsluckor utan att det blir tråkigt för de elever med dessa 
färdigheter och utvecklande för de som behöver befästa dessa? Går detta kunnande att göra 
tillgängligt för alla elever, även de med svårigheter i matematik? Måste man vara duktig i 
matematik för att gå det naturvetenskapliga programmet? Går det att klara 
ekonomiprogrammet trots bristfälliga kunskaper i matematik?  

Fokus i denna studie ligger på att få fram och kartlägga specifika problemområden för 
eleverna på gymnasiet för att kunna bedriva förebyggande specialpedagogiskt arbete både 
på högstadiet, men även på gymnasiet. Det specialpedagogiska förebyggande arbetet 
behöver ske tidigt under gymnasiet för att eleverna ska få rimligt med tid för att kunna tillägna 
sig de nya kunskaperna.  
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Bakgrund  

Varför kan matematik upplevas så svårt? I ett försök att förstå detta ges här en liten 
bakgrund till ämnet matematik. Ett försök kommer också göras för att få en inblick i 
specialpedagogiken, när det gäller matematik och hur samhället ser på elever som inte kan 
matematik eller för den delen inte klarar skolan alls.  

Matematik är det ämne efter svenskan som har flest timmar i grundskolan enligt Engström 
(2015).  Matematiken är inte bara ett skolämne utan det är ett verktyg i många fler ämnen än 
de naturvetenskapliga och en framgångsfaktor i skolan. Är man duktig i matematik blir ofta 
hela utbildningen en framgång. Däremot menar Engström (2015) att de elever som 
misslyckas med matematik ofta får större och fler konsekvenser i livet, än att de inte klarar 
matematiken. På de nationella proven i grundskolan och gymnasieskolan är det matematik 
som flest elever misslyckas med. Enligt Engström (2015) har engelska undersökningar visat 
att variationen av kunnande i en årskurs 5 i matte kan vara ± 3år. Att hantera det i ett och 
samma klassrum är en utmaning som lärare möter varje dag. Spridningen finns även i 
svenska skolor och i Medelsta-studien (Engström & Magne, 2006) såg man att spridningen 
ökade under hela grundskoletiden. För att på våren i årskurs 9 nå sin topp, då presterar de 
femton lägsta procenten i nivå med en medel elev i årskurs 4 enligt Engström & Magne 
(2006). Det är det nya stoffet, som man behärskar mindre och mindre av, ju längre upp i 
grundskolan man kommer. Det är de elever som har det svagaste kunnandet som tappar 
mest och gradvis blir utslagna ur skolmatematiken. Ju högre upp i skolmatematiken desto 
mer måste läraren individualisera sin undervisning för att passa elevernas variation i 
klassen/gruppen.  

Det finns en formell och en informell matematik. Barn behärskar från början den informella 
matematiken och i skolan tar den formella matematiken större och större plats. Enligt 
Ginsburg (1997) så uppstår matematiksvårigheter i skillnaden mellan de matematiska 
kunskaper barn har och den abstrakta matematik som skolan står för, det vill säga när den 
informella och formella matematiken möts. Skolans matematikundervisning måste därför ske 
i samexistens med de förkunskaper eleverna har (Ginsburg, 1997; McIntosh, 2008) och 
samtidigt introducera begrepp, procedurer och symboler från den formella matematiken för 
att leda eleverna in från den informella (Ginsburg, 1997; McIntosh, 2008). För att lyckas med 
den formella matematiken och ta hänsyn till den naturliga variation som finns i en klass eller 
grupp bör man enligt Engström (2015) använda sig av ett antal framgångsrika strategier: 

• Proaktivt förhållningssätt – Nivåerna på elevernas kunnande varierar i klasser och på 
skolor. Då bör undervisningen organiseras utifrån detta vetande. 

• Tydliga ansvarsförhållanden – På en skola finns flera olika yrkesgrupper, var och en 
med sitt ansvarsområde och kunnande. Gör det tydligt vilka förväntningar som finns 
på dessa grupper och hur de kan hjälpa till. Varje lärare behöver veta om vilka 
förväntningar som finns på denne och vilka förväntningar denne kan ha på andra 
yrkesgrupper. 

• Strukturerad metodik – Det bör finnas nedskrivna rutiner för det specialpedagogiska 
arbetet och hur det ska göras och organiseras, vem som är ansvarig och vilka 
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befogenheter har var och en. Att en skola har elever med behov av särskilt stöd är 
naturligt och borde därför vara organiserat. 

• Intervention – Först i klassen, därefter smågrupper och till sist individuell 
undervisning. I klassen bör alla elever ha möjlighet att lyckas oavsett 
inlärningstempo, det behöver ges förutsättningar för alla typer av lärande. Steg två är 
att lärandet får ske i smågrupper och därefter om eleven har stora svårigheter kan 
individuell undervisning vara framgångsrikt. Dock behöver en ordentlig pedagogisk 
kartläggning ha genomförts av elevens förutsättningar och behov. För en liten del av 
dessa elever behöver även en anpassning av vilken del av kursplanens matematik de 
undervisas i göras. 

• Uppföljning och utvärdering – Utvärdering ska ske av de insatser som görs för att 
eleven ska utvecklas och inte på eleven som individ.   
  

Det vill säga att det enligt Engström (2015) finns en rak struktur kring hur problem med 
matematik hos svenska elever kan minskas och förebyggas. 

Elever som lämnar grundskolan efter årskurs 9 har haft olika matematiklärare och hunnit 
med olika delar av matematiken på högstadiet. En elev är behörig till Nationella program i 
gymnasieskolan om den uppnått minst E i slutbetyg i matematik, svenska och engelska från 
högstadiet (Skolverket, 2011). De delar som belysts i undervisningen har valts ut antingen 
utifrån deras lärares ämneskunskaper, kanske de delar av matematiken dessa haft nytta av 
eller tycker att eleverna behöver lära sig. Eller så har det gemensamma matematikkunnandet 
i gruppen fått styra, eller kanske indirekt vad deras föregående lärare lärt dem och var den 
nuvarande kan bygga vidare på. I vissa klasser styr den lägsta eller högsta nivån på 
matematikkunnande i gruppen, hur läraren väljer att lägga upp sin undervisning utan att för 
den skull individualisera undervisningen för att passa fler. Matematik är ett ämne som 
historiskt sett är hierarkiskt uppbyggt, men lärandet behöver inte vara det. Många forskare 
hävdar dock att det är svårt att lära sig nytt om det grundläggande byggstenarna saknas 
(Skolverket, 2013). Engström (2015) för fram att internationell forskning i matematik menar 
att ämnet är krävande och de olika delarna är hierarkiskt uppbyggda. Misslyckande beror 
antingen på detta eller så är elevens förutsättningar antingen psykologiskt eller socialt 
begränsande eller rent av brister dennes kognitiva förmåga. Inom den specialpedagogiska 
diskursen ges ofta elever med låga resultat inom matematikämnet beskrivningen ”eleven har 
matematiksvårigheter”. Hela problematiken blir en egenskap hos eleven och något som 
behöver kompenseras hos den enskilde eleven. Fokus har inom detta fält enligt Engström 
(2015) legat på diagnosticering och kategorisering för att kunna avgöra vilka insatser som 
ska genomföras, svårigheterna ges ett sjukdomstillstånd. Istället för att behandla problem 
som uppstår i skolans värld pedagogiskt så behandlas de idag som något sjukligt, skolan blir 
en vårdinrättning. Det hierarkiska synsättet är inte längre det dominanta pedagogiska 
synsättet, utan elevernas kunnande kan komma även då tidigare byggstenar saknas. Det 
nya kan göra det lättare att finna tidigare luckor och fylla dessa med nya kunskaper. 

En gymnasieskola och därmed dess matematiklärare tar emot elever från en mängd olika 
skolor med dagens fria skolval. Det är en orimlighet att veta exakt vilket kunnande de nya 
elevernas betyg motsvarar och vilka områden eller delområden eleverna hade svårt för eller 
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inte har tillräckliga kunskaper om. Sådana förkunskaper hade behövts för att bygga vidare på 
inom det valda programmets matematikkurser.  

Sammanfattningsvis verkar forskningen kring matematik bekräfta att det är ett komplext 
ämne som många är osäkra kring och samhället lägger skulden på individen. Det vill säga att 
frågor väcks kring hur skolan pedagogiskt kan arbeta för att lära eleverna matematik. 

 

Matematikämnets uppdelning på gymnasiet 
Ämnena är uppdelade i kurser under gymnasietiden, alla elever i gymnasieskolan läser 
matematikkurs ett (Ma1) med en bokstav efter (Skolverket, 2011). Indelningen med 
bokstäver sker utifrån program. Praktiska program läser Ma1a, Samhällsvetenskap, 
Estetiska och Ekonomiprogrammet läser Ma1b och Naturvetenskapsprogrammet läser 
Ma1c. Ma1c läses ofta på en termin för att eleverna ska hinna läsa upp till fem mattekurser 
under gymnasiets tre år. Medan Ma 1a och 1b läses oftast över två terminer.  

När innehållet i de två varianter av Ma1:s centrala innehåll som är aktuellt för denna studie 
jämförs, så är det inte mycket som skiljer, se bilaga 1 (Skolverket, 2011). Under området 
taluppfattning med mera, så är skillnaden att elever som läser Ma1c behöver känna till 
generaliseringar av aritmetikens räknelagar för att hantera algebraiska uttryck, medan de i 
Ma 1b måste kunna hantera algebraiska uttryck utan generaliseringarna, men kunna 
relevanta formler kopplat till karaktärsämnena. Den största skillnaden är under Geometri där 
Ma 1b behandlar symmetri på en mängd olika sätt och Ma1c introducerar tangens, sinus, 
cosinus samt vektorer och räkning med dessa (Skolverket, 2011).  

  



6 
 

Syfte och frågeställningar 
För att bli antagen till gymnasiet krävs minst E i årskurs 9 i bland annat ämnet matematik. 
Studiens syfte är att ta reda på om det saknas något kunnande i matematik hos eleverna 
inför vidare studier på gymnasiet. Ett fokus för studien är att ta reda på detta för att kunna 
bedriva förebyggande specialpedagogiska insatser i matematik. En avgränsning görs till 
följande program: naturvetenskapliga, ekonomi och samhällsvetenskapliga. 

 

• Finns det ett matematiskt kunnande som eleverna i årskurs 1 på gymnasiet enligt 
gymnasielärarna saknar? 

• Är det programspecifikt vilket matematiskt kunnande som saknas?  

• Finns det något matematiskt kunnande som matematiklärarna på högstadiet missat 
att lära ut enligt gymnasielärarna på de olika programmen?  
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Tidigare forskning  

Stadieövergång 
Stadlers (2009) svenska studie med intervjuer och observationer av fem lärarstudenter i 
matematik med Grounded theory-ansats har visat att studenter upplever sig sakna tillräckliga 
förkunskaper för att ta till sig den nya matematiken på universitets första kurs i matematik. 
Stadieövergången från gymnasiet till universitet gav ett högre tempo i undervisningen och 
med det även i inlärningen, för att hinna med allt som ingår i kursen med lite tid att repetera 
gamla kunskaper. Om studenter var på efterkälken från början så blev det än svårare att nå 
målen för kursen. Stadler (2009) menar att även karaktären på den nya matematiken är 
problematisk eftersom matematikens karaktär går från att vara lösningsfokuserad till att bli 
mer förståelseinriktad.  

I en annan studie av Stadler, Bengmark, Thunberg och Winberg (2012) där 146 
matematikstudenter på tre svenska universitet svarade på en enkät under deras första kurs i 
matematik för att karaktärisera dem som matematiklärande. Fokus var alltså att bestämma 
hur studenterna lärde sig matematik. Där fann forskarna att studenternas förkunskaper är av 
procedurell karaktär och att de var bundna av läraren och bokens struktur för att hitta 
lösningar till uppgifter och problem. I båda dessa studier, Stadler (2009) och Stader et al., 
(2012), upptäcktes korrelation mellan betyg och frihet hos studenten gällande dennes 
lärande. Detta innebär att ju högre betyg studenterna hade i matematik desto mindre bundna 
av böckernas metoder och lärarens upplägg var de. De upplevde större frihet gällande sin 
matematikinlärning och hur det kunnande de använde sig av.  

Thunberg, Brandell och Hemmi (2008) har gjort en sammanställning mellan en studie 
kopplad till grundkurser i matematik på KTH och en doktorsavhandling gällande bevis i 
matematik gjord på Stockholms universitet. Båda studien och doktorsavhandlingen består av 
flera olika delar med intervjuer, enkäter och fokusgrupper både av studenter på olika kurser 
och lärare på både universitet och gymnasium, samt genomgång av tidigare nationella prov. 
Resultatet visat att förmågor som exempelvis att förstå och konstruera bevis blir lättare för en 
student som inte är upptagen av att minnas formler, nödvändiga uträkningar och 
grundläggande funktioner. Det vill säga det nya lärandet får fullt fokus om det som eleverna 
förväntas kunna redan är befäst. Thunberg et al., (2008) märkte att införandet av hjälpmedel, 
så som miniräknare och datorer, istället för en hjälp kan bli ytterligare ett hinder i både 
procedur- och begreppskunskapen hos studenterna. Det fanns även en diskrepans mellan 
gymnasieskolans kunskapskrav och det som mottagande lärare på högskolan/universitet 
förväntade sig som kunnande inför inledande kurser i matematik. Denna diskrepans, 
gällande matematik, fann även Larsson (2014) i en studie om övergången mellan högstadiet 
och gymnasiet. En slutsats båda studierna kommer fram till är att lärarna på de olika 
stadierna fokuserar på sitt eget uppdrag utan att snegla varken uppåt mot nästa kurs i 
matematik eller neråt. Lärarna verkar inte reflektera över vilka tidigare kunskaper eleverna 
kan ha tillgodogjort sig. Det blir ett problem att kursplanerna inte heller är kompatibla och till 
synes inte bygger på varandra när det gäller matematik enligt Thunberg et al., (2008) och 
Larsson (2014).  
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Larsson (2014) genomförde en studie i en större kommun i södra Sverige där 1500 elever i 
årskurs 9 fick svara på en enkät om deras gymnasieval kopplat till matematikämnet. Därefter 
gjordes 14 intervjuer med elever, dels i årskurs 9 och sedan en uppföljning i årskurs 1 i 
gymnasiet. För att bestämma karaktären av matematiklektionerna gjordes även 
observationer på lektioner på båda stadierna. Larsson såg ett skifte gällande lektionsupplägg 
på gymnasiet där läraren håller genomgång största delen av lektionen för att gå igenom nya 
delar och lite tid ges för enskild inlärning i form av räkning. Det vill säga det krävs egen 
disciplin att träningsräkna utöver lektionstid. Även Larsson (2014) bekräftar i sin studie 
Stadlers (2009) fynd att stadieövergången även blir en övergång gällande inriktning på 
matematiken. Det är alltså ett skifte som startar redan på gymnasiet och sedan enligt Stadler 
(2009) förstärkts på universitetsnivå. Det blir problematiskt eftersom den tidigare dominerade 
framgångsfaktorn i matematik för eleven varit att komma fram till ett rätt svar. Vägen fram har 
varit en transportsträcka till en lösning som inte har uppmuntrats eller belönats. Lärare på 
både mellan- och högstadiet upprätthåller i sin undervisning vikten att komma fram till ett 
svar med hjälp av rätt lösningsmetod eller formel istället för att ge högsta prioritet till elevens 
lärande och deras väg till djupare kunskap.  

Bicknell och Hunter (2012) har genomfört en enkätstudie omfattande 67 elever på sex olika 
skolor avseende deras övergång från årskurs sex till årskurs sju när det gäller matematik i 
Nya Zeeland. Studien innefattade elever, föräldrar och lärare på både överlämnande och 
mottagande skola. Informanterna ingick i fokusgrupper och blev också intervjuade. De fann 
precis som i svenska studier (Stadler, 2009; Larsson, 2014) att tempot höjdes och kraven 
ökade i en takt som eleverna upplevde att de inte hann med i. Det blev ett skifte av fokus i 
typen av undervisning, från uppgiftsbaserad till en mer resultatbaserad undervisning. I den 
uppgiftsbaserade undervisningen var rätt svar i fokus, men i den resultatbaserade 
undervisningen ökade kraven på kunnande hos eleven utan att möjlighet gavs till lärarledda 
träningsmöjligheter. Lärarna upplevde att övergången inte blev enkel för eleverna. De 
överlämnande lärarna hade liten insikt i vilket kunnande som eleverna behövde för att klara 
sig på nästa nivå. Alla lärarna önskade ett bättre samarbete kring denna övergång, som blev 
väldigt utslagsgivande för eleverna med många som inte lyckades väl (Bicknell & Hunter, 
2012). 

Sammanfattningsvis upplevdes alla stadieövergångar beskrivna från dessa studier som en 
tempohöjning med lite tid för repetition av tidigare kunnande. Matematiken går från 
lösningsfokus till en mer förståelse-inriktat fokus och eleverna/studenterna hinner inte ställa 
om. Lärarna har liten inblick upp eller ner i stadierna och baserar vilket kunnande eleverna 
borde ha mer på vad som passar det nuvarande stadiet än vad nästa kommer att kräva. 

 

Känslor kring matematik 
Engström (2015) beskriver att det finns ett forskningsområde som heter matematikängslan 
(eng. mathematics anxiety). Inte särskilt uppmärksammat i Sverige och detta trots att det är 
det enda skolämnet som har ett sådant forskningsområde. 

Colomeischi och Colomeischi (2015) menar att det är ett problem att många elever anser att 
det är svårt att lära matematik. De tror inte att det rör sig om en brist utan om en attityd eller 
att det har med känslor att göra. De har gjort en studie på 160 blivande förskole- och 
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lågstadielärare i Rumänien där de tittat på deras känslor kring matematik. Dessa forskare har 
använt sig av flera olika tester som mäter känslor och emotionell intelligens samt en enkät 
om attityd kring ämnet matematik. Colomeischi och Colomeischi (2015) resultat visar att en 
students emotionella intelligens påverkar hur väl studenten lyckas med matematiken. Ju 
högre emotionell intelligens en student har, desto mer motiverad och positivt inställd på att 
lyckas med matematiken är denne. Detta kan vara en av förklaringarna till att vissa lyckas 
med sina matematikstudier och andra inte. För att få mer motiverade, mer självsäkra och 
mindre nervösa matematikstudenter bör läraren och skolan arbeta för att få ett mer positivt 
emotionellt klimat i klassrummet avslutar Colomeischi och Colomeischi (2015).   

Hakkarainen, Holopainen och Savolainen (2012) fann att i och med att de akademiska 
kraven ökade, så kunde ängslan inför matematikämnet bli större vid stadiebytet. Deras 
studie är på en hel årskull niondeklassare, 592 elever, i en medelstor stad i Finland. De 
gjorde tester i läsförståelse och i matematik med sina ordinarie lärare och sedan svarade de 
på en enkät. De upptäckte också att tidiga svårigheter med matematik, ofta ger ännu större 
svårigheterna senare när kraven höjs.  

Sammanfattningsvis så visar de två internationella studierna att stadiebytet ökar 
matematikängslan och att som Engström (2015) tidigare beskrev även att svårigheterna ökar 
med ålder. Samtidigt som studierna visar att självförtroende gynnar elevernas lärande och 
föder framgång. 

 

Elever bär bristerna 
Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) har gjort en insamling av 51 åtgärdsprogram från 
tre skolor i norra Sverige och syftet var att hur beskriva problem och åtgärder i dessa. 
Isaksson et al., (2007) funderade på hur fördelningen mellan skola och elev såg ut. 
Resultaten visade att svårigheterna i skolan som dessa elever hade berodde enligt 
åtgärdsprogrammen främst på individuella karaktärsdrag eller brister. Ofta var lösningarna 
fokuserade till individuella färdighetsträningar som skulle förbättra resultaten och i mindre 
utsträckning inriktade på ändringar i organiseringen av arbetet i skolan. Isaksson et al., 
(2007) menar som slutkläm att det är djupt rotat inom skolan att fokus vid elevers 
skolsvårigheter läggs på eleven och dennes individuella eller medicinska brister och att det 
fortfarande inte är skolan som brister i sitt uppdrag. Något som också Engström (2015) 
bekräftar i sin rapport Specialpedagogiska frågeställningar i matematik.  

Sammanfattningsvis visar Isaksson et al., (2007) studie att svårigheterna ofta klassificeras 
som en sjukdom och därefter göra insatser för att minimera symptomen istället för att komma 
till rätta med varför smittan kom från början. Svårigheterna och bristerna läggs hos och ägs 
av eleverna.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Forskning inom det specialpedagogiska fältet har ofta sin utgångspunkt i två olika perspektiv, 
som blir intressant för denna studie, dels det relationella perspektivet och dels det 
kategoriska perspektivet. Emanuelsson, Persson och Rosenqvists (2001) forskningsöversikt 
inom specialpedagogiken har många år på nacken, men framstår ändå som intressant att ta 
avstamp ifrån. De lyfter fram att det utifrån det relationella perspektivet blir viktigt med 
förhållande, samspel och relationer mellan olika aktörer. Till skillnad från det motsatta, det 
kategoriska perspektivet, där eleven blir bärare av svårigheterna utifrån olika kategorier eller 
diagnoser som ges denne. Emanuelsson et al., (2001) använder uttrycken ”elever i 
svårigheter” och ”elever med svårigheter” för att belysa de olika perspektivens skillnader. Det 
första i handlar om relationellt perspektiv och med handlar om kategoriskt perspektiv. 
Sjöberg (2006) menar att detta blir en viktig och central skillnad, en elev i svårigheter kan 
lämna dessa, medan en elev med svårigheterna har kvar dem för alltid.  

Av tradition har specialpedagogiken enligt Emanuelsson et al., (2001) haft ett kategoriskt 
perspektiv, där diagnoser och avvikelser från det normala inneburit att eleverna fått 
specialpedagogiska insatser. Trots att läroplaner och skollagar ändrats till att belysa en mer 
inkluderande utbildning, så biter sig det kategoriska perspektivet fast inom skolvärlden. Även 
om det relationella perspektivet får fler och fler förespråkare och anhängare. Det gäller att 
vända hela det specialpedagogiska arbetet från att bara göra akuta insatser till att göra ett 
mer långsiktigt förebyggande arbete. I detta arbete blir tiden och läraren en avgörande faktor. 
Aspelin (2013) menar att läraren blir både delaktig och ansvarig för elevers svårigheter. Von 
Wright (2009) belyser att det relationella perspektivet handlar om att i undervisningens 
situation fånga det som sker mellan elever, lärare och ämnesinnehåll och låta fokus vara 
interaktionen. Faran blir om perspektivet i pedagogiken hamnar på det enskilda. Vidare 
menar von Wright (2009) att poängen med att tala om detta perspektiv blir att kunna 
problematisera kring hur en lärares förhållningssätt och frågeställningar påverkar den 
pedagogiska situationen i klassrummet.  

Ahlberg (2013) menar att det utifrån det relationella perspektivet letas efter förklaringar för de 
skolsvårigheter som uppkommit i mötena mellan elev och omgivning. Dessa möten sker på 
olika nivåer såsom individ-, grupp- och organisationsnivå. Sjöberg (2006) menar att inget av 
perspektiven ger en entydig förklaring till elevers problem. Däremot ur ett pedagogiskt 
perspektiv är det viktigt att ifrågasätta oföränderliga synsätt och hitta nya infallsvinklar och 
alternativ för att nå eleverna. Oavsett vilket perspektiv som föredras kan det inte ensamt 
förklara det specialpedagogiska områdets problem utan enligt Sjöberg (2006) peka mot att 
det behövs en balans mellan perspektiven men även ytterligare input från andra discipliner 
behövs.  

Sammanfattningsvis torde denna studie ha användning för både de relationella och 
kategoriska perspektiven. Kanske att det även borde finnas med någon annan infallsvinkel 
på de svårigheter som eventuellt kommer att finnas, men med en strävan om att hitta 
infallsvinklar och synsätt som gynnar elevernas kunskapsinhämtning är en god start. 

 

 



11 
 

 
  



12 
 

Metod 
För denna studie har inspiration tagits från fenomenografin som metodansats (Fejes & Thornberg, 
2009). Den är utvecklad för att analysera data från enskilda individer, oftast insamlad genom 
intervjuer. Femenografin försöker bidra till fördjupad bild av mänskligt lärande och att förstå hur 
omvärlden beter sig som ett resultat av lärandet enligt Fejes och Thornberg (2009). I en 
intervjustudie framkommer ofta flera olika skildringar av samma fenomen, genom en studie 
av dessa utvecklas en förståelse för fenomenet.  Det stämmer väl med denna studie.  

Eftersom olika metoder använts i denna studie är detta kapitel uppdelat i flera underrubriker, 
litteratursökning, intervjustudie, dokumentstudie, reliabilitet/validitet och metoddiskussion. Först 
beskrivs litteratursökningen eftersom denna skedde innan intervjuerna genomfördes. Därefter kommer 
intervjustudien följt av dokumentstudien och därefter diskuteras reliabilitet och validitet. Kapitlet 
avslutas med en metoddiskussion.   

 

Litteratursökning 
Inläsning på området har skett genom att ta del av forskning på både den aktuella stadieövergången 
men även andra stadieövergångar. Även generell forskning kring matematik har gåtts igenom och även 
en del kring specialpedagogiken inom detta område. För att hitta tidigare forskning kring ämnet 
gjordes sökning i EBSCO med orden matematik och stadieövergång, det gav av artiklar av 
Thunberg et al., (2008) och Stadler et al. (2012) kring övergången mellan gymnasiet och 
universitet. För att hitta engelsk litteratur så gjordes sökning i EBSCO med orden attitudes, 
learning och mathematics, det gav artikeln av Colomeischi och Colomeischi (2015).  För att 
hitta ytterligare svenska infallsvinklar gjordes sökning i DIVA med ordet stadiebyte då 
hittades Larssons (2014) avhandling. Orden elever i behov av särskilt stöd, gav Isaksson et 
al., (2007) och med orden skola för alla dök Engströms (2015) rapport upp i DIVA. För att 
hitta mer kring Stadlers forskning söktes efter publikationer av denne i DIVA och där fanns 
Stadlers (2009) avhandling. Fortsatt sökning i DIVA med orden stadieövergång matematik 
gav uppslag som gjorde att Bicknell och Hunter (2012) och Hakkarinen et al., (2012) 
hittades. Litteratur kring relationella perspektivet hittades via EBSCO med sökord relationella 
perspektivet specialpedagogik och de träffar som hittades gav uppslag till Ahlberg (2013), 
Aspelin (2013), Emanuelsson et al., (2001), Sjöberg (2006) och von Wright (2009). 

 

Intervjustudie 
Björklund (2012) använde sig av fenomenologisk ansats i sin studie. Björklund menar vidare 
att matematik är ett ämne där läraren sätter stor prägel på sin undervisning. Det blir centralt i 
denna studie, såsom för Björklund, hur lärarens egen förmåga att kunna förstå fenomen de 
undervisar om och hur de blir inlärda av elever, ibland i totalt motsats mot vad som var 
avsikten från början. Enligt Fejes och Thornberg (2009) behöver fenomenets essens tas fram 
och det kan ske genom ett antal steg gås igenom. Något som blir en hjälp för att nå essens 
för denna studie. 
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Enligt Kvale och Brinkman (2009) bör en intervjuundersökning följa sju steg, nämligen tematisering 
av intervjuprojektet, planering, själva intervjun, utskrift, analys, verifiering och rapportering. 
Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade för att dels ge intervjupersonen möjlighet att låta 
samtalet flöda, men även till viss del styrda för att kunna få möjlighet att få svar på studiens 
funderingar (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Beskrivning av skolan 

Studien genomförs på en skola i en förort till en storstad. Den har tre gymnasieprogram med 
olika programinriktningar. De tre programmen är naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och 
ekonomiprogrammet. Skolan har relativt många lärare som undervisar i matematik, elva 
stycken. De flesta lärarna undervisar antingen på naturvetenskapsprogrammet eller på 
samhällsvetenskaps/ekonomiprogrammen. Ett fåtal lärare undervisar inom både C- och B-
spåren samtidigt, exempelvis Ma1c och Ma1b parallellt. Några har undervisat så pass länge 
att de har undervisat på båda spåren. 

Årets intagningspoäng på skolan, höstterminen 2015, var på ekonomiprogrammet 292,5 
poäng, på naturvetenskapsprogrammet 277,5 poäng och på 
samhällsvetenskapsprogrammet 303 poäng (Skolverket, 2016). Varje höstterminsstart 
genomförs ett diagnostiskt test i matematik som start på Ma1b och Ma1c kurserna på skolan, 
se bilaga 2.  

På den aktuella skolan var snittet föregående läsår (2014/2015) på de nationella proven på 
Matte 1b och c följande provbetygssnitt 16,7 på ekonomiprogrammet (Ma1b), 14,9 på 
samhällsvetenskapsprogrammet (Ma1b) och 18,6 på naturvetenskapsprogrammet (Ma1c) 
(Skolverket, 2016). Utifrån dessa resultat kan sägas att eleverna på 
naturvetenskapsprogrammet har högst matematisk kompetens sett till provbetyg, därefter 
kommer ekonomiprogrammet och lägst kompetens har de som går 
samhällsvetenskapsprogrammet på den aktuella skolan.  

Studiens deltagare/urval 

Gymnasielärare i matematik som undervisar i matematik i årskurs 1 på de nationella 
programmen naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap har intervjuats och utgjorde 
således populationen. Genom ett så kallat bekvämlighetsurval valdes en gymnasieskola i en 
förort till en storstad ut. Den aktuella skolan har elva matematiklärare, varav tio har 
intervjuats. Den elfte lärarens intervju bokades om och hanns till slut inte med. Enligt både 
Borg och Westerlund (2012) och Hartman (2004) behöver inte resultat som kommer från en 
undersökning gjord med ett bekvämlighetsurval per automatik vara mindre värt. I detta fall 
handlar det om att ledningen på skolan har önskat att få reda på vad eleverna brister i när 
det gäller förkunskaper i matematik. Kunskaper som är en pusselbit i genomförandet av ett 
förebyggande arbete på skolan när det gäller specialpedagogiska insatser. Tanken är att 
lärarna som undervisar i matematik på den aktuella skolan ska få handledning och strategier 
för att möta elever med brister, som de upplever som svåra att undervisa och kompensera 
för. För att ett sådant arbete ska kunna ske behövs förkunskaper kring elevernas svårigheter 
och kunnande. 
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Genomförande 

En intervjuguide gjordes efter inläsning på området, se bilaga 3. Det är lämpligt om denna innehåller 
korta och enkla frågor enligt Fejes och Thornberg (2009). Tio lärare på den aktuella skolan 
intervjuades. Intervjuerna genomfördes avskilt i grupprum på skolan. Under intervjuerna 
användes en intervjuguide och den var samma för alla intervjuerna.  Ljudupptagning 
användes och den transkriberades efteråt för att kunna sammanställas till resultat. 
Intervjuerna blev olika långa, den kortaste varade fem minuter och den längsta varade 20 
minuter. Enligt Bengtsson, Hjorth, Sandberg och Thelander (1998) kan en gruppintervju med 
två kollegor göra att de känner sig mer bekväma och avslappnade än vid en enskild intervju. 
Två av lärarna intervjuades samtidigt, men i transkriberingen hölls deras svar isär. Enligt 
Bengtsson et al., (1998) kan det vara svårt att hålla isär svaren vid en gruppintervju, men i 
detta fall så hördes det i transkriberingen tydlig skillnad på rösterna. Därmed ansågs de 
utgöras för två respondenter och deras svar behandlas vidare som två olika intervjuer. Alla 
intervjuer genomfördes innan transkriberingen skedde.  

Transkribering 

Efter att alla intervjuer genomförts påbörjades bearbetning av det primära materialet genom 
transkribering. Transkriberingen är första steget i analysen av intervjuerna enligt Fejes och 
Thornberg (2009). Ofta ges denna första viktiga del av analysarbetet liten uppmärksamhet. 
Intervjuerna transkriberades till talspråk för att inte missa nyanser av det respondenterna sa. Pauser i 
talet markerades i transkriberingen. För att garantera att respondenterna förblev anonyma namngavs de 
utifrån beteckningen Lärare följt av ett nummer mellan 1 och 10 utifrån ordningen 
transkriberingen gjordes. Lärare 1, 2, 3, 4, 7, 8 och 10 har under läsåret 2015/2016 
undervisat antingen Ma1b eller Ma1c. Övriga lärare 5, 6, och 9 har gjort det tidigare år, men 
inte det aktuella läsåret. Dock undervisar alla intervjuade lärare matematik i någon kurs 
under samma läsår.  

Analys 

När transkriberingen var gjord påbörjades analys av det insamlade datamaterialet. Steg 1 i 
den fenomenografiska anlysmodellen är att bekanta sig med datamaterialet enligt Fejes och 
Thornberg (2009). Till att börja med ströks allt som sagts som inte hade med studiens syfte 
och frågeställningar att göra ur materialet, det vill säga steg 2 kondensation skedde. Enligt 
Fejes och Thornberg (2009) bör allt som inte är begripligt för forskaren och har fokus på det 
som studien avser undersöka plockas bort ur datamaterialet. Steg 3 är jämförelse, olika 
informanters svar jämförs och likheter och skillnader träder fram (Fejes & Thornberg, 2009). 
Därefter följer gruppering som är steg 4. För att få svar på studiens frågeställningar från 
empirin hittades teman och ur dessa skapades kategorier utifrån de svar som samlats in 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Teman som fanns på förhand utifrån frågeställningarna var 
brister, tidigare undervisning och programskillnad, inom dessa hittades sedan fler kategorier 
under analysen. I steg 5 artikuleras kategorierna, försök görs att finna essensen i de olika 
kategorierna (Fejes & Thornberg, 2009). Kategorierna namnges i steg 6 och i den kontrastiva 
fasen, steg 7, granskas alla delar av empirin för att se om de får plats i fler kategorier. Det är 
vanligt att kategorier blir färre i detta sista steg i och med att en kategori ska vara exklusiv. 
Efter detta har fenomenets essens tagits fram (Fejes & Thornberg, 2009). Med ledning av 
studiens frågeställningar har de svar som respondenterna gett kategorier, dessa har varit en 
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första väg i sökandet efter essensen. Ur kategorier gjordes försök att hitta delar som inte 
varierade mellan respondenterna utan var genomgående belyst av så många som möjligt. 
Ett exempel på detta arbete är att de flesta respondenter på något sätt tar upp 
matematikområdet bråk i intervjuerna. Bråk blir ett exempel på en av denna studies 
essenser. 

 

Dokumentstudie 
Enligt Cohen et al., (2007) är dokumentstudie speciellt användbar inom utbildningsfältet, 
eftersom det ger en unik möjlighet att beskriva nutiden med hjälp av historia eller beskriva 
historia med hjälp av nutiden. En av svårigheterna med en dokumentstudie är att forskaren 
studerar redan existerande data. Enligt Cohen et al., (2007) skiljer det mellan primärdata och 
sekundärdata. Primärdata kommer från dokument som blir till när det som man vill studera 
händer och sekundärdata är när någon annan har tolkat det som hände primärt och gjort en 
tolkning. Det vill säga att den som rapporterar sekundärt inte var med om det den skriver om, 
utan skriver utifrån någon annans upplevelse. En liknelse kanske är på sin plats; den som 
sett en fotbollsmatch är en primär källa och den som läst om den i tidningen är en sekundär. 
Efter att det avgjorts om källan är primär eller sekundär ska det avgöras om datamaterialet 
som källan innehåller är autentiskt, validiteten, är data från när den påstås vara (Cohen et al. 
2007). Sista steget efter avgörandet om autenticiteten är att avgöra om data är tillförlitlig, 
reliabiliteten med ett annat ord. I denna studies fall så handlar det om primärdata.  

Studiens urval 

Diagnostiska tester som utfördes av årskurs 1 elever ht 2015 ingick i empirin. De lärare som 
undervisade Ma1c och Ma1b ht 2015 tillfrågades om de hade testerna som gjordes vid 
terminsstart hösten 2015 kvar. Antal elever i årskurs 1 var 175, de borde alltså funnits 175 
elevers tester att studera. Urvalet begränsades till de tester som fanns kvar på skolan och 
lämnades in till studien, totalt 95 elevers tester ingick i studien. Resten av testerna hade 
antingen slängts eller försvunnit. Fördelning av de tester som ingick i studien var 44 stycken 
från Ma1c och 51 stycken från Ma1b. Det är ungefär lika många som gjorde testet från de 
båda kurserna så att det kommer att gå att uttala sig om resultatet för gruppen. Inga elevers 
enskilda resultat kommer att rapporteras utan det är bara i form av gruppen alla elever, 
Ma1b-eleverna och Ma1c-eleverna, det vill säga tre grupper. Hela testet finns i bilaga 2 och 
där kan ses vilken typ av uppgifter som fanns med och hur eleverna fick möjlighet att svara.  

Genomförande  

En del av testen (se bilaga 2) för höstterminen 2015 har ingått som en dokumentstudie, för 
att se om elevernas kunnande visar samma bild som framkommit i intervjuerna med lärarna. 
Deras svar var redan rättade av deras undervisande lärare, men en sammanställning med 
fokus på vilka uppgifter eleverna hade misslyckats med gjordes under denna studie. Analys 
av testmaterialet skedde genom att uppgifterna som eleverna hade fel på rangordnas utifrån 
flest fel och sedan i kategorier utifrån vilken förmåga som testas gentemot kursplanen för 
årskurs 9, men även utifrån områden i kursplanen i matematiken. Därefter går det att uttala 
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sig om vilket kunnande utifrån testet som eleverna inte behärskar. Resultatet från detta 
jämfördes med det som lärarna uttryckt i sina intervjuer i diskussionsdelen.  

 

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 
En rad åtgärder har vidtagits för att öka trovärdigheten. Intervjuaren har undvikit att ställa 
ledande frågor och ja/nej-frågor till respondenterna för att styra samtalet, däremot kan det ha 
förekommit för att säkerställa att intervjuaren uppfattat svaren korrekt. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) behöver inte ledande frågor som intervjuaren vet är ledande vara fel. I och 
med att intervjuaren både gjort intervjuerna och transkriberingen kan det ha påverkat 
transkriberingen.  

Känslor och intryck som intervjuaren kände under själva intervjuerna kan ha gjorts gällande 
även vid transkriberingen, men tio lärare har intervjuats och gett en ganska samstämmig bild. 
Den bekräftas även till stor del av testerna, därmed kan reliabiliteten anses relativt god i 
denna studie. En annan intervjuare eller forskare torde få ett liknande resultat. Kvale och 
Brinkmann (2009) för fram att validera är att kontrollera sitt arbete, väga för och emot sin 
egen tolkning. Detta har gjorts både genom dokumentstudien, men även mot tidigare 
forskning. Utifrån den synen så håller validiteten för denna studie som helhet och att det i det 
skrivna materialet finns transparens. Det går att se vilka tolkningar som gjorts. 

I fallet med testerna har flera primärkällor bekräftat att testerna genomfördes före denna 
studie skedde på skolan i början av höstterminen 2015. De tester som ingår i denna studie 
har gjorts av eleverna på den aktuella skolan under den aktuella tiden, det vill säga har hög 
trovärdighet. Lärarna har under olika tillfällen och enskilt redogjort för hur testningen gick till, 
den bild de gett har varit samstämmig. Både reliabiliteten och validitet anses relativt hög för 
att använda testerna som datakälla. Självklart hade båda delarna blivit ännu högre om 
testerna gjorts under tiden studien genomfördes på skolan, då en än tydligare redogörelse 
kring hur de genomfördes och även att alla tester för hela skolans årskurs ett hade kunnat 
ingått i empirin. Men studien påbörjades efter att eleverna börjat de två kurserna och ett test 
som genomförts vid den tidpunkten hade inte gett rätt resultat utifrån denna studies syfte och 
frågeställningar. Eftersom det som avsågs studeras var övergången till, inte utvecklingen av, 
kunnandet på gymnasiet. 

 

Forskningsetiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar att fyra huvudkrav uppfylls vid forskning. Det första 
är informationskravet, de lärare som intervjuades informerades om deras del i studien och 
villkor för deras deltagande. Det är alltid viktigt att belysa att deltagande är frivilligt och att de 
har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst (Fejes & Thornberg, 2009). Detta gjordes i 
början av intervjuerna. Det andra är samtyckeskravet, ett samtycke måste ges från 
deltagarna. Intervjuerna började med att detta samtycke gavs muntligen. De som 
medverkade måste kunna avgöra själva om och när de vill avbryta sin medverkan utan 
negativa påföljder. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vikten av att ge alla ingående 
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personer i en undersökning största möjliga konfidentialitet. Både att uppgifter om personer 
ska förvaras säkert, men också att garantera konfidentialitet för respondenterna så långt som 
det är möjligt. Eftersom det bara är en som gör studien i detta fall, så kommer det att bidra till 
öka konfidentialitet i denna studie. Varken kommun, skolor eller lärares namn förekommer i 
denna studie. Det fjärde och sista är nyttjandekravet, insamlade uppgifter får bara användas 
för forskningsändamål. Insamlad data kommer inte att användas till annat än denna studie. 
Däremot kommer studiens resultat och slutsats att användas på den aktuella skolan som en 
del av det förebyggande specialpedagogiska arbetet, vilket de deltagande lärare är väl 
medvetna om och accepterat. När det gäller testerna så var de avidentifierade och 
behandlades som en grupp av tester. Inga enskilda elever gick att identifiera och samtycke 
hade lämnats av lärarna som förvarade proven, det vill säga Vetenskapsrådets (2002) fyra 
huvudkrav uppfylldes.  

 

Metoddiskussion 
Det kan låta som om att en kvantitativ undersökningsmetod, såsom enkät, passat bättre för 
att få fram mer generaliserbar data utifrån syftet. Men eftersom det gäller såpass få personer 
som har kunskapen och att intervjuaren inte vill styra deras svar utifrån sitt eget kunnande 
anses intervju passa studiens syfte bättre. Fejes och Thornberg (2009) menar att om 
forskaren vill finna ett fenomens essens, så är intervju som metod bättre, vilket används i 
den här studien. Vissa generaliseringar som skulle kunna gälla liknande gymnasieskolor borde 
kunna göras, men huvudsyftet i denna studie är resultatet till ledningen för vidare arbete. Men de 
resultat som fåtts i denna studie kan till viss mån vara generella. För att få fram mer generaliserbar 
data skulle en kvantitativ undersökningsmetod, såsom enkät med fritextfrågor passat bättre. 
Det är inte bara intressant med kunskapsområden utan mer vad det är i dessa områden som 
utgör att det blir en brist och då skulle enkäterna behöva kompletteras med öppna frågor. 
Frågor som kanske ändå inte besvarats med det vetande som behöver svar utan skulle 
behöva kompletteras ytterligare enligt Fejes och Thornberg (2009).   

Självklart finns en förförståelse kring en tänkt bild av vilket resultatet kan tänkas bli utifrån 
den egna relativt långa erfarenhet som matematiklärare på högstadiet i ett liknande 
upptagningsområde. Dock har detta använts i tolkningen och kategoriseringen av bristerna 
och det har kunnat användas på ett positivt sätt. Den egna bakgrunden kan visa sig värdefull 
eftersom kunskap finns om mål och undervisningsupplägg på högstadiet i matematik. Om 
kategorier/områden som eleverna brister i kommer från intervjuaren så begränsas trovärdigheten i 
studien och fynden skulle inte vara det som undervisande lärare upplever att deras elever har mindre 
kunnande i eller rent av luckor. Det skulle leda informanterna i fel riktning enligt både Kvale och 
Brinkman (2011) samt Fejes och Thornberg (2009). 

För att kunna genomföra de specialpedagogiska insatserna på skolan behövde det 
framtagna resultatet gälla all personal på skolan, även detta gjorde att intervjun var ett bättre 
val (Kvale & Brinkman, 2011). Det hade varit svårt att få fram ett gemensamt resultat gällande 
hela skolans syn på matematik om inte alla matematiklärare hade intervjuats. Nu lyckades 
inte denna studie med sin avsikt att intervjua alla lärare på skolan som undervisade i 
matematik. Den sista intervjun bokades om flera gånger och tillslut gjorde deadlinen att den 
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fick utebli från resultatet i studien. Utifrån de resultat som studien kunde presentera anses 
metoderna fyllt sin funktion (Kvale & Brinkman, 2011). 
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Resultat 
Intervjustudie 
Resultaten från intervjustudien kommer i detta avsnitt att presenteras under de tre teman 
som tidigare beskrivits. Nämligen brister, tidigare stadier och programskillnad som kommer 
från studiens frågeställningar. Ett nytt tema har lagts till under andra fynd. Under varje tema 
finns olika kategorier som hittats och ungefär hur många lärare som uttryckt något som hör 
till kategorin. Citat som belyser essensen av det som utgjort fördelningen till de olika 
kategorierna redovisas i texten. I slutet på varje underrubrik finns en kort sammanfattning.  

Brister  

Algebra och bråk var de kategorier som hittades i alla intervjuer utom en. De lärare som 
intervjuades upplevde att eleverna som hade svårt med matematiken saknade tillräckliga 
förkunskaper inom dessa två områden. Om eleverna hade ett begränsat kunnande inom 
båda områdena var det väldigt svårt att hänga med i undervisningen eftersom det inom 
algebran krävs att du har ett kunnande inom bråkräkning. Lärare 1 uttryckte det så här:  

De som ligger på E eller knappt E har samtliga problem med algebra och framförallt 
svårt att räkna med bråk. 

 

Lärare 4 beskriver det som att: 

Bråk, saker som hänger ihop med det… algebra.  

 

En ytterligare vinkel ger Lärare 10: 

Algebraiskt- och bråkuppfattning som är det största problemet…eller inte 
problem, men största utmaning. Det är ojämnt… En del kan det jättebra och 
andra kan det inte alls. Det är algebran framförallt. 

 

Framförallt att kunna förkorta och förlänga för att kunna lösa ekvationer och göra förenklingar 
av uttryck är något annat som tas upp av lärarna. Ett exempel är från Lärare 1: 

 När man pratar om att förkorta så gäller det kanske att kunna identifiera att 
det går att förkorta. Så att man känner igen att det är en koppling mellan de 
talen. 

 

Sex av nio av lärarna tog specifikt upp att eleverna inte kan reglerna inom algebraområdet. 
Regler som gäller vid parenteser, för förenklingar av uttryck och så vidare. Några av lärarna 
gör kopplingen till att eleverna inte heller behärskar och kan de regler som gäller all räkning 
och som de använt inom aritmetiken. Många lärare menar att eleverna inte gör kopplingen 
mellan vanliga tal och bokstäverna. Lärare 9 uttryckte det tydligt: 
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När det handlar om en lite mer komplicerad förenklingsuppgift med tal, det är 
inte algebra vi talar om, med prioriteringsregler, så är det många som inte 
har koll. Nu är det några år sedan, men då hade vi som första uppgift på 
proven en uppgift med prioriteringsregler, som vi tyckte var på E-nivå. 
Standarduppgift med parenteser, plus minus och gånger, inga variabler, 
bara siffror. Av 25 elever så fick jag 17 olika svar. Det är någonting där som 
inte…det finns inte riktigt den säkerheten där. 

 

Även Lärare 10 nämner räkneordning och ser först inte hur problemet kan 
finnas men hittar sedan en orsak:  

Räkneordning, såsom 5+2 x 3, då kör dem ju 5+2 först... För mig är det 
absolut svårast att fatta, de har ändå klarat sig så långt och har så goda 
kunskaper… Problemet är att när man börjar använda miniräknare behöver 
de inte tänka på räkneordningen…där har du det där att man inte får släppa 
förståelsen. 

 

Att eleverna inte kan bråkräkning är ett problem både inom algebran och andra områden. 
Det handlar både om att kunna räkna de fyra räknesätten med bråk, men lika mycket om 
procedurerna förlängning och förkortning. Lärare 1 uttryckte sig så här: 

Väldigt konkret så gäller det att de inte kan räkna med bråk, de kan alltså 
inte… de förstår alltså inte vad som händer när man multiplicerar två bråk, 
man kan förkorta.  

 

Lärare 6: 

För många tar det emot om de får två bråk som ska divideras. Det går 
bara inte.  

 

Men framförallt att eleverna behöver en förtrogenhet i bråkområdet, det vill säga att eleverna 
bör behålla bråkuttrycket och inte omvandla direkt till decimaltal och därmed räkna vidare 
med ett närmevärde. Lärare 10: 

Om du stannar kvar längre i bråkräkningen och inte är så snabb på att 
springa över till decimalform och låta bråk vara den huvudsakliga 
svarsmetoden och låta det få kvar vara kvar blandad form och bråkform. 
Det tror jag ökar förståelsen mycket mer. Just det här att jag har många 
som inte kan acceptera att 1/3 är ett bättre svar än 0,33333. 

 

Lärare 9 är inne på samma spår: 

Bråkräkning, de är väldigt drillade på att räkna med decimaltal känns det 
som och det gör vi inte på gymnasiet i princip….det är bråk och det tar 
väldigt lång tid att vänja om till. 
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Lärare 1 bekräftar bilden: 

Miniräknaren är ett problem när det gäller bråk, eleverna använder den till 
att räkna ut bråket som decimaltal och det blir fel i uträkningarna när man 
gör så. 

 

Lärare 4 vill gå ännu längre kring kunnandet inom bråkområdet hos 
eleverna: 

Elever som har svårt i matte, de kan inte bråk. Kan man bråk, klarar man 
matten. Lite så är det. Samt hänger ihop med algebran. Hanterar de bråk 
vore bättre än NP. (Författarens kommentar: Ett bråk kring bråkkunnande 
vore bättre än Nationellt prov årskurs 9 i matematik) 

 

Miniräknare tar fem av tio lärare upp som ett problem. De menar att användandet av 
miniräknare liknar ett missbruk och att eleverna slår enkla multiplikationer på den. 
Miniräknaren blir ett hinder i inlärningen istället för det hjälpmedel den ska vara, de 
missgynnas när det gäller förtrogenhet och förståelse. Lärare 3 uttryckte sig så här: 

Problemet blir ju inte bättre av att vi i gymnasiet har lärare som jobbar 
mycket med och tillåter missbruket av räknare. Och skyller på att det är en 
trygghet att den står där på bordet. 

 

Lärare 4 menar att det finns en inbyggd osäkerhet kring miniräknare: 

När ska man använda miniräknare och när ska man inte? 

 

Lärare 8 ser en risk med att lärarna anpassar svaren på uppgifterna och tillåter miniräknare. 
Följande kommentar hade denne fått under ett prov:  

Jag fick något konstigt på miniräknaren, 3/7. De förväntar sig ett snyggt 
heltal. 

 

Lärare 4 tog också upp att den litteratur, som används, inte är anpassad för räkning utan 
miniräknare:  

Att man som lärare kan lita på materialet. Att man kan köra en lektion i 
veckan utan miniräknare. Och eleverna vet det och klarar av det. Det 
skulle ge dem självförtroende. Det skulle klara av det. 
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Lärare 4 tyckte det vore önskvärt med minst en matematiklektion i veckan utan miniräknare 
för att behålla färdigheter som eleverna tidigare tillgodogjort sig. Förutom att det också skulle 
ge eleverna självförtroende att lita till sin egen matematiska förmåga. 

 

Avsaknad av tillräckligt med självförtroende är något som fyra av tio lärare uppmärksammar. 
De menar att trots att skolan är en skola med väldigt många högpresterande elever, så har 
många dåligt självförtroende när det gäller matematik. De menar också att det finns en 
samhörighet mellan dåligt självförtroende i ämnet och låga betyg eller F. Lärare 1 är inne på 
att det finns en syn på matematik som inte gagnar ämnet: 

Sen kan det väl hända att vissa kommer från miljöer där de pådyvlats att 
matematik är svårt och att det bara är något för dem som är smarta och 
att det inte finns några koder eller system som man kan ha tillgång, så 
vida man inte är smart… att dem har väldigt mycket olika nervositet inför 
matten p.g.a. av vad de anser om ämnet. 

 

Lärare 5 kopplar detta även till grundläggande aritmetik och procedurkunskaper och att 
eleverna inte fått säkerheten som krävs kring grunderna:  

det är säkerheten…det är tex att man lärt sig vissa regler utan att förstå 
varför… hur saker hänger ihop…det kan vara division, procent, 
kvadratroten…det blir en procedurkunskap, men det finns ingen 
förståelse för definitioner och vad de betyder och det brister. Och ibland 
att man tror att det ska vara så svårt. Och det blir ju något som blir svårt 
också.  

 

Läraren kopplar också till att eleven tror att det ska vara svårt. Det som förväntas infrias 
oftare. Lärare 7 bygger vidare på resonemanget: 

Den här basmatten… den sitter i ryggraden för dem… De gör inte fel på 
det på samma sätt. De kan koncentrera sig på det nya. Det gamla blir 
bara ett verktyg för dem, för de som är svaga är all matte lika svår på 
något vis. 

 

Tre av tio lärare tar upp att antingen aritmetiken eller algoritmräkning brister hos eleverna. 
Om dessa områden slås ihop, utgör denna grupp ungefär hälften av lärarna. Aritmetiken 
innefattar algoritmräkning. Potenser nämns endast av två lärare. Bara en av lärarna tar upp 
huvudräkning som en brist, en annan tar upp funktioner och ytterligare en annan tar upp 
enhetsomvandlingar som brister.  

Sammanfattningsvis upplever lärarna att algebra och bråkräkning är de områden där flest 
elever uppvisar brister. Algebra och bråk påminner mycket om varandra, för att behärska ett 
område måste man vara väl insatt i regler och struktur. Det vill säga att för att vara duktig på 
dessa delar, bör eleven övat mycket och fått en förtrogenhet med strukturerna. Reglerna bör 
sitta utan att någon större tankekraft behöver läggas på att komma ihåg dessa. Ungefär som 
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med multiplikationstabellen, eleven vet direkt svaret när den ser multiplikationen framför sig, 
det samma behövs vid lösning av algebra och bråk. Ungefär hälften av lärarna menar att 
användandet av miniräknare förstör mer än det hjälper. Om eleven slår in det som ska 
räknas ut i miniräknaren utan tanke på räkneregler eller struktur så kan miniräknare räkna 
”fel”, det vill säga den räknar ut det som det är intryckt, inte det som eleven avsåg. Tanken 
med en miniräknare är att den ska underlätta och snabba på räknandet, men den som 
använder den bör kunna lösa uppgiften utan, fast då behövs längre tid. Ungefär lika många 
nämner bristande självförtroende samt anser att det finns brister i baskunskaperna och de 
försvårar inlärningen av det nya kunnandet. Sitter inte baskunskaperna, så föder det en 
osäkerhet och gör att det dels blir svårare att lära nytt eftersom en stor del av hjärnans 
kapacitet går åt till att minnas hur gjorde man detta och dels ges litet utrymme för att befästa 
och lära nytt. Allt detta föder en osäkerhet som kan ge bristande självförtroende framförallt i 
matematik. 

Tidigare stadier 

När lärarna blev tillfrågade om vad de önskat att deras föregångare på lägre stadier gjort 
annorlunda tog de flesta upp att de önskat att lärarna stannat mer vid bråk. Lärare 10: 

Det jag tycker man bör fokusera på, det är sånt man börjar med redan i 
femman och sexan, som exempelvis bråkräkningen. Om du stannar 
kvar längre i bråkräkningen och inte är så snabb på att springa över till 
decimalform och låta bråk vara den huvudsakliga svarsmetoden och 
låta det få kvar vara kvar blandad form och bråkform. Det tror jag ökar 
förståelsen mycket mer. 

 

Många av de andra uttryckte sig på liknande sätt, att våga stanna i bråkform och inte blanda 
in decimalform för tidigt. Ungefär hälften ansåg bråk vara en av delarna som de önskat mer 
tidigare kunnande inom. 

Ett annat var algebra, fyra av tio önskade att eleverna arbetat mer med algebra under 
tidigare stadier. Framförallt kom det fram att det rörde sig om regler och struktur som de 
upplevde att eleverna saknade inom grundläggande algebra. Exempelvis saknas ordning när 
det handlar om ekvationslösning, lärarna önskade att eleverna hade fått mer undervisning 
kring vikten av att följa en ordning och regler. Lärare 1: 

Lärarna är inte så ordningsamma och hårda med elevers struktur och 
det är ett problem vid algebraräkning… lösningar ska inte behöva tydas. 

 

Struktur nämndes även av två lärare som ett generellt problem, lärare 4 utvecklade: 

Eleverna kan inte se övergripande struktur, de är inte tillräckligt bekväma 
och är inte tillräckligt bra. vad ska man säga…de har inte tillräckligt bra 
förmåga att se helheten i en uppgift och så  tittar de på en liten del i taget 
och så blir de blinda för själva problemet. 
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Nästan hälften av lärarna var även inne på att de får känslan att eleverna räknat för lite, de 
har inte byggt upp någon säkerhet eller rutin på den mer grundläggande matematiken, 
aritmetiken. De önskade att grunderna gnuggats mer innan gymnasiet. Lärare 5 utvecklar 
tankarna: 

De fyra räknesätten är grunden. För aritmetik, ha övat så mycket 
aritmetik, så mycket så att man har en förtrogenhet för aritmetiken är en 
önskan så klart. Egentligen tycker inte jag att de behöver ha läst, det 
finns så många olika delar som vi kan fördjupa oss i sen och utveckla 
som algebra och funktioner. Men om de har aritmetiken väldigt bra, hur 
räknar man och vad finns det för regler, hur ser talsystemet ut och alla 
sådana olika saker, då är det väldigt lätt att översätta det till algebra. 

 

Lärare 1 har ytterligare ett önskemål kopplat till förtrogenheten i ämnet: 

Både att hela tiden själva söka efter en logik, vad är logiskt? Om jag har 
kvadratroten ur 9 plus 4 kan jag då separera det till kvadratroten ur 9 
plus kvadratroten ur 4? När de ställer den frågan till mig. En vana att 
själva ta reda på vad blir konsekvensen om jag gör så här. Tilltro till att 
man kan undersöka sådana här saker på egen hand. Det tror jag vore 
väldigt bra.  

 

Det handlar om att vara vaken på sitt eget kunnande och att våga lite på sina egna tankar. 
Tilltro till sig själva som individer. 

Sammanfattningsvis anser lärarna att mer gnuggning behövs på lägre stadier när det gäller 
bråk, algebra och de fyra räknesätten. Ju tidigare kunnandet befäst hos eleverna, dessutom 
mer utrymme ges till nytt kunnande och att fördjupa det som redan finns. Om gnuggandet 
skett tidigare hade eleverna kunnat mer och lärarna på gymnasiet hade fått möjlighet att 
förbereda eleverna bättre inför högre studier. De upplever också att eleverna skulle varit 
gynnade av mer mängdträning. För att befästa kunskaper behövs träning och repetition, att 
lära inom skolan är samma som med sport. Ju fler gånger du övar på att skjuta straffar eller 
simmar längder i bassängen, desto bättre blir du. Dock behöver du ibland någon som 
korrigerar och uppmuntrar i denna träning, desto tidigare dessa kommer desto större effekt 
får de. I skolan korrigerar lärare och inom sportens värld tränaren. 

Programskillnad 

Fyra av tio lärare upplever att det finns en skillnad mellan programmen. De undervisar alla 
nästan uteslutande antingen med B-spåret eller C-spåret. Fördelningen var två på B-spåret 
och två på C-spåret. Dock upplever alla fyra att om de fick variera mer mellan de olika 
programmen och kurserna skulle denna bild kanske suddas ut. Den bild de har är att 
eleverna på samhälle och ekonomi generellt är sämre i matematik än eleverna på 
naturvetenskapsprogrammet. Lärare 9 utvecklar: 

Den nivåskillnaden gör av någon anledning att gapet ökar. Med dem 
högre kurserna då är det är större dropp av eleverna på ekonomi/sam 
än på naturvetarna. De håller en högre nivå. Det är som om de gör ett 
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val när de söker in. Väljer man natur, då är det för att man vill fortsätta 
kämpa. Matten är kanske inte det man fokuserar mest på när man går 
på sam och ekonomi. 

 

De övriga lärarna kan inte bekräfta denna syn, utan anser att eleverna de möter oavsett 
programval har saker de borde kunnat bättre och en del kunnande som är bra. De övriga 
lärarna utgör en blandning av lärare som följer bara ett spår, har arbetat på båda eller 
arbetar på båda nu. 

Alltså sammantaget upplever fyra av tio lärare en programskillnad, medan övriga lärare inte 
gör det. Fördelningen mellan spåren i matematikkurser är hälften – hälften, på de som 
upplever skillnad. 

Andra fynd 

En av lärarna har undervisat på ett utländskt universitet och uttrycker att problemområdena 
inte är isolerade till bara Sverige: 

Alla elever jag haft på toppuniversitet världen över brister i algebra, 
enhetsomvandling och bråk. Det är inte isolerat till svenska 
gymnasieelever.  

 

Om det är så att vissa områden inom matematiken skapar problem hos elever runt om i 
världen och inte isolerat till Sverige, vad beror det på? Är algebra, enhetsomvandlingar och 
bråk något exceptionellt svårt i matematiken? Nej, inte enligt de lärare som intervjuats i 
denna studie, men eleverna upplever det ändå som svårt. Har det alltid varit dessa områden 
eller är det ett nytt fenomen?   

 

Dokumentstudie 
Dokumentstudien redovisas i detta kapitel genom att först gå igenom vilken typ av uppgifter 
hela gruppen elever hade flest fel på. Därefter följer samma genomgång för Ma1b-gruppen 
och sedan för Ma1c-gruppen. Även en analys av hur felaktiga svaren uppstod görs till 
respektive uppgift. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning och en tabell för de tre 
grupperna.  

Den uppgift på testet som flest elever hade fel på var en algebrauppgift, uppgift 44 i testet, se 
bild 1. Det många har gjort fel är att istället för att dividera med två, har de multiplicerat med 
2 och fått 72 (svar e). Rätt svar är alltså 18 (svar c). Andra har förkortat exponenten mot 
nämnaren, vilket inte heller är rätt och fått 12 (svar b). Fördelningen mellan Ma1b 32/51 hade 
fel och Ma1c är 26/44, vilket är  

63 % på Ma1b och 59 % på Ma1c. Totalt samlades 95 test in.   

 

 

 

44. Beräkna värdet av uttrycket !"
#

$
 då a= 4 och t= 3. 

 
a) 6  b) 12 c) 18 d) 36 e)72 
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Bild 1 Algebrauppgift 

Den uppgift på testet som hade näst flest fel var också en algebrauppgift med inslag av 
geometri, uppgift 47 i testet, se bild 2. Många som gjorde fel svarade x2 + 1 (svar d) istället 
för x2+ x (svar e) som är det rätta svaret. Andra har lagt ihop sidorna till 4x+2 (svar c) som 
om det rörde sig om en omkrets istället för area, de blandar ihop omkrets och 
areabegreppen. Fördelningen mellan Ma1b 32/51 hade fel och Ma1c är 19/44, vilket är 63 % 
på Ma1b och 43 % på Ma1c.  

 

 

 

 

 

 

Bild 2 Algebra/geometriuppgift 

 

Den uppgift på testet som kom på tredje plats avseende fel var en uppgift 48 i testet under 
övrigt som behandlar begreppet närmevärde och även begreppet roten ur, se bild 3. Det 
vanligaste felaktiga svaret var att man svarade 10,2 (svar c) istället för rätt svar 3,2 (svar b). 
Det troliga felet är att när man multiplicerat och dividerat glömmer att ta roten ur sitt svar. 
Näst vanligast är svar d, 30, och därefter svar a, 0,32. Dessa felsvar beror troligen på att 
man inte behärskar räkning med decimaltal och därför får fel storleksordning. Fördelningen 
mellan Ma1b 28/51 hade fel och Ma1c är 18/44, vilket är 55 % på Ma1b och 41 % på Ma1c.   

 
 

 

Bild 3 Begreppsuppgift 

Den fjärde uppgiften med mest fel var uppgift 11 i testet som behandlar division av negativa 
tal i decimalform, se bild 4. Vanligaste felet var svar a, -0,4, istället för svar b som är rätt. De 
som svarat detta har inte koll på storheterna och hur man hanterar division med små tal. Det 
de borde ha gjort är att göra både täljaren och nämnare 10 gånger större för att få en division 
med heltal istället för decimaltal. Svar c och d är det näst vanligaste svaren. Att få -40 som 
svar handlar nog också om att eleverna hanterar storheterna fel samt inte kan hantera 
division med små tal. Att få svaret 4 handlar om att de inte behärskar division med ett negativ 
tal, de får dock rätt storhet på svaret. Fördelningen mellan Ma1b 28/51 hade fel och Ma1c är 
17/44, vilket är 55 % på Ma1b och 38 % på Ma1c.  

 

47. Teckna ett uttryck för rektangelns area i så enkel form som möjligt.  
 
 
 
 
 
 
a) 2x +1  b) 2x +x c) 4x +2 d) x2 + 1 e) x2 + x 
 
 

x 

(x+1) 

48. Vilket av nedanstående 5 tal är det bästa närmevärdet till %$&,(∙&,$*&,*&+
 ? 

 
a) 0,32 b) 3,2 c) 10,2 d) 30 e)100 

11. Ange vilket av alternativen som är det rätta för uttrycket ,-,.
&,/

 ? 
 
a) -0,4  b) -4 c) -40 d) 4 e) 40 
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Bild 4 Divisionsuppgift med negativa tal  

Den femte uppgiften med flest fel var en uppgift 15 som testade multiplikation med bråk, se 
bild 5. Vanligaste felsvaret är svar d och e, istället för svar a som är rätt. Med svar d måste 
eleverna ha glömt bort att förkortning bara kan ske med samma tal i både täljare och 
nämnare men bara gjort förkortning i nämnaren.  Med svar e är det svårt att avgöra hur de 
tänkt. Fördelningen mellan Ma1b 28/51 hade fel och Ma1c är 11/44, vilket är 55 % på Ma1b 
och 25 % på Ma1c. 

 

 

 

 

Bild 5 Multiplikation av bråk 

För Ma1b-elever var ordningen med på det uppgifter som hade flest fel på följande: Uppgift 
44, 47, 11, 15 och 48. Alltså samma fem uppgifter som när hela gruppen analyserades, men 
inte i samma ordning. De två första uppgifterna var samma, men sen skiljde ordningen på 
plats tre, fyra och fem, där de bytt plats på uppgift 48 som hamnade på femte plats istället för 
tredje och därmed flyttade upp uppgift 11 och 15 ett steg var.  

För Ma1c-eleverna var det mer skillnad mot hela gruppens resultat när deras grupp 
isolerades. Den uppgift de hade flest fel på var samma uppgift 44. Den med näst mest fel var 
uppgift 43, en algebrauppgift med förenkling, se bild 6. När bara elever som läste Ma1b 
isolerades kom dem uppgiften på fjortonde plats när de placeras utifrån flest fel. Om man 
tittade i gruppen med elever som läste Ma1c så var det vanligaste felaktiga svaret svar a. 
Där eleverna bara tagit bort parentesen utan att tänka på att om en parentes föregås av ett 
minustecken måste tecknen inuti parentesen ändras när den tas bort. Näst vanligast var att 
få svaret c, där de ändrat alla tecken i uppgiften oavsett parentes eller inte.  

  

 

 

Bild 6 Förenklingsuppgift algebra 

Den uppgiften med tredje flest fel var uppgift 47, den som totalt sätt hade näst flest fel. Efter 
det med fjärde flest fel kom med lika många fel en statistikuppgift, uppgift 25, och 
närmevärdesuppgiften, uppgift 48. Se bild 7 för statistikuppgiften. Det svar som nästan alla 
som gjort fel på uppgiften valde var svar c. Det felet de gjorde var att de räknade med även 
de som hade 10 fel i hur många som hade fler än 10 poäng. De förstod antingen inte 
uttrycket ”mer än” eller läste slarvigt.  

15. Beräkna 0
-&
∙ *
.
 

 
a) -

/
 b) (

-.
  c) -

$
 d) -*

0&
  e) -(

*&
 

 
 

43. Förenkla så långt som möjligt 2x- (1- x). 
 
a) x-1 b) 0 c) 3x+1 d) 4x e) 3x-1 
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Bild 7 Statistikuppgift  

Sammanfattningsvis verkar algebra vara ett område som många elever brister i, när felen 
rangordnades så hamnade algebrauppgifter på de två översta platserna totalt. Efter algebra 
kom närmevärde i kombination med roten ur. På fjärdeplats negativa tal, decimal tal och 
division i kombination. Femteplats kom multiplikation av bråk. För Ma1b var algebra på de 
första två platserna och sedan kom negativa tal, decimaltal och division. Därefter 
multiplikation av bråk och på femteplats närmevärde i kombination med roten ur. För Ma1c 
var de tre första platserna algebra, sedan kom en statistikuppgift på samma plats som 
närmevärde i kombination av roten ur. Dessa resultat finns även sammanställda i tabell 1. Att 
det bara skulle vara eleverna på denna gymnasieskola som har dessa brister verka konstigt. 
Läraren som arbetat på ett utländskt universitet bekräftade denna bild som eleverna visar. 
Troligen har de flesta gymnasieskolorna i Sverige men även i stora delar av övriga världen 
dessa problem. Denna skola är ändå en skola med elever som borde ha en hel del 
kunnande med sig från högstadiet sett till deras betygssnitt. Eleverna på denna skola kom 
från många olika grundskolor och att alla dessa lärare missat att befästa kunnande inom 
dess område verkar osannolikt.  
  

25. Diagrammet visar resultatet på ett prov där 24 elever deltog. Hur många elever 
hade mer än 10 poäng?  
 
 
 
a) 9st. b) 10st. c) 14st. d) 23st. e) 24st. 
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Tabell 1. Uppgifter rangordnade efter flest antal fel per uppgift, totalt alla elever, procentuell fördelning och 

kursgruppernas inbördes listor med uppgifter med flest antal fel. 

 Uppgifter med flest 
antal fel 

Ma1b 

51 st. 

Ma1c 

44 
st. 

Ma1b – uppgifter 
med flest antal fel 

Ma1c – uppgifter med 
flest antal fel 

1  Algebra, uppg. 44 63 % 59 % Algebra, uppg. 44 Algebra, uppg. 44 

2 Algebra, uppg. 47 63 % 43 % Algebra, uppg. 47 Algebra, uppg. 43 

3 Närmevärde & roten 
ur, uppg. 48 

55 % 41 % Negativa-, decimaltal 
& division, uppg. 11 

Algebra, uppg. 47 

4 Negativa-, decimaltal 
& division, uppg. 11 

55 % 38 % Multiplikation av bråk, 
uppg. 15 

Statistik, uppg. 25 och 
Närmevärde & roten ur, 
uppg. 48 

5 Multiplikation av bråk, 
uppg. 15 

55 % 25 % Närmevärde & roten 
ur, uppg. 48 
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Diskussion 
I diskussionen kommer den tidigare presenterade forskningen, bakgrunden och teoretiska 
utgångspunkter användas för att sätta en arena för denna studies resultat. För att 
avslutningsvis ge några uppslag på vidare forskningsuppslag som denna studie väckt.   

Stadler (2009), Stadler et al., (2012) och Thunberg et al., (2008) fann att bristande 
förkunskaper gällde för övergången till universitet från gymnasiet. Thunberg et al., (2008) 
fann att det nya lärandet får fullt fokus om det som eleverna förväntas kunna redan finns och 
är befäst. Att lära sig nya delar blir lättare för en student/elev som inte är upptagen av att 
minnas formler, nödvändiga uträkningar och grundläggande funktioner. Skulden för brister i 
kunnande läggs fortfarande av skolor och pedagogisk personal på eleverna trots forskning 
såsom Isaksson et al., (2007) och Engström (2015), istället för att ta tag i det egentliga 
problemet. En lärares uppgift är rimligtvis att om eleverna har för dåliga förkunskaper, börja 
sin undervisning på en lägre nivå, se till att alla elever/studenter får möjligheten att uppnå rätt 
förkunskaper. Den brist i kunnande hos eleverna, som denna studie funnit, skulle kunna 
lösas genom mer undervisning. Läraren kan ge en brygga mellan det kunnande eleverna har 
och kunde haft (Ginsburg, 1997; McIntosh, 2008). Om detta inte sker, kan det lösa 
organisatoriskt på annat sätt i skolan? Har det med synsätt att göra? Kan specialläraren 
komma med råd och tips på hur kunnandet kan ges eleverna eller ha undervisning kring? 
Emanuelsson et al., (2001) menar att det kategoriska perspektivet får övertaget i finnandet 
av lösningar, utan läraren och skolan bör låt det relationella komma fram. Om inte kunnandet 
finns hos eleverna, ge förutsättningar och framför allt tid för att utveckla det inom skolan och 
av dess personal, såsom Aspelin (2013) förespråkar. Genom det relationella perspektivet 
ska alla ingående delar verka tillsammans. (2015) och Sjöberg (2006) menar att skolan inte 
är en vårdinrättning, det är en institution där de som går där, alltså eleverna, ska få 
kunnande.  

Både Larsson (2014), Bicknell och Hunter (2012) och Thunberg et al., (2008) är inne på att 
bristen på kommunikation och insikt kring vilken matematik nästa stadie eller kurs behandlar, 
gör att eleverna till viss del har fel förkunskaper och förförståelse. Ämneslärarna sätter 
käppar i hjulen för utvecklingen av kunnande i sitt eget ämne. Eftersom både forskning och 
till viss del denna studie visar att kursplanerna eller snarare vad eleverna behöver kunna för 
att klara nästa kurs inte överensstämmer med varandra. När det gäller lärarna i denna 
studie, upplevdes det att de arbetade aktivt för att ge eleverna förkunskaper till nästa kurs. I 
denna studie var algebra ett område som lärarna upplever att eleverna brister i och som de 
utifrån testerna faktiskt inte behärskar när de börjar gymnasiet. De har inte tillräckliga 
förkunskaper med sig enligt mottagande lärare. Thunberg et al., (2008) såg en diskrepans 
mellan gymnasieskolans kunskapskrav och det som mottagande lärare på 
högskolan/universitet förväntade sig som kunnande inför inledande kurser i matematik. Det 
bekräftas i denna studie, lärarna gjorde en diagnosticering av elevernas förkunskaper när de 
började gymnasiet och fick då veta vilka svårigheter som eleverna hade. Med tanke på att 
lärarna ville få insikt om eleverna kunde det som de förväntade sig och sedan fick resultatet 
som visade att de inte gjorde det, borde inte dessa förkunskapsluckor bidragit till svårigheter 
i inlärning av det nya. Lärarna som undervisade eleverna på det nya stadiet hade rättat sin 
undervisningsgrupps tester och visste då vilka områden som krävde undervisning från en 
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lägre nivå. För att befästa det tidigare kunnandet borde mer tid lagts på det gamla innan det 
nya kunde gås igenom och övas på. Detta resultat stämmer väl överens med vad Aspelin 
(2013) kom fram till.  

Däremot blir stadieövergången ett stort glapp enligt Stadler (2009), Stadler et al., (2012), 
Larsson (2014) och Thunberg et al., (2008). En anledning till detta torde kunna tolkas till en 
ovilja att repetera och börja från en lägre nivå inför nya områden och fördjupningar trots 
Engströms (2015) fynd kring att variationen av kunnande bara ökar ju högre upp i ålder 
eleverna kommer. Det går inte att uttala sig att detta skulle gälla som helhet, men denna 
studies resultat för fram en sådan bild. Någon lärare ville hellre ha ett test på bråkkunnande 
än nationellt prov för att avgöra om eleven kunde börja på gymnasiet, då bråkkunnande är så 
centralt i många av de nya momenten. De nationella proven speglar kursplanens mål för 
högstadiet och där ingår bråkkunnande. Men samtidigt ges det inte så stor plats så att ett 
misslyckande när det gäller bråkuppgifterna på Nationella provet ger F i matematik i årskurs 
9. 

Enligt Enströms (2015) framgångsrika metoder inom matematikundervisningen bör ett 
proaktivt förhållningssätt genomsyra verksamheterna på skolorna. En av lärarna i denna 
studie är inne på att om det hade lagts mer tid på basfärdigheter, så hade det räckt för att 
underlätta övergången till algebra. Denne menar att om inte färdigheter och regler är befäst 
gällande sifferräkning, hur ska eleverna klara övergången till variabler? Det ligger något i den 
tanken, men det har inte bevisats i denna studie utifrån de uppgifter eleverna testats på. 
Kunnandet finns inte på djupet hos eleverna och de lyckas inte föra över kunskaperna till 
variabelsituationer. Engström (2015) menar i sin skrift att lärarna är ansvariga för att bedöma 
elevernas kunnandenivå och anpassa undervisningen därefter, vilket även McIntosh (2008) 
och Ginsburg (1997) bekräftar. I denna studie kunde matematiklärarna på gymnasiet insett 
detta redan vid rättandet av testerna. Utifrån förutsättningarna och den variation som 
uppvisats av eleverna i denna studie, så hade en möjlig lösning varit att mer tid lagts ner på 
att fördjupa kunnandet innan ytterligare nivå behandlades. Stöd för detta kan ses i 
Engströms (2015) tankar kring naturlig variation i grupper. Om Engströms (2015) proaktiva 
förhållningssätt använts mer hade kanske fler elever uppnått ett högre kunnande? Det svaret 
har inte denna studie sökt svar på, men de fynd som gjorts tyder på att det är en möjlig väg 
att nå framgång för fler elever i matematik. 

Kan den matematikängslan som Engström (2015) och Colomeischi och Colomeischi (2015) 
beskriver förklara programskillnaden som denna studie försökt finna ett svar på? Denna 
studie har inte fokuserat på känslor, men det kan vara en möjlighet. Några av lärarna 
nämnde självförtroende i sina intervjuer och menade att bristen på detta kanske försvårar 
inlärningen? Bråk som var det andra området lärarna upplevde brister hamnade först på 
femte plats när antal fel per uppgift rangordnades. På plats sju hamnade ännu en 
bråkuppgift. Det handlade om en multiplikation av bråk på båda uppgifterna, men eleverna 
isolerades utifrån vilken mattekurs de skulle läsa så var det nästan dubbel så många av 
Ma1b som av Ma1c som hade problem med bråkuppgifterna. Det är anmärkningsvärt 
eftersom när eleverna började årskurs 1 och genomförde testen hade de ännu inte börjat 
mattekurserna på gymnasiet. De torde ha haft ungefär liknande undervisning på högstadiet. 
Vad beror skillnaden på? Är de som börjar på naturvetenskapsprogrammet bättre på bråk än 
vad elever på samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammet? Resultaten i denna studie 
pekar på det, vilket kanske säger något om vilka elever som väljer vilket program. Några av 
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lärarna var inne på att elever som gillar matematik väljer naturvetenskapsprogram och att de 
som väljer samhällsvetenskapligs- eller ekonomiprogram inte har samma kunnande i ämnet. 
Vilket är konstigt, ekonomi innehåller en hel del matematik, men förtäckt till 
ekonomisammanhang. Eller kan det möjligen handla om att eleverna som väljer 
naturvetenskap inte har matematikängslan eller låg emotionell intelligens (Engström, 2015; 
Colomeischi & Colomeischi, 2015)? Det har inte denna studie undersökt som tidigare 
nämnts. De eleverna som förväntar sig att vara bra på matematik, är alltså det? Att det ligger 
något i den slutsatsen har många studiers resultat visat under årens lopp. Rubie- Davies, 
Peterson, Sibley och Rosenthal (2015) fann att lärares förväntningar påverkade elevernas 
resultat i matematik i positiv riktning. Enligt Madison et al., (2001) finns ofta en 
självuppfyllelse kring de förväntningar som finns på en, det vill säga finns förväntningar om 
att eleven kommer misslyckas, gör den det, och tvärtom finns positiva förväntningar så 
uppfylls de.  

Bråk var även något som lärarna önskade att tidigare lärare lagt mer tid på, utifrån resultaten 
på testerna så är det ett rimligt önskemål. Undrar om lika många haft fel på bråkuppgifterna 
om bråkräkning tagit större plats under de lägre skolåren och på högstadiet? Lärarna är inne 
på att övergången till decimaltal går för fort och eleverna inte lär sig hantera bråk som en 
helhet, utan vill hellre hantera det som en division som måste räknas ut. Rent matematiskt är 
det mer effektivt och korrekt att behålla bråket just som ett sådant. En ytterligare fundering är 
om kontakten mellan stadiernas lärare hade kunnat göra skillnad? Bricknell och Hunter 
(2015) fann att detta skulle kunna hjälpa både elever och lärare. Är detta en fråga där 
Ahlbergs (2013) olika nivåer, individ-, grupp-, och organisationsnivå, kring det relationella 
perspektivet skull kunna komma till användning? Bråksvårigheterna har uppkommit i mötena 
mellan elever och dess omgivning. Enligt Ginsburg (1997) och McIntosh (2008) är bråk ett 
kunnande, som eleverna kan informellt, när de börjar skolan för att senare övergå till ett 
formellt kunnande, som många får svårigheter med. En analys borde kunna ske på individ-, 
grupp- och organisationsnivå när det gäller detta kunnande. Vad som menas är att finna svar 
på varför bråk är så svårt för dagens elever, varför är de inte lika kunniga som när de 
använder decimaltal? Idag verkar det kategoriska perspektivet vara den enda förklaringen till 
denna brist, felet ligger hos eleverna. Eleverna borde lärt sig detta tidigare. Här torde också 
Sjöbergs (2006) önskan om ett tydligare tvärvetenskapligt angreppssätt kunna bidra till att 
finna lösningar och andra framgångsrika perspektiv.   

Larsson (2014) bekräftar i sin studie att just inriktningen på matematiken ändras redan på 
gymnasiet. Där slutar läraren att lotsa eleven till lösningar och det krävs mer eget tänkande 
och förmåga, det är den som bedöms. Även Bricknell och Hunter (2012) fann samma 
tendens i sin undersökning på Nya Zealand. Dessa fynd bekräftas även för nästa 
stadieövergång av Stadler (2009) och Stadler et al., (2012). Intervjuerna från denna studie 
bekräftar forskarnas bilder. Bristande förkunskaper, ändrad karaktär på vad som eftersöks av 
läraren och även till viss del tempot. Tempot är inget som tagits upp i denna studies 
resultatdel, men när transkriberingarna lästes igenom så syns en rädsla hos lärarna att inte 
hinna med kursernas centrala innehåll om eleverna inte har rätt förkunskaper. Det skapar en 
stress hos läraren, som säkerligen fortplantas hos eleverna och gör att de känner sig 
otillräckliga. Att söka efter logik tog en lärare upp, som en konsekvens av att inte eleverna 
utvecklat en förtrogenhet med ämnet. Om eleverna på egen hand förstår hur de kan söka 
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efter lösningar och logik i den matematik de stöter på oavsett om den är bekant eller obekant 
så borde självförtroendet utvecklas.  

Thunberg et al., (2008) fann att införandet av hjälpmedel såsom miniräknare försvårar mer 
för studenterna än det hjälper dem. Problematiken med exempelvis miniräknare är att 
studenterna inte har tillräckliga procedur- och begreppskunskaper för att kunna använda 
hjälpmedlen korrekt. Något som även togs upp av hälften av lärarna i denna studie, både när 
det gäller det tidigare nämnda prioriteringsreglerna, men också att många moderna räknare 
har en procentknapp. Denna knapp använder eleverna utan att ha koll på hur 
procentberäkningar fungerar och när miniräknaren tas bort kan de inte räkna ut svaren. 
Testet genomfördes utan miniräknare och eftersom ingen lösning krävdes av eleverna är det 
svårt att uttala sig om eleverna visar detta på dessa uppgifter som löstes utan miniräknare. 
På vissa uppgifter kan en anledning till felet vara att de inte hade tillgång till räknare när de 
löste uppgiften eller att svarsalternativen var för lika varandra. Det vill säga om eleverna 
ändå gissade var det lätt att välja fel om de hade uppskattat svaret.  

Hälften av lärarna ansåg att eleverna brister i baskunskaper och att det försvårar inlärningen 
av det nya. Eftersom hela testet handlade om baskunskaper och att vissa uppgifter hade 
strax över eller under hälften av eleverna fel på, så kan det ändå sägas att lärarnas bild 
stämmer med den bild eleverna visar upp på testen. Det går förstås inte att uttala sig om 
vilka de bakomliggande orsakerna är till detta. Eventuellt upplevde eleverna en stress när de 
på första matematiklektion på gymnasiet får göra ett test på tidigare kunskaper med 50 
uppgifter där de förväntas välja svarsalternativ. De får alltså inte som de är vana chansen att 
räkna ut svaret och sedan svara. Utan de ges möjlighet att chansa på ett av 
svarsalternativen. Att baskunskaperna brister upplevde även lärarna i studiens intervjuer och 
önskade att mer tid under framförallt högstadiet hade lagts på att befästa baskunskaper. En 
av lärarna trodde det berodde på bristande rutin, eleverna hade alltså för få träningstillfällen. 
En annan pratade om att baskunskaperna måste sitta i ryggmärgen för att underlätta vidare 
lärande.  

I Stadlers studie (2009) gjordes en koppling till betyg, det gjordes inte i denna studie. Men 
det torde finnas en samhörighet mellan att om elever söker efter logik och kan grunderna 
borde de ha lättare att få höga betyg även på gymnasiet. Några av lärarna tog upp att 
eleverna hade mer av ett procedurkunnande, men saknade både självförtroende och 
förtrogenhet i ämnet. Ingen av eleverna som gick på den aktuella skolan i den här studien 
hade ju lägre betyg i matematik än E, eftersom det krävs minst E för att få gå på ett nationellt 
program (Skolverket 2011). Utifrån intagssnittet borde däremot flertalet haft högre betyg än 
så i matematik från årskurs 9. Även fast övergången som undersöktes i denna studie låg 
minst tre år tidigare för eleverna, fanns samma utmaningar och svårigheter för eleverna. 
Detta trots att eleven som sedan börjar på universitet måste ha varit med om övergången 
mellan högstadiet och gymnasiet, så finns problematiken kvar och erfarenheten av att den 
tidigare övergången lyckades verkar inte hjälpa. För om övergången från tidigare stadium 
inte fungerat, hade inte studenterna kommit vidare till universitet. 

Larsson (2014) såg ett skifte mellan högstadiet och gymnasiet gällande lektionsupplägg på 
gymnasiet där läraren håller genomgång största delen av lektionen för att gå igenom nya 
delar och lite tid ges för enskild inlärning i form av räkning. Det vill säga det krävs egen 
disciplin att träningsräkna utöver lektionstid. Detta bekräftas även av Bricknell & Hunter 
(2012). Även Larsson (2014) bekräftar i sin studie Stadlers (2009) fynd att stadieövergången 
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även blir en övergång gällande inriktning på matematiken. Det är alltså ett skifte som startar 
redan på gymnasiet och sedan enligt Stadler (2009) förstärkts på universitetsnivå. Det blir 
problematiskt eftersom den tidigare dominerade framgångsfaktorn i matematik för eleven 
varit rätt svar och vägen dit mer oviktig. Lärare på både mellan- och högstadiet upprätthåller i 
sin undervisning vikten att komma fram till ett svar med hjälp av rätt lösningsmetod eller 
formel istället för att ge högsta prioritet till elevens lärande och deras väg till kunskap. Finns 
lösningen på tidigare stadie eller kan gymnasielärarna utveckla elevernas 
matematikkunnande? Det vill säga borde undervisning för eleverna i matematik under 
tidigare stadier lagts upp annorlunda? 
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Specialpedagogisk relevans och generaliserbarhet 
För en blivande speciallärare i matematikutveckling är det aldrig för sent för att lära 
matematik, oavsett var i livet den som ska lära sig är. För att kunna bidra till fördjupade 
kunskaper i matematik på både högstadie- och gymnasienivå behövs en tro hos 
specialläraren att det inte är försent att lära. Förhoppningen är att denna studie kan bidra 
med viktiga pusselbitar för att få fler elever på alla program att klara kurserna och få ett 
fördjupat kunnande. Om luckor i kunnande inte bekräftas genom någon beprövad 
vetenskaplig metod är det svårt att bedriva det förebyggande specialpedagogiska arbetet. 
Med denna studie har flera olika områden identifierats och nu startar den spännande 
processen på skolan att låta eleverna få möjlighet att förbättra och utveckla detta kunnande. 
Ett arbete som kommer ledas av en förhoppningsvis nyexaminerad speciallärare. 

Generalisering av denna studies resultat borde kunna göras till viss del för andra 
gymnasieskolor, eftersom tidigare forskning bekräftar många av fynden i betydligt större 
urvalsgrupper än i denna studie. 

 

Förslag för vidare forskning 
Det skulle också vara en intressant jämförelse, som inte ryms inom denna studie, att 
undersöka om uppgifterna som eleverna svarade på under testet gavs en större frihet. Med 
frihet menas att öppna uppgifterna, det vill säga inte ge lösningsalternativ, område samt låta 
eleven välja metod och väg till lösning helt fritt. Ett resultat som Stadler funnit påverkar betyg 
i båda sina studier (2009, 2012). Skulle i så fall att inte svar var givet, generera fler rätta svar 
eller tvärtom?  

Miniräknarens vara eller icke varande och dess betydelse för elevers kunnande vore en 
annan intressant aspekt att studera. Vilket kunnande har elever med miniräknare och utan 
miniräknare? Det har varit givande att testa om testerna gjorts både med och utan 
miniräknare, hade de felaktiga svaren minskat?  
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Bilaga 1 Jämförelse Centrala innehåll 
Ma1c & Ma1b 

Undervisningen i kursen MA 1C ska 
behandla följande centrala innehåll:  
Taluppfattning, aritmetik och algebra 
• Generalisering av aritmetikens räknelagar 

till att hantera algebraiska uttryck. 

Geometri 
• Begreppen sinus, cosinus och tangens 

och metoder för beräkning av vinklar och 
längder i rätvinkliga trianglar. 

• Begreppet vektor och dess 
representationer såsom riktad sträcka och 
punkt i ett koordinatsystem. 

• Addition och subtraktion med vektorer och 
produkten av en skalär och en vektor. 

Samband och förändring 
• Skillnader mellan begreppen ekvation, 

olikhet, algebraiskt uttryck och funktion 

Undervisningen i kursen MA 1Bska 
behandla följande centrala innehåll: 
 
Taluppfattning, aritmetik och algebra 
• Hantering av algebraiska uttryck och 

för karaktärsämnena relevanta formler. 

Geometri 
• Begreppet symmetri och olika typer av 

symmetriska transformationer av 
figurer i planet samt symmetriers 
förekomst i naturen och i konst från 
olika kulturer. 

• Representationer av geometriska 
objekt och symmetrier med ord, 
praktiska konstruktioner och estetiska 
uttryckssätt. 

Samband och förändring 
• Skillnader mellan begreppen ekvation, 

algebraiskt uttryck och funktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 Test i matematik inför kurs 1B 
och 1C 
Hjälpmedel: Skrivmedel och kladdpapper 

Hela tal och tal i decimalform 
1. Ange vilket av alternativen som är det rätta värdet för uttrycket 5 + 3 ∙ 2 

a) 10 b)  11 c)  13 d)  16 e)  30 
 

2. Vilket av följande tal är störst 
a) 0,7 b)  0,236 c)  0,69 d)  0,62 e)  0,620 

 
3. Ange vilket av alternativen som är det rätta värdet för uttrycket 2 − (−5) 

a) −10 b) −3 c) −7 d) 7 e) 10 
 

4. Vilket av alternativen motsvarar det värde som den röda pilen pekar emot 

 
a) 0,09 b)  0,02 c)  0,19 d)  0,18 e)  0,5 

 

5. Ange vilket av alternativen som är det rätta värdet för uttrycket 
$

&,&-
 

 
a) −2 b) 0,2 c) 20 d) 200 e) 2000 

 
6. Ange vilket av alternativen som är det rätta värdet för uttrycket 0,210 − 0,209 

a) −0,09 b)  −0,19 c)  0,1 d)  0,01 e)  0,001 
 

7. Hur skriver man ”fjorton hundradelar”? 

a) 0,14 b)  0,014 c)  0,0014 d)  
-/
-

  e) 
-
-/

 
 

8. Vilket av talen nedan är minst? 
a)  −0,56 b)  −0,06 c)  −0,0065 d)  −0,6 e) −0,7 
 

9. Ange vilket av alternativen som är det rätta värdet för uttrycket 50 ∙ 0,12 
a) 0,52 b)  0,6 c)  0,72 d)  6,0 e)  7,2 
 

10. Ange vilket av alternativen som är det rätta värdet för uttrycket 0,3 ∙ 0,12 
a) 0,0036 b)  0,036 c)  0,36 d)  3,6 e)  36 
 

11. Ange vilket av alternativen som är det rätta värdet för uttrycket 
,-,.
&,/

 

a) −0,4 b)  −4 c)  −40 d)  4 e)  40 



 
 

 
12. Skriv talet 0,2 som ett tal i bråkform. Svara i enklaste form. 

a) -
*&

  b)  -
*
 c)  *

-
 d)  -

$&
 e)  -

$
  

 

13. Beräkna 
$
0
+ -

/
 

a) -
.
  b)  0

+
 c)  --

+
 d)  --

-$
 e)  --

$/
 

 
14. Beräkna 12 ∙ 0

/
  

a) 0
/(

  b)  0.
/(

 c) -//
/

 d) 9 e) *-
/

 

 
15. Beräkna 0

-&
∙ *
.
 

a)  -
/
  b)  (

-.
 c)  -

$
 d)  -*

0&
 e)  -(

*&
  

 
16. Hur stor del av en timme är 25 minuter? 

a)  0*
.&

 b)  -
/
 c) *

-$
 d)  .&

$*
 e) -

*
 

 
17. Vad är hälften av 0

/
 ? 

a) 0
$
  b)   .

(
 c)  /

0
 d) 0

(
 e) 0

$
 

 
18. Vilket av följande fem tal är störst? 

a) 0
*
  b)  $

0
 c)  -

.
 d)   0

/
 e) *

>
 

Procent 
19. Skriv 4,5% i decimalform. 

a) 0,0045 b)  0,045 c)  0,45 d)  1,045 e)  4,5 

 
20. I en klass fanns 12 flickor och 13 pojkar. Hur många procent av eleverna var 

flickor? 
a) -$

-0
% b)  -$

$*
% c)  12% d)  48% d)  52% 

 
21. Beräkna 15% av 300 kr. 

a) 4,5 kr b)  20 kr c)  45 kr d)  345 kr e) 450 kr 
 

22. I en triangel är en vinkel 45°. Hur många procent är det av triangelns 
vinkelsumma? 
a) -

/
% b) 12,5% c) 25% d) 45% e) 50% 

 



 
 

0

2

4

6

8

8 9 10 11 12

Fr
ek
ve
ns

Poäng

23. Olle fick 10% rabatt då han köpte en moped. Mopeden kostade 4800 kr utan 
rabatt. Vad fick Olle betala? 
a) 4320 kr b) 3800 kr c) 480 kr d) 5280 kr e) 4752 kr 
 

24. Priset på en vara som tidigare kostat 250 kr ökade efter ett prisstopp till 270 
kr. Hur många procents prisökning motsvarar detta? 
a) 1,08 % b) 8% c) 20% d) 108% e) $*

$+
% 

Statistik 
25. Diagrammet visar resultatet på ett prov där 24 elever 

deltog.  
Hur många elever hade mer än 10 poäng? 
 
 
a) 9 st.      b) 10 st. c) 14 st. d) 23 st. e) 24 st. 
 

26. Dagstemperaturen under en vecka var följande: 
-1°, 0°, 4°, 3°, 2°, 0°, -1° 
Hur stor var medeltemperaturen? 
a) 0°  b) 1° c) 1,4° d) 1,5°
 e) 3° 
 

27. Diagrammet visar bromssträckan för en bil på torr asfalt vid olika hastigheter. Hur 
lång är bromssträckan vid 80 km/h. 

 
 
a) 60  b) 70 c) 80 d) 90 e) 100 
 

28. Hur stor area har triangeln?	   
 
 
 
 
 
a) 6,0 cm b) 13,2 cm c) 
13,2 cm2 d) 12,0 cm2 e) 6,0 cm2  
 



 
 

29. Omkretsen av en cirkel är 120 cm. Om man räknar med π = 3, hur stor är då cirkelns 
radie? 
a) 6 cm b) 20 cm c) 40 cm d) 60 cm e) 360 cm 
 

30. I en rektangel med sidorna 6,0 cm och 8,0 cm drar man en diagonal. Hur lång blir 
denna diagonal? 
a) 5,3 cm  b) 6,9 cm c) 10 cm  d) 14 cm e) 24 cm 
 

31. På en karta i skalan 1:100000 är avståndet mellan två orter 20 cm. Hur stort är 
avståndet i verkligheten? 
a) 200 m b) 500 m c) 2 km  d) 20 km e) 50 km 
 

32. En cylindrisk burk har diametern 6 cm och höjden 10 cm. Volymen kan beräknas med 
formeln 𝑉 = 𝜋𝑟$ℎ, där r är burkens radie och h är dess höjd. ! sätts till 3. Hur stor är 
burkens volym? 
a) 27 cm3 b) 180 cm3 c) 270 cm3 d) 1080 cm3 e) 1800 cm3  

Ekvationer 
Lös ekvationerna 

33. 6𝑥 = 3	
a) 𝑥 = 0,5 b) 𝑥 = 2 c) 𝑥 = 3 d) 𝑥 = 9 e) 𝑥 = 18 
 

34. 12 − 3𝑥 = 6	
a) 𝑥 = −2 b) 𝑥 = 2 c) 𝑥 = 	−6 d) 𝑥 = 6 e) 𝑥 = $

0
	

	
35. 0,2𝑥 = 3 

a) 𝑥 = 0,6 b) 𝑥 = 2,8 c) 𝑥 = 3,2 d) 𝑥 = -
-*

 e) 𝑥 = 15 
 

36. J
$
− 3 = 1 

a) 𝑥 = 5 b) 𝑥 = −1 c) 𝑥 = 2 d) 𝑥 = 8 e) 𝑥 = −8 
 

37. $J
*
= 1	

a) 𝑥 = −2 b) 𝑥 = 0,4 c) 𝑥 = 0,6 d) 𝑥 = 2,5 e) 𝑥 = 3 
 

38. 6𝑥 − 3 = 2 − 2𝑥	
a) 𝑥 = −3 b) 𝑥 = − -

/
 c) 𝑥 = − -

(
 d) 𝑥 = *

/
 e) 𝑥 = *

(
 

 

Potenser 
39. Skriv utan hjälp av tiopotens 1,2 ∙ 10$ 

a) 0,012 b) 144 c) 24 d) 120 e) 240 
 

40. Skriv utan hjälp av tiopotens 3,5 ∙ 10,0 
a) 0,0035 b) 0,5 c) 0,035 d) 32 e) 35 
 

41. Beräkna 4$ − 20 
a) 1  b) 32 c) 2 d) 8 e) 19 
 

42. Vilket av talen a) till e) är lika med 0,00003? 
a) 3*  b) 3,* c) 100 d) 10,0 e) 3 ∙ 10,*                                                                                                                



 
 

Algebra 
43. Förenkla så långt som möjligt 2𝑥 − (1 − 𝑥) 

a) 𝑥 − 1 b) 0 c) 3𝑥 + 1 d) 4𝑥 e) 3𝑥 − 1 
 

44. Beräkna värdet av uttrycket !"
#

$
 då 𝑎 = 4 och 𝑡 = 3 

a) 6  b) 12 c) 18 d) 36 e) 72 
 

45. Beräkna värdet av uttrycket 3 − 2𝑦 då 𝑦 = 3	
a) -20   b) -3 c) -2 d) 3 e) 4 
 

46. Beräkna värdet av uttrycket 3 − 𝑥$ då 𝑥 = −2 
a) -1  b) 1 c) 7 d) 25 e) 49 
 

47. Teckna ett uttryck för rektangelns area i så enkel form som möjligt. 
                                      

                                                                    𝑥 
 

 
                                                       (𝑥 + 1) 

 
a) 2𝑥 + 1 b) 2𝑥 + 𝑥 c) 4𝑥 + 2 d) 𝑥$ + 1 e) 𝑥$ + 𝑥 

 
Övrigt 
48. Vilket av nedanstående 5 tal är det bästa närmevärdet till $&,(∙&,$*

&,*&+
	? 

 
       a) 0,32 b) 3,2 c) 10,2 d) 30 e) 100 
 
49. En cyklist håller en konstant fart av 20 km/h. Hur många minuter tar det för cyklisten 

att färdas 12 km? 
a) 0,6 min b) 4 min c) 36 min  d) 100 min  e) 240 min 
 

50. I en näringslösning finns från början 1000 bakterier. Antalet bakterier i lösningen 
fördubblas på 2 timmar. Hur många bakterier finns det i lösningen efter 10 timmar? 
a) 2000 b) 5000 c) 9000 d) 20000 e) 32000 

 



 
 

Bilaga 3 Intervjuguide 
Uppvärmning 

Information om syfte, anonymitet & frivillighet 

 

Introduktion  

Läraren får fritt berätta sina tankar om vad de anser om elevers 

matematikkunnande 

 

Huvuddelen 

Vad borde alla elever som studerar matematik på gymnasiet kunna? 

Vilket matematikkunnande brister hos eleverna?  

Något som är programspecifikt? 

Vad borde eleverna ha lärt sig av tidigare matematiklärare för att underlätta 

vidare studier? 

Återge en kort sammanfattning så att läraren får chans att kommentera rätt eller 

fel uppfattat… 

 

Nertrappningsfasen 

Lärarna får chans att kommentera intervjun och ställa frågor 

 

Reflektionsfas 

Reflektera över hur intervjuerna blev och på insatserna av mig själv och lärarna 

Gjordes eller sa jag något som kan ha inverkat på lärarnas svar 



 
 

Bilaga 4 Resultat test 
 
        
Uppgift  Ma1b Ma1c Totalt 

antal fel 
Uppgift  Ma1b Ma1c Totalt 

antal fel 
1 3 1 4 26 14 11 25 
2 2 0 2 27 3 0 3 
3 7 4 11 28 18 16 34 
4 3 0 3 29 14 9 23 
5 6 3 9 30 18 7 25 
6 6 3 9 31 7 7 14 
7 25 13 38 32 12 5 17 
8 18 9 27 33 3 1 4 
9 11 10 21 34 9 5 14 
10 22 11 33 35 7 3 10 
11 28 17 45 36 6 4 10 
12 3 1 4 37 5 4 9 
13 7 7 14 38 22 14 36 
14 25 13 38 39 2 0 2 
15 28 11 39 40 21 11 32 
16 9 6 15 41 2 3 5 
17 12 6 18 42 6 4 10 
18 14 6 20 43 18 19 37 
19 5 2 7 44 32 26 58 
20 17 17 34 45 12 1 13 
21 4 6 10 46 17 11 28 
22 11 10 21 47 32 19 51 
23 3 1 4 48 28 18 46 
24 13 11 24 49 3 7 10 
25 14 18 34 50 8 4 12 
        
Antal 
elever 

Ma1b 51st Ma1c 44st Totalt 95st  
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