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Sammanfattning 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen har båda författarna stött på elever som haft 
problem att lära sig matematik och upplevt ämnet som tråkigt och svårt.  Av de dryga tio 
procent elever som går ut grundskolan utan godkänt betyg i något av de tre kärnämnena 
engelska, svenska och matematik är det en klar övervikt av underkänt i ämnet matematik. För 
att komma in på ett nationellt gymnasieprogram måste eleverna ha godkänt betyg i matematik, 
svenska och engelska.  Mot bakgrunden att betyget icke godkänt i matematik är den största 
anledningen till att elever blir tvungna att gå det individuella programmet (IV) på 
gymnasieskolan är syftet med detta examensarbete att undersöka anledningar till att elever inte 
klarar godkänt betyg i årskurs nio i matematik. Dessutom utreda hur matematikundervisningen 
går till på IV-programmet för att hitta arbetssätt som även går att tillämpa inom den ”vanliga” 
matematikundervisningen inom gymnasieskolan.    
 
För att hitta bakomliggande faktorer till att eleverna på IV-programmet har dåliga 
matematikkunskaper utfördes en enkätundersökning. Studien visade att eleverna ansåg att deras 
lärare speciellt i årskurserna 1-6 inte verkat intresserade av matematik eller själva tyckt att det 
var svårt. Många elever anser inte heller att matematiken är relevant för deras studier eller 
framtida yrkesval. Många elever har föreställningen att matematik per definition är svårt och 
misslyckas de med en uppgift konstaterar de snabbt att det beror på att de inte är intelligenta 
nog. Att matematik framkallar negativa känslor hos många människor är ett faktum som lärare i 
matematik måste ha med sig när han eller hon lägger upp sin undervisning. 
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1 Inledning  
I detta kapitel förklaras bakgrunden till att examensarbetet uppkom. Frågeställningarna och teorierna 
bakom dessa diskuteras kort för att sedan utmynna i arbetets syfte. 

1.1 Bakgrund och tidigare forskning 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen har båda författarna stött på elever som haft 
problem att lära sig matematik och upplevt ämnet som tråkigt och svårt.  Av de dryga tio 
procent elever som går ut grundskolan utan godkänt betyg i något av de tre kärnämnena 
engelska, svenska och matematik är det en övervägande del som har underkänt i ämnet 
matematik. Se tabell 1.1.  
 
Tabell 1.1 Antal elever som går ut grundskolan utan godkänt betyg i något av de tre kärnämnena. (Skolverket)  
 

Läsår talt     I ett ä   To   mne 
  
  

Huvudm o a ka an Antal Andel (%) Flick r Pojk r Engelska Matematik Svens
Bakgrun       tal talt d   To t Totalt To
1999/00  517 10,6  10   4 233 4 6 28 1 327  2 474  593  
2000/01  295 10,8  11   4 558 7 6 73 1 552  2 428  643  
2001/02  184 10,5  11   4 667 7 6 51 1 648  2 335  591  
2002/03  028 10,1  11   4 813 5 6 21 1 671  2 361  571  
2003/04  035 10,4  12   5 038 7 6 99 1 845  2 489  613  

 
 
I Skolverkets rapport Utan fullständiga betyg framkommer det att ett vanligt problem hos elever 
med utländsk bakgrund är de inte går vidare till ett nationellt eller specialutformat program. 
Detta beror främst på att de kan för lite svenska för att gå vidare till ett nationellt program men 
också på att de läst engelska för kort tid. Trots att betyget ”icke godkänt” i svenska och 
engelska beror på språksvårigheter, så är ändå betyget i matematik den överlägset största 
orsaken till att elever går ur nionde klass utan behörighet till ett gymnasieprogram. 
 
Av dem som är underkända i matematik är 54 % flickor, medan de i ämnena engelska och 
svenska står för 44 % respektive 22 %. Se bilaga 1 för ytterligare information. Vidare är det 
endast 20 % av dem som tagit sig igenom IV-programmet som fullföljer en treårig 
gymnasieutbildning. (NSD, 2005) 

 
Vad beror detta problem på och vad gör man i dagsläget för att komma tillrätta med 
problemet? Finns det ytterligare insatser som kan tas till? Det finns ett antal examensarbeten 
utförda som syftar till att hitta metoder för att få elever mer motiverade och intresserade av att 
lära sig matematik, se bland annat (Norén och Nyström, 2005) (Kryeziu, 2003) och (Lundgren 
och Thunborg, 2005) För att få motiverade elever är det viktigt att undervisningen är intressant 
och i dessa arbeten tas det upp metoder för detta ändamål. Med utgångspunkt i detta har 
författarna till detta examensarbete valt att söka orsak till varför eleverna har blivit ointresserade 
av matematik. Dessutom belysa hur man arbetar med de elever som går på IV-programmet.  
 

1.2 Inlärningsmotstånd 
Tidigare forskning har visat att en förutsättning för att elever ska nå kunskap är att de är 
motiverade att lära sig. Skolverket (2003a) skriver att motivation är starkt förknippat med 
lyckade försök. Elever som ofta lyckas med sina uppgifter i matematik blir mer motiverade än 
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de elever som ständigt misslyckas. Det är helt enkelt tråkigt om man hela tiden misslyckas och 
det handlar då om att sätta rätt nivå på uppgifterna. Samtidigt blir det en sporre om det är svåra 
uppgifter för de elever som har lättare för att räkna. I Lusten att lära - med fokus på matematik 
(Skolverket, 2003b) står att när man som elev inte förstår eller ser nyttan med att lära sig något 
försvinner också lusten.  
 
I kursplan för matematik A 2000 står att en svårighet kan vara när problemen är relaterade till 
matematik som saknar direkt samband med den konkreta verkligheten. Enligt Läroplan för de 
frivilliga skolformerna, Lpf94, är elevernas kunskapsutveckling beroende av om de får 
möjlighet att se samband. Skolan skall ge eleverna möjligheter att få överblick och 
sammanhang, vilket fordrar särskild uppmärksamhet i en kursutformad skola. Eleverna skall få 
möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. Det är därför viktigt 
att konkretisera matematiken, att lägga undervisningen på en nivå som gör det möjligt för 
eleverna att förstå nyttan av vad de lär sig. Samtidigt som det inte sänker kunskapsnivån. 
 
För att nå hela målgruppen kan det krävas olika arbetssätt utifrån varför individen känner 
inlärningsmotstånd. Exempelvis, om dåliga förkunskaper från grundskolan leder till minskad 
motivation måste undervisningen utgå ifrån detta jämfört med om eleven tycker att ämnet är 
tråkigt för att den inte ser nyttan av att tillägna sig kunskapen. Men, hur kommer det sig att 
många elever inte har tillräckliga kunskaper i matematik från grundskolan? Kan det till viss del 
förklaras av att de lärare eleverna har haft inte heller varit intresserade av ämnet och det 
”smittat av sig” på eleverna? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete att undersöka om elevers uppfattning om deras 
grundskolelärares intresse för matematik påverkade deras eget intresse för ämnet. Dessutom 
utreda hur matematikundervisningen går till på IV-programmet för att hitta arbetssätt som även 
går att tillämpa inom den ”vanliga” matematikundervisningen inom gymnasieskolan.    
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs vilken metod som ligger bakom undersökningen samt hur information av data har 
samlats in och analyserats.  
 

2.1 Utförande 
För att hitta bakomliggande faktorer till att eleverna på IV-programmet har dåliga 
matematikkunskaper utfördes en enkätundersökning. Sedan gjordes litteraturstudier för att få 
kunskap om hur matematikundervisningen går till och vad som är viktigt att tänka på vid 
arbete med omotiverade elever.  Arbetet redovisas i en rapport men även genom muntlig 
redovisning i seminarieform. 
 

2.2 Metodval 
För att göra en studie måste enligt Svenning (2003) frågeställningen och teorin översättas till ett 
konkret mätinstrument.  Mest eftersträvade ansatsen vid val av undersökningstyp vid 
samhällsvetenskaplig forskning och kvantitativ undersökning är icke-experimentella ansatser, 
främst survey-undersökningar. (Lundahl och Skärvad, 1999) Kvantitativ forskning 
exemplifieras vanligtvis med just survey-undersökningar och experimentella studier. (Bryman, 
1997) En survey-undersökning är en beskrivande eller förklarande undersökning av intervju- 
eller enkättyp, baserad på ett representativt urval, där det vanligaste är att använda den i 
beskrivande syfte. (Svenning, 2003) Underökningen kan användas för att ta reda på attityder till 
matematikämnet hos elever inom IV-programmet.  
 
En kvantitativ undersökning kan ha som syfte att ge en beskrivning av verkligheten längs vissa 
variabler vilket innebär att verkligheten bryts ned i variabler och man fastställer hur de påverkar 
varandra. (Svenning, 2003) datainsamling i form av exempelvis intervjuer och observationer 
kommer att formas efter detta tänkande. Om man vill fastställa samband mellan två eller flera 
variabler utformas först ett antal hypoteser. Hypoteser är riktade frågeställningar som är testbara. 
Hypotesen ska kunna testas, vara falsifierbar. Testningen är av statistisk art och leder fram till att 
hypotesen accepteras eller förkastas.  
 

2.2.1 Hypotesprövning 
Enligt Halvorsen (1992) kan en hypotes aldrig fås bekräftad utan bara vederlagd (falsifierad) och 
hypotesprövningen handlar om att testa så kallade noll-hypoteser (H0). Nollhypotesen påstår 
motsatsen till påståendet i den hypotes som ska prövas (H1). Därmed är den formulerad på ett 
sådant sätt att den med logisk nödvändighet måste vara falsk om den alternativa hypotesen är 
sann (H1). Lyckas nollhypotesen förkastas betyder det att tilltron till den ursprungliga 
hypotesen stärkts.  
 
Tillvägagångssättet vid hypotesprövning: 

1. ställ upp en forskningshypotes 
2. överför den till en nollhypotes 
3. jämför undersökningsresultatet med det förväntade resultatet (nollhypotesen) för att ta 

reda på om det stämmer med punkt 1. 
4. använd ett statistiskt sätta för att fastställa att sannolikheten för att resultatet under punkt 

3 bara beror på tillfälligheter vid urvalet. (förutsätter ett sannolikhetsurval) 
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I denna undersökning lyder hypotesen: 
 
Det finns ett samband mellan elevers intresse och kunskap inom ämnet matematik och hur intresserade de 
upplevt att deras lärare på grundskolan varit av matematik. 
 
Nollhypotesen blir således:  
 
Det finns inget samband mellan elevers intresse och kunskap om matematik och hur intresserade de upplevt 
att deras lärare på grundskolan varit av ämnet. 
  
Undersökningsresultatet från enkäten jämförs sedan med denna nollhypotes. Analysmomentet 
syftar i första hand till att klargöra om det empiriska materialet stöder den formulerade 
hypotesen. Detta innebär då bland annat att studera graden av överensstämmelse i datatrenden 
mellan hypotesens förutsägelse om hur datatrenden bör utfalla och hur den faktiskt utfaller. 
(Lundahl och Skärvad, 1999) 
 
Som informationsinhämtande metod har gruppenkäter använts. Vid gruppenkäter delas 
frågeformulär ut till en grupp personer och fylls i medan forskaren är närvarande. (Halvorsen, 
1992) Utmaningen ligger i formuleringen av frågorna och valet av öppna eller fasta frågor. 
Fördelen med fasta frågor är bland annat att de får en klarare precisering när det föreligger 
svarsalternativ och de hjälper respondenten att minnas. Informationen från enkäterna 
kompletterades sedan med frågor som ställts till diverse elever, lärare och andra som haft inom 
området relevanta åsikter. 
 

2.3 Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen bestod av elever i gymnasieskolan. Enkäten lämnades ut på 
Bergnässkolans IV-program. Sammanlagt är det drygt 30 elever i två klasser som går IV-
programmet på Bergnässkolan, men då många gör praktik på olika arbetsplatser vissa dagar i 
veckan, eller är frånvarande av någon annan anledning, så var det bara 15 stycken som var 
närvarande vid undersöknings tillfället. Samtliga 15 ställde upp på undersökningen.  
 

2.4 Utformande av enkät 
Enkäten, se bilaga 2, utformades med frågor försedda med fasta svarsalternativ efter förslag från 
Trost (2001) Svarsalternativen ska vara uttömmande, dvs täcka hela dimensionen och inte 
endast delar av den. I enkäten ingick bland annat frågor om i vilken utsträckning eleverna 
upplevde att deras lärare hade varit intresserade av ämnet matematik, dels under tidigare år, 
årskurs 1-6, dels på högstadiet. De fick svara i en femgradig skala där siffran 5 stod för 
intresserad och siffran 1 för inte intresserad. Frågorna bestod av korta formuleringar och ett 
enkelt språk.  
 

2.4.1 Validitet och reliabilitet 
Reliabiliteten hos en undersökning visar hur pålitliga mätningarna är. Med reliabilitet menas att 
en mätning vid en tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad mätning. I fråga om enkäter 
kan svåra ord eller krångligt utförd enkät ge missförstånd som leder till låg reliabilitet. Inom 
begreppet reliabilitet finns komponenten kongruens. Kongruens rör sig om likhet mellan 
frågor som avses mäta samma sak. Vid enkätundersökningar är kongruens relevant. Man ställer 
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ett antal frågor om ungefär samma företeelse för att kunna få med alla dess nyanser och sedan 
kan man göra index med de likartade frågorna som element. 
 
Vid en undersökning måste dessutom insamlad data vara valida, dvs vara relevanta för 
frågeställningen. (Halvorsen, 1992) Hög validitet innebär att frågan mäter det den är avsedd att 
mäta.  Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validitet. (Lundahl och Skärvad, 1999)  
 

2.4.2 Tolkning av data 
Analysen av data handlar om att kategorisera de insamlade informationerna i syfte att beskriva 
det som hittats. Hur långt man ska gå i dataanalysen beror på syftet med undersökningen. I den 
enklaste formen handlar analysen om att ge en siffermässig beskrivning av problemställningen 
men vanligtvis är syftet att komma fram till rimliga förklaringar till de observerade fenomenen 
företeelserna och att öka förståelsen av samhällsförhållanden. Enligt Halvorsen (1992) syftar 
dessutom tolkningen av de resultat eller slutsatser man kommit fram till att ge alternativa 
förklaringsmöjligheter eftersom de resultat forskaren nått alltid kan tolkas på olika sätt. 
Slutsatsen är därför alltid behäftad med viss osäkerhet. Förklaringen man kommer fram till kan 
vara substantiell eller metodologisk där en substantiell förklaring innebär att resultatet förklaras 
utifrån egenskaper hos de fenomen som studerats. Tolkningar av substantiell art bör ske utifrån 
de teorier som utgåtts ifrån vid utformandet av problemställningen där de empiriska resultaten 
stärker teorins trovärdighet.   
 

2.4.3 Matematisk analys av enkätsvaren 
Mätvärdena som togs fram genom enkäten uppfyllde inte kriterierna för att analyseras med 
någon statistisk metod. Istället jämfördes vissa frågor parvis endast genom att beakta skillnaden 
på medelvärden (fråga 4 mot fråga 6 och fråga 5 mot fråga 7). I andra fall (frågorna 8 till 11), 
lämpade sig inte frågorna att matchas mot varandra. I dessa fall har vissa antaganden gjorts och 
en del slutsatser dragits som redovisas i samband med den numeriska redovisningen. Samtliga 
numeriska mätvärden redovisas grafiskt i stapeldiagram. 
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3 IV – Individuella programmet  
I detta kapitel beskrivs bland annat vad det individuella programmet är för något, bakgrunden till att det 
uppstod, vilka elever som går där samt hur undervisningen där, främst inom matematik, går till.  

3.1 Bakgrund 
1991 fattade riksdagen beslut om en gymnasiereform. Denna reform innebar bland annat att 
förutom 16 nationella program skulle ungdomar av sina hemkommuner erbjudas ett 
individuellt program (IV). För varje individuellt program skulle finnas en plan som garanterade 
eleven att fullfölja sin utbildning enligt den plan som fanns när utbildningen startades. 
Förordningen om IV trädde i kraft den 1 juli 1992. Det kommunala uppföljningsansvaret för 
16-17 åringar upphörde därmed och ersattes av en skyldighet för kommunen att erbjuda alla 
ungdomar gymnasieutbildning fram till den 30 juni det år de fyllde tjugo år. (Skolverket, 2001) 
 
Motiven för IV var kompensatoriska för de elever som saknade tillräckliga kunskaper, 
motivationsskapande/vägledande för de elever som var omotiverade för studier eller osäkra i sitt 
studieval och stödjande för de elever som inte tagits in eller avbrutit sin gymnasieutbildning. 
Under 1999 kom flera förändringar i skollagen och gymnasieförordningen gällande IV. Bland 
annat kom bestämmelsen om programriktat individuellt program (PRIV). Det blev också 
möjligt att inom ramen för ett individuellt program utfärda betyg för ämnen lästa enligt 
grundskolans kursplaner. (Skolverket, 2001) 
 

3.1.1 Vad är IV? 
Det individuella programmets främsta syfte är att förbereda eleven för vidare studier på ett 
nationellt eller specialutformat program. Programmet ska även kunna möta elevers speciella 
utbildningsbehov. (Skollagen kap 5, 4b§) Till skillnad från de nationella programmen har det 
individuella programmet inget programmål i form av någon förordning eller författningsmässig 
reglering i form av gymnasiepoäng eller fastställda ämnen och kurser som ska ingå i 
programmet. Kommunerna kan därmed utforma programmet utifrån dess övergripande 
målsättning. I skollagen och gymnasieförordningen regleras även programmets innehåll och 
längd samt föreskrifter gällande betygssättning och rättighet att fullfölja utbildningen.  
 
Enligt gymnasieförordningen har en elev som genom studier på ett individuellt program fått 
betyg i ett ämne i grundskolan rätt att få ett nytt slutbetyg från grundskolan. Rektor i 
gymnasiet ska utfärda det nya slutbetyget. (GyF kap 7, 8§) 
 

3.1.2 Vem går på IV? 
De flesta av eleverna går på IV för att de inte nått målen i svenska, engelska och/eller 
matematik på grund av olika inlärningshinder. De har många gånger sociala och emotionella 
hinder för att ett lärande skall kunna ske. Det finns även elever som har fysiska och/eller 
psykiska funktionshinder. Elever som har svårigheter att lära sig teoretiskt har i grundskolan 
ofta ej nått matematikmålen för årskurs nio. (Skolverket, 2001) 
 
Inom individuella programmets verksamhet ingår bl.a. elever med koncentrationssvårigheter 
och elever med olika diagnoser. Dessa elever har ojämn och varierande kunskapsprofil och kan 
ha olika inlärningsstil. Exempelvis kan eleven ha mycket goda kunskaper inom praktiska 
områden men mer eller mindre svårt att lära sig teoretiskt. Det finns också elever med goda 
teoretiska kunskaper men som på grund av sin sociala situation/skolfobi/autistiska drag ej har 
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kunnat delta i skolarbetet på högstadiet. Dessutom finns ett fåtal elever, som är formellt 
behöriga men som inte kommit in på ett sökt program pga. för lågt jämförelsetal, de har inte 
stått sig i konkurrensen av ett mindre antal platser. (Skolverket, 2001) 
 

3.1.3 Målet med IV 
Målen med att gå på IV varierar; varje elev har sina egna mål. De flesta vill gå nationellt 
program, andra har inte målet att gå ungdomsgymnasium utan dessa ska vidare till Komvux 
eller Folkhögskola. Det finns också ett antal elever som behöver annan åtgärd i kommunens 
regi. Det första eleverna måste klara är godkända betyg i svenska, engelska och matematik. 
Lärarnas uppdrag är att rusta eleverna så de blir behöriga i dessa ämnen. (Skolverket, 2001) 
 

3.1.4 Matematikundervisning på IV-programmet 
Under detta avsnitt beskrivs hur matematikundervisningen på IV-programmet går till utifrån 
ett projektarbete som tre lärare på IV-programmet har gjort. Lärarna anser att utmaningen med 
att arbeta med elever på IV är att de jobbar individuellt med det som eleverna behöver, allt från 
baskunskaper som de inte tillägnat sig tidigare, till förstärkning och utveckling av befintliga 
kunskaper, vilket kan leda till höjning av betygen. Många elever behöver få tillbaka tilliten till 
både skola och vuxna och lärarna arbetar också mycket med att eleverna ska känna lusten till 
att lära sig teoretiska kunskaper.  
 
Innan eleven börjar på IV har lärarna träffat grundskolorna vid planerade överlämnande-
konferenser. Mötena ger en bra bild över hur det tidigare arbetet med eleverna gått till samt 
vad som gått bra och mindre bra. Detta sker med fokus på eleverna, lärandet och 
undervisningsmiljön, inte enbart på specifika ämnen. Övriga överlämnanden läses i början av 
höstterminen. Utifrån dessa dokument samt betygskatalogerna fås en överblick av hur 
matematiken fungerat ur lärarnas perspektiv. Exempelvis om eleven haft godkänt fram till jul, 
om de har läst i en liten grupp, enskilt eller om de enbart saknar vissa delar av ämnet. Detta är 
sedan till hjälp vid det kommande samtalet med eleven som sker under de två första veckorna 
på höstterminen.  
 
Vid elevsamtalen diskuteras hur grundskolan har fungerat, vad som gjort att eleven inte nått 
målen, vilket sätt de tycker om att arbeta på och vad som har varit bra och mindre bra under 
grundskoletiden. Det tas även upp vad eleven anser lärarna kan göra för att hjälpa dem nå 
målen och vad de själva kan göra/förändra för att nå de mål de har med att börja på IV-
programmet. Under dessa samtal får eleverna också en bild av hur matematikundervisningen 
går till och ibland visas vilka läromedel som finns att tillgå och övrigt material som går att 
arbeta med, exempelvis byggmatematik för elever som vill gå byggprogrammet.  
 

3.1.4.1 Målfokusering 

De mål som arbetas mot är, förutom elevernas personliga, de kursmål som finns för årskurs nio. 
De flesta elever klarar detta på ett år men en del behöver två eller tre år. Eleverna sätter själva 
upp sina mål och sedan upprättar lärarna tillsammans med eleven en individuell studieplan som 
eleven även skriver under som gäller för den tid de är på IV. Dokumentet är utgångspunkten 
för undervisningen och är ”levande”, dvs ändras vid behov i samförstånd med eleven.  
 
Under de första veckorna får alla elever arbeta med taluppfattning, de fyra räknesätten samt lite 
problemlösning. Detta material går lärarna sedan igenom med eleverna för att utröna vad som 
gått bra och om det är något som de känner att de behöver träna mer på. När eleverna har 
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räknat färdigt dessa grundläggande uppgifter och de är rättade, med eller utan elevens 
medverkan, så introduceras målöversikten. Målöversikten kan även kallas arbetsschema och är 
ett blad med de områden som kommer att arbetas med under året på IV för att eleven ska få 
godkänt i matematik. De elever som redan är godkända i matematik kan välja att räkna för att 
repetera eller börja läsa matematik A. De elever som har som mål att utvecklas i matematik, för 
att de inte anser att de kommer att hinna bli klara med matematiken under ett år på IV, får 
också arbeta utifrån målöversikten men oftast med annat material än boken, beroende på vad 
de vill och hur långt de hunnit med matematiken. Arbetar eleverna utifrån boken är det 
antingen med förstorade sidor och/eller med mindre tal åt gången eller så jobbar de med målen 
utifrån andra böcker och på en annan nivå. Målöversikten fungerar sedan så att när de är klara 
med ett kapitel och gjort prov på det får de skriva in att de är klar med ytterligare ett delmål. 
Översikten är ett viktigt stöd för eleverna i deras arbete att uppnå sina mål i matematik. 
Eleverna ser konkret och tydligt hur mycket de har avverkat av kursen samt hur de har klarat 
sig.      
 

3.1.4.2 Arbetsgång 

Vilken del av matematiken eleverna ska börja arbeta med får de välja själva. De allra flesta väljer 
dock att följa den arbetsgång som finns på arbetsschemat. Det finns även moment som inte 
boken tar upp, men som ändå kan vara en del av målet. Dessutom finns annat arbetsmaterial än 
själva matteboken som kan användas för att nå de olika delmålen, tex vardagsmatematik och 
byggmatematik. En elev kan välja att endast repetera blandade uppgifter från en bok och sedan 
göra proven. Den elev som har som mål att utvecklas inom matematik och som under sin 
grundskoletid har arbetat med matematikblad och vill fortsätta på samma sätt, väljer som de 
andra vad han/hon vill arbeta med och får sedan prova på olika material på olika nivåer. 
Föredrar en elev att arbeta muntligt med matematiken utförs även proven till största del 
muntligt.  
 
Förutom att arbeta med de olika arbetsområdena (delmålen) och det material som eleverna 
själva valt (oftast boken) brukar inslag av ”veckans värsting”, en problemlösning som löses 
tillsammans eller enskilt, mattekryss eller annat som kan vara till nytta samt ge eleverna något 
att fundera över, också finnas med i undervisningen. Detta kan tex vara att räkna ut sin egen 
budget eller att räkna ut var det är billigast att ta körkort eller läsa av ett uttagskvitto från en 
bankomat och få fram rätt saldo. Värt att notera är att det inte bara är eleverna utan även lärare 
och assistenter som arbetar mot samma mål. Utifrån problem som eleverna stöter på under 
arbetets gång diskuteras matematik och det ses som positivt att eleverna hittar problem vilket 
innebär en möjlighet att få ny kunskap. Eleverna blir ofta lite irriterade när lärarna anser att 
problem är kul men brukar förstå vad som menas med det efter ett tag och då kan de ofta hålla 
med.   
 
Ett annat val som eleven måste ta ställning till är om deras önskan är att nå målet godkänt eller 
om det är att nå ett av delmålen inom en viss tidsram. Detta kan de själva påverka. Eftersom de 
ofta har en granska brokig och komplicerad skolgång bakom sig och inte är vana att ta ansvar 
över sina studier eller över lektionerna diskuteras även sådant under lektionerna.   
 
Grundtanken vid undervisningen i matematik är att eleven ska få tillit och tilltro till sig själv 
och de kunskaper som de redan har. Det är viktigt att betona för eleven att de redan har en hel 
del kunskaper i matematik fastän de ännu ej nått målen för årskurs nio. För att eleverna ska 
stärkas i sin tilltro används mycket beröm i den nära situationen med eleverna. Till stöd för 
detta pedagogiska förhållningssätt finns bland annat teorier om lärande av Vygotskij.  
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Alla tal och lösningar som eleverna presenterar diskuteras med eleverna. Frågor som ställs till 
eleverna är:  

⋅ Hur tänkte du här?  
⋅ Hur tycker du att vi ska lösa problemet?  
⋅ Vad vill de i problemet att du ska ta reda på?  

 
Eleverna uppmanas att använda sitt eget språk för att förklara hur de tänker och omformulera 
matematiska problem med sina egna ord. Det är viktigt att fokusera mycket på de kunskaper 
som eleven redan har och försöka få eleven att känna sig stolt över de kunskaper som han/hon 
faktiskt har.  
 

3.1.4.3 Provsituationen 

För de elever som har som mål att få G eller högre betyg finns möjligheten att få arbeta mycket 
med prov, eftersom många elever säger sig inte komma ihåg något, får ”hjärnsläpp” vid 
provsituationer. Detta stämmer ofta till viss del då lärarna säger sig se att eleven har kunskaper 
inom området som de håller på med men när det blir prov får de nästan inga poäng. Vad är då 
motivet till att ha prov när läraren redan vet att eleven kan?  Ja, målet är att hitta en metod som 
gör att eleven kan klara ett prov utan att få ”hjärnsläpp”. Ofta går det att hitta en metod som 
passar så pass bra att eleven kan prestera mycket bättre än tidigare och på så sätt nå sitt mål, dvs 
få godkänt. Problemet är att det är lättare på IV-programmet för lärarna att se när eleven är 
klara med ett kapitel och redo att gå vidare eftersom man arbetar i små grupper. När eleven 
sedan kommer till gymnasiet och är i en klass med närmare trettio andra får de inte samma 
chans, därför vill man förbereda eleverna inför detta.  
 
Kan man då räkna ett prov på mer än ett sätt? Som lärare på IV-programmet ser det så är även 
själva provsituationen en del av inlärningsprocessen. Det diskuteras därför mycket med eleverna 
om vad som sker vid själva provsituationen, vad de kommer fram till, vilka svårigheter som de 
stött på, hur man kan åtgärda svårigheterna samt hur de kan undvika att göra vissa fel om igen. 
Lärarna försöker göra eleverna medvetna om att provet är deras egna och att de själva kan göra 
mycket för att få ihop poäng. De vill även göra eleverna uppmärksamma på vilka val de gör 
och dess konsekvenser samt hur de själva kan förändra matematikundervisningen, 
inlärningsmiljön och provsituationerna. Eleven kan t.ex. inte sitta och prata med kompisen och 
sedan lämna in ett prov som inte är gjort. Den hjälp som kan erbjudas vid eller inför ett 
provtillfälle är att råda eleverna att sätta sig där det är så lugnt som möjligt, påminna att de har 
med sig de saker de ska använda, att de kan lägga för ett papper så att de bara ser ett tal åt 
gången och att eleven tar sig tid att gå igenom provet innan de lämnar in det.  
 

3.2 Politiska partiers åsikter om IV-programmet 
År 2002 ansåg Tomas Östros, dåvarande skolminister från Socialdemokraterna, att det var 
ohållbart att nästan 15 % av alla förstaårselever på gymnasiet gick på IV-programmet, något 
som var tänkt för några få skoltrötta elever. Han ville avskaffa programmet redan då, vilket då 
även en majoritet i riksdagen ville. Idag däremot anser Socialdemokraterna att programmet bör 
vara kvar. De skriver på sin hemsida (Socialdemokratiska arbetarepartiet, 2005) att kvaliteten 
inom framförallt yrkesutbildningarna och IV programmet måste förstärkas så att fler elever 
fullföljer sina gymnasieutbildningar. De tillägger dock att kvalitetsförstärkningen på IV-
programmet sker först när det finns ekonomiskt utrymme. Kvalitetsförbättringen handlar främst 
om att kunna ge eleverna utbildning på heltid.  
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Miljöpartiet anser att IV-programmet behöver utvecklas så att det möter elevens behov, på den 
nivå där eleven är. De anser att det kan kombineras med ett lärlingsprogram, vilket de drev 
igenom i senaste gymnasiepropositionen. (Miljöpartiet, 2005) Vänsterpartiet vill att IV-
programmet i gymnasieskolan avskaffas och att det istället införs specialutformade nationella 
program med förbättrad och utökad stödundervisning och individuellt anpassad undervisning. 
(Vänsterpartiet, 2005) 
 
När det gäller de borgerliga partierna så har det tidigare framgått att Folkpartiet vill avskaffa IV-
programmet på gymnasiet och föra resurserna till grundskolan. (Folkpartiet, 2005) 
Centerpartiet vill på sikt avskaffa det (Centerpartiet, 2005) och Kristdemokraterna vill att IV-
programmet skulle få finnas kvar (Kristdemokraterna, 2005). Hur Moderaterna ställde sig till 
IV-programmets framtid framgick tidigare inte på deras hemsida, de skrev endast att de ville 
”röja upp i regeringens skollagsröra”. 
 
I den färska rapporten Mer kunskap – en modern utbildningspolitik, som kom 20 februari 2006, 
utgiven av den borgerliga alliansen för Sverige (Moderata samlingspartiet, 2006), ställer sig de 
borgerliga partierna bakom idén att IV-programmet på sikt bör avskaffas i sin nuvarande form. 
Dock anser de att man bör ändra skollagen så att fristående gymnasieskolor från och med 
höstterminen 2006 ska kunna erbjuda utbildning på individuellt program. De anser inte att det 
individuella programmet hittills har fungerat som en brygga till ordinarie gymnasiestudier som 
det var tänkt att göra. De menar att det individuella stödet till elever som inte når målen måste 
utvecklas och tidigareläggas och att det individuella programmets resurser stegvis bör överföras 
till grundskolan. Eftersom det alltid kommer att finnas behov av individuellt anpassad 
utbildning för elever som kommit till Sverige sent under sin skolgång, tycker de att stöd till 
dessa elever skall utvecklas.  
 

3.2.1 Kommunala skillnader 
Lunds kommun satsar på IV-programmet som inför höstterminen 2006 ska få 2,5 miljoner av 
staten och 470 000 kronor av Lunds kommun. Då ska även alla elever få undervisning på 
heltid. Ett beslut som politiker både från Vänsterpartiet och från Moderaterna är nöjda med. 
(Sydsvenska dagbladet, 2005) I Luleå däremot blir det inget av den statliga satsningen på IV 
programmet. Kommunalrådet Karl Petersen menar att skolan i Luleå får långt större insatser än de 
riktade medlen ändå. (NSD, 2005)
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4 Teori  
I detta kapitel återfinns den teori som ansetts relevant och ligger till grund för uppsatsens syfte.  

4.1 Motivation 
Motivation definieras gärna som det som orsakar aktivitet hos individen, det som håller denna 
aktivitet vid liv och det som ger den mål och mening. Det handlar, i bästa fall, om hur känslor, 
tankar och förnuft flätas samman och ger färg och glöd åt våra handlingar. Tyvärr används 
ordet kanske ofta i negativa sammanhang, till exempel om en bråkig skolklass som kallas 
omotiverad, eller om en brottslings motiv. (Imsen, 2000) 
 
Det finns elever som har motivation i överflöd. Deras intresse för att förkovra sig är närmast 
oändligt. De är flitiga och gör ingenting halvdant och de njuter av bekräftelsen de får för sina 
arbetsinsatser. Sedan finns där givetvis motsatsen, elever som gömmer sig i sitt skal, övertygade 
om att alla andra är duktigare än dem själva, ofta rädda att göra bort sig. Enligt Stendrup (2001) 
är en god lärare en viktig motivationshöjande faktor, men långt ifrån det enda som spelar in.  
 
Motivation kan ses som en mycket komplex funktion, som kan ha så varierande ingredienser 
som nyfikenhet, glädje, plikt, frustration, förväntningar, utmaning, drifter och belöning. Gamla 
föregångare inom behaviorismen som Edward Lee Thorndike och Burrhus Fredric Skinner såg 
individen som ett slags funktion, där stimulus stoppas in och respons kommer ut. De menade 
att vi inte kan observera en annan människas tankar och då kan vi inte heller använda tänkande 
som ett vetenskapligt begrepp. Just Thorndike kom fram till den ståndpunkten att belöning är 
långt mer effektivt än bestraffning, vilket Skinner senare visade med sina försök med råttor. 
(Imsen, 2000) 
 

4.2 Lotsning 
Begreppet lotsning introducerades av Ulf P Lundgren 1972 i hans doktorsavhandling och är en 
träffsäker benämning på vad som händer i många undervisningssituationer. Stendrup (2001) 
diskuterar begreppet vidare. Lotsning innebär att eleven inte använder sin egen kreativitet och 
reflekterar över det matematiska problemet, utan med hjälp av läraren eller en förenklande 
omständighet i boken kommer på hur man skall lösa uppgiften. Lotsning inträffar till exempel 
när undervisningssituationen är stressad för läraren och/eller eleven. Eleven lyckas med ledande 
frågor förmå läraren att tala om hur uppgiften skall lösas, eller att läraren upplever att denne har 
sån tidsbrist att han/hon i princip säger svaret rakt ut. Begreppet strukturell lotsning kan användas 
då olika läromedels layout, kapitelrubriker och annat signalerar till eleven hur denne skall lösa 
uppgifterna. Eleven kan då härleda problemet med hjälp av icke-matematisk struktur. I 
grundskolans senare år förekommer så kallad facitlotsning. För att hinna lösa så många uppgifter 
som möjligt använder eleven facit för att få grepp om hur uppgiften skall lösas.  
 

4.3 Den proximala zonen 
Vygotskij såg på inlärning och utveckling först och främst som ett resultat av samspel, 
företrädesvis som ett socialt samspel. Han menade att människan föds in i en bestämd kulturell-
, ekonomisk- och social miljö vilket medför bestämda eller givna möjligheter och 
begränsningar för utveckling. Vygotskij hade en dynamisk syn på pedagogens roll och var 
mycket kritisk till dem som hävdade att barn utvecklas i sin egen takt. För honom var dialogen 
och samspelet centrala begrepp i all inlärning. Detta gällde inte bara mellan barn och vuxna 
utan även samspelet/dialogen barn – barn. Drivkraften till elevens handlande ligger i relationen 
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mellan elev och vuxna i omvärlden. Det intressanta är således inte var eleven befinner sig idag 
utan var eleven skulle befinna sig om denne fick hjälp. (Imsen, 2000) 
 
Utgångspunkten är att förstå människors handlande i samhälleligt bestämda verksamheter. 
Enligt Vygotskijs teorier är barn i stånd att utföra en handling i samspel med andra, långt innan 
det ensamt kan utföra handlingen. Detta beror på att utvecklingen sträcker sig från det sociala, 
till det individuella. Tillvägagångssättet blir alltså först med hjälp, sedan utan. Skillnaden mellan 
dessa zoner, som Vygotskij beskriver, kallas den proximala utvecklingszonen.(Imsen, 2000)  
 

Den 
proximala 
zonen 

Gräns för vad 
eleven kan klara av 
utan hjälp 

elever 

Gräns för vad 
eleven kan klara av 
med hjälp 

 
 

4.4 Matematik och självkänsla   
Stendrup (2001) menar att man kan särskilja två olika lärandeprofiler för matematik hos elever. 
Dels finns det elever som har lätt för sig med matematiken, vi kan kalla dem 
matematikbegåvade. Det är elever som redan är utrustade med ett språkligt förhållningssätt till 
matematik. De liksom ser med siffror och matematiska begrepp. De kan tidigt argumentera 
med matematik, eller åtminstone argumentera självsäkert för sitt tänkande. Men det är främst 
den andra gruppen, dem som har den språkliga kommunikationen i och om matematiken som 
avgörande för lärandet, som detta arbete handlar om. Tyvärr förblir ofta matematiken för 
många av dem en gåta. 
 
Att ha problem med att förstå matematik är en så accepterad tolkning att det är svårt att tänka i 
andra banor, såsom kring vilka effekter på självkänsla och självförståelse själva undervisningen i 
matematik kan ha. Utöver det blir även en negativ uppfattning om sig själv som lärande person 
i matematik en effektiv barriär mot att återvända till matematiken i vuxen ålder. En negativ 
känsla till matematiken som tyvärr även kan ”smitta socialt” till omgivningen och kommande 
generationer. Det är mycket svårt att med undervisning rå på vuxnas negativa självförståelse i 
matematik, så som den överförs på barnen. Det räcker inte att tillsammans med föräldrarna 
konstatera att barnet kanske har samma problem och förutsättningar att lära sig matematik som 
föräldrarna själva hade, och att det inte behöver finnas några genetiska samband. Det är som 
många andra gånger svårt att lära gamla hundar att sitta och det är svårt att nå fram med 
informationen till föräldrarna, och många gånger projicerar de sina egna nederlag på barnen. 
Allt är i sin ordning med att barn identifierar sig med sina föräldrar, även om det ur lärande 
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perspektiv kan vara av ondo att barn är lojalare mot sina föräldrar än mot sin lärare. När 
djupare lager av föräldrarelationen sätts på prov av läraren, så brukar barns naturliga lojalitet 
med sina föräldrar visa sig. Att föräldraattityder har konsekvenser för elevernas lärande råder det 
inget tvivel om. (Stendrup, 2001) 
 
Anna Sierpinska, som nyligen utsågs till hedersdoktor på Luleå tekniska universitet, grundar 
mycket av sin forskning om det dåliga självförtroende många studenter har när det gäller 
matematik och sina mattekunskaper. Hon menar att många gånger beror detta dåliga 
självförtroende på vanligt förekommande föreställningar som att matematik per definition är 
svårt, och det är inte ovanligt att studenter som misslyckas med en uppgift direkt konstaterar att 
det beror på att de inte är ”intelligenta nog”. Matematik framkallar negativa känslor hos många 
människor, och det är ett faktum som lärare i matematik måste ha med sig när han eller hon 
lägger upp sin undervisning. I intervjuer som gjorts med studenter; om deras syn på och 
relation till ämnet matematik, beskriver de allra flesta ämnet som svårt. (Högtrycket, 2005) 
 
Anna Sierpinska anser detta intressant av flera skäl, inte minst eftersom andra ämnen beskrivs 
efter en helt annan skala, som exempelvis intressanta eller ointressanta. Många studenter anser 
inte heller att matematiken är relevant för deras studier eller framtida yrkesval. En student skrev 
till och med att han inte vill tänka på hur många människor som gett upp sina 
framtidsdrömmar på grund av att det krävdes omfattande mattestudier för att nå dit. En av 
Sierpinskas slutsatser är att den frustration många studenter känner inför ämnet matematik 
handlar om att de upplever att de tappar kontrollen, något som är särskilt utmärkande hos äldre 
studenter. När de studenter som gillar matte får frågan varför de gillar det, handlar 
beskrivningarna mycket sällan om att matematik är användbart eller nyttigt, däremot handlar 
svaren om att studenten tycker om att få ett problem att lösa, eller att de uppskattar den 
ordning och logik som är utmärkande för matematiken. (Högtrycket, 2005) 
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5 Analys  
I detta kapitel redovisas resultaten från den utlämnade enkäten och teori och empiri jämförs.  
 

5.1 Enkät 
En enkät, se bilaga 2, utformades utifrån det som tagits upp under metodkapitlet. Den delades 
ut till elever på IV-programmet på Bergnässkolans gymnasium i Luleå. Sammanlagt 15 elever 
deltog i undersökningen varav åtta var pojkar och sju var flickor (fråga 1). 13 av eleverna att de 
gick första året, medan två stycken gick andra året (fråga 2). Av dessa var det endast två stycken 
som hade fått godkänt slutbetyg i matematik från grundskolan.   
 
Värt att nämna är att av de 15 som deltog var det endast två som hade fått ett godkänt slutbetyg 
från nionde klass i ämnet matematik (fråga 3). Enkäten innehöll sammanlagt elva frågor. 
Frågorna 4-7 var så formulerade att de fick svara med numeriska värden mellan 1-5, där 5 var 
intresserad och 1 inte intresserad. Frågorna 8 och 9 var även de formulerade så att de fick svara 
med numeriska värden mellan 1-5. Här betydde 5 att de instämde helt och 1 inte alls, i att 
matematiken varit för svår vid olika tillfällen. Frågorna 10 och 11 var även de enligt samma 
numeriska modell. Här stod 5 för att de instämde helt och 1 inte alls, i att matematiken 
kommer att bli viktig i dess framtida studier och yrkesliv.  
 
Frågorna 4 och 6 handlade om hur intresserade elevernas lärare varit av matematik, dels i 
årskurs 1-6 (fråga 4), dels på högstadiet (fråga 6), där 1 stod för att eleven inte instämde alls i att 
läraren varit intresserad och 5 för att det de instämde helt.  

Fråga 4 & 6

0
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7

1 2 3 4 5

grad av intresse

antal

 

• Ljusa staplar står för grad 
av intresse för matematik 
bland lärare årskurs 1-6. 

• Mörka staplar står för grad 
av intresse för matematik 
bland lärare på högstadiet. 

Figur 5.1 Jämförelse mellan fråga 4 & 6 
 
Ur de grafiska tolkningarna av diagrammen, kan utläsas en markant skillnad på frågorna. 
Medelvärdet för fråga 4 är 2.73 (ljusa staplar) medan medelvärdet för fråga 6 ligger på 4 (mörka 
staplar). Eleverna ansåg att deras lärare i årskurs 1-6 inte var speciellt intresserade av matematik 
och att det fanns ett större intresse på högstadiet.  
 
Frågorna 5 och 7 handlade om hur intresserade eleverna ansett att deras lärare varit av att de 
skulle förstå matematiken, där 1 var att de inte instämde alls och 5 var att de instämde helt att 
de varit intresserade av att de skulle lära sig. 
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Fråga 5 & 7
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• Ljusa staplar står för grad av 
intresse för att eleven ska 
förstå matematik bland lärare 
årskurs 1-6. 

• Mörka staplar står för grad av 
intresse för att eleven ska 
förstå matematik bland lärare 
på högstadiet. 

Figur 5.2 Jämförelse mellan fråga 5 & 7 
 
Här är inte skillnaden mellan medelvärdena så markant, medelvärdet är 3.6 på fråga 5 (ljusa 
staplar) och 3.94 på fråga 7 (mörka staplar). Dock kan en viss skillnad utläsas där eleverna tyckt 
sig märka mer intresse att de skulle förstå hos lärarna på högstadiet. 
 
Fråga 8 handlade om hur svår eleverna uppfattade matematiken på grundskolan, där 1 var att 
de inte instämde alls att matematiken var för svår och 5 var att de instämde helt att 
matematiken var för svår. 
 

Fråga 8
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Figur 5.3 Fråga 8 
 
Märk väl att fast det var fyra som instämde helt att matematiken inte var för svår på 
grundskolan, så var det bara två av eleverna som hade godkänt betyg med sig från grundskolan. 
Det kan tyda på att matematiken ansetts vara mer tråkig än svår.  
 
Fråga 9 handlade om hur svår eleverna upplevde matematiken på IV, där 1 var att de inte 
instämde alls att matematiken på var för svår och 5 var att de instämde helt att matematiken var 
för svår.  

Fråga 9
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Figur 5.4 Fråga 9 
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Noterbart även här är att en stor majoritet av de tillfrågade inte upplever IV-matematiken som 
svår. 
 
 
Fråga 10 handlade om hur viktig de trodde att matematiken kommer att vara inför 
kommande studier, där 1 var att de inte instämde alls att matematiken kommer att vara viktig 
inför kommande studier och 5 var att de instämde helt att matematiken kommer att vara viktig 
inför kommande studier. 

Fråga 10
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Figur 5.5 Fråga 10 
 
En stor majoritet av eleverna tror att ämnet matematik kommer att vara viktig inför deras 
kommande studier, något som bör kännas frustrerande för dem, då många av dem har 
uppenbarliga problem med ämnet då de inte klarat av ett godkänt betyg i slutbetyg från 
grundskolan. 
 
Fråga 11 handlade om hur viktig de trodde att matematiken kommer att vara inför det 
kommande yrkeslivet, där 1 var att de inte instämde alls att matematiken kommer att vara 
viktig inför kommande yrkesliv och 5 var att de instämde helt att matematiken kommer att 
vara viktig inför kommande yrkesliv. 
 

Fråga 11
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Figur 5.6 Fråga 11 
 
Både fråga 10 och 11 visar på att eleverna anser att matematiken kommer att spela en roll i 
deras framtid. Vid matchning av frågorna 5 och 7, kan vi se att dessa elevers högstadielärare 
varit betydligt mer intresserade av matematik, men dock har det inte varit någon skillnad på 
hur intresserade de varit att eleverna ska lära sig. Noterbart är att av eleverna var det åtta som 
inte instämde alls att matematiken på IV är svår, jämfört med fyra stycken som ansåg detsamma 
om grundskolematematiken, trots att det är samma matematik. Detta kan tänkas bero på att 
matematiken anses lättare på grund av andra undervisningsformer och/eller -miljö. 
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5.1.1 Jämförelse enkät och hypotes 
Jämförelsen mellan enkätresultatet och nollhypotesen ”Det finns inget samband mellan elevers 
intresse och kunskap om matematik och hur intresserade deras lärare på grundskolan varit av ämnet” visar 
att det empiriska materialet stöder den formulerade hypotesen.  
 
Eftersom nollhypotesen kan förkastas betyder det att tilltron till den ursprungliga hypotesen har 
stärkts. Således kan det accepteras att: 
 
Det finns ett samband mellan elevers intresse och kunskap inom ämnet matematik och hur intresserade 
deras lärare på grundskolan varit av matematik. 

5.2 Den proximala zonen och lotsning 
Den proximala zonen, det centrala begreppet hos Vygotskij, innebär att eleven har en 
möjlighet att utvecklas från den faktiska utvecklingsnivån inom något område till en högre 
utvecklingsnivå. Elever och lärare är alltid engagerade i ett socialt samspel, där läraren försöker 
hjälpa eleven att utvecklas genom att instruera eleven men effekten av den instruktionen beror 
på elevens nuvarande nivå av handling och tänkande. Detta är i sin tur en produkt av elevens 
tidigare utveckling och erfarenhet. Inom det av Vygotskij benämnda närmaste 
utvecklingszonen är där introduktion av nya moment visas och förklaras varefter eleven själv får 
försöka på egen hand, dvs använda det som eleven kunde göra tillsammans med läraren 
tidigare.  Detta förutsätter en mycket dynamisk och krävande lärarroll. Dialogen, det nära 
samtalet och samspelet är det arbetssätt som är en av grundförutsättningarna för en lärare på IV-
programmet. Att vara lyhörd för elevernas mycket särskiljande tankesätt anses som en annan 
grundsten i verksamheten. Eleverna har under sin skoltid utarbetat egna tankestrategier som 
inte alltid påminner om våra tankestrategier. De har helt enkelt fått utveckla sina egna strategier 
för att överleva i en värld som inte så ofta har förstått dem.  
 
Problem som kan ses vid diskussion av begrepp som lotsning och bogsering är att det innebär 
att eleven faktiskt inte lär sig. De lyckas leverera ett svar, det är allt. På IV-programmet går det 
en del elever som sedan grundskolan är så vana att ha en assistent, att de i princip inte förmår 
göra någonting då det inte sitter någon lärare bredvid dem, något som knappast kan ses som 
hållbart. 
 

5.3 Matematik och självkänsla  
Som beskrivits i teorikapitlet menar Anna Sierpinska att många gånger beror ett dåligt 
självförtroende på föreställningen att matematik per definition är svårt och att elever som 
misslyckas med en uppgift direkt konstaterar att det beror på att de inte är intelligenta nog. Att 
matematik framkallar negativa känslor hos många människor är ett faktum som lärare i 
matematik måste ha med sig när han eller hon lägger upp sin undervisning. Enkätstudien visar 
att eleverna ansett att deras lärare speciellt i årskurserna 1-6 inte verkat intresserade av 
matematik eller själva tyckt att det var svårt. Detta leder till att läraren, som är en förebild, för 
eleverna visar att det inte är intressant med matematik, även om det är omedvetet. Många 
elever anser inte heller att matematiken är relevant för deras studier eller framtida yrkesval. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras hur resultatet stämmer överens med arbetets syfte samt vilken reliabilitet och 
validitet arbetet har. Dessutom ges kommentarer till fortsatt arbete inom området.  
 
Att behöva få hjälp med allt är inte uppbyggande för självförtroendet. Matematik anses vara 
centralt att kunna i många sammanhang och att känna att man har problem med matematik 
leder lätt till en negativ intellektuell självbild. Skolmatematiken spelar därmed en viktig roll vad 
det gäller elevers intellektuella självförståelse och självkänsla. Det blir lätt till en självuppfyllande 
profetia att känna sig misslyckad. Har en elev inte förstått och tillägnat sig matematiska begrepp 
har det inte endast intellektuella utan också sociala konsekvenser menar Stendrup (2001). Detta 
eftersom matematiska begrepp ofta används i tex massmedia för att referera till fenomen av 
allmänt intresse. Att tillägna sig begrepp är med andra ord att intellektuellt kunna och ha 
möjlighet att delta i ett gemensamt tänkande och inte minst att ge uttryck för ett eget 
tänkande.  
 
Eftersom ett flertal av eleverna inte ansåg att matematiken på grundskolan varit för svår kan en 
anledning till ett icke godkänt betyg vara brist på motivation. 1958 avskaffades skolagan i 
Sverige och på senare år har disciplinen inom vissa skolor närmast upphört. Då ”piskan” har 
lämnat skolväsendet återstår ”moroten” att jobba mot, men tyvärr kan många elever inte se 
belöningen i att få ett bra betyg eller belöningen i att få genomföra en god utbildning. Den 
kravlösa skolan har gett konsekvenser på elevers motivation. Frihet under ansvar är något som 
långt ifrån alla vuxna klarar av och vad det gäller ungdomar kan ansvarskänslan vara ännu 
sämre. 
 
Ett annat faktum är att ingen längre sträcker på ryggen för en lärare som på 1800-talet. 
Respekten för läraren som offentlig person har minskat. I Sverige har inte läraren alls samma 
respekt med sig, eller för en delen betalning, som i till exempel vårt grannland Finland där de 
har en helt annan status. Det pratas mycket om elevinflytande och elevens frihet och 
okränkbarhet, men sällan om ansvaret som borde höra till friheten. Sena ankomster, glömda 
böcker, mössor och jackor på, på lektion är vardagsmat i dagens skola; något som knappast 
förekom i någon högre utsträckning för 100 år sen. I en elevintervju framkom det att ”matte är 
tråkigt, för då är man ju tvungen att tänka”. Är det så generellt med våra elever, ser framtiden inte 
alltför ljus ut. 
 
Ett av delmålen med detta examensarbete var att belysa hur man arbetar med ämnet matematik 
på IV-programmet för att som mattelärare i en ”vanlig” klass lära hur man kan gå tillväga med 
elever som har olika former av svårigheter att lära sig matematik. Det kan vara allt från 
motivationsbrist till inlärningssvårigheter. Många saker kan vara användbara för att få mer 
motiverade elever, t ex hur man arbetar mot tydliga och konkreta mål och delmål. Många är vi 
väl dessutom som känner till begreppet ”hjärnsläpp” vilket kan ske vid provsituationer. De 
förslag som lärare på IV tar upp om hur de tacklar de svårigheter som vissa elever har vid 
provsituationer kan vara användbara. Till exempel att man som lärare innan ett prov kan ge 
tips åt eleverna för att avdramatisera själva provsituationen och därigenom kanske man kan 
hjälpa någon elev att klara ett godkänt betyg. Detta gäller inte bara för ämnet matematik men 
där kanske själva provmomentet är mer avgörande för betyget än inom andra ämnen.  
 
I skolverkets rapport Utan fullständiga betyg framkommer det att många lärare anser att det är 
svårt att hitta en balans mellan elevers frihet och aktiva deltagande som leder till en god lärande 
miljö istället för kaos. Därför undviks nya arbetsmetoder till fördel för gamla beprövade.  
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Av undersökningen har framkommit att eleverna tycker att det är viktigt att lära sig matematik 
men att de har misslyckats tidigare på grund av olika orsaker. Detta har naturligtvis 
konsekvenser för deras självförtroende och bild av sig själva. Men, även om det verkar vara en 
genomtänkt och bra matematikundervisning på IV-programmet så är det ändå bara 20 % av 
eleverna från IV-programmet som går vidare till gymnasieskolan. Att lärarna på högstadiet 
verkar vara mer intresserade av matematik kan tänkas bero på att de i högre grad väljer vilket 
ämne de undervisar i än lärare i årskurs 1-6 som ofta undervisar i alla ämnen. 
 
Enligt Stendrup (2001) så förmedlar undervisningens underliggande ideologiska, delvis 
medvetandefilosofiska, infrastruktur till eleverna att om de inte förstår eller lär sig den 
förväntade matematiken ska de söka felet hos sig själva eller hos läraren, inte i undervisningen. 
Ofta hör man elever säga att de inte kan räkna för att de inte förstår hur de ska göra och att det 
beror på att de inte är tillräckligt ”smarta”. Att vara duktig i matematik ses som att vara högt 
begåvad och i skolan värderas förståelse inom ämnet så högt att många elever ser matematik 
som något som inte går att lära sig. Det är ”kört redan från början”. Att inte se matematik som 
ett kunskapsämne som man kan utvecklas och utbildas i leder till att eleverna ser sig själva som 
dåliga istället för okunniga eller outbildade. Som Stendrup (2001) s.17 även säger: Faktum är, 
att vara dålig i matte jämställs ofta med att vara allmänt obegåvad. Detta är en syn som bara kan 
påverka inlärningen hos elever negativt. Då elever hela tiden lotsas, och i vissa fall närmast 
bogseras, utnyttjar de inget, eller mycket litet av den zon som de klarar av utan hjälp. Att vara 
allt för beroende av andra får ofta konsekvenser i längden.  
 

6.1 Reliabilitet och validitet 
Det framgår tydligt för eleverna i den undersökta gruppen så har det funnits en klar tendens att 
högstadielärarna varit mer intresserade av matematik, än lärarna för tidigare år. Att ta hänsyn till 
är att det dels var en relativt liten grupp som deltog i undersökning, samt att de knappast kan 
anses som slumpmässigt utvalda. Det skulle kunna vara så att de flesta haft samma lärare. Av 
dessa skäl kan reliabiliteten av resultatet ifrågasättas, men det verkar finnas en överensstämmelse 
mellan teori och empiri. 
 
Däremot består enkäten av enkla och tydliga frågor och det fanns möjlighet för respondenterna 
att fråga om de inte förstod någon fråga eftersom författarna var närvarande vid besvarandet av 
enkäten. Detta anses höja reliabiliteten.  
 
Eftersom reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validitet kan även detta ifrågasättas men 
vi anser ändå att vi mätt rätt saker utifrån den valda frågeställningen.  
 

6.2 Fortsatt arbete 
Eftersom arbetet på grund av en liten undersökningsgrupp har låg reliabilitet är ett förslag till 
fortsatt arbete att göra en liknande undersökning i större skala. Skulle våra resultat stämma 
nationellt måste det innebära konsekvenser för matematikundervisningen på lägre stadier.   
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Bilaga 1 

 
 
 
 

Grundskolan - Resultat - Betyg  

 

      
              
Tabell 1.2: Elever som ej uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande behörighet  

 
  till nationellt program i gymnasieskolan, läsåren 1999/00 - 
2003/04    

              
  Elever som ej nått målen i ämnen som krävs för behörighet            
Läsår Totalt       I ett ämne               
Huvudman Antal Andel (%) Flickor Pojkar Engelska   Matematik   Svenska1)     
Bakgrund         Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor    Pojkar Totalt Flickor Pojkar
1999/00  10 517 10,6  4 233 6 284 1 327  529  798  2 474  1 356 1 118 593  112  481  
2000/01  11 295 10,8  4 558 6 737 1 552  560  992  2 428  1 306 1 122 643  150  493  
2001/02  11 184 10,5  4 667 6 517 1 648  668  980  2 335  1 226 1 109 591  131  460  
2002/03  11 028 10,1  4 813 6 215 1 671  723  948  2 361  1 312 1 049 571  138  433  
2003/04  12 035 10,4  5 038 6 997 1 845  778  1 067  2 489  1 347 1 142 613  140  473  
därav                   
  Kommun 11 580 10,6  4 836 6 744 1 805  759  1 046  2 363  1 277 1 086 577  128  449  
  Fristående2)  455 7,0  202  253 40  19  21  126  70   56 36  12  24  
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Bilaga 2 
Enkätundersökning 

 
Hej! 
I samband med vårt examensarbete genomför vi en enkätundersökning. Det vore roligt om du 
kunde hjälpa oss med detta genom att besvara följande enkät! 
 
1. Kön   Man 
 Kvinna 
 
2. Vilket år går du på IV? 
 
Svar:…………….. 
 
3. Var du godkänd i matematik när du gick ut grundskolan? Ja 
     Nej 
 
Ringa in den siffra som överensstämmer med vad du tycker. Siffran 1 står för ”Instämmer inte 
alls” och 5 för ” Instämmer helt”.  
 

4. Upplever du att din lärare i årskurs 1-6 var intresserade av matematik? 
 

Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer  
inte alls        helt 

 
 

5. Var han/hon intresserad av att du skulle förstå ämnet?  
 

Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer  
inte alls        helt 

 
 

6. Upplevde du att din mattelärare på högstadiet var intresserad av matematik? 
 

Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer  
inte alls        helt 

 
 

7. Var han/hon intresserad av att du skulle förstå ämnet?  
 

Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer  
inte alls        helt 

 
 

8. Tyckte du att matematiken på grundskolan var för svår? 
 

Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer  
inte alls        helt 

9. Tycker du att matematiken på IV är för svår? 
 

Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer  

  



Matematikundervisning på gymnasieskolans IV-program 
 

inte alls        helt 
 
 

10. Tror du att matematik är viktigt att kunna för dina kommande studier? 
 

Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer  
inte alls        helt 

 
 

11. Tror du att matematik är viktigt att kunna i ditt kommande yrkesliv? 
 

Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer  
inte alls        helt 

 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
/Jesper & Kristina 
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