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Sammanfattning 

Matematik framstår för många vuxna och ungdomar som ett svårt ämne som det bara är vissa 

förunnat att förstå. När elever tar steget till ett av gymnasiets mer matematikintensiva 

program såsom teknik- eller naturvetenskapsprogrammet ställs de inför högre krav på 

matematisk förståelse och en markant tempohöjning. Förståelse för elevernas förväntningar 

på matematikämnet och deras attityder gentemot  ämnet kan kanske för matematiklärarna 

som tar emot eleverna vara av intresse och till stöd vid utformningen av undervisningen. 

Studiens syfte var att undersöka elevernas förväntningar på matematikämnet inför valet av 

gymnasiets teknikprogram och att för teknikprogrammets första-, andra- och tredjeårselever 

undersöka deras attityd gentemot matematikämnet. Studiens resultat visar på att eleverna då 

de gjorde sitt val förväntade sig svår matematik och ett högt tempo. Endast ett fåtal elever i 

studien angav intresse för ämnet matematik som skäl till valet av teknikprogrammet istället 

gav flertalet elever uttryck för motsatsen, att matematikämnet var något nödvändigt ont som 

man får kämpa sig igenom. Studiens resultat visar vidare på att teknikprogrammets 

förstaårselever tycks ha en mer positiv attityd till matematikämnet än tredjeårseleverna, mest 

negativa tycks andraårseleverna vara. En möjlig tolkning av resultatet kan vara att 

matematiken i årskurs ett var ungefär som eleverna förväntat sig och eftersom kurserna år ett 

innehåller mycket repetition av grundskolans matematik var det högre tempot hanterbart, 

man uttryckte också att ämnet kändes relevant och att man upplevde sig ha direkt användning 

för matematiken i teknik och fysikkurserna. I årskurs två innehåller matematiken mycket ny 

kunskap och en majoritet av eleverna i den gruppen gav uttryck för tvivel om sin självförmåga, 

de sa att de upplevde ämnet som svårare än förväntat och att tempot var för högt. I årskurs 

två uttryckte också eleverna tvivel om det är relevant att läsa så mycket matematik. Analysen 

av diskussionerna med tredjeårseleverna gav ett liknande resultat som för andraårseleverna 

med den skillnaden att tredjeårseleverna gav uttryck för glädje och tycktes uppleva  ämnet 

som mer relevant än andraårseleverna gjorde. 

Studien utfördes på totalt 39 elever från teknikprogrammets årskurs ett, två och tre på en 

mindre gymnasieskola i en av Sveriges storstadsregioner. Den valda gymnasieskolans 

teknikprogram bestod av elever med låga eller mycket låga meritpoäng från grundskolan, 

median 150–180 poäng för alla tre årskurserna.  

Min förhoppning är att detta arbete bidrar med fördjupade kunskaper om förväntningar på 

och attityder till matematikämnet bland elever på teknikprogrammet. 

 

 

 

Nyckelord:  teknikprogrammet, matematik, attityd, gymnasievalet, förväntningar. 
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Abstract 

Many adults and teenagers believe that math is a challenging subject that only a lucky few can 

fully grasp. When students step towards more math intensive programs like the Swedish 

upper secondary technology or science program they are faced with higher expectations of 

mathematical comprehension and a noteworthy increase in study pace. The understanding of 

students expectations of the mathematics and their attitude towards the subject can be of 

interest to mathematics teachers as well as a pivotal factor to consider when constructing a 

subject plan.  

The purpose of the study was to analyse the expectations students had of mathematics when 

they were faced with the choice of the technology program, and to analyse the attitude towards 

mathematics of the programs first, second and third year students. The results of the study 

show that when students make their choice of the technology program they expect the 

mathematics to be challenging and fast paced. The study shows that only few students chose 

the technology program due to their interest in mathematics, many students expressed the 

complete opposite, that mathematics was unnecessarily difficult and something that you just 

have to power through. The result of the study also show that the programs first year students 

have a more positive attitude towards the study of mathematics than third year students and 

that second year students are the most negative. A possible interpretation of the results is that 

the mathematics in the first year aligns with student expectations as the year repeats 

elementary school mathematics, which makes it manageable. First year students also 

expressed that the subject felt relevant and useful in technology and science courses. In 

second year, the mathematics subject contains a lot of new knowledge and the majority of 

students in the group expressed that they experienced a lack of self-esteem, they said that the 

subject was more difficult than expected and that the pace was too fast. Additionally, the study 

found that second year students doubted weather it was relevant to study as much 

mathematics as they did. The analysis of discussions with third year students gave a similar 

result as second year students, however, with the difference that third year students expressed 

joy for the subject and an understanding of its relevance. 

The study was conducted on a total of 39 students from the technology programs first, second 

and third year who attended a small upper secondary school in one of Sweden’s conurbations. 

The selected upper secondary schools technology program consisted of students with low or 

very low academic credits from secondary school, median 150–180 points for all three years 

of intake.  

My ambition with this analysis is to contribute to a deeper understanding of expectations of 

and attitudes towards mathematics among students at the upper secondary school program. 

 

Keywords: mathematics, attitudes, expectations.  
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under arbetets gång.  
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1 Inledning 

Innan jag påbörjade min utbildning på KTH har jag flertalet gånger reflekterat över den 

utsträckning i vilken matematiken används i vår vardag och i våra yrkesliv. Matematikämnet 

är idag mycket viktigt för individ och samhälle, vår välfärd vilar på att vi kan följa med i den 

tekniska utvecklingen och erbjuda konkurrenskraftiga tjänster och produkter vilka nästan alla 

mer eller mindre baseras på matematiska lösningar och algoritmer. Det kan därför kanske 

vara av intresse för lärare i matematik att få en ökad förståelse för elevers attityder till ämnet, 

genom att förstå attityden hos eleverna kanske den kan påverkas i positiv riktning. Forskare 

har påvisat ett direkt samband mellan framgångar i matematik och elevens attityd till ämnet 

(Chen, Bae, Battista, Qin, Chen, Evans & Menon, 2018). 

I arbetet undersöktes förväntningar kring matematikämnet som de var inför gymnasievalet 

hos elever som nu påbörjat sina studier på teknikprogrammet. Vidare undersöktes elevers 

attityd gentemot matematikämnet i respektive årskurs ett, två och tre på teknikprogrammet. 

Begreppet attityd är mångfacetterat och inte enkelt att definiera men de flesta forskare är 

eniga om att attityd är värderande till sin natur (Ajzen, 2005). I studien användes en modell 

utvecklad av van Aalderen-Smeets, van der Molen & Asma (2012) med vars hjälp en 

uppfattning om elevernas attityd togs fram baserad på deras syn på ämnet vad gäller relevans, 

svårighet, glädje, självförmåga och kontext. 

Förhoppningen är att arbetet kommer att bidra med fördjupade kunskaper om förväntningar 

på och attityder till matematikämnet hos elever på teknikprogrammet. 

2 Bakgrund 

Goda kunskaper i matematik hos befolkningen är fundamentalt för ett väl fungerande 

demokratiskt samhälle och betydelsen av goda kunskaper i matematik växer. Att man bör lära 

sig läsa, skriva, räkna och utveckla sin sociala förmåga tycks vara något som sällan eller aldrig 

ifrågasätts vare sig av allmänheten eller av  folkvalda politiker. Utvecklingen i samhället går 

tydligt mot att kunskap i matematik blir viktigare. Väldigt mycket av det vi möter i vardagen, 

oavsett om det handlar om väderprognoser, sociala nätverk, internethandel, datorer, 

mobiltelefoner, bilar eller aktiehandel är otänkbart utan ofta mycket avancerad matematik. 

För att vi som nation skall kunna följa med i utvecklingen så är det  viktigt att många av våra 

ungdomar satsar på utbildningar med stora inslag av matematik. 

Vikten av goda kunskaper i matematik syns också i våra läroplaner där ämnet matematik är 

det ämne som tillsammans med svenska har flest timmar i grundskolan. Matematik är vidare 

inte bara ett skolämne utan också ett verktyg  i fler ämnen än de naturvetenskapliga. Enligt 

Engström (2015) så är matematik också en framgångsfaktor i skolan, är man duktig i 

matematik så blir ofta hela utbildningen en framgång, och för de elever som misslyckas med 

matematik får det ofta konsekvenser i livet. Engström (2015) för vidare fram att internationell 

forskning visat att matematik är ett ämne i vilket lärandet är kumulativt vilket innebär att 

kunskaper om de grundläggande byggstenarna är en förutsättning för att eleven skall kunna 

ta till sig det fortsatta lärandet i ämnet. Viktigt för allt lärande är också hur man känner inför 

ämnet, om man upplever ämnet attraktivt och tilltalande eller repellerande. 

Mycket av den forskning som finns har dokumenterat att både vuxna och barn visar på 

övervägande negativa attityder till matematik, många känner oro, rädsla, skam och 

hopplöshet inför ämnet (Boaler, 2017; Frenzel, Pekrun & Goetz, 2007). Västsvenska 

Handelskammaren utförde 2016 en undersökning av allmänhetens attityder till matematik 

baserad på 1000 intervjuer med individer i åldersspannet 18−79 år, av dessa ansåg 1 av 3 att 
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talang har störst betydelse för att lära sig matematik och lika många uppgav att de hade svårt 

för att lära sig matematik i skolan (Olén, 2016). 

Teknikprogrammet är tillsammans med naturvetenskapsprogrammet de gymnasieprogram 

som innehåller mest matematikstudier av alla gymnasieprogram. Programmen innehåller 

utöver studierna i ämnet matematik också en rad andra ämnen vilka förutsätter goda eller 

mycket goda kunskaper i matematik.  

Under min verksamhetsförlagda utbildning under vilken jag undervisade på 

teknikprogrammet var det mellan oss lärare en vanligt förekommande diskussion på vilka 

grunder elever söker sig till just teknikprogrammet och vilka attityder de har gentemot ämnet 

matematik varför det kan vara intressant att göra en fallstudie på just förväntningar på och 

attityder gentemot matematikämnet. 

3 Syfte, forskningsfrågor och avgränsningar 

Att få djupare kunskap om elevers attityder till matematikämnet kan vara viktigt för att få en 

klarare bild av didaktiska utmaningar man som lärare ställs inför vid undervisning i 

matematik. I undervisningssituationen möts eleven, läraren och ämnet enligt Bronäs & 

Runebou (2016), och lärarens undervisning bör ta hänsyn till elevernas attityder och 

förhållningssätt. Ökad förståelse för elevernas förväntningar och attityder till 

matematikämnet kan vara värdefullt  i arbetet med att skapa bra förutsättningar för 

undervisningen. Syftet med denna examensuppsats är att bidra med fördjupade kunskaper 

om teknikprogrammets elevers förväntningar på och attityder till matematikämnet. 

Examensarbetet består av två studier som tillsammans avser att ge en bättre förståelse genom 

att besvara följande tre forskningsfrågor.  

• Vilka förväntningar hade eleverna kring matematikämnet inför valet av 

teknikprogrammet som studieinriktning på gymnasiet? 

• Vilka attityder uppvisar eleverna på teknikprogrammet till ämnet matematik? 

• Vilka förmågor uppvisar eleverna på teknikprogrammet i årskurs 1, 2 och 3 när de 

individuellt sätts att lösa en förstagradsekvation med en obekant variabel? 

Arbetet är att betrakta som en fallstudie då underlaget är begränsat till totalt 39 elever 

fördelade enligt följande: 12 elever i årskurs ett, 11 elever i årskurs två och 16 elever i årskurs 

tre. Samtliga elever går på samma gymnasieskola i en av Sveriges storstadsregioner. 

4 Tidigare forskning 

Denna del syftar till att ta upp tidigare forskning inom valet till gymnasieskolan och specifikt 

matematikämnets påverkan, attityder gentemot matematikämnet samt vilka förmågor som 

krävs för att lösa en förstagradsekvation. Det finns en hel del forskning om valet till gymnasiet 

av vilka några är presenterade här. När det gäller matematikämnets påverkan på 

gymnasievalet så är urvalet mer begränsat men exempelvis Larsson (2014) har genomfört en 

studie inom området. Attityder till matematikämnet hos elever på just teknikprogrammet har 

varit svårare att hitta. 

4.1 Matematikämnets påverkan vid gymnasievalet 
Det finns flera faktorer som påverkar valet av gymnasieprogram. Rose-undersökningarna 

(»The Relevance of Science Education») visar att elevernas utbildningsval baseras på 

attityder, motivation och intresse (Sjøberg 2010). Eleverna söker utbildningar som förväntas 
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ge bra status och en hög grad av frihet. Lindahl (2003) hävdar att elever redan i årskurs 5 har 

klara föreställningar om sin framtida yrkeskarriär, vilket motsägs av Bjurulf (2010) som i sin 

studie visar att 4 av 6 informanter var osäkra på sin yrkeskarriär i de tidiga tonåren. 

Valprocessen inför gymnasievalet kan enligt Lund (2006) se ut på ett av följande sätt eller en 

kombination därav. 

• Den individuellt självklara valprocessen innebär att eleven gör ett självständigt val. 

Omgivningen i form av föräldrar eller kompisar påverkar inte valet utan eleven vet själv 

vad som är bäst. 

• Den kontextuella kollektiva valprocessen innebär att familjens utbildningssituation har 

en viktig betydelse. 

• Den argumentativt processuella valprocessen innebär att eleven aktivt samlar in 

information och resonerar med exempelvis  föräldrar, kompisar, studievägledare med 

flera om sitt val. 

Enligt Lund (2006) följer eleven oftast någon av ovanstående processer och då med stöd av 

ett motiv. Motivet kan ha olika karaktär, exempelvis vara yrkesinriktat, karriärinriktat, 

gruppinriktat, intresseinriktat, konsumtionsinriktat eller traditionsinriktat (Lund, 2006). 

Ramberg (2006) beskriver en annan modell för gymnasievalet men det som båda modellerna 

har gemensamt är att valet kan följa olika processer och vara styrt av olika motiv. 

Betyget påverkar också gymnasievalet, ju bättre betyg en elev har desto större sannolikhet att 

hen väljer ett högskoleförberedande program (Reuterberg & Svensson, 2000). Kön är en 

annan faktor, på naturvetenskapsprogrammet är fördelningen relativt jämn mellan pojkar 

och flickor medan pojkarna är i stor majoritet på teknikprogrammet (Skolverket, 2019b). 

Niclas Larsson (2014) har i en enkätstudie baserad på 1500 elever i årskurs 9 samt intervjuer 

och uppföljningsintervjuer av 14 elever tittat på matematikämnets betydelse för valet av 

gymnasieprogram. Larsson (2014) visar att medelbetyget i matematik var klart högst bland 

elever som sökt naturvetenskaps- eller teknikprogrammet och att elever som sökt dessa 

program angav klart mer positiva attityder till matematikämnet. Vidare så visade Larssons 

studie att eleverna som sökte dessa program hade väntat sig ett klart högre studietempo i 

ämnet matematik på gymnasiet vilket de också senare upplevde. I Larsson (2014) studie hade 

de som valt yrkesprogram mest negativ attityd till ämnet matematik av alla elever men endast 

8 % angav att matematikämnet påverkat gymnasievalet medan bland de som valt 

högskoleförberedande program med Matematik 1b angav 22 % av eleverna att 

matematikämnet påverkat deras programval negativt. Bland elever som valt naturvetenskaps- 

eller teknikprogrammet angav, på en direkt fråga om matematikämnets påverkan, hälften av 

eleverna att matematikämnet påverkat valet i positiv riktning medan endast en elev av totalt 

280 angav att matematikämnet haft en negativ påverkan på deras val. 

Larsson (2014) visade i sin studie att eleverna gjorde sitt programval i huvudsak utifrån 

intresse för programmets innehåll eller framtidsutsikter. I studien anger eleverna vidare att 

de uppfattade sin valprocess som en individuellt självklar valprocess (Lund, 2006) men som 

visas av Larsson (2014) betyder inte detta att eleven varit opåverkad av föräldrar, uppväxt 

eller andra faktorer utan bara att eleven kände att de i valsituationen fattade ett eget beslut. 

På samma sätt så är det inte omöjligt att elever som inte valde program med Matematik 1c 

redan valt bort matematiktunga program i ett tidigare stadium. 

  



 8 

4.2 Attityder till ämnet matematik 
Det finns flera faktorer som påverkar en elevs attityd gentemot ämnet matematik. Pepin 

(2011) argumenterar efter en studie av 194 engelska elever, årskurs 7−11, och 307 norska 

elever, årskurs 6−11, att elevers attityd gentemot matematik påverkas och formas av olika 

olika teman vilka kan summeras enligt följande (Pepin, 2011, s. 544), min översättning: 

• Elevens ambitionsnivå och förmåga. 

• Hur matematiken presenteras för eleven. 

• Lärarens pedagogiska tillvägagångssätt. 

• En stödjande omgivning utanför skolan. 

• Det examinationssystem som används. 

Pepin (2011) betonar vikten av hur eleverna drar nytta av den miljö de lever i och i vilken 

utsträckning läraren lyckas göra ämnet matematik relevant för eleven. 

Pepin (2011) såg i sina studier att hur mycket elever tyckte om matematik var både för de 

norska och de engelska eleverna högst i årskurs 7/8, minskade i årskurs 9 för att sedan öka i 

årskurs 10/11. Elevernas kommentarer förklarade enligt Pepin (2011) dessa skillnader med 

att i årskurs 10/11 så hade eleverna, givet rätt förutsättningar, accepterat att de var redo att 

jobba hårdare för bättre betyg och i förlängningen för fler möjligheter i livet. 

ICCAMS (Increasing Student Competence and Confidence in Algebra and Multiplicative 

Structures) var ett project i England under fyra års tid i vilket man följde 3000 elever i 

åldrarna 12−14 år (Hodgen, Küchemann, Brown & Coe, 2010). Syftet med studien var att 

försöka förstå varför så få elever väljer att fortsätta med studier i matematik från 16 års ålder 

då det inte längre är ett obligatoriskt ämne. I studien fann man att attityden mot matematik 

var mer negativ hos 14-åriga elever än hos 12-åriga elever. Även bland de relativt 

framgångsrika eleverna sa sig många uppleva att de misslyckats i ämnet och att de upplevde 

sig sakna den förmåga som krävs för fortsatta studier inom matematik. De sa sig uppleva att 

de inte förstått delar av den matematik som de lärt sig utan mer förlitat sig på rutiner och 

procedurer (Hodgen et al., 2010). 

 

4.3 Förmåga att lösa en linjär ekvation 
En fundamental förmåga inom matematik är förmågan att lösa linjära ekvationer vilket kräver 

grundläggande algebra och om denna förmåga saknas så hindras elevens vidare lärande i både 

matematik och i andra ämnen såsom fysik och kemi. 

Magruder (2012) genomförde en studie med 60 högstadieelever i tre olika klasser där han 

undersökte deras lösningar av linjära ekvationer. För att lösa en ekvation korrekt krävs enligt 

Magruder (2012) följande grundläggande kunskaper i matematik. 

• Att förstå likhetstecknets betydelse. 

• Att förstå skillnaden mellan koefficient och konstant. 

• Att förstå begreppet variabel och hur en variabel skiljer sig från en koefficient eller en 

konstant. 

• Att förstå innebörden av ”lösa en ekvation”. 

• Att hantera negativa tal korrekt. 

• Att kunna genomföra inversa operationer. 
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I tillägg till Magruers lista av utmaningar för eleverna när de sätts att lösa en linjär ekvation 

bör man enligt Alibali, Stephens, Brown, Kao & Nathan (2014) lägga till. 

• Att kunna den algebraiska syntaxen och språket. 

• Att lösa linjära ekvationer genom att utföra flera operationer. 

Persson (2005) följde i tidsintervallet 1998 till 2003 två olika årskullar på naturvetenskaps- 

och teknikprogrammet om cirka 100 elever vardera genom deras gymnasiestudier med syftet 

att förstå faktorer som påverkar elevernas algebralärande. Persson konkluderade att i hans 

grupper hade ungefär en fjärdedel av de nya eleverna i årskurs 1 mindre goda kunskaper i 

algebra. 

5 Teoretiskt ramverk 

I arbetet har två undersökningar genomförts. Studie 1 omfattade  intervjuer av elever och en 

analys i vilken intresset var inriktat mot förväntningar inför gymnasiet och mot attityder 

gentemot ämnet matematik under utbildningen. Studie 2 innefattade en analys av elevers 

problemlösning och intresset i denna studie var elevernas förmåga att lösa en 

förstagradsekvation. 

Studie 1 bestod analysmässigt av två delar, i studie 1a genomfördes en induktiv tematisk 

(Braun & Clarke, 2006) analys av förväntningar och i studie 1b användes ett teoretiskt 

ramverk grundat på  van Aalderen-Smeets et al. (2012) attitydmodell för analys av attityder. 

Den induktivt tematiska analysen (Braun & Clarke, 2006) som användes i studie 1a beskrivs 

närmare i kapitel 6.1. 

 

          

 

Figur 1. Schematisk bild över valda analysmodeller för studiens tre delar. Tre 

modeller användes för analys: tematisk ramverk (Braun & Clarke, 2006), 

attitydmodell som teoretiskt ramverk (van Aalderen-Smeets et al., 2012) och 

modell för innehållsanalys (Denscombe, 2016, s.392) 
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I studie 1b var intresset elevernas attityd till ämnet matematik. För att analysera attityder har 

en modell använts för hur elevernas olika beskrivningar kan tolkas som indikatorer för 

positiv, neutral eller negativ attityd till ämnet. 

Attityd inkluderar kunskap, värderingar, känslor och motivation och formar en individs syn 

på exempelvis ämnet matematik (Kind, Jones, & Barmby, 2007). Attityd kan beskrivas 

utgöras av tre komponenter: en kognitiv, en affektiv och en beteendekomponent (Eagly & 

Chaiken, 1993). En elevs attityd gentemot ämnet matematik inkluderar enligt modellen: 

elevens kunskap om vad matematik faktiskt är och innebär (kognition), elevens känslor för 

ämnet matematik (affektion) och vilken beteendekomponent eleven är villig att uppvisa 

(exempelvis ta extra lektioner i matematik eller gå med i en studiegrupp för matematik). 

Van Aalderen-Smeets et al. (2012) konstruerade ett teoretiskt ramverk för att undersöka 

grundskolelärares attityd till naturorienterande ämnen. Deras modell utgick från den 

traditionella trepartsmodellen (Eagly & Chaiken, 1993) med tillägg av en fjärde kategori för 

upplevd kontroll. Upplevd kontroll är i modellen uppdelad i de två underkategorierna upplevd 

självförmåga, eng. self-efficacy, och kontextberoende, se figur 2. Van Aalderen-Smeets et al. 

genomgång av existerande studier om lärares attityd visade att utöver kognition, affekt och 

beteendekomponent, så har tron på att man kan klara av en uppgift och kontexten såsom 

tillgång till läroböcker med mera också betydelse för lärarnas attityd till sina ämnen.  

 

Figur 2. Den teoretiska attitydmodellen som använts för att få en uppfattning om 

elevernas attityd till ämnet matematik. Figuren baseras på van Aalderen-Smeets 

et al. (2012, s. 176). 

 

I studie 1b används van Aalderen-Smeets et al. (2012) attitydmodell för att få en uppfattning 

om elevernas attityd, om den är övervägande positiv, neutral eller negativ. Attitydmodellen är 

vald då den är vetenskapligt underbyggd och dessutom inkluderar upplevd självförmåga som 

en av de indikatorer för attityd som analyseras. Tidigare forskning inom attityd gentemot 

ämnet matematik har visat att just upplevd självförmåga påverkar elevernas attityder 
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(Marchis, 2011), det har också visats att upplevd självförmåga påverkar karriärval och 

yrkesval (Pajares, 1997). 

Vid tematisering av transkriberade data från intervjuerna enligt ramverket för analysen som 

beskrivs här ovan var intresset inriktat på de teman som utgör indikationer på elevernas 

attityd enligt figur 2. Underrubrikerna i figur 2 utgör teman under vilka kategorisering görs 

av vad som observerats och uttalats under intervjuerna som neutral, positiv eller negativ 

attitydindikation. 

Hur själva analysen har genomförts, likaså hur tematisk analys har genomförts i studie 1a och 

hur innehållsanalysen i studie 2 genomförts beskrivs mer ingående i nästa avsnitt. 

6 Metod 

Syftet med studie 1 var att få en bild av elevernas förväntningar på studierna i matematik inför 

valet av gymnasieprogram och deras attityder till ämnet matematik och om attityderna skiljer 

sig åt mellan första-, andra- och tredjeårseleverna på teknikprogrammet. Studien var av 

kvalitativ karaktär och baserade sig på intervjuer av ett 40-tal elever uppdelade i mindre 

fokusgrupper. Syftet med studie 2 var att i tillägg till den information vi har om elevernas 

meritpoäng från grundskolan få en indikativ uppfattning om elevernas förmåga att lösa en 

förstagradsekvation genom att de individuellt, med hjälp av papper och penna, fick angripa 

ekvationen. Under arbetet genomfördes två studier av olika karaktär varför olika metoder för 

genomförande och analys har använts. 

6.1 Metod i studie 1 

6.1.1 Urval, deltagare och datainsamling 
Målgruppen för studien var elever i en svensk gymnasieskola som studerar på 

teknikprogrammet. Den valda gymnasieskolans teknikprogram bestod av elever med låga 

eller mycket låga meritpoäng från grundskolan med en median mellan 150 och 180 poäng för 

alla tre årskurserna, i elevgruppen har över hälften av eleverna ett annat språk än svenska 

som modersmål  Studien har en kvalitativ forskningsansats och bygger på intervjuer i 

fokusgrupper. Förutom eleverna på teknikprogrammets attityder till matematikämnet fanns 

i studien ett  intresse att kunna utläsa eventuella skillnader mellan olika årskurser varför 

fokusgrupper från alla årskurser valdes ut. Urvalet gick till på så sätt att jag, efter samråd med 

elevernas olika lärare, i början av en ordinarie matematiklektion förklarade att jag som en del 

av min utbildning gör en studie och gärna vill intervjua dem i grupper om 4−5 elever. Jag bad 

respektive lärare om hjälp att skicka 4−5 elever i taget till ett angränsande grupprum och 

förklarade att eleverna kommer att förbli anonyma och att det är frivilligt att delta. I årskurs 

ett deltog 12 av klassens 14 närvarande elever, i årskurs två deltog 11 av 15 och i årskurs tre 16 

av 17 närvarande elever. Samtliga tre kvinnliga elever i de intervjuade klasserna valde att 

delta. Intervjuerna genomfördes i början av april då hela höstterminen och mer än halva 

vårterminen innevarande läsår passerat. 

Vid intervjuerna var syftet att erhålla kvalitativ information varför en semistrukturerad 

intervjuform valdes (Bryman, 2011). Vikt lades vid tydlighet i frågeställningarna även om 

frågorna varierades något från grupp till grupp, intentionen var att korrekt tolka genom att 

klargöra innebörden av vad intervjupersonen säger. Viktigt var också att vara tydlig med vad 

intervjun handlade om, att svaren är konfidentiella och att eleverna inte namnges i materialet. 

Utgångspunkten vid valet av intervjufrågor var att de skulle vara öppna och inbjuda till 

utläggningar och resonemang. I första delen av intervjun ställdes öppna frågor om ämnet 

matematik och elevernas förväntningar inför att de började på teknikprogrammet. I den 
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andra delen av intervjun ställdes frågor om vad de tycker om ämnet matematik och 

omfattningen av matematikundervisningen på teknikprogrammet. Attityder kan vara dolda 

eller också tydligt uttalade varför inga direkta frågor om attityder ställdes. 

Under intervjuerna ombads eleverna diskutera följande områden. 

• Hur skulle ni beskriva ämnet matematik på teknikprogrammet? 

• Hur tänkte ni kring matematik när ni sökte er till teknikprogrammet? 

• Varför sökte ni till teknikprogrammet? 

• Hur ser ni på omfattningen av matematikämnet? är det enligt er mening lagom, för lite 

eller för mycket matematik på teknikprogrammet? 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon för att kunna transkriberas och 

analyseras vid ett senare tillfälle. 

6.1.2 Analysmetod 
I studie 1a var intresset som tidigare nämnts, elevernas förväntningar på matematikämnet vid 

tidpunkten för valet till teknikprogrammet. Valet gjordes efter genomgång av materialet att 

analysera materialet från samtliga årskurser som en grupp då den första genomgången gav 

att svaren ej skilde sig åt med avseende på årskurs. 

Braun & Clarke (2006) beskriver på ett utförligt sätt hur man kan identifiera, analysera och 

rapportera med hjälp av valda teman lämpade för de frågeställningar man önskar besvarade. 

För att applicera ett tematiskt ramverk som passade frågeställningarna för studie 1a och 1b så 

gjordes följande val: 

• Att använda ramverket för att fokusera på specifika frågeställningar och inte för att 

beskriva materialets hela innehåll (Braun & Clarke, 2006). 

• Att försöka utöver semantiska teman också utläsa det som inte direkt uttalas av eleverna, 

så kallade latenta teman, dvs. syftet har varit att förstå de underliggande idéerna och 

antaganden vid kategoriseringen av intervjuerna i olika teman. 

Vid den induktiva tematiseringen applicerades ett hermeneutiskt synsätt i vilket man rör sig 

från olika delar av materialet till helheten och tillbaks igen för att få en god förståelse för vad 

eleverna uttrycker i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014) och för att på så sätt hitta 

lämpliga teman. 

Vid en tematisk analys så är det enligt Braun & Clarke (2006) viktigt att undvika ett antal 

svårigheter som detta kan innebära. 

1. För att analysera de data som kommit fram i intervjuerna så är det viktigt att förstå de 

underliggande idéerna och inte enbart extrahera elevernas kommentarer. 

2. Man skall undvika forskningsfrågan som tema då man i annat fall riskerar att inte ha 

genomfört någon analys alls. 

3. Man bör vara mycket noggrann med att det man påstår verkligen stöds av de data man 

analyserat. 

4. Eftersom den tematiska analysen är flexibel så är det vidare extra viktigt att man är 

rigorös och på ett tydligt sätt förklarar vad man gjort. 

För att analysera de transkriberade intervjuerna användes två olika angreppssätt, se kapitel 

5. Studie 1a intresserade sig för elevernas förväntningar kring ämnet matematik vid valet av 

teknikprogrammet och studie 1b intresserade sig för de attityder eleverna uppvisade till ämnet 

matematik.  
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För analysen i både 1a och 1b, utgjorde Braun & Clarke (2006) beskrivning av  tematisk analys 

utgångspunkt varpå ett hermeneutiskt synsätt applicerades i vilket jag rörde mig från olika 

delar av materialet till helheten och tillbaks igen för att få en god förståelse av vad eleverna 

uttryckte i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014) och för att hitta ett så rättvisande sätt som 

möjligt att tematisera data. 

I det tematiska analysarbetet för både 1a och 1b följdes Braun & Clarke (2006, s. 87) 

arbetsprocess i sex steg. För analysen i 1 b gjordes anpassningar för van Aalderen-Smeets et 

al. (2012) ramverk för attityder. 

1. Jag bekantade mig med de data jag samlat in från de åtta intervjuerna genom noggrann 
genomläsning, anteckningar fördes och intervjuerna lästes igenom återigen. 

2. Initiala koder definierades för de delar som var intressanta för våra forskningsfrågor. 
3. Data tematiserades efter de koder som identifierats ha koppling till studie 1a och för 

studie 1b tematiserades materialet efter de drivkrafter för attityd som identifierats av van 
Aalderen-Smeets et al. (2012) och som används i deras ramverk för attityder, se figur 1. 

4. Olika teman stämdes av mot helheten. 
5. Slutliga teman valdes för studie 1a och namngavs efter att ha definierats. För studie 1b 

valdes slutgiltiga teman och dessa kategoriserades enligt van Aalderen-Smeets et al. 
(2012) ramverk som tillhörande en av följande drivkrafter för attityd: relevans, svårighet, 
glädje, självförmåga och kontext. 

6. Citat från våra intervjuer valdes därefter för att på ett tydligt sätt exemplifiera de teman 
som kom fram under insamlandet av data. 

 

För att analysera vilka attityder som uttrycks i intervjuerna för studie 1b så tolkades 

därigenom data genom den lins som van Aalderen-Smeets et al. (2012) ramverk definierar 

och använder som attitydindikatorer, figur 2. Vad som framkom i analysen av data fördes 

sedan in i en tabell där starkt stöd markeras med fet stil medan enstaka uttalanden noteras 

med normalt typsnitt. 

Exempelvis så har följande uttalande tolkats som  ett för eleven negativt kontextberoende som 

påverkat hens upplevda kontroll och därmed hens attityd negativt. 

…det första året när vi hade S matematiklärare jag tyckte han var svår att förstå, 

han kollade inte att nån hängde med, jag kände inte att jag fick en riktig grund 

liksom i ettan. (elev i årskurs 3, grupp 2.) 

Följande uttalande tolkades som en indikator för positiv attityd eftersom eleven gav uttryck 

för att undervisningen i matematik upplevs som relevant vilket påverkar den kognitiva 

uppfattningen och därmed elevens attityd. 

Det matematikämnet är bra för att såhär man kommer igång med sådär man 

kommer lättare igång med fysik och sånt sen också, och som att det är många andra 

matematikkrävande ämnen som programmering och teknik så är det 

matematikämnet bra på det sättet också för att ja. (elev i årskurs 1, grupp 1.) 

6.2 Metod i studie 2 

6.2.1 Urval, deltagare och datainsamling 
I studie 2 så användes samma elevgrupper som för studie 1. För att få ytterligare en idikation 

på elevernas matematiska förmåga ombads eleverna att individuellt lösa en matematisk 

uppgift direkt efter det att intervjun var avslutad. Eleverna informerades om att deras 

lösningar är anonyma och för att säkerställa anonymiteten markerades de insamlade 

lösningarna med årskurs och grupp men inte med elevens namn. Uppgiften löstes utan 

tidspress och eleverna ombads att noggrant visa varje steg i sin lösning. 
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Eleverna fick varsin A4 sida med följande text och med plats för deras lösningsförslag. 

 

Figur 3. Uppgiften som presenterad för eleverna. 

 

6.2.2 Analysmetod 
För att på ett korrekt sätt mäta de enskilda elevernas matematiska kunskaper och förmågor 

skulle omfattande observationer och tester krävas som mäter samtliga av de förmågor som 

eleverna enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2019a) utgör målsättning för 

grundskolans undervisning i matematik. Det har inte varit möjligt inom detta självständiga 

arbete. 

I studie 2 var intresset inriktat på att få en indikation på elevernas matematiska förmågor 

genom att söka svaren på en mer avgränsad frågeställning. Att analysera vad som 

framkommer i samband med att elever genomför en uppgift kan ge en fördjupad bild. 

• Vilken förmåga uppvisar eleverna på teknikprogrammet i årskurs 1, 2 och 3 när de 

individuellt sätts att lösa en förstagradsekvation med en obekant variabel? 

Valet av en förstagradsekvation baserades på att de förmågor som krävs att lösa denna typ av 

ekvation är grundläggande och förutsätts i nästan all matematisk problemlösning under 

gymnasiestudierna i matematik på Teknikprogrammet. Som definition på förmåga har valts 

Skolverket (2019a) centrala innehåll och kunskapskrav för grundskolans årskurs 9 där det 

framgår att eleverna skall kunna lösa ekvationer av den typ som används i studien. 

Ekvationen valdes så att den skall gå att lösa med hjälp av grundskolans kunskaper i algebra 

genom användande av de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. 

Utöver de fyra räknesätten krävs också förmåga att utöva problemlösning i ett flertal steg. Det 

relativt stora antalet steg som krävs för att komma till en lösning valdes med förhoppning om 

att detta skulle ge en mer nyanserad bild av elevernas förmågor. 

För att analysera elevernas tillvägagångssätt för att lösa uppgiften har innehållsanalys 

(Denscombe, 2016, s.392) valts, då en sådan metod kan användas på i princip vilken typ av 

data som helst. Kategorier för elevernas lösningar utarbetades med utgångspunkt i de 

genomförda stegen i problemlösningen och graden av rätt lösning, se nedan. Elevernas 

lösningar kodades efter överensstämmelse med kategorierna i olika enheter här kallade 

klasser. Efter klassificering av elevernas lösningar räknades förekomsten av dessa klasser.  

Denscombe (2016) ser att en styrka med innehållsanalys är att den erbjuder en metod att 

kvantifiera ett material på ett sätt som i princip kan upprepas av andra med samma resultat. 

En svaghet innehållsanalys är att metoden inte tar hänsyn till underförstådda meningar eller 

avsikter i elevernas lösningar. 

 

Lös ekvationen. Visa varje steg i din lösning. 

 

2(𝑥 + 1)

4
= −2(𝑥 − 1) 
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En korrekt lösning kan se ut på följande sätt: 

 

2(𝑥 + 1)

4
= −2(𝑥 − 1) 

(𝑥 + 1)

2
= −2(𝑥 − 1) 

𝑥 + 1 = −4(𝑥 − 1) 

𝑥 + 1 = −4𝑥 + 4 

5𝑥 = 3 

𝑥 =
3

5
 

 

I steg 1 och 2 utförs räkneoperationerna multiplikation och division för att ta bort bråket i 

vänsterledet. I steg 3 löses parentesen i högerledet. I steg 4 flyttas variabeln x till vänsterledet 

och heltal till högerledet genom addition och subtraktion. I steg 5 ges värdet på x genom 

division. 

För att analysera resultatet användes som nämnts ovan, en metod för innehållsanalys 

(Denscombe, 2016, s.392) och lösningarna klassificerades i tre klasser: 

1. God problemlösningsförmåga demonstreras. 

Eleven löste problemet på ett korrekt sätt. Kunskaper i algebra demonstrerades och 

genom beräkningar i ett antal steg beräknade eleven korrekt svar. 

2. Rudimentär problemlösningsförmåga demonstreras. 

Eleven uppvisade en korrekt ansats men lyckades inte beräkna korrekt svar, Bristerna 

kunde bestå i felaktiga beräkningar eller bristande kunskaper i algebra vilka visade sig i 

att eleven inte visste hur hela eller delar av problemet skulle angripas. 

3. Problemlösningsförmåga uppvisas inte. 

Eleven lämnade in blankt eller med felaktig första ansats. Ingen färdig lösning erbjöds av 

dessa elever. I några fall försökte elever lösa förstagradsekvationen med metoder som 

används för andragradsekvationer. 

En uppdelning i årskurser och grupper gjordes dels för att se om skillnader förekom mellan 

årskurserna och dels för att kunna jämföra med de attityder som framkom i studie 1. 

6.3 Metoddiskussion och etiska aspekter 
För studien som helhet har två olika metoder använts på samtliga grupper av elever. Studie 1 

genomfördes som gruppdiskussioner vilka triggades av öppna frågeställningar och syftade till 

att besvara forskningsfråga 1 och 2 och studie 2 genomfördes som en för eleven enskild uppgift 

att lösa och syftade till att besvara forskningsfråga 3. 

Vid intervjuerna lades stor vikt lagts vid formuleringen av frågorna som ställdes. Frågorna är 

i möjligaste mån inte styrande och ej heller möjliga att besvara med ja eller nej utan öppet 

formulerade. Vid analysen av studie 1a och 1b har elevernas uttalanden tolkats och 

klassificerats vilket dock alltid innebär en risk för feltolkningar och missförstånd. Vidare så 

användes van Aalderen-Smeets et al. (2012) analysmodell för att få en uppfattning om 

elevernas attityd till ämnet matematik vilken i tillägg till den traditionella trepartsmodellen 

(Eagly & Chaiken, 1993) innehåller en fjärde kategori för upplevd kontroll. Den tillagda 
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kategorin upplevd kontroll innehåller upplevd självförmåga och upplevt kontextberoende. 

Det finns en inneboende risk med varje vald modell och van Aalderen-Smeets et al. (2012) 

utvecklade sin modell för studier av lärares attityder. Tidigare forskning har dock visat att just 

upplevd självförmåga påverkar matematikelevernas attityd till ämnet (Marchis, 2011) varför 

van Aalderen-Smeets et al. (2012) modell valdes. 

Studie 2 syftar till att fungera som en indikator för elevernas grundläggande förmågor i 

matematik genom att låta eleverna lösa en linjär ekvation. Indikatorn är mycket ungefärlig 

genom att enbart en uppgift löses och genom att enbart en del av grunskolans kunskapskrav 

för matematik årskurs 7−9 behandlas i uppgiften, nämligen algebra. 

Studierna har utförts enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002). De forskningsetiska principerna innefattar fyra huvudkrav på forskningen. 

• Informationskravet: Deltagarna skall få information om uppgiften och villkoren för 

deltagande samt upplysas om att deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta. 

• Samtyckeskravet: Forskaren skall inhämta samtycke från deltagarna. Då eleverna är över 

15 år och studien inte kan anses vara etiskt känslig så krävs inte målsmans godkännande. 

• Konfidentialitetskravet: Deltagare skall ges största möjliga konfidentialitet 

• Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter får inte användas för icke-vetenskapliga syften och 

insamlade personuppgifter får inte användas för beslut som påverkar den enskilde. 

Deltagarna i de två studierna upplystes av mig personligen enligt ovanstående 

informationskrav. Eleverna var över 15 år och genom att informationskravet efterföljts så kan 

det anses att samtycke har medgetts från de deltagande eleverna. Konfidentialitetskravet har 

efterföljts genom att inga namn anges under intervjuerna eller i de transkiberade texterna, ej 

heller de enskilda problemlösningarna märks med namn utan märkes enbart med årskurs och 

gruppnummer. Uppgiftslämnarna informerades om hur anonymiteten garanteras. Inga 

personuppgifter har inhämtats i dessa studier varför även nyttjandekravet kan anses uppfyllt. 

Slutligen kan nämnas att elevernas matematiklärare på skolan, i enlighet med 

Vetenskapsrådets rekommendationer, erbjuds en kopia av denna uppsats. 

7 Analysresultat 

7.1 Resultat studie 1a 
Det mest framträdande resultatet i studie 1a vara att en majoritet av eleverna tycks ha 

förväntat sig en avancerad yrkesutbildning och inte en teoretisk högskoleförberedande 

utbildning. 

Valet att intervjua elever från tre olika årskurser, istället för enbart en årskurs, gav möjlighet 

att få indikationer på om bilden av elevernas förväntningar på ämnet matematik inför 

gymnasievalet skilde sig åt mellan utbildningens tre årskurser.  

Vid analysen av materialet från intervjuerna utkristalliserades tre tydliga och högt 

representerade teman vilka återkom regelbundet i intervjuerna oavsett årskurs. Dessa teman, 

beskrivna mer i detalj nedan, ger bilden att en klar majoritet av de intervjuade eleverna valt 

Teknikprogrammet för att de ville lära sig mer om och i framtiden jobba med programmering 

och datorer. Vidare säger eleverna att man var väl medveten om att matematikstudierna 

skulle bli krävande på Teknikprogrammet. Enbart ett fåtal elever uttryckte ett intresse för 

matematik, istället uttalar en majoritet av eleverna sig i termer av matematik som något 

nödvändigt ont som de måste kämpa sig igenom. 
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Förväntade sig mycket teknik, programmering och att få lära sig 

om datorer. 

Då eleverna uttryckte sina tankar kring matematik inför valet till gymnasiet så ger en klar 

majoritet av eleverna uttryck för att intresse för matematikämnet inte var ett av skälen till att 

de valde teknikprogrammet. Endast 6 av 39 elever nämner att deras intresse för matematik 

var en bidragande orsak till att gymnasievalet föll på teknikprogrammet. En klar majoritet 

angav intresse för teknik, programmering och datorer som huvudskäl till att de valde 

teknikprogrammet, ett fåtal elever angav andra skäl såsom intresse för matematik eller fysik. 

Några elever angav att deras val av linje baserade sig på hur de bedömde chanserna att efter 

utbildningen få ett bra jobb. 

Nej, programmering och såna grejer. (elev i årskurs 2, grupp 2.) 

Nä, jag var liksom. När jag valde det här programmet så tänkte jag jag vill gå på 

djupet av vad en dator är för någonting för jag är intresserad av dator och sånt där… 

(elev i årskurs 3, grupp 1.) 

Ett flertal elever i årskurs två och tre gav uttryck för en besvikelse över att de fått lära sig så 

lite om programmering och datorer och att så mycket tid lagts på andra ämnen. En möjlig 

tolkning av deras resonemang är att många elever förväntade sig en avancerad 

yrkesutbildning och inte en teoretisk högskoleförberedande utbildning. 

Förväntade sig mycket matematik och svår matematik. 

I samtliga årskurser säger en klar majoritet av eleverna att de förväntade sig mycket och svår 

matematik på teknikprogrammet, enstaka elever säger att de inte hade några förväntningar 

på matematiken vid valet av program men ingen elev säger att de förväntade sig att 

matematiken skulle vara enkel. 

…alltså det folk sa innan man började teknik, alltså det kommer vara så mycket 

matte… (elev i årskurs 1, grupp 2.) 

Eleverna gav inte uttryck för att matematikkunskap är viktig kunskap för vidare studier inom 

teknik och programmering när det talade om valet till gymnasiet utan denna koppling tycks 

ha gjorts först i årskurs två och än mer så i årskurs tre. 

Var medvetna om svårigheter för ämnet matematik men tänkte det 

får gå ändå. 

En klar majoritet av eleverna uttryckte att de anser sig har svårt för matematik men att deras 

intresse för programmering och datorer fick dem att tänka att de får försöka klara sig igenom 

matematiken ändå. 

…när jag sökte till vad heter det programmet så tänkte jag matte det är nog alltså jag 

får klara mig igenom det… (elev i årskurs 1, grupp 1.) 

I grupperna fanns enstaka elever som tyckte om matematik och en elev gav uttryck för att 

detta intresset var skälet till att valet föll på Teknikprogrammet. 

Vid analysen kunde inte skillnader i förväntningar på ämnet matematik inför gymnasievalet 

påvisas mellan olika årskurser, dock observerades att det är enbart i årskurs tre som någon 

nämner att de sökte sig till teknikprogrammet för att det är ett högskoleförberedande 

program. 
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7.2 Resultat studie 1b 
Det mest framträdande resultatet i studie 1b vara att elevernas sammanvägda attityder till 

matematik varierar enligt analysen från övervägande positiva i årskurs 1 till övervägande 

negativa i årskurs 2 för att i årskurs 3 landa i en neutral till negativ attityd till 

matematikämnet. 

Vid analysen upptäcktes tydliga skillnader mellan årskurserna. För att tydliggöra dessa 

skillnader är varje årskurs presenterad separat. Resultatet åskådliggörs i tabellform, se tabell 

1, 2 och 3. Tabellernas rader innehåller de kognitiva uppfattningar, affektiva tillstånd och den 

upplevda kontroll som enligt van Aalderen-Smeets et al. (2012) påverkar människors attityd.  

• Kognitiva uppfattningar: Relevans och svårighet. 

• Affektivt tillstånd: Glädje. 

• Upplevd kontroll: Självförmåga och kontext 

Tabellernas kolumner separerar vad eleverna uttryckte i intervjuerna i positiv, neutral 

respektive negativ attitydpåverkan. Fet text representerar att tre eller fler elever gett uttryck 

för denna åsikt, inte alltid med samma ordval men med samma andemening. Normal icke fet 

text representerar åsikter uttryckta av enbart en elev utan explicit medhåll från övriga. 

7.2.1 Eleverna i årskurs 1 uppvisar en positiv attityd till ämnet 
matematik 
En övervägande positiv attityd till ämnet matematik uppvisades av eleverna årskurs 1 enligt 

resultatet i tabell 1. Man ger uttryck för att det man lär sig är relevant och att kunskaperna 

behövs för teknikämnena och för fysikämnet. 

Det är bra… man kommer lättare igång med fysik och sånt sen… och 

matematikkrävande ämnen som programmering och teknik… (elev i årkurs 1, grupp 

1.) 

Elevernas förväntningar då de sökte till Teknikprogrammet var att det skulle vara mycket och 

svår matematik, se kapitel 7.1, och eleverna gav i årskurs 1 uttryck för att man upplevde att 

det inte var så svårt som man förväntat sig och i intervjuerna framkom en känsla av lättnad 

från flera elever. 

Jag tycker det är repetition av 9:an…, vi har redan gjort det men man kan säga 

fördjupning. (elev i årskurs 1, grupp 2.) 

Eleverna i årskurs 1 uttryckte också att de tycker det är roligt och att de tycker att man har 

lagom mycket matematik på schemat. Självförmåga var den enda av drivkrafterna för attityd 

i van Aalderen-Smeets et al. (2012) modell som ingen elev gav positivt exempel på. 

Några elever uppvisade en negativ attityd och gav uttryck för denna genom att de uttryckte 

att tempot är för högt eller att det är för svårt, men dessa elever var i klar minoritet. 
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Tabell 1 

 

Analysresultat för årskurs 1, 12 elever. Fet stil representerar starkt stöd från flera elever 

medan normal stil representerar enstaka kommentarer 

Indikator för 

attitydpåverkan 

Positiv 

attitydpåverkan 

Neutral 

attitydpåverkan 

Negativ 

attitydpåverkan 

Relevans  Viktigt att kunna 

matematik för 

teknikämnena. 

Vi lär oss inte mer 

än vi behöver. 

  

Svårighet Trodde 

matematiken 

skulle vara 

svårare. 

 Tempot är för högt. 

Trodde det skulle 

vara svårare än på 

grundskolan och det 

är det. 

Glädje Roligare än 

förväntat. 

 Tycker inte om 

matte. 

Självförmåga   Får försöka klara 

mig igenom 

matematiken. 

Kontext Det är lagom 

mycket matte. 

 Två kurser första 

året är för mycket. 

 

 

 

7.2.2 Eleverna i årskurs 2 uppvisar en negativ attityd till ämnet 
matematik 
Vid analys av intervjuerna med de 11 eleverna i årskurs 2 framkom en annan bild än den som 

eleverna i årskurs 1 gav. Resultatet i tabell 2 visar att den enda tydliga indikatorn för en positiv 

attityd bland dessa elever var att man anser att mängden matematik är lagom. Med mängd 

menar man här innehåll för man gav samtidigt uttryck för att man behöver fler timmar men 

samma innehåll. 

I årskurs 2 gav flera elever uttryck för att tempot är för högt och att matematiken är svårare 

än förväntat. En elev sa att hen trodde att läraren skulle förklara bättre och självförmåga eller 

avsaknad därav kommer upp i intervjuerna på ett sätt som inte var fallet i intervjuerna med 

elever från årskurs 1. I årskurs 2 är en större del av det man skall lära sig nytt och dessutom 

kräver inlärning av dessa nya kunskaper att man har baskunskaperna med sig från 

grundskolan och årskurs 1. 
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Några röster från elever i årskurs 2: 

Jag trodde de skulle förklara bättre… ibland så känns det som att man bara hoppar 

över… (elev i årskurs 2, grupp 1.) 

Ja svårare…På vilket sätt vet jag inte men det är svårare med frågor och lösningar 

och sånt. (elev i årskurs 2, grupp 1.) 

…det känns som vi inte gör klart ett kapitel vi hoppar till nästa. (elev i årskurs 2, 

grupp 2.) 

Ibland vi går snabbt … Ja fettsnabbt! (elev i årskurs 2, grupp 2.) 

 

Tabell 2 

 

Analysresultat för årskurs 2, 11 elever. Fet stil representerar starkt stöd från flera elever 

medan normal stil representerar enstaka kommentarer 

Indikator för 

attitydpåverkan 

Positiv 

attitydpåverkan 

Neutral 

attitydpåverkan 

Negativ 

attitydpåverkan 

Relevans   Det är för mycket 

matte. 

Svårighet Lätt att lära sig.  Tempot är för 

högt. 

Svårare än 

förväntat. 

Glädje Spännande.   

Självförmåga   Svårare än 

förväntat. 

Vi behöver fler 

lektioner, samma 

innehåll. 

Kontext Det är lagom 

mycket matte. 

 Det är för mycket 

matte. 

Trodde de skulle 

förklara bättre. 
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7.2.3 Eleverna i årskurs 3 uppvisar en neutral till negativ attityd till 
ämnet matematik 
Det eleverna i årskurs 2 gav uttryck för kring bristande självförmåga och svårighet kom fram 

ännu starkare i årskurs 3, dessutom gav flera elever uttryck för att det är för mycket matematik 

och att extralektioner sätts in på bekostnad av andra ämnen. 

Resultatet presenterat i tabell 3 visar att det som balanserade upp årskurs två negativa attityd 

var att i årskurs 3 gav eleverna tydligt uttryck för att de tycker det de lär sig är relevant och 

flera elever gav också uttryck för att de känner glädje. Klassen var delad i två delar där hälften 

av eleverna tycker att det är lagom mycket matematik medan den andra hälften tycker att det 

är för mycket. 

Eleverna uppvisade i intervjuerna en större mognad och en större förståelse för värdet av det 

de studerar samtidigt som flera elever kände att de brister i självförmåga. Resultatet tolkas 

som en neutral till negativ attityd. 
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Tabell 3 

 

Analysresultat för årskurs 3, 16 elever. Fet stil representerar starkt stöd från flera 

elever medan normal stil representerar enstaka kommentarer 

Indikator för 

attitydpåverkan 

Positiv 

attitydpåverkan 

Neutral 

attitydpåverkan 

Negativ 

attitydpåverkan 

Relevans Nu förstår man 

hur man 

använder matten 

i andra ämnen. 

Viktigt att få 

högskolebehörighet. 

 Jag fattar inte vad 

man kan använda 

matten till. 

Svårighet   Svårare än 

förväntat. 

Tempot är för 

högt. 

Glädje Roligt och 

logiskt. 

Kul när man förstår, 

annars en plåga. 

 

Självförmåga   Svårare än 

förväntat. 

Jag har svårt för 

matte. 

Vi behöver fler 

lektioner, samma 

innehåll. 

Fick ingen riktig 

grund i ettan. 

 

Kontext Det är lagom 

mycket matte. 

 Det är väldigt 

mycket matte och 

ibland byts 

teknik mot matte. 

Jag förväntade 

mig mer 

programmering 

och minder 

matte. 
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7.3 Resultat studie 2 
Den valda gymnasieskolans teknikprogram bestod av elever med låga eller mycket låga 

meritpoäng från grundskolan med en median mellan 150 och 180 poäng för alla tre 

årskurserna. Studie 2 syftade till att ge en indikation vad gäller elevernas matematiska 

förmågor genom att de ombads lösa en förstagradsekvation. Förstagradsekvation då förmåga 

att lösa en sådan ingår i kunskapskraven för grundskolans årskurs 9 (Skolverket, 2019a) och 

för att detta är en av de fundamentala matematikkunskaperna som krävs för att lösa problem 

i ämnena teknik, fysik och matematik under teknikprogrammets tre årskurser. Av analysen 

framkom att elevernas uppvisade förmågor i ekvationslösning kan bedömas som låga till 

mycket låga i samtliga årskurser. Uppgiften var samma för alla elever oavsett årskurs och 

resultatet presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 4 

 

Elevernas uppvisade förmåga att lösa ekvationen 

 Årskurs 1 (12 elever) Årskurs 2 (11 elever) Årskurs 3 (16 elever) 

Korrekt lösning och 

svar 
17 % (2 elever) 9 % (1 elev) 6 % (1 elev) 

Korrekt ansats men 

felaktigheter i 

lösningen och 

felaktigt svar 

17 % (2 elever) 64 % (7 elever) 37 % (6 elever) 

Felaktig ansats eller 

ingen ansats 
66 % (8 elever) 27 % (3 elever) 57 % (9 elever) 

 

 

 

Elevernas uppvisade förmågor i ekvationslösning ligger på en låg till mycket låg nivå. Årskurs 

2 uppvisar ett något bättre resultat i att ca. 2/3 av eleverna gjorde en korrekt ansats medan 

det omvända gäller resultaten för årskurs 1 och 3. 

Spridningen i dessa resultat kan tyckas förvånande. Meritpoängen för intag har legat mycket 

lågt vid intag till alla tre årskurserna med en vikande trend. Avhopp har legat på ca 10 % i 

årskurs 1 och 2. Årskurs 3 hade en lärare under sitt första år som ej är kvar på skolan över 

vilken de under intervjuerna uttryckte missnöje. Årskurs 1 och 3 hade vid intervjutillfället en 

lärare och årskurs 2 en annan. 

8 Tolkningsdiskussion 

Enligt studie 2 så uppvisade eleverna svaga till mycket svaga förmågor att lösa en 

förstagradsekvation. En förstagradsekvation kräver enligt Magruder (2012) och Alibali, et al. 

(2014) en rad grundläggande förmågor i matematik varför vi använder studie 2 som en 

ungefärlig indikation på elevernas matematikkunskaper. Persson (2005) följde under en 
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femårsperiod två årskurser på naturvetenskaps- och teknikprogrammet med vardera 100 

elever och konkluderade att ungefär en fjärdedel av eleverna i årskurs ett hade mindre goda 

kunskaper i algebra eller ekvationslösning.  Av eleverna som ingick i min studie löste endast 

1 av 10 elever ekvationen och hälften av eleverna klarade inte av att göra en första ansats till 

lösning. De intervjuade eleverna antogs till teknikprogrammet med låga meritpoäng och tycks 

uppvisa svaga till mycket svaga kunskaper i matematik i samtliga av teknikprogrammets 

årskurser. Genom att eleverna får lösa en ekvation fås på intet sätt god kännedom om 

elevernas kunskapsnivå i matematik utan i bästa fall en indikation.  

Enligt studie 1a så förväntade sig eleverna mycket matematik och svår matematik på 

teknikprogrammet och de uttryckte också efter det att de påbörjat utbildningen att de 

upplever matematiken som svår. Endast ett fåtal elever i studien angav intresset för ämnet 

matematik som ett skäl till valet av gymnasieprogram istället gav flertalet elever uttryck för 

motsatsen, att matematikämnet var något nödvändigt ont som man får kämpa sig igenom. 

Larsson (2014) fann i sin studie att i valet till teknik- och naturvetenskapsprogrammet så 

uppgav hälften av eleverna att matematikämnet utgjort en positiv påverkan vilket skiljer sig 

avsevärt från resultatet i den här studien. Man kan tänka sig att ett skäl till avvikelsen kan 

vara kopplad till lägre kunskaper och förmågor hos den här studiens elever i jämförelse med 

eleverna i Larssons (2014) studie. Reuterberg & Svensson (2000) visade i en studie att betyget 

påverkar gymnasievalet, ju högre betyg desto större sannolikhet att eleverna väljer ett 

högskoleförberedande program. Inga av eleverna i årskurs 1 gav uttryck för att programmet 

är högskoleförberedande som skäl till valet, detta kom fram skäl enbart i intervjuerna med 

elever från årskurs 2 och 3. En möjlig orsak till detta kan vara de relativt låga förmågorna i 

urvalet eller möjligen den osäkerhet som finns i studien resultat beroende på exempelvis det 

begränsat urvalet, eller att vid en gruppdiskussion påverkar eleverna varandra. I studien 

framkom att eleverna på den här skolan i första hand valde teknikprogrammet på grund av 

sitt intresse för programmering och teknik och för att de i framtiden önskar jobba med teknik. 

Att i valprocessen söka stöd i ett motiv såsom yrke eller karriär är enligt Lund (2006) vanligt. 

I studie 1b undersöktes elevernas attityd till matematikämnet med hjälp av van Aalderen-

Smeets et al. (2012) teoretiska modell vilken tar hänsyn till de kognitiva uppfattningarna 

relevans och svårighet, det affektiva tillståndet glädje och elevens upplevda kontroll i form av 

självförmåga och kontext. 

Ur resultatet av studie 1b framkommer att attityden skiljer sig åt mellan första-, andra- och 

tredjeårselever. I årskurs ett uppvisade flertalet av eleverna en övervägande positiv attityd 

baserad på relevans, upplevd svårighetsnivå, glädje och kontext, för att i årskurs två bli 

övervägande negativa och slutligen i årskurs tre mer neutrala till matematikämnet. Pepin 

(2011) utförde en studie av engelska och norska elevers attityder matematik och såg att 

attityden var mer positiv i årskurs 7/8, lägre i årskurs 9 för att sedan stiga i årskurs 10/11. Då 

man i dessa länder börjar skolan ett år tidigare än i Sverige så stämmer detta mycket väl med 

min studie. Hodgen et al. (2010) visar också på en negativ utveckling av attityden till 

matematik mellan åldrarna 12 och 14 år. 

En möjlig tolkning av resultatet är att elevernas upplevelse påverkas av deras förväntan. Inför 

studierna på teknikprogrammet förväntade sig en klar majoritet att det skull bli mycket 

matematik och svår matematik. Teknikprogrammets matematik innebär ett avsevärt högre 

studietempo för eleverna men till stora delar är innehållet repetition från grundskolan varför 

en möjlig tolkning är att eleverna inte upplever matematiken som så svår som de befarat. På 

teknikprogrammet läser eleverna också fysik och teknik, båda ämnen i vilka de får tillämpa 

sina matematikkunskaper vilket stärker känslan av matematikämnets relevans. Enligt Pepin 

(2011) påverkas attityden av upplevd självförmåga vilket är i linje med vad studien visar. Men 

varför uppvisar eleverna i studien en annan attityd i årskurs två? 
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Enligt studie 1b indikerar majoriteten av eleverna i årskurs två en övervägande negativ attityd 

till matematikämnet baserat på de kriterier för attityd som studien baserar sig på (van 

Aalderen-Smeets et al., 2012). Flertalet elever ger uttryck för tvivel om sin självförmåga och 

de säger att de upplever ämnet som svårare än förväntat och att tempot är för högt. Studie 2 

ger en ungefärlig indikation om elevgruppernas förmågor i matematik vilka enligt studien 

bedöms vara låga till mycket låga hos en majoritet av eleverna i alla tre årskurserna.  

Matematikutbildningen under årskurs 2 bygger på tidigare kunskaper men introducerar 

mycket nytt. En möjlig tolkning till varför elevernas attityder tycks vara mer negativa i årskurs 

2 är att deras bristande förmågor nu gör det svårt för dem att följa undervisningen och de 

börjar därför tvivla på sin självförmåga. Eleverna upplever också ämnet som mindre relevant 

vilket enligt Pepin (2011) kan vara kopplat på lärarens pedagogiska tillvägagångssätt. En 

annan möjlig förklaring kan vara att studier på gymnasiet inte längre har nyhetens behag utan 

upplevs som vardag. 

I årskurs tre uppvisade eleverna en något mindre negativ attityd till matematikämnet än i 

årskurs två. En majoritet av eleverna ger precis som i årskurs två uttryck för bristande 

självförmåga och för högt tempo och hälften av eleverna uttrycker också att man tycker att 

matematiken får för mycket tid då lektionstid regelbundet tas från teknikämnen och används 

till matematik. Det som väger upp den negativa bilden något är att man säger sig uppleva 

matematiken som mycket relevant och rolig. En möjlig tolkning av resultatet är att eleverna i 

årskurs tre har kommit att acceptera matematikämnet som en nödvändig del av lärandet inom 

teknik och därför vill lära sig mer och upplever lärandet som positivt. Det är också tänkbart 

att eleverna har kommit att acceptera att ämnet är viktigt för deras fortsatta framgångar i livet 

och därför är beredda lägga in en större arbetsinsats än tidigare Pepin (2011). En majoritet av 

eleverna upplever dock bristande baskunskaper och självförmåga vilket får attityden att väga 

över till det negativa. 

9 Slutdiskussion 

Viktigt att notera är att denna studie har utförts på en grupp elever på teknikprogrammet vilka 

som grupp uppvisar låga eller mycket låga kunskaper i matematik. Det vi kan utläsa ur studien 

vad gäller hur attityden ändras under studietiden är dock väl i överensstämmelse med tidigare 

forskning (Pepin, 2011; Hodgen et al., 2010). Attityden gentemot matematik är relativt positiv 

under det första studieåret, i årskurs två ser vi en klar nedgång varefter attityden åter blir 

något mer positiv i årskurs tre. I årskurs ett är det mycket repetition av grundskolans 

matematik och även om eleverna upplever tempot som högt så känner de att de har den 

förmåga som krävs för att klara kurserna. I årskurs två blir det mycket nytt material och 

eleverna börjar tvivla på sin egen förmåga vilket påverkar attityden negativt, man undrar 

också om mängden matematik är relevant vilket också påverkar attityden negativt (Pepin, 

2011). I årskurs tre blir man mer positiv och anser ämnet mer relevant vilket kan bero på 

omtanke om sin egen framtid, Pepin (2011). Det som framgår av studien och tidigare 

forskning är att upplevd relevans tycks vara väldigt viktigt för en positiv attityd varför lärarens 

förmåga att ge matematiken en tydlig kontext tycks viktig. 

I diskussionerna om valet till gymnasieskolan så uppgav ytterst få elever intresset för 

matematik som bidragande orsak till sitt val av teknikprogrammet och ingen elev angav det 

faktum att linjen är högskoleförberedande som skäl. Som främsta skäl angavs istället framtida 

jobbmöjligheter inom programmering och datavetenskap. 

Ytterliga studier inom vad som händer med de elever som förväntade sig programmering och 

mycket teknik och som har låga eller mycket låga kunskaper i matematik genomgående under 

sin studietid på teknikprogrammet kanske är ett intressant forskningsområde.  
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