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Abstract 

I detta examensarbete har vi försökt ta reda på hur eleverna ser på sitt ansvar att nå upp till 

kunskapsmålen i matematik. Vi studerar även vilken betydelse och effekt målen har på elever 

och lärare idag. 

Vi diskuterar ansvar ur olika perspektiv och genom en enkätundersökning har vi försökt ta 

reda på hur lärare och elever ser på sitt eget ansvar och motpartens. 

För att man ska ta ett personligt ansvar är det av stor vikt att man känner att det man gör har 

någon betydelse. Med andra ord måste eleverna förstå att det är för de själva de lär sig. 

Vill man inte ta ansvar, har man valet att förskjuta ansvaret till någon annan och istället 

underkuva sig auktoritära bestämmelser. Detta finner vi stöd för i den litteratur vi tillägnat 

oss. 

De resultat vi kom fram till pekar på att eleverna är medvetna om att de har ett stort ansvar 

vilket även lärarna håller med om, men att vissa elever väljer att inte ta detta ansvar.  

Det finns många svårigheter med att ta ansvar i ämnet matematik och för att underlätta elevers 

ansvarstagande så har läraren en viktig uppgift att minimera de hinder som finns. 

Undersökningen visar även på stora brister när det gäller förklaringen och förståelsen av de 

nationella målen. Målen verkar inte idag som det är tänkt att de ska göra. Genom en 

reformering av målen, i form av konkretisering i ämnet matematik, tydliggörs kraven på både 

lärare och elever vilket bidrar till ett ökat ansvarstagande. 
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1. Inledning 
Att vara lärare i dag kräver helt nya egenskaper i jämförelse med lärare förr i tiden. Förr 

befann sig skolan i ett auktoritärt styrt samhälle. Läraren var auktoritär och skulle uppfostra 

eleverna till goda samhällsmedborgare som underkastade sig bestämmelser1.  

Det största ansvaret låg hos eleven och det var dennes ansvar att de lärde sig något. Om man 

inte lärde sig något blev man heller inte godkänd och fick då inte möjligheten att fortsätta till 

nästa nivå. Sedan infördes det vi idag kallar grundskolan och allteftersom sköts ett allt större 

ansvar över på lärarna2. Lärare har idag det stora ansvaret för eleverna och deras lärande. 

Läroplanen är full av mål och riktlinjer som lärare skall rätta sig efter för att eleverna ska 

utvecklas till ansvarskännande människor som kan leva ett demokratiskt liv i vårt samhälle. 

Lärare ska skapa en god lärmiljö, se till att eleverna tillgodogör sig kunskaper, 

uppmärksamma och individualisera samt ge dem möjligheten att utöva inflytande på sina 

egna studier. Det ligger på lärares ansvar att konkretisera de nationella målen så att eleverna 

vet vad som krävs av dem. Först när de har kunskap om kraven så kan begreppet 

elevinflytande ta sin form. Med ett ökat inflytande kommer så även ansvar. En väsentlig fråga 

är om alla elever är mogna att ta det stora ansvar som det innebär att ha inflytande över sin 

egen inlärning och sitt tillägnande av kunskap samt om de ges möjlighet till det? 

 

I och med den decentralisering skolan genomgick på 1990-talet ligger numer det största 

ansvaret på kommun och skola, i stället för hos staten som det var förr. Kommunerna får idag 

friheten att organisera skolan och dess verksamhet som de vill under förutsättning att de ser 

till att de nationella målen uppnås3. Med friheten kom även svårigheterna med att tolka de 

uppsatta målen och konkretisera dem i undervisningen. Om lärare nu har friheten att tolka 

målen, gör de då inte det på olika sätt? Kan deras olika tolkningar leda till skillnader dels 

gällande krav på eleverna men också gällande betyg? Det är en viktig fråga huruvida lärare 

ställer olika krav på eleverna och om detta medför att vissa elever når upp till betyget godkänt 

utan att ha förvärvat de kunskaper som krävs. Finns dessutom risken att elevens attityd till 

betyg förändras? Den attityd vi syftar på är att eleven har vetskapen om att det går att nå ett 

godkänt i betyg utan att ha nått upp till kunskapsmålen. 

                                                
1 Erasmie 1972 s 176. 
2 Löwing 2006 s 190. 
3 Jarl 2004 s 46. 
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Med detta examensarbete vill vi undersöka elevers attityd till att nå upp till ett godkänt i betyg 

i matematik A. Vi kommer studera begreppet ansvar ur olika perspektiv, analysera de 

nationella målen och förhoppningsvis kunna dra paralleller till vilka krav som ställs på elev 

och lärare, om dessa krav förmedlas till eleven och om detta påverkar deras attityd till att nå 

de nationella målen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka elevers attityd att nå upp till ett godkänt i 

matematik A. Vårt syfte kan direkt kopplas till begreppet ansvar. En empirisk undersökning 

kommer göras där merparten handlar om ansvarsfördelning och ansvarstagande hos elev och 

lärare. Ur denna synvinkel är det även av stor vikt att analysera de nationella målen och 

kunskapen om dem hos de båda berörda parterna. 

 

Detta kan sammanfattas i våra frågeställningar: 

- Vilken attityd har gymnasieelever till sitt ansvar att nå upp till de nationella målen i 

matematik? 

- Vilken betydelse och effekt har målen på gymnasieelever och gymnasielärare idag? 

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att genomföra vår undersökning på två gymnasieskolor i Hallands län. De två 

gymnasieskolorna valdes på grund av att de har olika programinriktningar. Vårt mål var att 

undersöka så många olika program som möjligt för att få en bred bild och för att se om den 

attityd vi beskriver finns utspridd på de olika programmen.  

Att vi valt att genomföra undersökningen i matematik A, beror på att matematiken är vårt 

framtida verksamhetsområde. Kursen matematik A är även intressant ur den synvinkel att den 

är obligatorisk för alla gymnasiestuderande elever. Matematikintresserade eller ej, så skall alla 

läsa matematik A. 

 

Enkäter delades ut till alla matematik A studerande elever och matematikundervisande lärare 

som gick att få tag på under en veckas tid.  

En annan väsentlig avgränsning vi gjort berör de orsaker som skulle kunna ligga till grund för 

den attityd vi beskriver. På grund av arbetets omfattning har vi varit tvungna att begränsa oss 

till de punkter vi tror är av stor betydelse, som exempelvis baskunskaper, målförklaring samt 

elevers och lärares syn på ansvar. 



 3

2. Bakgrund 

2.1 Ansvarsfördelning Stat,kommun,skola 

För att reda ut vilket ansvar läraren har i skolan är det viktigt att förstå vilken roll läraren har, 

sett i ett större perspektiv. Vilken plats och uppgift har lärare i det stora pussel som skolan 

utgör idag? Vi tänker redogöra för hur det ser ut i dagsläget och vad som förväntas av varje 

part i skolans värld. 

 

1990-talets skolreformer innebar bland annat en decentralisering av styrning och ansvar för 

skolan samt införandet av ett målrelaterat system. Ansvarsfördelningen gick från statlig 

kontroll till en mer lokal frihet för kommunerna gällande utformning och delegering av 

beslutanderätt i skolan. Denna frihet för kommunerna skulle kombineras med en nationellt 

likvärdig utbildning genom att staten hade skapat tydliga mål som i större omfattning innehöll 

ordet ”skall” än tidigare4. Regering och riksdag har skapat styrdokument i form av 

läroplanerna Lpfö 98, Lpo 94, Lpf 94 samt kursplaner för grundskolan. Skolverket svarar för  

kursplaner för gymnasieskolan samt betygskriterier för alla skolformer som kontinuerligt 

utvecklas och revideras5. Kommunen får sedan organisera verksamheten under stor frihet. 

Kommunens ansvar är tillsyn, uppföljning, utvärdering och utveckling av skolverksamheten6. 

En så kallad skolplan skall upprättas av kommunen som beskriver hur kommunens strategier 

ser ut för att nå de nationella målen. Det är av stor vikt att denna skolplan kontinuerligt 

utvärderas för att verka som ett effektivt verktyg i skolutvecklingen. Kommunen ska se till att 

ge skolorna tillräckliga förutsättningar att nå de nationella målen samt att förändra 

verksamheten vid behov. 

Ledningen av utbildningen på den enskilda skolan ligger hos rektor. Detta innefattar tolkning 

och tillämpning av kurs- och läroplaner. Läroplaner och kursplaner är då direkt riktade från 

stat till den enskilda skolan och dess personal. 

Decentraliseringen innebar att beslutsbefogenheterna skulle hamna så nära verksamheten som 

möjligt då det skulle innebära bättre beslut och förutsättningar för den enskilde eleven7. För 

att detta skulle rimma med en nationellt likvärdig utbildning blev kraven på kommunen 

gällande beslutsdelegering stora. Kommunen var tvungen att utöva tillsyn på så sätt att man 

säkrade att beslut följde bestämmelser och lagar i förordningar. Skolverket har till uppgift att 
                                                
4 Skolverket 1997 s. 9. 
5 Skolverket 2004 s. 3. 
6 Skolverket 1997 s.10. 
7 Ibid s.11. 
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bland annat granska kommunerna för att se hur väl verksamheten uppfyller det som står i 

skollag och läroplaner. Skolverket har även en annan viktig roll nämligen att informera alla 

berörda parter och bildar då en länk mellan skolan och dess verksamma ända upp till staten8. 

Kommunen har en väldigt viktig uppgift när det gäller egenkontroll. Denna utvärdering måste 

bedrivas på ett kompetent och rutinmässigt sätt. Man har myntat uttrycket ”kvalitetssäkring” 

vilket innebär kommunernas större ansvarstagande och uppgift att skapa en nationellt 

likvärdig utbildning9. Denna uppgift kräver stor tydlighet i de skolplaner kommunerna skall 

upprätta. 

Det ska även på den enskilda skolan skapas en lokal skolplan. Det ligger i rektorns ansvar att 

denna upprättas och det i samarbete med lärare, annan personal och företrädare för eleverna. 

Viktigt är också att den lokala skolplanen har tydlig koppling till kommunens skolplan för att 

främja och få genomslag i skolutvecklingen10. 

Vi kan nu konstatera att det största ansvaret för verksamheten ligger på lokal nivå och 

kummunens roll är sammanfattningsvis följande. Se till att de nationella målen uppnås. Ge 

skolorna sådana förutsättningar att de nationella målen kan nås. Utvärdera huruvida uppsatta 

mål leder till förväntat resultat samt om målen är utvärderingsbara. 

2.2 Läroplaner 

Som nämnts tidigare är läroplaner direkt riktade till personal på skolan d.v.s. lärare och 

rektorer m.fl. De omformuleras inte via kommunen men bör konkretiseras på den enskilda 

skolan genom en så kallad lokal kurs/läroplan. Det är mycket upp till läraren att personligen 

tolka de statligt fastställda målen som är beskrivna som ”mål att uppnå”, ”mål att sträva mot” 

och ”riktlinjer”. Det är även upp till läraren att på valfritt sätt utforma undervisningen så länge 

som målen nås. Staten utvärderar kontinuerligt det rådande målbaserade systemet och har 

uppmärksammat vissa problem. Det är idag stor skillnad i måluppfyllelse mellan olika 

kommuner och skolor i Sverige11. Staten är på det klara med att elevers förutsättningar som 

exempelvis föräldrars utbildningsbakgrund bara delvis förklarar resultaten. I stället pekar man 

på problem med den nya målstyrningen. Målen ändras inte om det inte föreligger en 

revidering av läroplaner och kursplaner men samhället ändras däremot hela tiden. Lärare 

måste då kunna tolka läroplaner och kursplaner så de passar in i det samhälle vi lever i idag. 

Exempelvis definierar betygsberedningen gränsen för godkänd på följande vis: ”för att kunna 

                                                
8 Skolverket 2004 s. 4. 
9 Skolverket 1997 s. 30. 
10 Jarl 2004 s. 47. 
11 Utbildningsdepartementet 2001 s. 13. 
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förstå, fungera och verka i vårt samhälle samt för att kunna orientera sig i omvärlden”12. 

Denna definition är i allra högsta grad beroende på hur samhället ser ut vilket medför att 

skolans personal måste dagens situation och överföra det i nya realistiska mål13. Staten anser 

dock inte att målen är för högt satta.  

En annan sak som kan åstadkomma förvirring är hur läroplanerna och kursplanerna är 

utformade. De är beskrivna som mål att uppnå och mål att sträva efter. Mål att uppnå är just 

mål som alla elever ska nå upp till medan mål att sträva efter istället ska ses som inspiration 

och underlag för planering, utförande och utvärdering14. 

Om vi tittar lite på vad som står i läroplanen i mål att uppnå i ämnet matematik menar Löwing 

och Kilborn i boken Baskunskaper i matematik att de är mer svårtolkade än exempelvis målen 

för ämnet svenska. I svenskan är de mer konkreta15. De har dock bara kommenterat Lpo 94 

men läroplanerna för de frivilliga skolformerna skiljer sig inte nämnvärt åt. I Lpo 94 står 

följande att eleven ska uppnå gällande matematik. 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande 

matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet”16. 

Jämför detta med vad som står om ämnet svenska. 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift”17. 

I Lpf 94 kan vi se en viss fördjupning men fortfarande mer generellt i ämnet matematik än i 

svenska. 

”Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program... kan formulera, 

analysera och lösa matematiska problem av betydelse för yrkes och vardagsliv”18. 

Följande står om svenska. 

”Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program... kan uttrycka sig 

i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för 

fortsatta studier”19. 

Det är tydlig skillnad i konkretisering vilket medför stora krav på lärarna. Löwing och Kilborn 

menar på att lärare för de yngre åldrarna oftast saknar den kompetensen som krävs för att 

förändra matematikundervisningen vid behov vilket medför att man bl.a. blir bunden till 
                                                
12 Utbildningsdepartementet 2001 s. 13. 
13 Ibid s. 14. 
14 Ibid s. 15. 
15 Kilborn & Löwing 2002 s. 22. 
16 Lpo 94 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Ibid 
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läroboken. Elever tillbringar 2/3 av sin tid i grundskolan på just dessa nivåer (årskurs 1-6) där 

lärare i stor utsträckning saknar den krävande kompetens i pedagogik och didaktik gällande 

matematik som behövs20. Det är även på dessa nivåer eleverna lägger sin matematiska grund 

och attityd till ämnet, med andra ord ett väldigt viktigt stadie i undervisningen21. Löwing och 

Kilborn påstår även att matematik kräver större pedagogisk och didaktisk skicklighet än 

många andra ämnen och att tolka de nationella målen inte är en lätt uppgift. De menar även att 

en av orsakerna till att eleverna inte når målen är att läraren själv inte riktigt har förstått 

innebörden av dem22. I och med decentraliseringen borde då dessa problem vara större än 

någonsin tidigare. 

Vad säger då läroplanen angående ansvar och inflytande? Det är Lpf94 som vi kommer att 

diskutera. 

Eleverna är längst ned i den långa kedjan som går från stat-kommun-skola-rektor-lärare-elev. 

Det är ju för elevernas och lärarens skull målen finns, målen förklarar vilka färdigheter 

eleverna ska sträva efter att uppnå samt vad lärares utformning av undervisningen bör leda 

till. Målen är dock inte skrivna på ett sådant sätt att det är enkelt för elever att förstå dem 

vilket innebär att det är viktigt att lärare konkretiserar målen för dem. Detta beskrivs också i 

läroplanen: 

”Elevers möjligheter att utöva inflytande på undervisningen och att ta ansvar för sina 

studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, 

liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har”23. 

Det vill säga att målen måste förklaras på ett sådant sätt så att eleverna förstår dem. Om de 

inte vet vilka krav som ställs på dem samt vilka mål de strävar mot, skulle det kunna innebära 

ett hinder i att ta ett personligt ansvar för sina studier. Det står också i läroplanen att lärare ska 

utgå ifrån att eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i 

skolan24. Läraren ska organisera och planera sin undervisning så att det finns utrymme för 

eleverna att utöva ansvar över planering, inflytande och sin egen inlärning. Eleverna ska bl.a. 

genom demokratiska arbetsformer utvecklas till ansvarskännande människor25. I mål att sträva 

mot står också att eleverna kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande 

till kraven i kursplanerna. Det är även lärares uppgift, enligt läroplanen, att ge eleven 

                                                
20 Kilborn &Löwing  2002 s. 77 
21 Ibid s. 75 
22 Ibid s. 187 
23 Lpf 94 
24 Ibid 
25 Ibid 
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fortlöpande information om utvecklingsbehov och framgång i studierna. Läraren ska också 

redovisa på vilka grunder betygssättningen sker26. 

Alla dessa mål är lärarens uppgift att se till att de uppfylls. På vilket sätt det ska gå till är upp 

till läraren att bestämma. 

 

Med denna bakgrund har vi nu belyst hur ansvarsfördelningen ser ut från stat ända ner till den 

enskilde läraren. Vi har även påpekat vikten av samt meningen med styrdokumenten och 

eventuella brister i dagens målsystem. Detta ger oss en grund för att granska och förstå vilket 

elevansvar som kan förväntas i dagens skola samt vilken roll läraren har eller bör ha. 

3. Litteraturgenomgång 

3.1 Begreppet ansvar 

Ansvar är ett vitt begrepp till vilket man kan finna en rad definitioner, vissa mer uttömande än 

andra. Följande definition är hämtad ur Nationalencyklopedin.  

Ansvar är ”ett moralfilosofiskt, juridiskt och statsvetenskapligt begrepp”27. 

Den moralfilosofiska beskrivningen är av stor vikt då psykologiska och pedagogiska teorier 

utgår från en filosofisk grund. Detta är också utgångspunkten för hur lärare ser på elevers 

förmåga till ansvar28. 

Vad säger egentligen de filosofiska teorierna om hur människan är och verkar? Vad är det 

som styr våra handlingar och gör oss de till de personer vi är?  

Vi tänker belysa begreppet ansvar ur ett filosofiskt perspektiv men även ur ett psykologiskt 

perspektiv. Inom filosofin och psykologin finns många intressanta och framträdande personer 

som alla beskriver människan och hennes leverne. De har olika syn på människans roll i 

världen och hennes förmåga att styra sitt liv. Att studera några olika filosofiska och 

psykologiska inriktningar och deras syn på människan och hennes handlande medför en bred 

bild av begreppet ansvar. 

                                                
26 Lpf 94 
27 Nationalencyklopedin s. 409. 
28 Wiberg 2001 



 8

3.2 Ansvar inom filosofin 

3.2.1 Existentialism 

Existentialismen har en rad föregångare varav Sören Kierkegaard (1815-1855) och Jean-Paul 

Sartre (1905-1980) är två kända namn. 

Existentialisterna utgör inte en homogen grupp där alla har samma synsätt. Det finns olika 

grenar inom existentialismen, olika teorier har olika förespråkare men det de har gemensamt 

är synen på individen och den subjektiva upplevelsen29. Människan måste på egen hand 

komma fram till vem hon bör vara30.  

Kierkegaard lägger stor vikt vid hur stor betydelse det fria valet har för människans 

personlighet. De val vi gör ger vårt liv ett innehåll, en existens. Men med den fria viljan 

kommer även ångesten. Ångesten över att inse vikten av valets betydelse och att hur hon än 

gör så finns det inget absolut svar att få31. Människan har ett stort ansvar, ett ansvar för de val 

hon gör och för hela sitt liv. 

”Endast som existerande är människan i sanning människa, och endast i den mån hon är 

medveten om sitt eget tänkande, viljande, kännande och handlande och i medvetenhet om sin 

frihet i varje ögonblick av sitt liv bestämmer sig som den hon bör vara – en fri människa 

bland andra fria människor – existerar hon i sanning som människa.”32 

Jean-Paul Sartre, känd för sitt ”existensen föregår essensen”. Han menar på att människan är 

inte skapad till något syfte, hon är ingenting från början, utan det är helt upp till oss själva att 

skapa våra liv33. Människan skapar det hon är genom sina handlingar. Hon har hela ansvaret 

och Sartre menar att det ansvaret omfattar allt vi tänker och gör och det inbegriper hela 

mänskligheten34 . 

3.2.2 Fenomenologi 

Ett annat tankesätt, en gren av existentialismen, är fenomenologin. Man kan inte styra 

individens handlingar men man kan förvänta dem och förstå orsaken till dem genom att veta 

personens bakgrund och historia. Indviden väljer själv hur han eller hon ska handla och därför 

kan man se ett ansvar. Det fenomenologiska tankesättet följer lärare i dess pedagogiska 

verksamhet. De flesta lärare försöker faktiskt många gånger se saker ur elevernas synvinkel 

                                                
29 Permer & Permer 1994. 
30 Pieper 1995 s. 342. 
31 Permer & Permer 1994 s. 24. 
32 Pieper 1995 s. 343. 
33 Sartre 1946/2002 s. 12. 
34 Ibid s. 15. 
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och inte bara tro på det yttre och observerbara35. Henry Egidius skriver i Positivism – 

fenomenologi – hermeneutik att fenomenologin är en förutsättning för att vi, när vi 

kommunicerar med andra, ska kunna få förståelse för hur den andra personen tänker och 

upplever världen36. 

3.2.3 Humanism 

Ur existentialismen och fenomenologin har humanismen utvecklats, vars tyngdpunkt ligger på 

människans inre tankar och känslor. Humanisterna ser människan som en varelse fri att välja 

och som därmed också blir ansvarig för sina handlingar. Vid varje valmöjlighet måste hon 

själv avgöra vad som är den rätta vägen37. Man lägger stor vikt vid den fria viljan och det 

personliga ansvaret38. Man kan inte skylla på någon annan om saker och ting går fel utan man 

bär själv hela ansvaret. 

En av humanismens främsta företrädare är Erich Fromm(1900-1980). Han menar på att ”man 

ska leva ett rikt liv och utveckla sina möjligheter som människa. Dygden blir då att känna 

ansvar för sin egen tillvaro. Människan måste inse att bara genom att använda sin egen 

förmåga kan hon ge mening åt sitt liv”39. 

3.3 Ansvar inom psykologin 

3.3.1 Existentialistisk psykologi 

Ur existentialismen som filosofi har den existentialistiska psykologin växt fram med många 

kända anhängare och utövare, där i bland Rollo May. I hans bok Frihet och öde kan vi läsa 

om ansvar och frihet. Friheten att ta oss an de möjligheter som gör att vi utvecklas som 

människor men också friheten att hävda vår vilja. Han menar på att varje steg vi tar för att 

utvecklas, medför en ny känsla av ansvar. May skriver om paradoxen att man kan endast vara 

fri då man är ansvarig. Även det omvända är sant som innebärande att man endast är ansvarig 

om man är fri40.  

”För att ta ansvaret för sina beslut och avgöranden måste man ha en känsla av att de faktiskt 

betyder något.”41 

                                                
35 Imsen 1992 s. 33. 
36 Egidius 1986 s. 73. 
37 Imsen 1992 s. 36. 
38 Ibid s. 37 
39 Permer & Permer 1994 s. 31. 
40 May 1981/2001 s. 66. 
41 Ibid s. 66. 
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Frihet innebär ansvar och May menar på att med friheten att handla kommer skyldigheten att 

handla42. 

Varje människa har medfödda möjligheter och målet är att förverkliga dessa. Föräldrar och 

lärares uppgift är att underlätta för barnet att förverkliga dessa möjligheter. 

I boken Existensens psykologi av Bo Jacobsen får vi ta del av ytterligare tankar av Rollo May. 

May menar att lust leder till vilja och han betonar även svårigheten med just denna övergång. 

Lust är fantasins lek med möjligheten att handla medan vilja kräver organisering på en helt 

annan nivå43. Viljan kan sedan leda till ett handlande som i sin tur innebär ett ansvarstagande. 

3.4 Moraliskt ansvar 

En egenskap som vi människor har är att vi kan leva oss in i och förstå hur andra individer har 

det. Det är denna förmåga till inlevelse som medför människans moral44. Vi människor står 

ständigt inför moraliska ställningstaganden och hur vi handlar påverkar vår omgivning. För att 

citera Collste i Inledning till etiken, ”Våra handlingar – eller vårt underlåtande att handla – 

påverkar på olika sätt vår omgivning, vi kan vara till skada eller till nytta. Moralens uppgift är 

att vägleda handlandet så att vi kan ta ansvar för vårt sätt att leva”45. 

Vi människor har en frihet men med friheten kommer också ansvaret, ett ansvar för hur vi 

lever och vilka val vi gör i livet. Trots att vi blivit tillägnade friheten och förmågan till ansvar 

så försöker dock människan ständigt att fly undan. Collste beskriver det genom att citera 

filosofen Martin Heidegger som talar om ”mannet”. ”Man brukar göra så...” eller ”Man tycker 

inte så....”46. Människan försöker komma undan sitt eget ansvar genom ”mannet”. 

En annan viktig punkt är människors förmåga att underkuva sig auktoriteter och göra vad de 

säger utan att reflektera innan handling47. Återigen flyr vi undan vårt eget ansvar. 

Moralen finns för att vi människor ska kunna leva ett liv tillsammans. Man kan beskriva 

moralen som ett antal lagar och regler som är kända av alla men som inte behöver skrivas ned. 

Vi förlitar oss helt enkelt på vår granne och vi har ett förtroende för andra48. 

                                                
42 May 1981/2001 s. 98. 
43 Jacobsen 2000 s. 205. 
44 Collste 1996 s. 8. 
45 Ibid s. 8. 
46 Ibid s. 9. 
47 Ibid s. 9. 
48 Ibid s. 12. 
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3.5 Teoretisk plattform 

Vi kommer låta detta arbete bygga på Vygotskijs och Deweys teorier om hur inlärning sker. 

Båda ser eleven som en aktiv individ i förhållande till omvärlden. De sätter elevers intresse i 

fokus och det är deras intresse som ska styra undervisningen. Skolan ska använda sig av något 

känt för att förklara något nytt, innebärande att gå via elevers intresse för att skapa ett nytt 

intresse49. 

3.5.1 Vygotskij 

Vygotskij menade på att eleverna inte ska vara passiva mottagare, för dagens skola 

innebärande att läraren undervisar och talar om vad som ska göras och hur. Vygotskij har en 

annan uppfattning om hur elever lär sig. Skolan ska organiseras på så vis att eleverna ges 

förutsättningarna för att uppfostra sig själva50. 

Grunden i Vygotskijs teori är att barn utvecklas i samspel med dess omgivning. Han var 

särskilt intresserad av att studera vad barn kan lära sig på egen hand och vad som kräver en 

vuxens hjälp51.  

Det som Vygotskij talar om kan beskrivas med det sociokulturella begreppet. Ett 

sociokulturellt perspektiv innebär att omgivningen är avgörande för hur en människa 

utvecklas och därmed även vad den presterar52. 

Roger Säljö skriver i boken Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv att de 

kommunikativa processerna är centrala i ett sociokulturellt perspektiv. 

”Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter”53. 

Kommunikationen mellan lärare och elev är mycket viktig för elevers möjligheter till att ta 

ansvar för sina studier.  

Då samspelet med omgivningen är det som utvecklar människor kommer det tidigt i barns liv 

bli stora skillnader mellan individer om man ser till kultur och samhälle. Säljö beskriver det 

med begreppet socialisering och denna process skiljer sig åt från individ till individ. Han 

menar också på att det är normer och förväntningar som avgör hur människor agerar i olika 

situationer och likaså vilket ansvar individen ska ta54. Om dessa normer och förväntningar 

skiljer sig åt beroende på elevers olika socialisering kommer också elevers ansvarstagande att 

variera. 
                                                
49 Lindqvist 1999 s. 75 
50 Ibid s. 72. 
51 Wikipedia 2007 
52 Säljö 2003 s. 36. 
53 Ibid s. 37. 
54 Ibid s. 36. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det Vygotskij ville uppnå är det vi idag kallar 

elevinflytande, helt enkelt en mer elevaktiverande pedagogik i skolan. Frågan är bara i vilken 

grad elever är redo att ta det stora ansvar för sina studier som då krävs. 

3.5.2 Deweys syn på ansvar 

John Dewey (1859-1952), filosof, psykolog och pedagog, är den person som förknippas med 

uttrycket learning by doing. Han menar på att kunskap måste bli till nytta och ha 

verklighetsanknytning. I Deweys pedagogik finner man människan vara aktiv gentemot sin 

omvärld och det är i detta samspel som människan lär sig exempelvis sociala regler och att 

förstå sammanhang. Skolan ska undervisa med elevens intresse i fokus och lärarens uppgift är 

att stimulera och fördjupa elevens utveckling, vilket i sin tur ställer höga krav på lärarens 

pedagogiska kunskaper55. 

Ordet demokrati är ett, av Deweys, ständigt återkommande ord när man läser hans bok 

Individ, skola och samhälle. En demokratisk skola ska ta del av elevernas tidigare erfarenheter 

och behandla dem individuellt. Redan på Deweys tid diskuterades det mycket om det vi idag 

benämner som elevers rätt till inflytande och individualisering. Dewey betonar vikten av att 

tillåta ett aktivt medverkande för att stimulera intresse och iver. Om inte detta tillgodoses 

menar han på att följden blir en brist på ansvarskänsla56. 

”Där man inte har något inflytande finns ingen känsla av personligt ansvar”57. 

En form av likgiltighet och passivitet infinner sig som i vissa fall kommer leda till en 

benägenhet att undvika sina skyldigheter. Om man inte får delta aktivt, att man utesluts från 

verksamheten, så tenderar ansvarskänslan att minska både gällande vad som görs samt vilka 

följder det har. Dewey anser demokratin vara det bästa sättet för att få elever som vill ta egna 

initiativ och därmed ett större ansvar. Han anser att det bör ges utrymme för elevernas initiativ 

och intresse och lägger stor vikt vid det praktiska arbetet58. 

3.6 Vart står vi idag? 

Någon undersökning eller rapport som beskriver exakt det vi vill studera har vi inte hittat men 

det finns en hel del tidigare forskning kring närliggande områden. Nedan kommer endast ett 

litet urval beskrivas. 

                                                
55 Dewey 1980 s. 15. 
56 Ibid s. 152. 
57 Ibid s. 153. 
58 Ibid s. 153. 
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3.6.1 Tidigare forskning 

Karin Permer och Lars-Göran Permer har genomfört en studie gällande mellanstadieelevers 

uppfattningar om begreppet ansvar, Begreppet ansvar – En litteraturgenomgång och en 

empirisk studie i skolan.  De valde att använda sig av en kvalitativ metod för att få ut så 

mycket detaljer som möjligt.  

Elevernas uppfattningar om ansvar delades in i fyra kategorier. Den första kategorin handlar 

om vad en individ förväntas göra. Den andra kategorin tar upp hur en individ ska vara. Båda 

dessa två kategorier bygger på att någon annan talar om för dig vad du ska göra eller hur du 

ska bete dig. Den tredje berör relationer och hänsyn till andra människor. Den fjärde och sista 

kategorin tar upp internaliserat ansvar vilket innebär att man gör det som man själv tycker 

känns rätt och inte för att någon annan tycker det. 

Deras studie tog även upp elevens synpunkter på ökat ansvar. Det svaret som de oftast fick 

var att ansvarsfördelningen är bra som den är. Om inte läraren skulle styra skulle det bli 

oordning och kaos och eleverna skulle inte ta sitt ansvar. Eleverna menar dessutom på att det 

är svårt att välja när de ges en större valfrihet, för de vet helt enkelt inte vad de vill59. 

 

Sarah Wiberg har gjort en c-uppsats vid Linköpings universitet, Att ta ansvar i skolan. 

Det är en studie av några elevers uppfattningar kring begreppet ansvar. Hon valde att 

genomföra åtta intervjuer på en skola i Linköpings kommun. Hälften av eleverna som deltog 

gick i årskurs sex och den andra hälften i årskurs 9. Följande resultat presenterades i hennes 

rapport. 

Vad i skolan ser eleven som sitt ansvar? På den frågan svarade eleverna att de har ansvar för 

sitt eget skolarbete. De ska göra sina läxor, komma i tid, ha med sig det material som behövs 

samt att följa de regler som finns i klassrummet. Någon elev såg dessutom ett ansvar som gick 

utöver det egna skolarbetet som t.ex att måna om lokaler och medmänniskor. 

Vad motiverar dem till att ta detta ansvar? De flesta gav något svar som hade med framtiden 

att göra. Till exempel att de vill få bra betyg för att komma in på skolor och för att de anser att 

ansvar är viktigt för att kunna klara sig som vuxen. 

De tre slutliga kategorier som svaren kunde delas upp i blev framtiden, krav utifrån och inre 

krav. 

Vilka anledningar anger de till att de inte alltid tar ansvar?  

 

                                                
59 Permer & Permer 1994 s. 59-78 
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Man kom fram till fyra olika orsaker till varför eleverna inte alltid tar ansvar. 

- För svårt 

- Trötthet 

- Tidsbrist 

- Social gemenskap 

De tre första talar för sig själva. När det gäller social gemenskap så menar de att det ibland är 

viktigare med vänner än vissa plikter. Det är här grupptryck kommer in. 

Vilken syn har de på ökat elevinflytande/ansvar? Elevernas inflytande var ganska begränsat. 

Lärarna bestämmer innehåll och läxor och schemat är fast. Alla elever vill dock inte ha mer 

inflytande för de menar på att det skulle bli rörigt, en katastrof och helt enkelt jobbigt. 

Flera elever menade dessutom att de inte var redo att ta det ansvar som krävs och att de inte 

har den förmåga som krävs för att göra riktiga val. 

Vilket motiv för elevansvar tror eleverna att de vuxna på skolan har? De flesta hade en positiv 

syn på lärarnas motiv. De menar på att lärarna vill att de ska lära sig ta ansvar för att kunna 

klara sig i livet60. 

 

I Madeleine Löwings avhandling Matematikundervisningens konkreta gestaltning tar hon upp 

vikten av en god kommunikation mellan lärare och elev. Det som hon fokuserar på är 

kommunikationen av det matematiska innehållet och lärarnas möjligheter att stödja elevernas 

lärande. Hon finner stöd för sin undersökning i två påståenden i kursplanen för matematik 

gällande grundskolans matematikundervisning: 

- Den skall leda till att eleven kan fatta välgrundande beslut i vardagslivets många 

valsituationer. 

- Läraren skall genom konkretisering eller vardagsanknytning av stoffet kunna nå alla elever 

så att de successivt kan bygga upp ett mer abstrakt matematiskt tänkande. 

Det är därmed av stor vikt att läraren behärskar ett så rikt didaktiskt språk att hon kan förklara 

och beskriva matematiska problem på olika sätt. 

Löwings resultat visar på att den matematikundervisning och det innehåll eleverna får arbeta 

med inte är individanpassad och främsta orsaken menar Löwing är att lärarna saknar kunskap 

om elevernas förkunskaper. Detta medför då att alla elever som har olika förutsättningar och 

behov nu istället får samma handledning. Löwing betonar även risken med att lärarna saknar 

information om elevernas förkunskaper. En risk som kan bli allvarlig i längden. Nämligen att 

                                                
60 Wiberg 2001 s. 17-20. 
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om en elev har brister i ett visst innehållsstoff som i sin tur bygger vidare på nytt stoff, så 

kommer eleven tillslut ha väldigt stora brister i sina förkunskaper, vilket i sin tur leder till 

större svårigheter med individualiseringen. 

En annan viktig punkt som hennes studie tar upp är hur viktigt det är att läraren har ett mål 

med undervisningen. Eleverna måste även vara medvetna om dessa mål samt förstå dem för 

att kunna tillgodogöra sig matematiken i den ålagda uppgiften. Hennes resultat visar dock att 

de flesta av de berörda lärarna inte tydliggjorde målen vid lektionens början utan lät eleverna 

direkt ta itu med lärobokens matematikuppgifter, uppgifter som i sin tur inte tog någon hänsyn 

till deras individuella förmåga. Detta medför att eleverna bara lär sig för stunden men de får 

ingen kunskap och djupare förståelse som är användbar i längden61. 

3.6.2 Rapporter och utredningar 

En rapport som Skolverket gjorde 2002, Lusten att lära – med fokus på matematik, visar på att 

många elever anser att det blir roligare i alla ämnen om de får vara med och påverka sina 

studier. När det gäller att påverka sina studier åsyftas kursens innehåll och 

redovisningsformer. Det visar sig dock att elevernas möjligheter att påverka 

matematikundervisningen är små. Detta i jämförelse med andra ämnen där möjligheten till 

elevinflytande är större. Vissa elever menar att på de skolor där elevinflytandet är större finns 

också lusten att lära. 

I rapporten skrivs det att inlärning är förenat med svårigheter som man måste ta itu med och 

övervinna. Om man har kunskap om målen och syftet med sitt lärande borde det vara lättare 

att möta de hinder man stöter på på vägen. För att få en ökad tillit till sin förmåga är det 

viktigt att eleverna känner att de har grepp om sin kunskapsutveckling samt har förståelse för 

mål och kriterier. Läroplaner och kursplaner av idag är tydliga med att eleverna ska förstå 

meningen med studierna och att de har kunskap om de mål undervisningen har. 

Den granskning som rapporten bygger på visar att elever känner till mål och kriterier för 

andra ämnen i större utsträckning än för matematik. Eleverna anser sig veta vad som krävs i 

andra ämnen men inte i matematik. I rapporten diskuteras det kring varför målen i matematik 

sällan diskuteras med eleverna. En möjlig anledning anses vara att matematikundervisningen, 

dels innehåll men också arbetsformer, styrs av läroboken och traditioner och att den inte i lika 

stor grad styrs av lärarnas gemensamma tolkning av målen. 

Eleverna upplever idag att de krav och förväntningar de har på sig är att följa läroboken, 

lärarens planering, att klara proven och få så höga betyg som möjligt. En uppfattning eleverna 
                                                
61 Löwing 2004 s. 139-140, 251-252. 
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har är att betygen i matematik är mer kopplade till hur många uppgifter man hinner räkna än 

vilken kunskap man har tillägnat sig. 

Eleverna behöver hjälp med att förstå syftet med matematiken innebärande i vilka 

sammanhang och situationer de kan använda kunskaperna. Likaså behöver de veta vilken roll 

matematiken har i ett demokrati – och medborgarperspektiv. 

För att detta ska ta form behöver mål och kriterier konkretiseras och göras mer förstående. 

Vidare i rapporten berörs hur viktig läraren är för elevernas lust att lära. Lärarens förmåga till 

att motivera och engagera samt förmedla glädjen med att lära är av allra största vikt. För att få 

en optimal undervisningssituation gäller det att ha ett fungerande samspel mellan lärare och 

elev. Läraren ska tala med eleven och inte till eleven. Men för att ha ett fungerande samspel 

betonas även vikten av elevens ansvar. Eleven måste vara medveten om sin roll för att 

samarbetet ska fungera. Det gäller att likväl som läraren ser eleven måste eleven se läraren62. 

 

Inflytande på riktigt – om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar är ett 

delbetänkande som Skolkommittén gjort och som tagit sin form som SOU 1996:22.  

Elevinflytande är ett ständigt återkommande diskussionsämne och redan 1996 när detta 

delbetänkande gjordes var målet att se över inflytandet och på vilket vis det skulle kunna 

stärkas. Skolkommitténs material pekade på elevernas svaga ställning i skolan, deras 

upplevelse av maktlöshet och skolans svårigheter med att leva upp till skollagen och 

styrdokumentens mål om inflytande. Mer än tio år senare är denna fråga om inflytande 

fortfarande aktuell. 

Delbetänkandet inleds med en beskrivning av hur skolan har förändrats. Genom 

decentraliseringen har mycket som tidigare låg på staten nu förflyttats ner till kommunerna, 

skolorna och lärarna. Det är inte längre staten som påverkar utformning och arbetssätt i det 

enskilda klassrummet. Det är med andra ord till stor del läraren och övrig skolpersonal ett 

ökat elevinflytande bör diskuteras med. Viktigt att inte glömma är att det är lärare, elever och 

föräldrar som är de mest aktiva aktörerna när det gäller synpunkter på hur skolans verksamhet 

ska bedrivas. Skolkommittén anser att det är genom de olika aktörernas synsätt en konstruktiv 

diskussion bör drivas och fördjupa den proffesionella kompetensen hos personalen i skolan. 

Det är viktigt att tänka på att skolan alltid är i någon form av förändring och då är således 

även läraryrket alltid i förändring. Dagens elever är inte som de var förr och det finns många 

förklaringar till det. Det har skett en tydlig traditionsförsvagning i Sverige och vuxnas 

                                                
62 Skolverket 2002 
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auktoritet är inte given som den var förr, den måste idag förtjänas och bibehållas. Vi har idag 

ett mer jämlikt förhållande mellan barn och vuxna. 

Kommunikation mellan ledning-lärare-elever-föräldrar har blivit ett nödvändigt redskap för 

att läraren ska klara av sitt komplexa yrke i en skola i ständig förändring. Lärare måste också 

bli bättre på att reflektera och utvärdera sitt eget arbete i större utsträckning än vad man 

gjorde förr.  

Tre punkter som rör elevinflytande tas upp; det är en mänsklig rättighet, skolans uppgift är att 

fostra demokratiska medborgare och delaktighet är en förutsättning för lärande. 

Att bli sedd och respekterad är några av rättigheterna gällande inflytande och delaktighet. 

Det är upp till läraren att se till att de får erfarenheter genom praktisk övning att ta ansvar och 

utöva inflytande. Elever ska lära sig samarbeta med andra då demokrati inte kan utövas 

enskilt och det är lärarens uppgift att se till att varje elev får sin rätt till inflytande. Man 

skriver också att det är i kommunikation med andra som eleven blir medveten om sig själv 

och världen.  

”Kunskapsarbete är en skapande process, och de som skapar måste vara närvarande och 

delaktiga i det som sker. Det kan man inte vara om det är någon annan som tar hela ansvaret 

för vad och hur man ska lära sig, och om man själv känner sig utanför.”  

Denna statens offentliga utredning kom att leda till två förslag för att stärka elevers rätt till 

inflytande. Skolkommittén ville ha ett tydligare elevperspektiv i skollagen där eleven ses som 

en av skolans viktigaste aktörer. Det ska ligga på rektorns ansvar att eleverna får ett verkligt 

inflytande. Det andra förslaget gällde lokala styrelser i gymnasieskolan där eleverna skulle 

vara i majoritet och få vara delaktiga i beslutstagandet63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 SOU 1996:22 
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Skolverket gjorde år 2000 en stor undersökning, Attityder till skolan 2000. Den behandlar 

attityder till skolan och tar upp elevinflytande. Vad elever och föräldrar vill kunna påverka 

samt vad lärare anser i frågan. Man tar även upp hur olika parter vill att ansvarsfördelningen 

ska se ut samt vilket förtroende, gällande ansvar, lärare och föräldrar har för eleverna. Om vi 

börjar med att titta på de delar där eleverna på gymnasienivå önskar större inflytande så vill 

de påverka/bestämma om: 

83%  Hur de ska arbeta 

72%  Vad du får lära dig i olika ämnen 

73% Läxor, Prov 

54% Regler i skolan 

51% Vilka läroböcker och läromedel de ska ha 

Procentsatserna gällande om det tycker att de kan vara med och påverka är betydligt lägre 

(redovisas inte här). Störst skillnad är det på hur de ska arbeta, läxor och prov, regler i skolan 

och vilka läroböcker och läromedel de ska ha. Majoriteten av lärarna är positiva till ett ökat 

elev- och föräldrarinflytande, grundskolelärarna i högre utsträckning än gymnasielärarna. 

Trots resultatet ovan är eleverna nöjda som det är. Elever på det naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga programmet önskar ett större inflytande än elever på övriga program. 

Även om de flesta lärare har en positiv syn på elevinflytande så tror en stor del att eleverna 

inte klarar av det ökade ansvar som inflytande kräver, även föräldrar är tveksamma. 55% av 

lärarna och 35% av föräldrarna tror inte att eleverna klarar av det. Andel lärare som är 

tveksamma har ökat från år 1997-2000 från 48%-55%. Vad detta beror på går ej att uttala sig 

om i undersökningen men en diskussion måste föras gällande vilka krav man kan förväntas 

ställa på eleverna och huruvida skolan ger tillräckliga förutsättningar för ansvarstagande. 

Gymnasielärare är i större utsträckning än grundskolelärare tveksamma till om eleverna kan ta 

ett större ansvar. En annan del av undersökningen behandlar frågan om att eleverna ska ta ett 

större ansvar för sitt eget lärande. 69% av lärarna önskar att eleverna tar ett större ansvar 

gällande denna frågan medan 35% av föräldrarna och 40% bland eleverna önskar en ökning. 

Majoriteten bland föräldrar och elever tycker således att det är bra som det är64. 

                                                
64 Skolverket 2000 s. 135, 144-146, 154 
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4. Metodbeskrivning 

4.1 Hermeneutiken som förhållningssätt 

Hermeneutiken är en filosofi och en forskningsmetodik som går att spåra långt tillbaka i tiden, 

ända till det gamla Grekland. Ordet hermeneutik är just ett grektiskt ord vars betydelse är 

tolkning av budskap. Texter och uttryck av olika slag, som vi kommer i kontakt med, 

innehåller många gånger mer än det som står. Egidius uttrycker det i boken Positivism – 

Fenomenologi - Hermeneutik som att det finns viktig information att hämta mellan raderna 

och även det som inte sägs har betydelse för texten65. 

”Konsten att göra tolkningar så att de stämmer med olika kunskapskällor och blir trovärdiga 

är målet för det som vi kallar hermeneutik.”66. 

Friedrich Ast introducerade den hermenutiska cirkeln vilken i stora drag innebär att texter och 

händelser måste sättas in i deras sammanhang och på så sätt öka förståelsen. Egidius beskriver 

det som att ett ords betydelse är beroende av meningen det ingår i och meningen i sin tur är 

beroende av ordens innebörd67. Med andra ord är det ett samband mellan helheten och 

delarna. 

Hermenutiken har sedan sitt ursprung utvecklats i olika riktningar och under exempelvis 

1920-talet till 1960-talet har den legat i skuggan av positivsmen. En inriktning kom att bli den 

existeniella hermenutiken där Martin Heidegger och Hans-Georg Gadamer var två av 

företrädarna. Heidegger ansåg hermenutiken beskriva hela människans situation68. Egidius 

beskriver det som att det ligger i människans natur att ta ställning till sig själv och sin omvärld 

men att det måste ske i samspel med hennes omvärld. Människan kan inte stå bredvid och 

vara neutral. 

”Genom att gå i dialog med texter och människor berikar vi vår bild av världen och vår 

kunskap om oss själva.”69 

Hans-Georg Gadamer betonar även han att människan inte kan vara neutral och objektiv. Vi 

kommer hela tiden utgå från vår förförståelse och våra värderingar70. 

När vi analyserar de enkäter vi fått besvarade av lärare och elever kommer vi inta ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. Till skillnad från positivismens objektivitet kommer vi 

                                                
65 Egidius 1986 s. 41. 
66 Ibid s. 41. 
67 Ibid s. 44. 
68 Ibid s. 51. 
69 Ibid s. 52. 
70 Ibid s. 52. 
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förhålla oss som en del av den verklighet vi studerar. Vi kommer utnyttja vår egen 

förförståelse, våra kunskaper och känslor för att försöka tolka och förstå och på så sätt se en 

helhet i det vi studerar. Enligt Patel och Davidsson ska den hermeneutiska forskaren försöka 

nå en så fullständig förståelse som möjligt, och detta uppnås genom att studera helheten i 

relation till delarna och om så behövs pendla där i mellan71. 

4.2 Val av metod 

Att vi valde enkät som metod för insamling av data istället för intervjuer var för att få ett 

större stoff att arbeta med. Vi ville ha en stor mängd svar och fördelen med enkät är att svaren 

är nedskrivna och då lättare att bearbeta72.  

I Rolf Ejvegårds bok Vetenskaplig metod lyfter han fram fyra fördelar med 

enkätundersökning: 

1. Påverkan från intervjuaren undviks 

2. Stort antal personer kan deltaga 

3. Respondenten kan i lugn och ro tänka igenom svaren 

4. Snabbare genomförande och lättare att bearbeta svaren73 

Vi konstruerade två enkäter till två olika målgrupper. 

- Elever som läser matematik A på gymnasiet. 

- Lärare som undervisar i matematik på gymnasiet. 

Frågorna berörde samma sak men var olika formulerade beroende på målgrupp.  

Vi konstruerade enkätfrågorna med olika grad av strukturering innebärande att vissa frågor  

var med bundna svar medan andra frågor innehöll öppna svar74. Efter varje bunden fråga 

fanns möjlighet att göra eventuell kommentar.  

Fördelen med öppna frågor menar Ejvegård är att man, förutom ett mer uttömande svar, även 

får information om brister med enkäten, svarsalternativ som kanske inte varit välformulerade 

eller helt enkelt frågeställningar som saknades. Detta kan dessutom ge en bild av det 

eventuella bortfall man fått75. 

Bortfall kan ske på två sätt. Antingen väljer personen att inte svara på alla frågor, ett internt 

bortfall, eller så får man helt enkelt inte tillbaka enkäten från alla intervjupersoner, ett 

enkätbortfall. Så länge som det interna bortfallet håller sig på en låg nivå har man fortfarande 

                                                
71 Davidsson & Patel 1991 s. 26. 
72 Ejvegård 2003 s. 53. 
73 Ibid s. 53. 
74 Davidsson & Patel 1991 s. 60. 
75 Ejvegård 2003 s. 56. 
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användning för svaren men om bortfallet skulle bli för stort för någon fråga kan den frågan 

inte tas med i den statistiska bearbetningen76. 

För att få så hög svarsfrekvens som möjligt skickades inga enkäter ut, utan vi besökte 

skolorna och var närvarande vid enkätens ifyllning. De fick den tid de behövde för att fylla i 

enkäten och sedan samlades dessa in. Detta kallas för enkät under ledning och medför 

möjligheten att respondenten har möjlighet att få eventuella förtydliganden77. Ett litet 

undantag gjordes när det gällde lärarna. Upptagna som de oftast är kunde de få en dag eller 

två på sig för att fylla i enkäten.  

Viktigt att notera är att vi klart och tydligt poängterade för alla målgrupper att enkäten är 

anonym och frivillig. 

För att öka svarsfrekvensen lägger Ejvegård stor vikt på enkätens utformning. Det är viktigt 

att det ser snyggt ut och att enkäten är välformulerad och bra strukturerad. Personerna ska inte 

behöva gissa sig till vad det är vi frågar om78. 

Varje enkät inleds med korta och konkreta instruktioner för hur enkäten ska fyllas i. För att 

sedan skilja på förklarande text, frågorna och svarsdelen så rekommenderar Ejvegård att man 

använder sig av olika stilarter och detta har vi tagit fasta på79. 

Gällande frågornas innehåll har vi varit väldigt konkreta i frågeställningarna. Vi har varit rakt 

på sak men samtidigt försökt tänka på den prestigefaktor som Ejvegård talar om80. Man ska i 

stor mån undvika frågor som handlar om prestige och som kan upplevas som ett påhopp för 

detta kan påverka svaret till det negativa. Vilket medför att sanningen inte kommer fram.  

 

Elevernas enkätsvar kommer medföra både en kvantitativ och en kvalitativ undersöknng. 

Detta på grund av frågornas utformning samt det stora antalet enkäter. Kvantitativ på grund av 

mängden enkätsvar vilket medför att en statistisk analys kan göras. Kvalitativ på så sätt att 

varje fråga kan kommenteras och således tolkas utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. 

Lärarnas enkätsvar är inte lika stora till antalet vilket till stor del medför en kvalitativ analys. 

Många frågor i enkäterna är direkt jämförbara och med det menar vi att en fråga i lärarens 

enkät kan jämföras med en fråga i elevenkäten. Detta för att synliggöra eventuella skillnader i 

synsätt mellan lärare och elev. 

                                                
76 Ejvegård 2003 s. 54. 
77 Davidsson & Patel 1991 s. 60. 
78 Ejvegård 2003 s. 55. 
79 Ibid s. 56. 
80 Ibid s. 59. 
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4.2.1 Reliabilitet och validitet 

När man gör en empirisk undersökning så är det viktigt att beakta dessa två begrepp i den 

teknik man använder. Metoden måste uppfylla kraven på reliabilitet och validitet för att vara 

användbar samt ge forskningsresultat som är av vetenskapligt värde81. 

Reliabilitet 

Reliabiliteten anger hur tillförlitlig en metod är. I Ejvegårds Vetenskaplig metod anges fyra 

olika metoder för att testa enkätens reliabilitet. 

1. Återtestning vilket innebär att samma individer testas två gånger. 

2. Halveringsmetoden. Alla svar man fått in delas upp i två slumpmässiga halvor som 

sedan jämförs med varandra för att se hur stor avvikelse som finns. 

3. Parallellmetoden. Två olika enkäter som är tänkta att mäta samma sak. 

4. Kontrollfrågor. Ett antal frågor som läggs in i enkäten, vilka berör samma sak som 

andra frågor tidigare i enkäten men som är annorlunda formulerade.82 

Om vi ser till dessa fyra metoder skulle tre av dessa kräva alldeles för mycket tid för att 

genomföras. Den möjlighet vi ser till att testa huruvida vår enkätundersökning är tillförlitlig är 

att använda oss av metod 2, halveringsmetoden. Ju lägre avvikelse som finns mellan dessa två 

slumpmässiga halvor desto bättre reliabilitet och därmed ett resultat av högre vetenskapligt 

värde. 

Validitet 

Validiteten beskriver huruvida vi mäter det som det är tänkt att vi ska mäta. Denna prövning 

är svårare att genomföra än ovannämnda reliabiltet. För att citera Ejvegård ”Strängt taget kan 

den endast ske om man har något annat mått på det man mäter att jämföra med.”83 

Patel Runa och Bo Davidsson menar dock i Forskningsmetodikens grunder att det finns två 

sätt som är mer lättillgängliga än andra. Det är att försöka säkerställa innehållsvaliditeten och  

den samtidiga validiteten84.  

Innehållsvaliditeten är en analys av själva innehållet i enkäten och den analysen genomförs 

bäst av någon utomstående85. Detta för att vi som konstruktörer inte ser våra egna misstag 

                                                
81 Ejvegård 2003 s. 70. 
82 Ibid s. 72. 
83 Ibid s. 75. 
84 Davidsson & Patel 1991 s. 86. 
85 Ibid s. 86. 
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utan tycker att enkäten är välformulerad och att den undersöker det vi vill undersöka. Viktigt 

här är att personen som genomför analysen är insatt i det problemområde vi undersöker. 

Det andra sättet, den samtidiga validiteten, är att jämföra vårt resultat med ett annat resultat på 

samma innehåll86. I vårt fall kan det vara att komplementera våra enkäter med intervjuer för 

att se huruvida samma resultat fås vid enkäten som vid intervjun, förutsatt samma 

respondenter. 

5. Resultat 

5.1 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Vi valde att nå så många gymnasieelever som möjligt under den veckan undersökningen 

genomfördes. Totalt fick 245 elever svara på enkäten och alla enkäter fick vi tillbaka. Detta 

kan sammanfattas som en 100 %-ig svarsfrekvens. 

När det gäller svarsfrekvensen bland lärare gavs enkäten ut till 17 gymnasielärare varav 13 

besvarades. Detta ger oss en svarsfrekvens på 76,5%. 

När det gäller bortfallsanalysen kan vi konstatera att vi inte har något enkätbortfall när det 

gäller eleverna. Alla enkäter har återkommit till oss. 

Bland lärarna har vi dock ett bortfall på 23,5%. En påminnelse gjordes och vid veckans slut så 

var det några lärare som inte besvarat enkäten och därav bortfallet. 

Det interna bortfallet var mycket lågt innebärande att vi fortfarande har användning för våra 

svar. Inte på någon fråga var bortfallet så stort att frågan var tvungen att uteslutas. En 

statistisk bearbetning går att genomföra. 

5.2 Studiens tillförlitlighet 

För att uppnå en hög validitet lät vi en, i arbetet insatt person, titta igenom enkäterna för att se 

huruvida vi mätte det vi skulle mäta. Efter att innehållet i enkäten gåtts igenom och godkänts 

kunde undersökningen genomföras. 

Undersökningens reliabilitet är mycket god. Då studien är av kvantitativ art går den att 

upprepa vid ett annat tillfälle och skulle ge ett resultat som i hög grad går att jämföra med 

vårt. Detta grundar vi på den halveringsmetod som belyses i metodavsnittet. Våra enkäter 

delades upp i två högar vid analysen och den avvikelse vi fick var mycket liten. Vi har 

genomfört en studie med hög tillförlitlighet. 

                                                
86 Davidsson & Patel 1991 s. 86. 
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5.3 Redovisning av enkätsvaren 

5.3.1 Baskunskaper, betyg och självutvärdering 

10 av 13 lärare anser att många elever idag har brister i matematiken när de börjar gymnasiet. 

Tre av lärarna har kommenterat att de flesta har tillräckliga kunskaper men inte alla. 

Två lärare tycker att det varierar mycket på yrkesprogrammen och de har svårt att förstå att en 

del har blivit godkända i årskurs nio. 

En lärare kommenterar att det inte existerar någon kunskapsbrist på naturvetenskapliga 

programmet men tror i allmänhet att många har bristande kunskaper gällande vissa delar. 

Andra kommentarer är: 

”Svagt G i nian motsvarar inte vad de behöver kunna i gymnasiet.” 

”Problem med arbetsmoralen.” 

”Fler än när jag började som lärare för åtta år sedan som har G men inte tillräckliga 

kunskaper.” 

Om vi sedan studerar elevernas egna åsikter om sina kunskaper anser 26,5% av de tillfrågade 

eleverna att de hade bristande kunskaper i matematik när de började på gymnasiet. 
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 Diagram 1 

 
99,2% av eleverna hade slutbetyget godkänt eller mer i matematik när de slutade årskurs nio. 

92,3% av de elever som tyckte att de saknade kunskaper ansåg att de tilldelats ett rättvist 

slutbetyg i matematik i årskurs nio. 

Betygsfördelningen i matematik för dessa elever ses nedan. 
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 Diagram 2 

 
Anmärkningsvärt är att 36,9% av dessa elever hade VG eller bättre i slutbetyg i årskurs nio 

och ändå tyckte de att de saknade kunskaper i matematik när de började gymnasiet. 
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 Diagram 3 

 
Cirka 85% av de tillfrågade eleverna anser sig känna igen mycket av matematiken i kurs A 

från det de tidigare studerat. 

5.3.2 Sänker läraren kraven för svaga elever? 

4 av 13 lärare anser att de medvetet eller omedvetet sänker kraven för svaga elever.  

Övriga kommentarer lärarna gav var bland annat: 

”Ambitiösa elever kan däremot få mer hjälp och på det sätt lättare klara kursen.” 
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”Kan ej ställa samma krav hos svaga elever, försöker hitta andra kompetenser.” 

”Nej, det hjälper ju inte eleverna att göra det.” 

5.3.3 En andra chans 
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 Diagram 4 

 
Många elever är införstådda med att de kan få fler chanser om de skulle misslyckas med 

matematik A. Det är dock inte många i den här frågan som uttrycker oro över att inte komma 

in på universitet och högskola för vidare studier. 

Vi har även på den här frågan fått en del orelevanta svar. Många av dessa tyder på omogenhet 

och skulle kunna tolkas som att de inte riktigt bryr sig. 

5.3.4 Lärares syn på elevers förväntningar och ansvarstagande 

Följande påstående och efterföljande fråga gavs till lärarna: 

”Vi upplever att många av dagens matematikstuderande gymnasieelever förväntar sig att bli 

serverade ett godkänt utan vidare ansträngning. Eleverna verkar inte ta speciellt stort ansvar 

för sina matematikstudier men förväntar sig ändå att läraren ska ställa upp och lösa det åt 

dem. Håller ni med om att den attityd vi beskriver existerar?” 

 

12 av 13 lärare håller med oss om att denna attityd existerar. Intressanta kommentarer har 

varit: 

”Inte alltför ovanlig attityd.” 

”Denna strategi har fungerat tidigare, men nu befinner de sig på gymnasiet.” 

”...men flertalet har inte den attityden.” 
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”Många elever är idag ”lata”, vill bli serverade.” 

”Yrkesförberedande ja, naturvetenskapliga nej.” 

”Man förväntas lära eleven.” 

”De kommer bli besvikna.” 

Vi kan nu konstatera att vi inte är ensamma om denna uppfattning. Vi vill poängtera att denna 

attityd inte råder hos alla elever och att den verkar vara mer utbredd på vissa program. Det 

naturvetenskapliga programmet verkar inte beröras av denna attityd i lika stor utsträckning 

som andra program, om man ser till lärarnas kommentarer.  

 

5.3.5 Synen på elevens ansvar ur ett elev – respektive lärarperspektiv. 

Vi börjar med att redovisa lärarnas syn på elevens ansvar. 

8 av 13 lärare anser att det största ansvaret ligger hos eleverna själva, att det är deras ansvar 

att ta till sig kunskapen. 

4 av 13 lärare poängterar vikten av att arbeta hemma och på lektionen säga till så fort de inte 

förstår.  

Dessa kommentarer är de som dominerar. Övriga kommentarer är bland annat att eleverna 

måste komma på lektionerna och vara aktiva.   
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 Diagram 5 

 
Om vi ser till ovanstående diagram kan vi i förhållande till lärarnas svar kommentera 

följande: Lärarna anser att det absolut största ansvaret ligger hos eleverna själva och vår 

tolkning av elevernas svar tyder på att eleverna är medvetna om att det största ansvaret ligger 
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hos dem. Dels menar de på att lärarens ansvar är att hjälpa dem när det behövs samt lära ut så 

man förstår, dels skriver eleverna själva att deras ansvar är stort. Jobba/plugga och använda 

tiden på lektionerna är några framträdande svar.  

Lärarna anser att elevernas uppgift är att ta till sig kunskaper medan elevernas vilja att lära sig 

kommer långt ner bland resultaten. 

Vi ser i diagrammet att arbeta hemma inte rankas särskilt högt hos eleverna men är enligt 

lärarna en av de viktigare punkterna.  

Att fråga om man inte förstår är det endast 5,7% av eleverna som anser vara deras ansvar men 

även detta anser lärarna vara en viktig punkt.  

5.3.6 Synen på lärares ansvar ur ett elev- respektive lärarperspektiv 

6 av 13 lärare anser att deras ansvar är att skapa bästa förutsättningarna för eleverna att 

lyckas. 

4 av 13 lärare tycker att de har ett stort ansvar så länge eleven visar intresse. 

4 av 13 lärare anser dessutom att hjälpa och pusha eleverna är av stor vikt. 

Många lärare har även kommenterat i denna fråga att det är eleverna själva som måste lära 

sig, men detta går egentligen under elevansvar. 
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 Diagram 6 

 
Elevernas svar på vad de anser vara lärarens ansvar är att ”hjälpa när det behövs” samt ”lära 

ut/ förklara så man förstår”. Detta kan kopplas till det som lärarna beskrivit som att skapa de 

bästa förutsättningarna för lärande. Många elever har kommenterat att det är läraren som ska 
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se när eleven behöver hjälp och inte de själva som ska fråga efter hjälp. Eleverna anser också 

att läraren måste vara uppmärksam på om eleverna halkar efter. 

Lärarnas uppgift att stötta, pusha och motivera anses vara större hos lärarna än hos eleverna. 

Endast 6,5% av eleverna tyckte detta var lärarnas ansvar. 

5.3.7 Vad tycker lärarna om de nationella målen? 

6 av 13 lärare anser att målen är okej men att tolkningen av dem kan variera. 

6 av 13 anser att de är luddiga, svårtolkade, allmänt skrivna och att de skulle vara mer 

konkreta. De anser att det är för mycket upp till lärarens sätt att tolka dem. 

Konkretisering av målen bör göras i en lokal kursplan och detta hade på något sett skett hos 

hälften av lärarna, eller mer konkret en av två skolor vi har baserat vår undersökning på. 

Angående lärarnas syn på hur genomgång av målen påverkar elevers studier i matematik råder 

samstämmighet. 9 av 13 lärare anser att det påverkar mycket lite eller inte alls. Övriga 

kommentarer var bland annat: 

”De flesta har glömt dem inom en vecka.” 

”De drivs av betygen som läraren sätter så de bryr sig mer om läraren.” 

”Bra för studiemotiverade elever.” 

5.3.8 Målförklaring 

11 av 13 lärare säger sig ha förklarat målen för sina elever. Av dessa lärare är det endast en 

lärare som gått igenom målen mer än en gång. Resterande lärare gick i genom målen en gång 

i början av kursen. 

6 lärare valde att läsa upp målen och resonera kring dem, medan 5 lärare delade ut målen och 

resonerade kring dem. En lärare delade ut målen och konkretiserade dem. 
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5.3.9 Eleverna och de nationella målen 
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 Diagram 7 

 
58,4% anser att de fått målen förklarade för sig samt förstått dess innebörd.  

13,1% av eleverna har hört dem men inte förstått dem. 

27,8% av eleverna svarar att de inte fått målen förklarade för sig. 

5.3.10 Elevers åsikter om sina lärare 

Då elevers motivation och attityd kan bero på läraren, är det viktigt att få en bild av vad 

eleverna tycker om sina lärare. 

Vi har här valt att inte presentera specifika citat utan istället kategoriserat elevsvaren. 
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Generellt ser vi att vi har fler positiva kommentarer än negativa både rörande undervisningen 

och lärarens personlighet. Vi kan dock inte bortse från att 20,4% av eleverna ger kritik 

angående undervisningen och 15,1% angående lärarens personlighet. 

8,6% av eleverna har valt att inte kommentera frågan. Det är svårt att säga varför dessa elever 

inte har svarat men frågan man kan ställa sig är att om de har positiva kommentarer varför 

skulle de då inte skriva ner dem? Det kanske snarare är så att de inte vågat svara på grund av 

att de tror att läraren skulle se resultatet. 

6. Resultatdiskussion 

6.1 Elevers förkunskaper 

Om man ser till statistiken presenterad ovan så anser sig var fjärde elev ha bristande 

kunskaper i matematik när de når gymnasiet87. Av dessa tycker i stort sett alla att de tilldelats 

ett rättvist slutbetyg i årskurs nio och då har 40% av dessa elever betyget Väl Godkänd eller 

Mycket Väl Godkänd88.  

Om man har nått upp till betyget godkänd i årskurs nio bör man ha de basfärdigheter som 

krävs för att klara av matematik A på gymnasiet. Studerar man kursplanerna men även de 

läromedel som finns på båda stadier är det inte mycket som är nytt för gymnasiet. Många 

elever har även påpekat att matematik A till stor del är en repetition av matematiken i årskurs 

989. 

Det borde då inte föreligga så att det dyker upp nya typer av uppgifter som kräver helt nya 

matematiska förmågor hos eleverna i gymnasiet. Att eleverna anser sig har bristande 

kunskaper i matematik när de börjar gymnasiet borde med andra ord bero på något annat. 

Här är det viktigt att diskutera själva frågeställningen då den inte ger ett entydigt svar. Vi har 

tolkat ett nej på frågan ”Tycker du att du hade med dig tillräckligt med kunskaper i matematik 

från högstadiet när du började läsa matematik A på gymnasiet?” som att de kunskapsmässigt 

inte har tillräckliga kunskaper med sig från årskurs nio. Vi är dock medvetna om att eleverna 

kan ha kryssat i ett nej trots att de har haft tillräckliga kunskaper med sig från årskurs nio. 

Möjliga anledningar till detta skulle istället kunna vara att gymnasieläraren använder sig av ett 

annorlunda matematikspråk än vad de är vana vid, en annan studieteknik och ett högre tempo 

vilka alla skulle kunna medföra att elevena upplever det som nya kunskaper, trots att de i 

grunden är samma. Vi finner styrka i vår tolkning av frågan i lärarnas svar då majoriteten 
                                                
87 Se diagram 1. 
88 Se diagram 2. 
89 Se diagram 3. 
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gymnasielärare anser att många elever idag har bristande kunskaper när de når gymnasiet. 

Enligt statistik och vår undersökning så berörs inte naturvetenskapliga programmet något 

nämnvärt i den här diksussionen. På naturvetenskapliga programmet går det elever som 

generellt har lätt för matematik och majoriteten får betyget Mycket Väl Godkänd i matematik 

A90. 

Utifrån vår tolkning skulle en möjlig förklaring kunna vara att eleverna inte nått de mål som 

är uppsatta för respektive betygsnivå men trots detta ändå fått ett betyg. Har man inte nått upp 

till målen för godkänd i årskurs nio så kommer man med stor risk få problem med matematik 

A på gymnasiet, då det är tänkt att i denna kurs fördjupa de i årskurs nio tillägnade 

kunskaperna. 

Vi frågar oss då hur det kommer sig att elever får ett betyg de enligt målen inte nått upp till. 

Detta är ingen lättbesvarad fråga. Egna erfarenheter samt samtal med lärare och vad som står i 

diskussionsforum för lärare på internet, kan vi finna möjliga förklaringar till varför. Många 

lärare för grundskolans senare år har sina elever under tre års tid och får därmed en mer 

personlig relation till eleverna än vad gymnasielärarna får. Det kan då kännas jobbigt att 

underkänna en elev så att denne blir nekad fortsatta gymnasiestudier. Därför kanske många 

väljer att sätta ett godkänt av ren vänlighet trots att eleven inte nått upp till alla mål för 

godkänt. Att inte sätta godkänt innebär dessutom att läraren tvingas skriva ett omdöme om 

eleven. Detta omdöme ska innefatta vad eleven har gjort och klarat av samt vilka kunskaper 

eleven behöver tillägna sig för att nå upp till ett godkänt. Att skriva omdöme är tidskrävande i 

en redan stressad period för läraren, det vill säga i slutet av vårterminen. Det kan då vara 

lättare att sätta godkänt för att slippa extra arbete.  

Vi är medvetna om att detta är hårda kommentarer men vi vet att det i vissa fall förhåller sig 

på detta viset men i vilken utsträckning är svårt att säga.  

En möjlig konsekvens om många elever har bristande förkunskaper kan vara att läraren sänker 

kunskapskraven och undervisningsnivån. Detta leder då till att matematik A inte blir den 

fördjupning den är tänkt att vara. Problemet riskerar även att förskjutas framåt om eleven 

planerar vidare matematikstudier. En inte helt oansenlig andel av de svarande lärarna säger 

sig medvetet eller omedvetet sänka kraven för svaga elever91. 

En annan konsekvens av att läraren godkänt en elev som inte nått upp till målen, är att eleven 

riskerar att utveckla en attityd till att man inte behöver nå upp till alla mål och ändå få ett 

                                                
90 Statistik hämtad från Skolverket. 
91 Se avsnitt 5.3.2 Sänker läraren kraven för svaga elever? 
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godkänt i betyg. Detta kan då förklara den attityd som nästan alla lärare håller med oss om att 

den existerar92. 

6.2 De nationella målen 

En annan förklaring till frågan är huruvida det finns skillnader i tolkning av målen mellan 

olika lärare. Vi finner tyngd för vårt resonemang i den litteratur vi studerat för detta arbete 

och som presenterats i vår bakgrund. Här förklaras att målen i matematik är mycket mer 

generella och mindre specificerade än vad målen är i andra ämnen93. Detta öppnar upp för 

många olika möjligheter till tolkningar av målen. Vår undersökning visar på att många 

gymnasielärare anser målen vara luddiga och för allmänt skrivna i matematik. Det är då inte 

en alltför vansklig slutsats att dra att så även föreligger bland lärare i grundskolans senare del.  

Olika tolkningar av målen kan då medföra olika krav på kunskap från lärare till lärare. Skiljer 

sig detta från grundskolans senare del till gymnasiet så blir det problem. Med vilket vi menar 

att det finns en möjlighet att eleverna kommer till gymnasiet med tillräckliga kunskaper enligt 

lärare i årskurs 9 men att gymnasielärarna upplever kunskapsbrister.  

Det är även viktigt att poängtera motsatsen, det vill säga att gymnasielärarna ställer för höga 

krav eller tolkar målen på ett annorlunda sätt. 

Sammanfattningsvis finns det en risk, grundad på vissa av ovan nämnda resonemang, att det 

vissa elever skulle kunna ta med sig från årskurs 9 till gymnasiet, är att det går att få ett 

godkänt i betyg trots att man inte nått upp till alla mål. 

Vidare diskussion kommer föras kring målen och vikten av att veta målen. I dagens skola är 

tanken att undervisningen ska bedrivas så att de uppsatta målen uppnås. Kraven på eleverna 

för att uppnå ett godkänt i betyg ska vara målen i konkretiserad form. Det är en fin tanke men 

vi vill påstå att det tyvärr inte förhåller sig så idag, i alla fall inte på de skolor där vi bedrivit 

undersökningen.  

Gymnasielärarna anser att genomgång av mål i stort sett inte påverkar elevernas studier i 

matematik94. Med detta synsätt så försvinner hela tanken med dagens målsystem. Detta 

förklarar också varför lärarna inte lägger ner någon större energi på målförklaring till 

eleverna. Allt som oftast gås målen igenom en gång i början av kursen och sedan nämns de 

aldrig mer. Förklaringen till detta är att det verkar finnas en viss tveksamhet till målen.  

                                                
92 Se avsnitt 5.3.4 Lärares syn på elevers förväntningar och ansvarstagande. 
93 Kilborn & Löwing 2002 s. 22. 
94 Se avsnitt 5.3.7 Vad tycker lärarna om de nationella målen? 
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Cirka hälften av de tillfrågade lärarna anser målen vara luddiga, svårtolkade och allmänt 

skrivna medan resterande tycker att de är okej men att tolkningen kan variera. Vi anser dock 

att okej inte är ett tillräckligt svar. Man kan inte säga att någonting är okej när tanken är att de 

ska styra och genomsyra hela din planering och undervisning. Vi tolkar vårt resultat, gällande 

frågan vad lärare tycker om målen, som att lärarna upplever målen som en parentes snarare än 

något som är av stor betydelse95. De mål som lärarna istället sätter upp för eleverna idag är 

bland annat hur många prov du måste få godkänt på, närvaro och så vidare. Detta syns även 

om vi studerar vad eleverna anser är deras ansvar. Att få G på proven och komma till 

lektionerna tillhör de högre staplarna i diagrammet96. 

I princip alla lärare påstår sig ha gått igenom målen vilket vi tror på, trots att 28% av eleverna 

påstår att de inte fått målen förklarade för sig97. Vi tror snarare att denna siffra beror på att 

eleverna endast hört målen i början av kursen samt att läraren inte betonat vikten av målen. 

Läraren kanske heller inte har konkretiserat dem så eleverna förstått dem. 13% av eleverna 

säger sig ha hört målen men inte förstått dem vilket även detta tyder på brist i 

konkretisering98. 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att målen inte alls fungerar och verkar på det sätt 

som det är tänkt. Vi vill dock betona vikten av målförklaring och konkretisering för att eleven 

ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande och så även få ett ökat inflytande över sina studier. 

Detta styrks av Deweys tankar om en demokratisk skola, innebärande ett ökat ansvarstagande 

genom ett större elevinflytande99.  

Vi vill att eleven ska få en ökad förståelse för de färdigheter de behöver tillägna sig för att 

kunna leva och ta vardagliga beslut i vårt samhälle. För om elever vet vad som krävs och 

förstår vad som krävs så kanske de även förstår att de ska lära för sin egen skull och inte för 

någon annan. Det är viktigt att eleven känner att det är för dess egen skull och dess egen 

framtid de lär sig och inte för läraren och betyget. Målen förklarar ett syfte med matematiken 

och det saknar många elever idag. Elever förstår inte varför de håller på med matematik. De 

upplever att det är något de ska arbeta igenom och klara av och de förstår inte nyttan och 

syftet med det. Genom resultatet på våra studier gällande vad eleverna svarat på frågan om 

deras eget ansvar, så får vi känslan att de inte gör det för deras egen skull. Till de vanligaste 

svaren hör jobba/plugga, komma till lektionen och lära sig det läraren går igenom. Om 

                                                
95 Se avsnitt 5.3.7 Vad tycker lärarna om de nationella målen? 
96 Se diagram 5. 
97 Se diagram 7. 
98 Ibid. 
99 Dewey 1980 s. 153. 
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eleverna känner att det inte är för deras egen skull och att de inte vet vilka färdigheter som de 

ska sträva efter att utveckla, kan vi då kräva att eleverna ska ta ansvar för sina studier och 

framförallt sitt eget lärande? Är det möjligt att ta ett stort ansvar i denna situation? Vi anser att 

eleverna inte kan utveckla ett ansvarskännande om de inte vet vad som är målet för 

undervisningen.  

Vi finner även stöd för detta resonemang i Rollo Mays Frihet och öde, där han poängterar att 

det är endast när man känner att något har betydelse som man tar ansvar100. 

Vi betonar åter vikten av att de måste förstå nyttan med det och då är en tydlig målförklaring 

ett steg i rätt riktning. Det är även önskvärt enligt läroplanen att eleverna kan bedöma sin egen 

insats i jämförelse med målen101. Detta blir en omöjlighet för eleverna om de inte känner till 

målen. Hade de utvecklat denna förmåga som läroplanen beskriver så kanske de med 

självinsikt insett vilka mål de nått upp till och därmed vilket betyg de förtjänar. På så sätt hade 

tveksamheter och diskussioner kring betygssättning minskat. 

6.3 Ansvar 

Vi menar att många elever idag kan få det svårt när det kommer till att ta ansvar i ämnet 

matematik. Vår studie visar på att lärarna anser att elevernas ansvar för att nå ett godkänt i 

matematik A är väldigt stort. Studien visar även på att eleverna är medvetna om att de 

behöver ta ett stort ansvar men frågan är om de har möjligheter till det och om de vill det. 

Även om våra resultat klart tyder på att både lärare och elever är eniga om att eleverna har ett 

stort ansvar för sina studier, så menar en klar majoritet av lärarna att det ansvaret inte tas av 

många idag. I princip alla lärare som besvarade enkäten anser att det i viss mån existerar en 

viss lathet och brist på ansvarstagande. Lärarna upplever det som att eleverna förskjuter 

ansvaret till läraren och att det är upp till denne att lära och servera eleven. Notera att det är 

eleven själv som måste lära sig, med lärarens hjälp. 

Det garanterar inte att man tar ett personligt ansvar bara för att man vet om att man behöver 

göra det. Detta styrks även av Heideggers syn på ansvar, att människan ständigt försöker fly 

undan. Vidare skriver Collste att människan har en förmåga att överlåta ansvaret till 

auktoriteter102. Elever som detta berör väljer att istället låta läraren ta ansvaret. Vi vill även 

poängtera vikten av en av fenomenologins principer. Läraren måste ha förståelse för hur 

elever agerar och förstå bakomliggande orsaker till deras handlande103. Lärare måste utveckla 

                                                
100 May 1981/2001 s. 66. 
101 Lpf 94 s. 15. 
102 Collste 1996 s .9. 
103 Imsen 1992 s. 33. 
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förmågan att se förbi det ytliga beteendet hos eleverna. Annars riskerar läraren att få en 

felaktig bild av eleven och det blir lätt en negativ atmosfär.  

6.3.1 Att stötta och pusha 

I dag är elevers matematikkunskaper sämre och många har svårigheter med matematiken. 

Många lärare upplever att det ligger på deras ansvar att pusha och stötta eleverna i deras 

matematikstudier104. I vår studie har dock väldigt få elever svarat att lärarens ansvar är att 

stötta eleverna och det tror vi beror på att eleverna helt enkelt inte tänker på det105. Eleverna 

tar det för givet. Att ständigt stötta och pusha kräver mycket energi och är något vi tror läraren 

känner av väldigt mycket. Läraren ser det som sitt ansvar då det idag är en så stor del av deras 

vardag. Elever i sin tur tar det för givet och inte tänker på det. Det skulle kunna vara en 

förklaring till att så få elever svarat att det är lärarens ansvar. Vi vill försöka se detta i 

förhållande till begreppet ansvar. Att pusha och stötta måste stå i rätt proportion till vad 

läraren får tillbaka i form av engagemang och vilja. Om det bara handlar om att pusha och 

stötta så kanske det här med eget ansvar försvinner. Lärare kanske helt enkelt inte låter 

eleverna ta sitt ansvar. Det är viktigt att lärare i dag bedriver undervisning på så sätt att 

eleverna ges förutsättningarna att uppfostra sig själva, vilket även är en av Vygotskijs 

uppfattningar kring lärande106.  

6.3.2 Arbeta hemma 

6% av eleverna och en stor del av lärarna har svarat att arbeta hemma och jobba/plugga är 

elevens ansvar. Eleverna är medvetna om att de har ett stort ansvar och att matematik kräver 

mycket arbete, då vi i vårt diagram ser att jobba/plugga är den högsta stapeln107. Om vi ska 

jämföra elevers och lärares åsikter om att arbeta hemma så jämför vi de elever som specifikt 

har svarat arbeta hemma som ett av deras ansvar, med lärarnas åsikt om att eleverna bör 

arbeta hemma. 

Vi kan dock inte säga hur många elever av dem som svarat jobba/plugga som deras ansvar, 

som inkluderar arbeta hemma i detta uttryck. Vi tolkar jobba/plugga som ett mer generellt 

uttryck och att de som verkligen svarat att arbeta hemma är de som verkligen gör det. De 

elever som tar sitt ansvar och arbetar med matematiken utanför lektionstid. 

                                                
104 Se avsnitt 5.3.6 Synen på lärare ansvar ur ett elev – resp. Lärarperspektiv. 
105 Se diagram 6. 
106 Lindqvist 1999 s. 72. 
107 Se diagram 5. 
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Lärare förstår att matematik kräver mycket arbete och det är förmodligen därför de betonar 

vikten av att arbeta hemma. Man ska dock vara medveten om att alla elever inte har samma 

förutsättningar. Den hjälp som kan behövas när elever fastnar på en uppgift finns inte i alla 

hem. Om elever fastnar och inte får någon hjälp så fortsätter de heller inte att räkna. Vi passar 

även på att belysa vikten av föräldrars engagemang i sitt barns skolgång vilket vi tror påverkar 

elevers ansvarstagande för sina studier. En konsekvens av brister i, eller avsaknad av, 

hemarbete skulle kunna medföra att man kan få svårt att hänga med och därmed tappar 

motivationen. 

Vi summerar det som att eleverna vet att det ligger ett stort ansvar på dem men enligt vår 

studie så räknas inte läxor och hemarbete in i detta ansvar. 

6.3.3 Fråga när man inte förstår 

”Fråga när man inte förstår” tycker få elever ingår i deras ansvar men enligt enkätsvaren så är 

det många elever som anser att det är lärarens uppgift att se när de behöver hjälp108. De flesta 

lärarna poängterar att det är av stor vikt att eleverna säger till när de inte förstår. Eleverna 

måste fråga när de behöver hjälp. Här skiljer sig tydligt elevers och lärares åsikter åt. 

I dag är klasserna stora vilket medför att det inte alltid är så lätt att uppmärksamma elever som 

inte ber om hjälp. Lärare tar i första hand de elever som frågar efter hjälp. 

Bidragande orsaker till varför elever inte anser det vara deras ansvar att fråga när de inte 

förstår skulle kunna bero på många olika faktorer. Några möjliga orsaker är att eleverna har 

dålig kontakt med läraren och tycker helt enkelt att det känns dumt att fråga. 

Fråga när man inte förstår anser vi vara en grundläggande princip i undervisningen som måste 

fungera. Särskilt i matematik, som är ett ämne där man kontinuerligt stöter på hinder. 

Vi betonar vikten av att eleven är den som i första hand har ansvaret för att fråga när den inte 

förstår. Vi är medvetna om att detta kräver ett öppet klimat i klassrummet och detta är till stor 

del lärarens ansvar. För som det står i läroplanen skall alla som arbetar i skolan: 

- samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande. 

- gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön109. 

Om eleverna inte frågar när de inte förstår så lider eleverna risken att komma efter i studierna. 

Det finns även en risk att lärarna tror att eleverna förstått, om eleverna inte säger något annat. 

 

                                                
108 Se diagram 5. 
109 Lpf 94 s. 14, 17 
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6.3.4 Vem lär vi oss för? 

I läroplanen står det att vi lärare skall stimulera eleverna till att ta ansvar för sitt eget lärande. I 

elevernas enkätsvar får man en känsla av, som vi även nämnt tidigare, att de inte lär sig för sin 

egen skull. Svar som ”få G på proven” och ”lära sig det läraren går igenom” har fått relativt 

hög svarsfrekvens. ”Att vilja lära sig” är det ytterst få som svarat110. 

Detta tyder åter igen på att eleverna inte känner sig ansvariga för sitt eget lärande i matematik.  

Denna slutsats dras utifrån Rollo Mays tankar om lust, vilja, handlande och ansvar. May 

menar att har vi ingen vilja, utför vi ingen handling och känner därmed inget ansvar. Att vilja 

lära sig kräver lust. Elevens lust är något som lärare kan påverka. Däremot är steget från lust 

till vilja ett steg som måste ske hos eleverna själva111. 

6.3.5 En andra chans 

I vår enkätundersökning ser vi att många elever idag är medvetna om att det finns både en 

andra och en tredje chans om man inte uppnår målen i matematik A första gången de läser 

kursen112. Vi vill poängtera att det givetvis är bra att man kan få en andra chans men vi ska 

även vara medvetna om att det skulle kunna sända ut vissa signaler till eleverna. Det skulle 

kunna vara så att eleverna inte riktigt tar sin första chans på fullt allvar, vilket i sin tur skulle 

kunna innebära ett mindre ansvarstagande för sina studier i matematik. 

6.4 Resonemang kring attityd till läraren 

Vi har delat upp elevsvaren i kritik gällande undervisningen och lärarens personlighet113. Vi 

ser i diagram 6 att cirka var femte elev uttrycker negativa kommentarer om undervisningen. 

Detta är ett relativt högt antal och eventuella orsaker och konsekvenser bör diskuteras. Vi 

menar på att man inte kan bortse från att attityden till läraren påverkar attityden till ämnet. 

Precis som Vygotskij anser så är omgivningen av stor betydelse för vad en människa 

presterar114.  

Många av de elever som gett negativ kritik gällande undervisningen eller lärarens 

personlighet skulle kunna vara elever som har det svårt med matematiken. Det är då lättare att 

skylla på läraren och undervisningen än att rannsaka sig själv. 

                                                
110 Se diagram 5. 
111 Jacobsen 2000 s. 205. 
112 Se diagram 4. 
113 Se diagram 8. 
114 Säljö 2003 s. 36. 
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Elevers påverkan på undervisningsmetoder i matematik är idag begränsad. Vi anser att elever 

bör ha ett större inflytande över undervisningsmetoderna då detta innebär ett ökat 

ansvarstagande över det egna lärandet. Detta styrks av Deweys syn på inflytande då han 

menar på att om man inte få delta aktivt så finns risken att ansvarskänslan minskar115. 

Med ett ökat elevinflytande tror vi att stapeln med positiva kommentarer om undervisningen 

kommer öka.  

Det relativt stora antalet elever som uttrycker negativ kritik i någon form anser vi kan bero på 

två saker. Den första berör elever som kommer till gymnasiet med tillräckliga förkunskaper 

men där läraren undervisar på ett sätt som inte passar den enskilda gruppen. I detta fall är det 

lärarens ansvar att utvärdera sig själv och förändra i den mån det behövs. 

Den andra punkten är som följer. Vi har i vår undersökning sett att många elever säger sig ha 

bristande kunskaper i matematik när de börjar gymnasiet. Läraren utgår från att eleverna 

håller den kunskapsnivå som ett godkänt från årskurs nio innebär. Läraren utarbetar därefter 

undervisningen utifrån denna föreställning. Den skillnad i kunskapsnivå det då blir ger 

upphov till svårigheter för eleverna. Detta kan då, av eleverna, uppfattas som mindre bra 

undervisning. Om läraren fortsätter undervisa på en högre (den enligt kursplanen) 

kunskapsnivå, kan de berörda eleverna tappa motivationen samt uttrycka negativ kritik om 

läraren. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att oavsett vad den negativa kritiken beror på riskerar dessa 

elever att tappa motivationen och intresset för matematik. Det blir en tråkig erfarenhet för 

både lärare och elev. Vi anser att det är svårare att ta itu med elevers förkunskaper, även om 

det idag arbetas flitigt med bland annat stödundervisning, än att läraren ändrar 

undervisningsmetod. Det är viktigt att läraren kan utvärdera sig själv samt skapa ett sådant 

klimat i klassrummet där eleverna vågar uttrycka sig om undervisningen. En viktig egenskap 

hos lärare är att kunna ta kritik på rätt sätt och göra något gott av det. 

 

 

 

 

                                                
115 Dewey 1980 s. 152. 
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7. Slutdiskussion 
Vi kan konstatera att ansvar ett väldigt komplext begrepp. Vilket ansvar elever och lärare har 

är ingen enkel fråga att besvara men vi tycker ändå att vi har fått en god bild över 

ansvarsfördelningen idag. Det går att angripa begreppet ansvar ur många olika perspektiv. En 

viktig punkt för lärare är att förstå individen och se möjliga orsaker till elevers handlande och 

grad av ansvarstagande. Det är många individuella förutsättningar hos eleverna som påverkar 

deras ansvar för sina studier. 

När det gäller elevers ansvar i skolan och ämnet matematik så är de flesta medvetna om att det 

största ansvaret för att nå upp till målen i matematik A ligger på dem själva. Resultatet av vår 

studie visar på detta. Vi har dock belyst att det inte alltid är så lätt att ta det ansvar som krävs. 

En av de främsta orsakerna till detta är elevernas brister i förkunskaper när de når gymnasiet. 

Att studera vidare med stora kunskapsluckor kan medföra brister i motivation och intresse och 

kommer påverka graden av ansvar som eleverna är redo att ta. 

Vår undersökning visar på att de flesta lärarna anser att det i vissa fall råder en lathet hos 

eleverna och en brist på engagemang. Eleverna förväntar sig att bli serverade kunskap av 

lärarna, vilket så småningom ska leda till ett godkänt i matematik116. 

Det är viktigt att belysa att bristerna i ansvar inte enbart ligger hos eleverna. Det finns många 

hinder till ansvarstagande i matematik och lärare kan hjälpa till att ta bort många av dem. Att 

läraren låter eleverna vara delaktiga och utöva inflytande är en viktig förutsättning för elevers 

vilja att ta ansvar. Det ligger också på läraren att skapa ett klimat i klassrummet så att alla 

vågar göra sin röst hörd. En viktig egenskap hos läraren är dessutom dess förmåga att 

utvärdera sig själv och reflektera över sin undervisning. Detta för att skapa så goda 

möjligheter och förutsättningar som möjligt för elevers lärande och aktiva deltagande. 

Det är viktigt att lärare och skola kan erbjuda ett meningsfullt arbete och ett starkt 

elevinflytande. 

 

Målen idag är en beskrivning av vilka kunskaper elever ska tillägna sig under kursens gång 

samt varför. Majoriteten av lärarna beskriver målen som svårtolkade och anser inte att 

målförklaring har någon påverkan på elevers studier. Detta leder bland annat till att eleverna 

inte vet syftet med den matematik de lär sig, vilket bidrar till ett mindre ansvarstagande i 

ämnet. Vi vill poängtera vikten av att eleverna förstår att det är för deras egen skulle de lär 

och på så sätt finna nytta med kunskaperna. Tanken med styrdokumenten är god men idag 

                                                
116 Se avsnitt 5.3.4 Lärares syn på elevers förväntningar och ansvarstagande. 
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används de inte som det är tänkt att de ska användas. För att målen i matematik ska vara 

användbara behöver de konkretiseras. Vi tror att med en ökad konkretisering av målen 

kommer målförklaring ställa tydligare krav på lärare och elever och på så sätt påverka 

elevernas studier på ett helt annat sätt än vad målen gör idag. Genom detta tror vi att elevernas 

attityd till deras ansvar att nå upp till målen ändras till det bättre och de blir mer medvetna om 

syftet med kursen och vad som är tanken att de ska ha tillägnat sig när kursen är slut. Det är 

av stor vikt att eleverna får utöva inflytande och vara med och planera hur man, för klassen, 

på bästa sätt ska uppnå målen.  

Slutord 
Det är med ett stort intresse för matematiken, både för dess charm och dess svårigheter, som 

skapat motivation och engagemang till den här uppsatsen. Vi har hopp om att vår 

undersökning ska kunna bidra med ytterligare en pusselbit gällande 

matematikundervisningens dilemma. 

Vi har vid genomförandet försökt förhålla oss objektiva och vetenskapliga i den mån det varit 

möjligt. Vår förförståelse rörande ansvars i dagens skola har vi dock inte kunnat bortse helt 

ifrån. Den erfarenhet vi, från skolans verksamhet, tillägnat oss har medfört att vi vid 

uppstarten av detta arbete haft en något förutfattad mening gällande elevers ansvarstagande. 

Under studiens gång kan vi glädjande nog konstatera att vi fått en förändrad bild gällande 

dagens elever. De resultat vi fått fram tyder på en elev som trots allt vet sitt ansvar i skolans 

verksamhet. Vi anser därför att vår förförståelse inte haft någon större påverkan på vår 

tolkning av resultatet. 

 

Skolan är en avbild av samhället och samhället är alltid i förändring. Hur man ser på 

begreppet ansvar kommer således förändras med tiden. Detta område kommer alltid att 

diskuteras och vi tror på ett, i framtiden, fortsatt gemensamt ansvarstagande mellan skolans 

alla aktörer.  

Det finns en hel del förslag till fortsatt forskning som vi finner relevanta. Att utföra en 

liknande studie på grundskolans senare år för att sedan göra en jämförelse med vårt arbete 

skulle vara mycket givande. Det vore även intressant att studera huruvida ett samarbete 

mellan olika stadier i utbildningen skulle kunna motverka de brister i baskunskaper som det 

idag diskuteras om och som även vi uppmärksammat i vår studie. Något som även är av 

relevans är att se hur synen på målen och förståelsen för dem varierar hos lärare på olika 

stadier. 
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Bilagor 
Enkät till gymnasielärare 

Enkäten ska besvaras på följande sätt: 

- Om svarsalternativ finnes ska dessa markeras med ett kryss i repektive ruta. 

Kommentera gärna om ni har något att tillägga gällande frågan. 

- Alla frågor besvaras ärligt och så utförligt som möjligt. 

 

1. Tycker du att eleverna som blivit godkända på högstadiet har tillräckliga 

kunskaper i matematik när de kommer till gymnasiet? Kommentera gärna ditt 

svar. 

Ja   □ Nej   □ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

2. Hur tycker du att kursplanen och betygskriterierna är beskrivna i matematik? 

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

3. Har du förklarat målen gällande matematik A för eleverna? 

Ja   □ Nej   □ 

 Kommentar:____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

4. Om du svarat ja på föregående fråga, hur gick du tillväga? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Om nej, varför inte? 

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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6. På vilket vis tror du att genomgång av mål och kriterier påverkar elevernas 

studier i matematik A? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

7. Konkretiserar ni mål och kriterier i form av en lokal kursplan? 

Ja   □ Nej   □ 

 Kommentar:____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

       

8. Vilket ansvar har du som lärare att eleverna ska nå godkänt i matematik A? 

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

9. Vilket ansvar har eleverna för att nå godkänt i matematik A? 

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

10. Tror du att du omedvetet eller medvetet sänker kraven för elever som har 

svårigheter med matematiken? 

Ja   □ Nej   □ 

 Kommentar:____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

  

Vi upplever att många av dagens matematikstuderande gymnasieelever förväntar sig 

att bli serverade ett godkänt utan vidare ansträngning. Eleverna verkar inte ta 

speciellt stort ansvar för sina matematikstudier men förväntar sig ändå att läraren 

ska ställa upp och lösa det åt dem.  

 

11. Håller ni med om att den attityd vi beskriver existerar? 

Ja   □ Nej   □ 

 Kommentar:____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan. 
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Enkät gymnasielev 

Enkäten ska besvaras på följande sätt: 

- Om svarsalternativ finnes ska dessa markeras med ett kryss i repektive ruta. 

Kommentera gärna om ni har något att tillägga gällande frågan. 

- Alla frågor besvaras ärligt och så utförligt som möjligt. 

 

1. Vilket program läser du på? 

_____________________________________________________________ 

 

2. Vilket betyg fick du i matematik när du slutade årskurs 9? 

IG  □  G  □ VG  □  MVG  □  

 

3. Tycker du att det var ett rättvist betyg? 

Ja   □ Nej   □ 

 Kommentar:___________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

4. Tycker du att du hade med dig tillräckligt med kunskaper i matematik från 

högstadiet när du började läsa matematik A på gymnasiet? 

Ja   □  Nej   □ 

Kommentar:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. Har din lärare förklarat vilka mål du måste nå upp till för att bli godkänd i 

matematik A? 

Ja   □  Nej   □ 

Kommentar:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6. Förstod du målens innebörd? 

Ja   □ Nej   □ 

 Kommentar:___________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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7. Vilket ansvar har du för att bli godkänd i matematik A? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

8. Vilket ansvar har din lärare för att du ska nå upp till godkänt i matematik A? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

9. Vad händer, om du vid kursens slut, inte har nått upp till ett godkänt? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10. Tycker du att matematik A till stor del är en repetition av matematiken på 

högstadiet? 

Ja   □ Nej   □ 

 Kommentar:____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

11. Vad tycker du om din matematiklärare? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

  

 Tack för din medverkan. 

 


