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Abstract

Syftet med studien var att finna svar på hur högpresterande elever upplever att läsa 

högskolematematik under sin gymnasietid, vilket är högst aktuellt med tanke på Skolverkets 

försök med spetsutbildningar som startades upp hösten 2009. För att uppfylla detta syfte 

valdes en kvalitativ metod bestående av intervjuer med sex elever som läser högskolekurser i 

matematik i samband med sina gymnasiestudier. Resultatet visar att eleverna har en positiv 

inställning till fenomenet men att det kan utvecklas ur flera aspekter. Det har gått att urskilja 

tre typer av elever som upplever inläsningen av kursen på olika sätt, ”studieförberedaren”, 

”prövaren” och ”tidsfördrivaren”. Dessa kan ses som representativa för gymnasieelever som 

väljer att läsa högskolematematik. ”Studieförberedaren” har valt att läsa högskolekursen för 

att ta ett steg in i högskolevärlden. ”Prövaren” ser främst högskolekursen som en chans att 

pröva på hur matematik ter sig på en högre nivå. Slutligen kan elever som har läst klart sina 

gymnasiekurser i matematik urskiljas och dessa kallas för ”tidsfördrivaren” då de läser 

högskolematematik för att kunna studera matematik på gymnasiet. Dessa tre typer ger en 

helhetsbild av hur elever på gymnasiet uppfattar att läsa högskolematematik redan på deras 

nivå.

Nyckelord: högpresterande elever, stadieövergång, identitet, matematik
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
På några skolor i västra Sverige finns det möjligheter för elever att läsa högskolekurser i 

matematik redan på gymnasiet. Eleverna får därigenom högskolepoäng samtidigt som det 

räknas som en valbar gymnasiekurs som de sedermera får betyg i. Detta förfarande kan ses 

som ett tillvägagångssätt för att högpresterande elever skall få en större utmaning än vad som 

erbjuds i de ordinarie gymnasiekurserna i matematik. Det kan kännas självklart att detta är 

något positivt i en mängd avseenden. För att lyfta fram några aspekter så är möjligheten 

utvecklande för elevernas matematikkunskaper och de får en god introduktion till 

högskolemiljön. Vidare kan det även ses som positivt för eleverna att få en stimulerande 

utmaning som de kanske inte har fått i skolan tidigare och slutligen en chans till att få sina 

första högskolepoäng. Vid närmare eftertanke uppkommer dock en hel del möjliga negativa 

perspektiv på företeelsen. Eleverna kan känna press på olika sätt i samband med inläsningen 

av kursen. Hur påverkas andra ämnen av detta, blir det för mycket fokus på matematiken? 

Hur reagerar eleverna när de förflyttas till en högskolekontext? Känner de sig underlägsna de 

andra studenterna vid högskolan? Eftersom eleverna förmodligen har tillhört de bästa i 

klassen inom matematik kan de nu hamna i en ny situation, vilket kan innebära en förändring 

av deras upplevelser för ämnet matematik. Kanske kan det vara så att kursen kan förändra 

elevernas självkänsla i en negativ riktning eftersom de inte längre är bland de bästa i klassen? 

Eller är det så att kursen påverkar elevernas självkänsla positivt eftersom de får möjligheten 

att läsa på en högre nivå och känner sig kapabla och behärskar denna matematik?

Hur eleverna påverkas av att läsa en högskolekurs på gymnasiet, såväl den matematiska som 

den personliga utvecklingen är intressanta frågor i sammanhanget. Det är viktigt att undersöka 

de positiva och negativa aspekterna eftersom det är eftersträvansvärt att utforma 

gymnasieelevernas högskolekurs så att elevernas behov blir väl tillgodosedda. Eftersom 

fenomenet är en relativt ny företeelse finns det inte speciellt mycket forskning om det. 

Mycket av forskningen inom matematik är baserad på hur svaga elever kan hjälpas och de 

starka eleverna kommer oftast i skymundan i forskningen. Vi ser det därför som viktigt att 

undersöka vad som är bra och vad som kan utvecklas inom det här området ur ett 

elevperspektiv.
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1.1.1 Skolverkets förslag till spetsutbildning

Arbetssättet med att läsa högskolekurser under gymnasietiden är högst aktuellt. Skolverket 

har nämligen utformat en försöksverksamhet inom det här området som de kallar för 

”spetsutbildning” (Regeringskansliet, 2008:793). Denna verksamhet skall ge elever möjlighet 

att läsa kurser vid universitet eller högskola samtidigt som sina gymnasiekurser. 

Försöksverksamheten startade hösten 2009 med tio utbildningar och är tänkt att utökas med 

ytterligare tio hösten 2010. Syftet med spetsutbildningen är att möjliggöra en fördjupning 

inom det ämnesområde som de berörda eleverna har särskilt intresse för eller kunskap i. Även 

en förberedelse inför den väntande högskolemiljön tas upp och en samverkan mellan 

universitet/högskolan och gymnasiet förordas. Kurserna som högskolan kommer att erbjuda 

eleverna att läsa är inte fasta utan det är upp till de berörda skolorna att bestämma själva. De 

sista eleverna i försöksverksamheten påbörjar utbildningen läsåret 2013/2014.

1.1.2 Ett liknande projekt

En gymnasieskola i västra Sverige arbetar på ett liknande arbetssätt som de ovan nämnda 

spetsutbildningarna och erbjuder sina elever att läsa högskolematematik. Skolan är inte 

ansluten till Skolverkets försöksverksamhet utan har startat upp sitt projekt som en 

breddningskurs på egen hand. Denna skola ligger i nära anslutning till högskolan där 

matematikkursen bedrivs. De har även lanserat projektet till andra skolor i omkringliggande 

städer. Projektet startades upp i samband med att några elever var klara med sin 

gymnasiematematik, de ville ha en utmaning och fortsätta sina matematikstudier under sin 

gymnasietid. Innan projektet startade fanns det någon enstaka elev som läste matematik på 

högskolan i samband med sina gymnasiestudier. Problemet då var att de inte kunde få några 

högskolepoäng förrän efter sin studentexamen och en del elever glömde då att ta ut sina 

poäng. Numera kan respektive matematiklärare på skolan styrka att elevernas förkunskaper 

räcker för att påbörja högskolestudier i matematik och eleverna har då, till skillnad från förut, 

rätt att få ut högskolepoängen direkt efter avslutad kurs.

1.2 Syfte
Syftet med vår studie är att undersöka hur verksamheten med högskolematematik på 

gymnasiet upplevs av sex berörda elever. Att lyfta fram både positiva och negativa aspekter är 

av vikt för en utveckling av projektet. Dessa aspekter kan bidra till både en god utveckling 
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och en utvidgning av fenomenet. Vi anser att det är av stor betydelse att eleverna inte får en 

negativ självbild av att studera på universitet/högskola eftersom detta kan ha påverkan på 

deras framtida studier. Vi har valt att konkretisera vårt syfte i en frågeställning för att 

tydliggöra vårt mål med undersökningen.

• Hur upplever elever på gymnasienivå sin situation med att läsa högskolematematik?

1.3 Avgränsningar
I vår undersökning har vi valt att fokusera på gymnasieelever som läser högskolematematik. 

Studien är enbart baserad på de elever som läser eller har läst matematik på högskolan under 

sin gymnasietid. Högstadielever som läser gymnasiematematik skulle också ha kunnat vara av 

intresse men eftersom vi anser att det är en större matematisk skillnad mellan gymnasiet och 

högskolan har vi valt att endast undersöka detta. I den valda regionen där undersökningen 

utfördes finns det fyra gymnasieskolor som använder sig av det, för uppsatsen, aktuella 

projektet. Vi valde dock att endast studera två av dessa skolor. Anledningen till detta var att vi 

såg fördelar, för vår kvalitativa studie, i att ha ett större urval elever på få skolor. Genom detta 

val fick vi en djupare förståelse för projektet på de valda skolorna.

1.4 Arbetsfördelning
Eftersom vi är två som har utfört undersökningen är det av stor vikt att disponera 

arbetsfördelningen på ett sätt som gynnar undersökningen i bästa mån. Den litteratur vi har 

läst har vi delat upp emellan oss, vilket har följts av en diskussion om innehållet och vad som 

är relevant för studien. Intervjuerna och den efterföljande transkriberingen har vi gjort 

tillsammans eftersom vi ser en vinst med att vara två i dessa moment. Slutligen har 

sammanställningen av uppsatsen utförts tillsammans av författarna, där båda har varit lika 

delaktiga i uppsatsens innehåll och språk.

1.5 Uppsatsens disposition
Vi har valt att presentera vår studie på följande sätt. I kapitel två beskrivs olika begrepp som 

har betydelse för undersökningen. I det tredje kapitlet lyfts tidigare undersökningar inom 

området fram. Kapitel fyra beskriver metoden som ligger till grund för hur studien har 

bedrivits, i det här kapitlet lyfts även metodkritik fram. I det femte kapitlet presenteras 
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resultatet och vår analys av vad studien bringat med sig. Studien avslutas med kapitel sex där 

vi diskuterar och drar slutsatser.

1.6 Definitioner
För att underlätta för läsaren väljer vi här att tydliggöra en del begrepp som vi sedan har valt 

att använda konsekvent i uppsatsen. Vad gäller universitet och högskola kan 

matematikundervisningen för gymnasieelever bedrivas på båda, vi gör ingen skillnad dem 

emellan och har valt att använda oss av begreppet högskola. Vi använder också begrepp som 

”svagare elever” och ”starkare elever”. Detta för att kunna särskilja eleverna som läser 

högskolematematik från varandra. Alla elever i vår studie är högpresterande och ”svagare 

elever” innebär därmed inte att de är svaga i matematik. Däremot kan de i en jämförelse med 

de mest framstående eleverna i vår undersökning ses som lite lägre presterande. Två andra 

begrepp som vi har använt oss av är press och krav. Vi särskiljer i vår studie dessa två 

begrepp. Krav är i vår mening inte ett negativt ord utan en känsla som kan vara drivande i 

arbetsgången. Press däremot kan skapas genom alltför många krav och en känsla av 

otillräcklighet vilket inte är något eftersträvansvärt.

1.7 Etiska överväganden
Kvale tar upp en del etiska överväganden som informanterna bör delges och vara medvetna 

om (1997, s. 142f.). Med detta som bakgrund gav vi ut ett informationsbrev till informanterna 

där det stod vilken grupp som innefattas av undersökningen, vad studien gick ut på och deras 

egen roll i den. I brevet fick de även ta del av att deras medverkan är konfidentiell och var de 

kan ta del av uppsatsen när den är färdig. Efter detta fick eleverna ta ställning till om de 

fortfarande ville medverka i studien samt om de var tillfreds med att intervjun spelades in.

Ett etiskt övervägande som vi har diskuterat är huruvida skolorna och eleverna skulle kunna 

identifieras efter den information som framkommer i uppsatsen. Eftersom vi endast delger 

läsaren att undersökningen sker i västra Sverige finns det dock flera högskolor som skulle 

kunna innefattas av studien, vilket försvårar ett igenkännande. Ännu en aspekt som försvårar 

en identifikation är att undersökningen endast omfattar två av fyra skolor i den valda 

regionen. En problematik som vi ser som större är att eleverna som har medverkat i 

undersökningen är medvetna om vilka andra elever, på sin skola, som läser 

högskolematematik. De skulle därmed kunna känna igen och härleda citat till sina 
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klasskamrater. Eftersom eleverna har accepterat att deltaga i undersökningen efter vår 

information anser vi ändå att den är utförd på ett etiskt riktigt sätt.

Kvale diskuterar även en problematik som kan uppkomma av intervjuarens tolkningar som 

kan gå ut över informantens egen självförståelse (a.a., s. 143f.). Eftersom det är intervjuaren 

som har sökt upp informanten och inte tvärtom kan det vara oetiskt att skapa egna tolkningar 

där informanten inte går att känna igen. Detta är en problematik som vi dock är medvetna om 

och har i vår analys strävat efter att informanterna skall kunna identifiera sig själva i texten.
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2. Begrepp

2.1 Identitet
Identitet är ett centralt begrepp för vår undersökning eftersom vi bland annat diskuterar 

elevers utveckling i samband med deras självkänsla. Hammarén och Johansson beskriver 

begreppet identitet och diskuterar bland annat om ”skillnad och komplexitet” (2009, s. 11). 

De menar att identitet skapas via skillnader, olikheter och konflikter. Man vet vem man är för 

att man är olik någon annan. De lägger dock in kritik mot detta och menar att identitet snarare 

byggs upp genom en blandning och omvandling av oss själva som beror på vår komplexitet.

Hammarén och Johansson beskriver identiteten som en social roll vilken ger individen en 

plats i samhället.

När vi går in i en roll definieras också vår ”identitet”. Vi blir föräldrar, poliser, domare eller 

brottslingar. Varje roll har ett specifikt ”script” eller manuskript att följa. På detta sätt begränsas 

våra handlingsmöjligheter. För att vara trovärdiga och värdiga rollen måste vi anpassa oss till hur 

den är ”skriven” (a.a., s. 27).

I denna rollbeskrivning karakteriseras identiteten enligt den tyska sociologen Peter Berger 

bland annat av differentiering som innebär att ”[i]ndividen förflyttar sig mellan olika sociala 

miljöer och använder sig av en rad olika identifikationer för att skapa sin identitet” (a.a., s. 

29).

Identitet som en kollektiv delaktighet är en annan sorts identitet som lyfts fram. Typexemplet 

i den framställningen är nationalitet.

I vissa lägen har nationstillhörighet en sammansvetsande och emotionell betydelse. Detta är 

uppenbart och tydligt när det gäller stora idrottshändelser, där hela nationen reser sig upp ur 

tevesofforna och skriker när det blir mål i en VM-match. Då överskuggas under en kort tid alla 

andra möjliga ”identiteter” av svenskhet och nationell tillhörighet (a.a., s. 38).

Denna kollektiva identitet behöver dock inte endast innebära nationalism utan snarare bygger 

det på gemenskap och ett förenande genom intressen och erfarenheter med likasinnade (a.a., 

s. 39f.). Oftast får dessa identiteter stor betydelse och kan i många fall få överhand gentemot 

andra möjliga identiteter som individen besitter. En individ är inte fastlåst i en specifik 
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identitet utan kan uppleva olika identiteter beroende på vilken kontext hon befinner sig i, så 

kallad kontextuell identitet (a.a., s. 90). Hammarén och Johansson beskriver det som att ”[e]n 

svensk muslimsk miljöaktivist kan uppleva sig som muslim i ett sammanhang och som 

miljöaktivist i ett annat”.

2.2 Differentiering
Även differentiering är ett viktigt begrepp i vår undersökning då det kan uppstå en distinktion 

emellan de elever som läser högskolematematik på gymnasiet och deras klasskamrater. 

Differentiering beskrivs i Nationalencyklopedin som ”skapande eller uppkomst av skillnader 

(differenser) inom något som först varit enhetligt” (Nationalencyklopedin 1). Skolverket 

använder detta begrepp i rapporten Elevgrupperingar som en beskrivning för att 

undervisningen utformas olika för olika elever (Skolverket, 2001, s. 36ff.). Differentiering 

kan bland annat uppnås genom nivågrupperingar för att på så vis skapa mer homogena 

grupper. En skillnad görs mellan en yttre och inre differentiering i Skolverkets rapport. Med 

yttre differentiering menas att de nationella styrdokumenten, eller andra organisatoriska 

riktlinjer, ligger till grund för skapandet av grupperingar. Ett exempel på detta är 

gymnasieskolan eftersom betyg och intresse reglerar hur eleverna fördelar sig på de olika 

programmen. Inre differentiering innebär grupperingar som sker lokalt på skolorna. Dessa kan 

till exempel skapas genom ett prov för att mäta elevernas kunskaper eller att eleverna får göra 

val utifrån intresse och ambitionsnivå.

2.3 Nivågruppering
Nationalencyklopedin definierar nivågruppering som ”uppdelning av elever på olika 

studieprogram, vanligen lättare och svårare, i ett och samma ämne” (Nationalencyklopedin 2). 

Skolverket beskriver det som att elever som antas ha liknande förutsättningar undervisas 

tillsammans i ett visst ämne (2001, s. 37). Dessa grupper kallas ofta ”homogena grupper” och 

är en form av inre differentiering som kan ske på enskilda skolor. Detta till skillnad mot de 

tidigare allmänna och särskilda kurserna som var nationellt styrda och därför en form av yttre 

differentiering.
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3. Tidigare undersökningar

3.1 Anpassad matematikundervisning
Högskoleverket lyfter i sin publikation Räcker kunskaperna i matematik fram en problematik 

i att elever skiljer sig åt i sin fallenhet i att lära matematik (1999, s. 53f.). De menar att det är 

viktigt att inte skapa ”elitgrupper” eftersom fallenheten för ämnet inte är något fixt utan kan 

förändras över tid. Samtidigt diskuterar de att det framtida samhället kräver att 

matematikkunskaperna behöver utökas bland samtliga elever. Trots att de menar att elevernas 

förutsättningar är förändringsbara påpekar de att det är av vikt att anpassa undervisningen till 

varje elevs behov så att de blir stimulerade. Eftersom matematik är kumulativt och att 

avsnitten ofta bygger på varandra måste studierna kunna organiseras på ett genomtänkt sätt. 

Undervisningen bör hålla ett tempo som varken är för snabbt för elever som behöver längre 

tid på sig eller för långsamt för starka elever som därmed riskerar att bli understimulerade.

Högskoleverket beskriver att lärarna i dagens matematikundervisning på gymnasiet lägger 

mycket fokus på svaga elever för att de skall uppnå betyget godkänt (a.a., 56f.). De beskriver 

att undervisningen ofta anpassas för dessa och de starkare eleverna får försöka nå högre 

kunskap själva. Detta blir problematiskt då det är en stor spridning bland elevernas kunskaper 

i dagens gymnasieskola. Denna spridning kan ha att göra med att praktiskt taget alla elever 

som lämnar grundskolan numera går vidare till gymnasieskolan och oftast blir antagna till sitt 

förstahandsval, vilket Johansson beskriver i sin forskningsrapport (1998, s. 11). För att se det 

ur ett historiskt perspektiv så var det endast cirka 10 % som gick vidare till gymnasiet i början 

av 1960-talet (a.a., s. 17). Detta jämför han med läsåret 1997/98 då 98 % av grundskolans 

elever påbörjade gymnasiala studier och hela 85 % av dessa kom in på sitt förstahandsval.

Att lägga upp undervisningen så att svaga elever kan tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper 

för att uppnå ett godkänt betyg är självklart viktigt (Högskoleverket, 1999, s. 56f.). Däremot 

menar de att starka elever inte får lämnas åt sitt öde utan undervisningen måste motsvara även 

deras förutsättningar så att de får en utmaning och inte blir understimulerade, vilket i sådant 

fall kan leda till förkunskapsproblem. Johansson problematiserar diskussionen än mer då han 

påpekar att det oftast är dessa starka elever som läser vidare till civilingenjörer på högskola 

eller universitet där det ingår matematikstudier på en hög nivå och goda förkunskaperna inom 

det här området är betydande (1998, s. 11).
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I Skolverkets rapport om elevgrupperingar beskrivs att det inte är grupperingen i sig som är 

avgörande för elevernas utveckling utan istället är det undervisningen som spelar en stor roll 

(2001, s. 13-49). De menar att forskningen inte visar några generella prestationsvinster med 

hjälp av nivågruppering, men motsatsen påvisas inte heller. I rapporten framkommer att det 

inte finns så mycket forskning om differentiering men den forskning som finns pekar mot att 

nivågruppering gynnar ”de duktigaste” eleverna medan eleverna i de svagare grupperna får 

mindre handledning av läraren än om de vore i en heterogen grupp. Gymnasieskolans 

programsystem innebär en yttre differentiering men många lärare i rapporten menar dock att 

ytterligare differentiering vore till fördel för inlärningen med tanke på den stora 

kunskapsspridningen. För att skapa än mer homogena grupper förespråkar dessa lärare 

nivågrupperingar.

En diskussion förs om hur elevers prestationer kan öka vid nivågruppering (a.a., s. 89ff.). Vad 

gäller de duktigaste elevernas möjligheter beskriver Skolverket att den existerande 

forskningen överlag är överens om att det finns mer fördelar än nackdelar med 

arbetsförfarandet. I rapporten framkommer att det framför allt är utvecklande för de elever 

som kommer i kontakt med och utvecklar områden inom matematik som de annars inte skulle 

ha berört. För bästa effekt av nivågrupperingar skall de olika grupperingarna behandla olika 

områden, om grupperingarna endast innebär skiftande svårighetsgrad har denna 

undervisningsmetod inte påvisat någon gynnsam effekt. En nackdel som framkommer är 

elevernas förväntningar på sig själva, de svaga eleverna kan identifiera sig med ”de som inte 

kan” medan de starka kan känna en press genom att de förväntas klara av mer än vad de 

känner att de gör.

3.2 Förkunskapsproblem vid högskoleuppstart
Tidigare lyfte vi fram en viss problematik i att förkunskapsproblemen hos de starka eleverna i 

matematik kan minska med de alltmer heterogena grupperna på gymnasiet. Johansson har 

undersökt resultaten av en diagnos vilken nyantagna elever vid Chalmers tekniska högskola 

och Linköpings tekniska högskola genomför i början av den första terminen (1998, s. 6f.). 

Linköpings tekniska högskola har sedan 1970-talet haft 15 identiska uppgifter och i deras 

dokumentation presenteras endast resultaten av de elever som kommer direkt från gymnasiet 

och har högsta betyg i både matematik och fysik. De utgår från att studenterna skall uppnå 

minst åtta rätta svar för att inte matematikstudierna skall bli alltför krävande. Detta har 
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förändrats från att i stort sett alla klarade detta mål i början av 1970-talet till knappt hälften 

1997. Av dessa resultat framgår att den kraftigaste nedgången har skett under 1990-talet.

Introduktionskursen i matematik på Chalmers tekniska högskola har sedan 1970-talet inletts 

med ett prov som omfattar nio uppgifter, vilka är hämtade från en uppgiftsbank med 30 

uppgifter (a.a., s. 7). Fram till 1993 var resultaten stabila trots att antalet nyantagna studenter 

ökade med cirka 50 %. 1994 visades en försämring upp med ungefär 10 procentenheter och 

denna försämring fortsatte fram till 1997. Detta kan härledas till ovanstående resonemang om 

elevernas spridning av kunskap på gymnasiet och därmed svårigheterna med att utveckla de 

starka eleverna.

3.3 Stadieövergången
Stadieövergången mellan gymnasie- och högskola ur ett matematiskt perspektiv har alltså 

blivit allt svårare för elever som läser en teknisk utbildning. En samverkan mellan 

gymnasieskolor och högskolor har blivit vanligt och detta är något som Högskoleverket vill 

utveckla ännu mer och menar att det skall spridas i hela landet (1999, s. 61). En metod som de 

lyfter fram för att underlätta stadieövergången är att lärare på gymnasieskolor och högskolor 

organiserat byter undervisningsstadier med varandra.

Stadieövergången mellan gymnasiet och högskolan kan beskrivas enligt en mängd olika 

modeller. I Stadlers doktorsavhandling om stadieövergången mellan gymnasiet och 

universitetet presenterar Clark och Lovric en teoretisk modell som har sin grund i att 

individen förflyttas fysiskt mellan olika stadier (2009, s. 28f.). Denna förflyttning betraktas 

som en modern övergångsrit. Ur denna övergångsrit kan utläsas att eleven förflyttas från ett 

gammalt till ett nytt sammanhang och någon mjuk övergång, som är eftersträvansvärt, 

existerar inte i egentlig mening. I Stadlers avhandling presenterar De Abreu, Bishop och 

Presmeg en annan modell för stadieövergångar som innebär att utbildningsstadierna ses som 

en social praktik och övergången en ren förflyttning mellan dessa praktiker (a.a., s. 29f.). 

Detta innebär en mer dynamisk syn på övergången där eleven, i det här fallet, införlivas i en 

ny kultur. Stadierna i sin tur har en statisk karaktär och elevens förmåga att formas av den nya 

kulturen är avgörande. De Abreu et al. anlägger också ett mer situerat perspektiv på en 

stadieövergång. Här läggs vikt vid samspelet emellan individen och det aktuella 

sammanhanget. Lave och Wenger menar att ett situerat perspektiv innebär att nykomlingar 
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blir en del av en social praktik genom att ta till sig och använda sig av de normer som 

innefattas av den aktuella praktiken (a.a., s. 30).

En viktig aspekt vid stadieövergången mellan gymnasiet och högskolan är identitet och hur 

eleven bygger upp den. Enligt Wenger kan identitet beskrivas som en brygga mellan det 

sociala och det individuella (a.a., s. 30). De Abreu et al. bygger sedan vidare på det här 

resonemanget inom matematiken och menar att matematiskt lärande är uppbyggt av sociala 

identiteter (a.a., s. 30f.). Dessa identiteter består sedermera av medlemskap och position. 

Medlemskap innebär att individen har en grupptillhörighet, vilket i en stadieövergång kan 

överföras till en antagning till högskolan. Positionering i sin tur bygger på medlemskapet och 

handlar om att konstruera det till olika definitioner. Just positionering förutsätter en social 

förståelse och kunskap om det aktuella sociala sammanhanget.
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4 Metod

4.1 Urval
För att kunna ge svar på vår frågeställning har vi intervjuat sex elever på två skolor i västra 

Sverige. Vi valde ut de två skolorna till vår studie och sedan valde en kontaktperson på båda 

skolorna ut två elever, som läser kursen, för intervjuer. På den ena skolan kom vi i kontakt 

med ytterligare två elever som vi intervjuade. Dessa elever har, till motsats från de andra, valt 

att inte slutföra kursen. Urvalet innefattar, förutom de två avhoppande eleverna, tre elever 

som snart avslutar sin första kurs och en elev som har läst ett flertal högskolekurser i 

matematik. Med tanke på att intervjuerna omfattar fyra elever från den ena skolan och två från 

den andra skulle urvalet därmed kunna ses som lite snett. Då vi eftersöker en helhetsbild av 

fenomenet snarare än en jämförelse mellan två skolor ansåg vi dock att dessa två elevers 

medverkan endast var av godo för undersökningen.

4.1.1 Närhetsskolan

Den ena skolan har vi valt att kalla för Närhetsskolan och det var där projektet med att läsa 

högskolematematik på gymnasiet startades upp. Närhetsskolan ligger i samma stad som den 

berörda högskolan och har endast det naturvetenskapliga programmet. På denna skola 

intervjuade vi två elever varav den ena eleven snart skall avsluta sin första högskolekurs 

medan den andra eleven har läst ett flertal högskolekurser i matematik. Båda eleverna gick sitt 

andra år på gymnasiet.

4.1.2 Distansskolan

På den andra skolan, som vi har valt att kalla för Distansskolan, intervjuade vi två elever som 

läser sin första högskolekurs i matematik och snart skall avsluta den men också två elever 

som har påbörjat kursen men valt att inte slutföra den. Alla fyra eleverna går sista året på det 

naturvetenskapliga programmet men det finns även andra program på skolan. Distansskolan 

valdes för att den ligger en bit ifrån högskolan och att eleverna därmed inte har så goda 

möjligheter att ta sig till och från högskolan. Det tar ungefär en timme för eleverna att ta sig 

mellan de två skolorna. Detta kan vara intressant eftersom det för dessa elever kan bli mer 

distansbaserade studier och mer inläsning på egen hand än om gymnasieskolan skulle ligga 

nära högskolan. Närhetsskolan ligger, till skillnad från Distansskolan, i samma stad som 
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högskolan och dessa elever har därmed större möjligheter att ta sig till och från föreläsningar 

och frågestunder samt för att träffa läraren för kursen.

4.2 Datainsamlingsmetod
Vi har valt att inrikta oss på en kvalitativ studie bestående av elevintervjuer. Alternativet hade 

varit en kvantitativ studie där det kan ingå fler undersökningspersoner och där vi i sådant fall 

skulle ha fått ett större urval. Vid nämnd metod skulle resultatet ha givit en statistisk 

indikation på hur förhållningssättet bland eleverna till det valda undersökningsfenomenet 

föreligger, vilket inte var vårt huvudsakliga intresse. En annan anledning till att vi valt en 

kvalitativ metod är att det endast är ungefär 15 elever som läser högskolematematik på 

gymnasiet i vår valda undersökningsregion och därför hade en kvantitativ undersökning i det 

här fallet blivit aningen tunn. Detta är två av anledningarna till att vi har valt att göra en 

kvalitativ studie. En annan fördel med en kvalitativ metod gentemot en kvantitativ sådan i vår 

undersökning är att vi vill fånga elevernas personliga upplevelser om fenomenet, vilket Kvale 

beskriver på ett utförligt sätt.

Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 

innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin 

situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord (1997, s. 70).

Just hur eleverna beskriver sin upplevda situation är med detta som bakgrund i fokus för vår 

undersökning.

Vi valde att utgå ifrån en halvstrukturerad intervju med öppna frågor där informanterna fick 

stort utrymme att tolka och besvara frågorna (Patel & Davidsson, 2003, s. 71ff.). Intervjuerna 

var också halvstandardiserade med en mall innefattande olika teman där frågor formulerades i 

takt med intervjusituationens utveckling. Vi hade därtill ingen förutbestämd ordning på våra 

intervjufrågor. Detta tillvägagångssätt valdes för att få samtalsliknande intervjuer med en 

förhoppning om att informanterna skulle uppleva ett sammanhang och vara talföra.

4.3 Procedur
Genom kontakt med respektive elevers lärare fick vi kontaktuppgifter i form av e-postadresser 

till de elever som vi senare kom att intervjua som fortfarande läser kursen. Intervjuerna 
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omfattar även två elever som valt att avbryta kursen i förtid och dessa elever fick vi kontakt 

med i anslutning till intervjuerna på Distansskolan.

Intervjuerna har ägt rum på elevernas respektive skola och anledningarna till detta är framför 

allt två. Dels ville vi att eleverna under intervjun skulle vara i en miljö där de känner sig 

hemma för att möjligen våga öppna sig lite mer, dels ville vi underlätta för eleverna så mycket 

som möjligt eftersom det låg i vårt, snarare än i elevernas, intresse att genomföra intervjuerna. 

Vi valde att göra enskilda intervjuer eftersom en del frågor handlar om elevernas känslor och 

prestationer, vilket vi ansåg var lättare för eleverna att prata om enskilt. Intervjuerna följde på 

varandra och skedde alla i samma rum på respektive skola. Eleverna fick själva bestämma 

vilka tider som passade för dem och vi informerade dem om att varje intervju skulle ta mellan 

30 och 45 minuter. Med denna information undvek vi förhoppningsvis stressade elever under 

intervjun. I realiteten tog varje intervju ungefär 25 minuter. Under intervjuerna använde vi en 

diktafon för att sedan transkribera och därmed få skriftlig tillgång till intervjuerna.

4.4 Databearbetning
För att kunna bearbeta den data vi erhöll från intervjuerna har vi i första hand transkriberat 

dem så att de på ett åskådligt sätt blir mer hanterbara. Transkriberingen valde vi att skriva 

tillsammans för att undvika skillnader i såväl språk som tolkning vid nedskrivandet av 

empirin. Eftersom det är viktigt att framställa informanterna på ett så adekvat sätt som möjligt 

har vi valt att, där det är nödvändigt, redigera deras muntliga stil till skriftspråk. I vår 

undersökning söker vi finna svar på elevernas uppfattning av fenomenet som studien omfattar 

och därmed ser vi ingen anledning till en ordagrann nedskrivning med språket i centrum. En 

sådan nedskrivning skulle endast bidra till ett mer svårläst resultat. Vidare kan detta föra med 

sig problem som att det blir osammanhängande samtidigt som att det i egentlig mening aldrig 

kan bli en otolkad översättning från tal till skrift (Kvale, 1997, s. 152ff.). Dock har målet vid 

transkriberingen varit att ha en näst intill ordagrann beskrivning eftersom vi lägger stor vikt 

vid att framställa informanterna på ett så rättvist sätt som möjligt.

4.5 Analysmetod
Vår analys har en hermeneutisk inriktning och en central del för denna analys är den 

hermeneutiska spiralen. Denna hermeneutiska spiral härstammar i egentlig mening från en 

cirkel som Alvesson och Sköldberg lyfter fram i Tolkning och reflektion.
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Ett huvudtema för hermeneutiken har ända från början varit att meningen hos en del endast kan 

förstås om den sätts i samband med helheten. En bibeltext kan sålunda endast förstås om den sätts 

i samband med hela bibeln. Omvänt består ju helheten av delar, kan därför endast förstås ur dessa. 

Vi står alltså inför en cirkel, den s.k. hermeneutiska cirkeln: delen kan endast förstås ur helheten 

och helheten endast ur delarna (2008, s. 193).

Alvesson och Sköldberg transformerar sedan denna cirkel till en spiral eftersom man snarare 

rör sig bort från en startpunkt, genom djupare förståelse av såväl delen som helheten, än att 

komma tillbaka till samma utgångspunkt, vilket sker i en cirkel (a.a., s. 194). För att 

tydliggöra det här i vår analys har vi avslutat varje del i analysen med en sammanfattning där 

en helhetsbild, som har uppkommit av de olika delarna, beskrivs. Denna helhetsbild bidrar 

sedan till en större förståelse för fenomenet inför nästkommande analysdel. I slutet av 

analysen beskrivs det slutliga helhetsintrycket av elevernas upplevelser om hur det är att läsa 

högskolematematik på gymnasiet.

Vid en sådan här undersökningsmetod är det av stor vikt att sätta sig in i den talandes 

situation för att kunna tolka och förstå innebörden av det som framkommer i undersökningen 

gör (a.a., 2008, s. 195). En skicklig uttolkare skall därmed i praktiken kunna förstå aktören 

som deltar i undersökningen bättre än denne själv. Detta med hjälp av förförståelse för 

fenomenet. Empati hos forskaren är därför centralt för en lyckad analys (Patel & Davidson, 

2003, s. 30).

Kvale lyfter fram vikten av att vara medveten om sina egna förutsättningar och sin 

förförståelse för det undersökta fenomenet (1997, s. 51f.). Han menar att det inte finns någon 

förutsättningslös tolkning av en text eftersom uttolkaren lever i en förståelsetradition som inte 

kan lämnas. Därför är det av vikt att delge sin förförståelse innan tolkningarna sker för att visa 

sin medvetenhet som uttolkare. För att tydliggöra det här i vår analys har vi presenterat en del 

antaganden för att uttrycka vår förförståelse inom olika områden. Kvale diskuterar även om 

skapandet som en central del inom hermeneutik i en intervjustudie (a.a., s. 50ff.). 

Hermeneutiken har sin grund i studier av texter och skillnaden är att i en intervju måste texten 

skapas, i vårt fall i form av transkribering, innan den kan tolkas. Denna text ligger sedan till 

grund för tolkningen. Han menar också att det vid en intervju även är av vikt att registrera 

kroppsspråk, vilket inte alltid ges rättvisa i en nedskrivning. Vi har därför fokuserat på att se 
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helheten från intervjusituationen och kroppsspråk, såsom skratt och axelryckningar, som kan 

ha betydelse för tolkningen har också analyserats.

Vid granskning av det transkriberade materialet har intervjuerna brutits ned till teman som är 

återkommande i samtalen med informanterna. Dessa teman ligger till grund för analysen där 

vi har tolkat varje elevs uttalande inom ett specifikt tema för sig för att sedan knyta samman 

det till en helhetsbild av hur elevernas uppfattning gestaltar sig inom temat. I analysen har 

varje tema särskiljts från varandra men bildar tillsammans en helhetsbild av fenomenet där 

vår förståelse har ökat successivt i takt med analysen av våra utkristalliserade teman.

Vi vill med studien nå en läsargeneralisering och fånga upplevelsen av att läsa 

högskolematematik på gymnasiet så att läsaren kan identifiera undersökningen med 

verkligheten (Kvale, 1997, s. 211f.). Schofield lyfter fram mål för att urskilja generalisering 

(a.a., s. 212). Som exempel här nämner han vikten av att studera ”det som är” och då kan det 

vara bra att fastställa det typiska för fenomenet.

4.6 Metodkritik
Kvale tar upp olika sätt att nå validitet i en kvalitativ forskningsintervju och beskriver det som 

sju stadier (1997, s. 213f.). Det första stadiet handlar om tematisering och är en konkretisering 

av frågeställningen till intervjufrågor. Denna tematisering skulle kunna härledas till 

operationalisering, som innebär att frågeställningen bryts ner i mer konkreta teman eller 

frågor (Ejlertsson, 2005, s. 46ff.). Efter den här processen har vi sedan diskuterat dessa 

temans förmåga att ge svar på frågeställningen på ett tillfredsställande sätt samt att alla 

intressanta aspekter för vår studie inom området har täckts in (Kvale, 1997, s. 214). För att 

höja säkerheten i intervjusituationen är det enligt Kvale även viktigt att kontrollera den 

erhållna informationen från informanten. Detta har vi försökt uppnå med hjälp av följdfrågor 

då det varit några oklarheter angående informanternas upplevelser.

Att vara två personer som utför en intervju kan vara ett användbart sätt om man vill 

kontrollera att den erhållna informationen tolkas på ett bra sätt i en kvalitativ undersökning 

(Patel & Davidson, 2003, s. 101). Detta har vi tagit till oss och varit två stycken både vid 

intervjutillfället samt vid transkribering av intervjuerna för en ökad tillförlitlighet. Kvale 

diskuterar reliabilitet i samband med ledande frågor i en intervjusituation (1997, s. 145f.). 
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Ledande frågor är enligt Kvale inte någonting som minskar reliabiliteten i en kvalitativ studie, 

däremot är det viktigt att vara medveten om dem.

Det centrala är alltså inte huruvida intervjufrågorna ska vara ledande eller inte ledande, utan vart 

frågorna ska leda och huruvida de kommer att leda i relevanta riktningar och skapa ny, vederhäftig 

och intressant kunskap (a.a., s. 146).

Med detta som bakgrund har vi ibland använt ledande frågor för att föra diskussionen framåt 

vid intervjutillfällena. Eftersom vi är medvetna om denna konstruering når vi en högre 

tillförlitlighet i analysen. Detta eftersom det i förförståelsen för den ledande frågan ligger en 

tolkning om hur informanten kan svara, vilken antingen kan verifieras eller leda till ny 

intressant information.
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5. Analys
I vår analys har vi utgått ifrån vår förförståelse och förkunskap om fenomenet i fråga i form 

av egna erfarenheter och den forskning som även läsaren har tagit del av. Denna kunskap har 

sedan påverkats av hur de intervjuade eleverna har reagerat och svarat i intervjusituationen. 

Efter hand har detta tillsammans byggt upp en tolkning av hur högskolematematik på 

gymnasiet har påverkat eleverna och en vidare förståelse för företeelsen har därmed 

utvecklats. Eftersom undersökningen är konfidentiell är de utvalda skolornas och 

informanternas namn fingerade. På Distansskolan kallar vi eleverna för Mats, Nils, Johannes 

och Emma, där de två sistnämnda valde att inte slutföra kursen. På Närhetsskolan kallar vi 

informanterna för Andreas och Lisa.

5.1 Mattegeni eller inte?
Innan vi påbörjade vår undersökning förmodade vi att det endast var de mest framstående 

matematikeleverna som hade fått ett erbjudande från sin lärare att läsa högskolekursen. Detta 

eftersom det är en kurs på en högre nivå än vad som är brukligt för elever som går på 

gymnasiet. Vi antog med andra ord att inte alla elever på det naturvetenskapliga programmet, 

vid de undersökta skolorna, blev erbjudna denna möjlighet. På förhand fanns det också en 

tanke hos oss om att gymnasielever som läser högskolematematik kan få en viss 

”genistämpel” av sina klasskamrater.

Med detta som bakgrund var det förvånansvärt många som hade påbörjat kursen. På 

Distansskolan var det sex elever som hade påbörjat kursen och våra fyra informanter från den 

här skolan berättade att hela klassen hade blivit informerade om kursen och att alla fick 

möjlighet att läsa den. En tydlig beskrivning av förhållningssättet om att elitkunskaper inte 

krävs för att pröva på att läsa kursen ger den ena informanten, Mats.

Dom sa ju det att du behöver inte vara jätteduktig på matte utan det är ju kul om det liksom blir 

lite spritt så att alla får pröva på.

På Närhetsskolan berättar informanterna, som går andra året på gymnasiet, att de har fått 

erbjudande om att läsa kursen av sin matematiklärare men påpekar samtidigt att eleverna i 

årskurs tre kan välja högskolekursen som en valbar kurs. Anledningen till att de har fått 
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erbjudandet beror enligt informanterna på att de redan har läst klart de ordinarie 

matematikkurserna på gymnasiet.

Som ovan är beskrivet så skiljer sig informanterna på de båda skolorna åt angående hur de 

fick erbjudandet om att börja läsa kursen. Detta kan innebära att de utvalda eleverna på 

Närhetsskolan är mer medvetna om sina höga matematikkunskaper och även får mer 

bekräftelse på det än de, som blev tillfrågade i helklass, på Distansskolan.

Vid en närmare anblick på intervjuerna på Närhetsskolan ser vi också tendenser till att så är 

fallet. Andreas berättar.

I: Du vill inte framstå som klassens geni?

A: Nä det vill jag kanske inte. Det var ju, när jag började läsa så var det ju en sån artikel i en 

tidning om mig så att det var ju inte direkt hemligt men det är ju inte en stor grej nu 

(axelryckning).

I: Det känns okej i alla fall?

A: Ja, alltså det är inget man skäms för direkt.

Andreas är tveksam i intervjun till att framhäva sina matematikkunskaper som extraordinära 

men påpekar samtidigt att det skrevs en artikel om hans kunskaper innan han påbörjade sina 

gymnasiestudier. Vi tolkar därmed detta som att han är väl medveten om sin kapacitet, vilket 

kan ha byggts upp genom bekräftelser från, förutom massmedia, lärare som främjat att han 

skall få möjlighet att läsa högskolekurser. Varken Andreas eller Lisa nämner något om deras 

klasskamrater förutom vid direkta frågor och det är lätt att få känslan av att eleverna på skolan 

har en individuell inriktning på sina studier och en känsla av gemenskap är inte direkt 

påtaglig. Ett citat från Lisa bestyrker denna tendens till självständiga studier.

I: [H]ur tycker du upplägget med kursen är, det innebär rätt så mycket eget arbete?

L: Det tycker jag är bra fast det blir ju väldig mycket det här med projektet. Det krävs ju att alla 

verkligen vill ordentligt sen blir det ju jobbigt med tanke på att jag inte går i samma klass som 

dom andra så att jag har ju inte jättemycket tid till det. Så det skulle va den enda nackdelen då med 

det, det finns ingen tid till det utan man får sitta och grubbla själv och sen så stämma av med den 

andra och se kan det va så här. Så att det är ju inget projektarbete hela tiden utan det blir ju mycket 

bara individuellt också men jag tycker att det är bra upplägget med att vi ska eller att man faktiskt 

har projektuppgifter också som bedöms och inte bara allting på tentan.
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Lisa framhäver att det hade underlättat för henne om de andra eleverna i projektgruppen hade 

gått i samma klass som henne men tycker ändå att det är helt ok att arbeta en del med 

projektet på egen hand.

På Distansskolan var intrycket annorlunda. Informanterna där känns inte lika medvetna om 

sina kunskaper och detta kan bero på att de inte har fått samma bekräftelser som eleverna på 

Närhetsskolan. Eftersom Distansskolans elever inte har blivit utvalda av läraren att läsa 

kursen, utan det är deras eget val, är det inget som säger att de som läser kursen är särskilt 

duktiga. Detta kan bidra till att de inte upplevs vara lika medvetna om sina kunskaper och 

därmed inte heller framhäver dem. Av de fyra eleverna vi intervjuade från denna skola var det 

två som fortfarande läste kursen och Mats sammanfattar deras förhållningssätt till matematik 

på ett bra sätt.

I: Hur kändes det när du var på föreläsningar? (Paus) Kände du att det var jobbigt för att det var 

svår matte eller kände du att det var en utmaning?

M: Nja, jag kände det mest som en utmaning. Alltså jag tänkte lite på det att vi är ändå något år 

yngre än dom här och försökte tänka på det så om vi inte hängde med på allting så var det inte hela 

världen och det tror jag är ganska viktigt att man tänker på så att man (skratt) inte tappar 

självförtroendet helt.

Mats framhäver ödmjukt att han inte upplever några krav på sig själv att klara av kursen med 

de förutsättningar han hade. Detta eftersom det trots allt var en högskolekurs och att de andra 

som läste var några år äldre än han och hans klasskamrater. Den här kravlösa bilden som 

målas upp kan ha sin grund i att hela Mats klass fick möjligheten att läsa kursen och att den 

då snarare kan betraktas som en mer allmän gymnasiekurs för alla elever än en svår kurs 

endast för utvalda. Dock berättar en annan av informanterna från Distansskolan att både Mats 

och Nils, som fortfarande läser kursen, har matematiska kunskaper som särskiljer dem från 

resterande elever.

I: Du känner inget misslyckande gentemot de andra för att du inte läste klart kursen?

J: Nej för dom andra är ju lite snillen eller så (skratt).

I: Okej

J: Dom andra som fortfarande är kvar, dom är lite snillestämplade (skratt) så jag känner mig 

liksom ganska lugn ändå (skratt). Så då är man helt normal fortfarande (skratt).

24



Johannes berättar alltså att han inte känner något misslyckande med att inte ha läst klart 

kursen eftersom han upplever dem som fortfarande går kvar kursen som ”snillen”. Med detta 

som bakgrund blir Mats inställning till sina egna matematikkunskaper än mer intressant. Helt 

klart betraktas han, på Distansskolan, som väldigt smart vilket han själv inte antyder under 

vårt samtal. Det här intrycket återkom även i intervjun med Nils då vi diskuterade om hans 

säkerhet i matematik.

I: Tycker du att din säkerhet i matematik har förändrats sedan du började läsa kursen?

N: Nja, jag vet inte.

I: Du var säker innan och säker nu?

N: Jaa, känns lite så. (Tittar ner i bordet)

Nils svarar att han upplever sig vara rätt säker på matematik men för det krävdes en ledande 

fråga. Trots det svarar han tveksamt och precis som hos Mats återkommer en nedtoning av 

matematikkunskaperna. Anledningen till det här förhållningssättet hos de två informanterna 

kan vara att det skulle kunna råda en viss norm på Distansskolan som gör att eleverna vill 

vara en i mängden och inte sticka ut. Detta intryck förstärks sedermera av Nils då en 

diskussion om hur omgivningen uppfattar att de läser kursen uppkommer.

I: Hur uppfattar din omgivning att du läser kursen?

N: Nää, alltså det som man har hört är liksom att dom tycker att det är typ onödigt eller man 

kanske tar mer på sig än man borde. Ja och sen blir det väl väldigt mycket så här när man sitter 

och jobbar med typ matte och sånt så ”amen fråga han, han läser på högskolan till och med”

I: Känns det bra då när dom säger det?

N: Njaa man vet ju att dom skojar lite så det är, ja dom tycker ju också att det är lite roligt när man 

säger att man måste plugga för det är ja, då liksom skrattar dom åt det och säger ”ahh det var tur 

att inte jag valde det”.

I: Men det känns ändå bra?

N: Ja, det är ju roligt och sånt. 

Först förklarar Nils bort känslan med att hans klasskamrater bara ”skojar lite” och när vi 

upprepar frågan leder han in på ett annat spår om att det är roligt att läsa kursen. Känslan som 

vi fick när vi pratade med Nils var att klimatet emellan eleverna på skolan var avslappnat och 

därmed kan det utläsas att eleverna, just som Nils påpekade, skämtade i vänskaplig ton. Även 

här visar han på en nedtoning av sina kunskaper och känslan är att det inte är något 

eftersträvansvärt att ses som ett geni.
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Även Emma, den andra informanten som hoppade av kursen, lyfter fram en medvetenhet om 

att en del elever har högre matematikkunskaper än andra. Detta visar sig när hon berättar om 

gruppindelningen som låg till grund för det projektarbete som ingick i högskolekursen.

I: Ok, så ni var indelade i grupper?

E: Ja, precis. Två grupper med tre i varje för att vi skulle göra projekt och sånt där.

I: Vem delade in er? Läraren?

E: Nä, vi pratade ihop oss lite grann och delade in oss efter vad vi kände att vi kunde för dom som 

typ, dom som faktiskt var ganska duktiga på det och kunde prestera bra och så dom kom i en 

grupp och dom som var sådär var mer, ta det mer lugnt och bara kör hamnade i den andra gruppen.

Enligt Emma differentierades alltså de elever som på förhand sågs som lite starkare och lite 

svagare i två grupper. Intressant i detta är att eleverna konstruerade dessa grupper själva och 

detta visar på att eleverna trots allt är väldigt medvetna om sina matematikkunskaper. 

Anmärkningsvärt här är också att alla i den lite svagare gruppen har hoppat av kursen 

samtidigt som de tre, som av eleverna sågs som lite starkare inom matematiken, fortfarande 

läser den. Som utomstående kan den här gruppindelningen upplevas som i högsta grad 

särskiljande och det är lätt att få uppfattningen att eleverna i den lite svagare gruppen kan få 

sämre självkänsla. Detta var dock inget som uppkom i samtalen med Emma och Johannes. 

Tvärtom fick man en känsla av att de tyckte att det var skönt att vara i den lite mindre bra 

gruppen där matematikkunskaperna låg på en ungefärlig lika nivå och någon 

prestationsångest förekom därför inte.

Sammanfattningsvis blev vi överraskade av den rika möjligheten på de utvalda skolorna att 

läsa högskolematematik redan på gymnasiet. En intressant distinktion uppkom vid en 

jämförelse av elever som blivit tillfrågade att läsa kursen med elever som blivit specifikt 

tillfrågade i helklass. Denna skillnad ligger framför allt i att de som själva har valt kursen har 

mindre krav på sig själva gentemot de som har blivit tillfrågade. De tillfrågade eleverna på 

Närhetsskolan har förmodligen en lite annorlunda kravbild på sig själva. Detta eftersom de 

har läst fler matematikkurser än sina klasskamrater och att de blev speciellt tillfrågade av sin 

lärare om de ville läsa högskolekursen. Vår uppfattning är att omgivningen ser de som läser 

kursen som ”mattegenier” på båda skolorna. I samtal med de berörda eleverna framkommer 

dock en skillnad emellan de som valt kursen själva och de som blivit utvalda vad gäller hur de 

ser på sig själva. Vår tolkning är att de utvalda eleverna ser sig själva som rätt intelligenta 

medan de från Distansskolan inte har någon direkt attityd till sina egna kunskaper.
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5.2 Matematik på en högre nivå - En utmaning?
Vi har tidigare skrivit om att det är en stor skillnad mellan matematiken på gymnasiet och den 

som bedrivs på högskolan. Med tanke på den stora skillnaden ser vi den här högskolekursen i 

matematik som en svår kurs i relation till matematikkurserna på gymnasiet och det är ett stort 

steg som eleverna tar då de börjar läsa kursen. Eftersom eleverna får både högskolepoäng och 

gymnasiepoäng för högskolekursen de läser kan detta innebära att de inte får tillräckligt med 

gymnasiepoäng ifall de misslyckas med kursen. Med detta som bakgrund antog vi att eleverna 

kunde känna en viss press inför matematikstudierna. Samtidigt kan denna press innebära att 

de lägger så mycket tid på kursen att det går ut över andra ämnen på gymnasiet. Intressant att 

studera är också hur eleverna från de olika skolorna antog denna utmaning efter att en skillnad 

emellan hur eleverna ser på sina matematikkunskaper har uppkommit. Vi ser steget mellan 

gymnasiet och högskolan som ett stort steg för matematikeleverna och därför såg vi deras 

uppfattningar då de kom till högskolan första gången som en intressant aspekt. Att det skulle 

vara ett stort steg var dock inget som syntes i intervjuerna. Emma berättar.

I: Kan du beskriva hur det kändes när du kom till högskolan?

E: Tja, ja det kändes som vilken lektion som helst faktiskt det var typ bara det att det var större sal 

och fler tavlor men annars var det inte så stor skillnad.

I: Kände du dig som en högskolelev när du var där?

E: Nä, jag vet inte hur man ska beskriva det. Alltså jag kände mig inte, jag kände mig inte som att 

jag var en gymnasieelev så utan jag tyckte att jag har mina lektioner och går omkring som en elev 

allmänt för det är man ju även på högskolan.

Det här förhållningssättet till att besöka högskolan för första gången går igen i de andra 

intervjuerna. Varför det kändes så naturligt tolkar vi som att eleverna kände grupptillhörighet 

med varandra. Både från Närhetsskolan och från Distansskolan var det ett flertal elever som 

besökte högskolan vid föreläsningstillfället och eftersom det var en stor föreläsningsgrupp de 

var delaktiga i kunde de känna att de var en av flera grupper. Detta beskriver Nils på ett 

uttömmande sätt.

I: Hur tror du att de andra studenterna på högskolan uppfattade er?

N: Jag vet inte.

I: Kände du att de var positiva i bemötandet?

N: Nä, asså vi pratade inte med dom sådär kanske. Jag vet inte om det direkt var något bemötande 

eller sådär. Men när vi stod och väntade på att de skulle öppna salarna så var det ju det att folk 

kom in och snackade, så ställde dom sig i sina grupper som dom brukade liksom umgås med 

27



kändes det som så. Vi var liksom bara där, det var liksom bara någon som sneglade och undrade 

vilka vi var men det var liksom ingen som frågade eller öppnade någon kontakt utan vi var där och 

dom var där.

I: Ni kände er inte utanför?

N: Nja, jag vet inte, i och med att det var en så stor grupp att det liksom var grupper som var 

indelade så vi var ju liksom en annan grupp. Om jag hade varit själv så kanske jag hade känt mig 

lite så.

Av Nils framställning framgår ganska tydligt att eleverna upplever en kollektiv identitet 

tillsammans med sina klasskamrater som befinner sig i en liknande situation. Eftersom ingen 

av informanterna uttryckte något samröre med de övriga studenterna på högskolan utan 

snarare beskrev att de inte hade någon kontakt med dem inses att denna kollektiva identitet 

endast sträcker sig emellan gymnasieeleverna. Om den här identiteten följer med eleverna när 

de återvänder till skolorna skulle kunna vara av intresse och det finns vissa tendenser till att så 

är fallet. En förklaring till det här kan vara att de av omgivningen ses som en grupp som läser 

på högskolan och de berörda eleverna har någonting som sammanbinder dem. Med detta inte 

sagt att de inte är i andra grupper på gymnasiet men dessa grupper delar inte den kollektiva 

identitet som de omnämnda eleverna går in i när de har samröre med varandra.

Det bestående intrycket av intervjuerna är att eleverna från Distansskolan pratade mer om 

grupptillhörighet med sina gymnasiekompisar än vad eleverna från Närhetsskolan gjorde. Vår 

uppfattning är att även eleverna på den senare skolan hade en grupptillhörighet med varandra 

och besökte högskolan tillsammans men de betonade inte det på något särskilt vis i 

intervjuerna. En anledning till att eleverna från Distansskolan påpekar just grupptillhörigheten 

så tydligt kan bero på avståndet till högskolan. Eftersom de planerar vilka föreläsningar de 

skall gå på och pendlar tillsammans blir gruppen stärkt och eleverna blir beroende av 

varandra. Att komma till en annan stad borde också bidra till att eleverna känner trygghet i 

varandra på ett starkare sätt än vad eleverna från Närhetsskolan gjorde när de var på 

högskolan.

Lisa belyser problemet med den matematiska skillnaden mellan gymnasiet och högskolan på 

följande sätt.
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I: [K]änns det som en stor skillnad mellan kursen på högskolan och det du läser på gymnasiet?

L: Det känns som det är en helt annan matematik, ett helt annat tänkesätt. Det känns som det är 

liksom tillbaka till grunden fast på ett helt annat plan. Alltså det känns som om siffrorna försvinner 

alltmer och istället då blir det ja tänkesättet som blir matematiskt men det är kul tycker jag.

I: Okej

L: Ja och sen har du läraren som hela tiden står och säger till dig vad du ska göra. På högskolan 

blir det mycket mer ansvar att du måste lägga upp det själv. Det är ingen som säger till att ”gör det 

här nu” utan man får läsa in det själv.

Lisas kommentar antyder att räkningen i sig blir enklare men att själva tänkandet kräver mer. 

Vår tolkning är att uppgifterna på högskolan ställer högre krav på självständigt tänkande till 

skillnad från matematiken på gymnasiet där det oftast finns olika lösningsmallar att följa för 

att lösa olika sorters problem. Detta är även något som Nils tar upp till diskussion.

I: Vad ser du som den största skillnaden mellan gymnasiematematiken och högskolematematiken?

N: (Skratt) Ja det är ju mycket, alltså i och för sig detta är ju en tillämpningskurs så det kanske 

varierar, men det är ju väldigt mycket att man ska hitta lösningen själv. Det är liksom inte så att 

dom går igenom ett sätt att lösa ett problem och sen så får man tjugo uppgifter på hur du bär dig åt 

och prövar tekniken eller vad man ska säga. Framför allt projektarbetet är ju väldigt mycket sånt, 

där är ju varje uppgift så att du ju ska lösa på nya sätt som du kanske inte, alltså dom har gått 

igenom lite som du kan göra vid olika tillfällen. Dom har inte sagt att så här ska du göra när du 

kommer till detta tillfället utan du får själv liksom ”ahh den här får du lösa genom att göra så här, 

jamen för att få tag på det så kanske man ska göra så här”. Ja så får man liksom bläddra och kolla 

vad det finns för olika sätt.

Nils uttalande är intressant ur den synpunkten att han kritiserar gymnasiematematikens 

stereotypa lösningsmetoder där läroböckerna ger ett lösningsförslag som sedan följs upp med, 

som Nils beskriver det, 20 likadana uppgifter. Detta kan medföra att det egna tänkandet inte 

stimuleras och att eleverna därmed inte utvecklas på ett angenämt sätt. Nils nämner inget om 

sina gymnasielärares undervisningsmetoder men indirekt kan man utläsa en viss kritik även 

här. Detta eftersom han beskriver att högskoleläraren inte leder in dem på rätt lösningsmetod 

utan endast ger dem exempel på olika tillvägagångssätt. Troligtvis jämför Nils detta arbetssätt 

med någon och närmast till hands ligger således hans gymnasielärare i matematik.

Att det är ett annat tänk på högskolan är något som alla informanter var överens om och det 

leder in på hur informanterna ser på det nya arbetssätt som uppkommer i och med 

högskolestudier. Skillnader som informanterna framför allt tar upp inom detta område är att 
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de måste lägga upp studierna själva och ta mer eget ansvar. Detta beskriver både Mats och 

Johannes, men upplever det på olika sätt. Mats berättar.

I: Vad ser du som den största skillnaden mellan gymnasiematematiken och högskolematematiken?

M: Ehh friheten eller ja ansvaret. Framför allt att nu ligger ansvaret helt på dig i princip. 

I: Okej

M: Om man väljer att läsa eller inte liksom, det är ingen lärare som hackar på dig.

 

Detta kan jämföras med Johannes synsätt.

I: Hur kom det sig att du började läsa kursen?

J: Det var ju så att vi fick förslag utav lärarna och då skulle ju då mina kompisar tyckte det där lät 

kul så då hängde jag också på liksom. Tyckte att det skulle va kul.

I: Ja.

J: Men det var ju liksom i början men sen blev det lite jobbigt. Man fick ingen struktur på arbetet 

liksom. I och med att man inte var mer i [staden där högskolan ligger i] så. 

I: Kändes det lite jobbigt att det var en bit att åka?

J: Ja och det var svårt och liksom tvinga sig själv att arbeta och så.

När Mats berättar om det nya arbetssättet som eleverna förvärvat i samband med 

matematikkursen på högskolan använder han ordet ”frihet” för att beskriva det egna ansvaret 

som studierna för med sig. ”Frihet” är ett positivt ord som bidrar till en bild av att Mats 

överlag har ett förhållningssätt till matematik som medför en vilja i att utvecklas inom ämnet. 

Det nya ansvaret för sina studier innebär då för honom att han inte endast är fastlåst vid 

matematiktimmarna på gymnasiet utan får planera upp sina studier själv. Johannes däremot 

ger intrycket av att det egna ansvaret innebär problematik genom ostrukturerade studier och 

ett ”tvång” att arbeta med matematiken. Troligtvis tycker Johannes att det är relativt 

problemfritt vid strukturerade arbetstillfällen såsom lektioner men finner svårigheter med att 

planera och göra saker på egen hand. Johannes hoppade sedan även av kursen och detta kan 

ses som en av anledningarna.

En problematik som vi trodde skulle uppkomma i samband med inläsningen av kursen var att 

eleverna skulle känna press, av såväl sig själva som omgivningen, eftersom de läser en 

matematikkurs på högre nivå än vad som är brukligt i deras ålder. Med detta som bakgrund 

var det förvånande att inte någon på Distansskolan sade sig känna press. Om någon press 

30



skulle förekomma var det från dem själva men även detta är något som de tonar ned i 

intervjuerna. Nils berättar.

I: Känner du någon press från någon att klara kursen?

N: Nja jag vet inte. Det är väl i såna fall en själv. Skolan har ju inte riktigt heller bestämt hur dom 

ska bedöma gymnasiekursen, det är ju det som man främst bryr sig om egentligen. Betyget där 

liksom om vi skriver en femma på tentan på högskolan kommer det betyda MVG eller räcker det 

med att jag får en fyra eller trea? Kommer det liksom påverka mitt betyg här negativt. Vi ska ju 

ändå någon gång söka vidare så det är ju liksom det som spelar någon roll.

Den press som Nils upplever är en press i att få ett bra gymnasiebetyg vilket troligtvis inte 

skiljer sig från andra gymnasiekurser. Vi ser därmed inte den här pressen som något 

anmärkningsvärt i sig. Eleverna framhäver istället möjligheten att få ”pröva på” att läsa på 

högskolan och med den inställningen verkar de inte känna någon direkt press över att prestera 

på ett bra sätt. Denna inställning kan vid en första anblick ses som enbart positiv men vid 

närmare granskning av en av avhopparna, Johannes, kan vi utläsa att han kanske hade behövt 

känna lite mer krav.

I: Kändes det jobbigt att det inte gick så bra med projektuppgifterna?

J: Nä alltså, nä vi försökte inte så mycket tror jag.

Denna kravbild ser vi helst skulle komma från honom själv men även omgivningen skulle 

kunna påverka honom i en riktning som kan få honom att ”försöka” lite mer. Det råder vad vi 

kan kalla för en ”pröva på-mentalitet” bland eleverna som läser kursen. Detta är positivt i 

många avseenden men ibland kan det här leda till att eleverna ger upp innan de har försökt 

eftersom deras inställning från början endast var att ”pröva på”. Detta visar föregående citat 

av Johannes exempel på.

På Närhetsskolan fanns det tendenser till att eleverna har en kravbild som kan leda till viss 

press vid inläsningen av kursen. Denna press kommer dock från dem själva vilket Lisa 

antyder i intervjun.

I: Vad är annorlunda med att läsa den här kursen om man jämför med gymnasiekurserna?

L: Men det är väl just det här med handledningarna, alltså det är inte lika bestämt alltihopa utan 

det är mycket eget ansvar. Alltså att det är mitt ansvar och lära mig det här, det är ju inte läraren 

som ska få mig godkänd utan det är jag själv som ska kämpa för att verkligen klara allting.
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Sammanfattningsvis är det bestående intrycket att eleverna upplever fenomenet i fråga som en 

utmaning. Flera av eleverna beskriver det nya arbetssättet som en utmaning, vilken bygger på 

mycket eget ansvar. En del antar utmaningen och strukturerar upp sina studier bra medan 

andra tycker att det är jobbigt och problem uppstår i samband med det egna ansvaret för 

studierna. Gruppen är alltså inte homogen i det här avseendet utan vi kan urskilja två olika 

förhållningssätt till det egna ansvarstagandet. Det första förhållningssättet bygger på frihet 

och en fallenhet att lära sig genom egna strukturerade studier. Det andra förhållningssättet 

sätter tryggheten i det egna klassrummet i centrum och svårigheter med att studera utan 

lärarens påtryckningar finns.

Ansvarstagande och struktur i arbetet kan kopplas till gruppsammansättningen och hur väl 

dessa grupper fungerar. Från Närhetsskolan framkommer endast en problematik vid 

gruppsammansättningen, nämligen att eleverna går i olika klasser. Eleverna nämner annars 

inte något om gruppens sätt att fungera, varken positiva eller negativa kommentarer. Vi tolkar 

dock detta som att grupperna har fungerat på ett angenämt sätt eftersom informanterna 

förmodligen hade tagit upp det här till diskussion annars. Detta kan ställas mot eleverna från 

Distansskolans uppfattning om grupptillhörighet där den ena gruppen verkar ha fungerat bra 

och den andra mindre bra. En förklaring till detta är förmodligen att de är mer beroende av att 

gruppen skall fungera på grund av avståndet till skolan. Detta samtidigt som den avhoppande 

gruppen bestod av elever vilka, enligt dem själva, inte var lika högpresterande som de övriga 

berörda eleverna på skolan.

5.3 Att hoppa av - Ett misslyckande?
Två av informanterna, Johannes och Emma, valde att inte slutföra kursen. En närmare 

granskning av dessa två kan därför vara intressant för att reda ut viss problematik som kan 

finnas inom kursen. Inför intervjuerna med dessa informanter antog vi att de hade hoppat av 

eftersom matematiken hade legat på en för hög nivå och att de fick en känsla av att de inte 

skulle klara av kursen. Informanterna påvisar dock andra argument till de avbrutna studierna 

som kan vara av värde att lyfta fram.

Ur intervjun med Emma kan vi utläsa två argument till avhoppet. Främst lyfter hon fram 

problematiken med avståndet till högskolan där kursen bedrivs. Hon beskriver det som 

jobbigt för att de har sina vanliga lektioner samtidigt som föreläsningarna bedrevs på 
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högskolan. Det fanns alltså ingen avsatt tid på schemat för högskolekursen och det bidrog till 

att de inte var på så många föreläsningar. Emma säger att de var på ”typ fyra av hur många 

som helst” och påpekar sedermera att det förmodligen hade varit lättare om högskolan hade 

legat i samma stad som deras gymnasieskola. Detta är det argument som Emma framför allt 

lyfter fram som en anledning till avhoppet. Vi kan dock urskilja en annan anledning till de 

avbrutna studierna som Emma inte uttrycker rakt ut, nämligen en problematik i 

gruppindelningen. Som tidigare lyfts fram delade eleverna in sig i två grupper där de som 

uppfattades som lite starkare hamnade i en grupp och de som ansågs vara lite svagare i en 

annan. Emma berättar.

I: Hur kom det sig att ni tog beslutet att hoppa av?

E: Ja alla i vår grupp hoppade av för vi kände, vi hade ju det här med projekt och ehh och tentor. 

Och tentorna, jag kände själv att tentorna skulle inte vara något problem men, projektet tog ganska 

lång tid det tar ganska lång tid att lösa uppgifterna och det var ganska många uppgifter vi kände att 

vi verkligen inte hade all tid så därför beslutade vi oss för att hoppa av. Så hade det inte varit för 

det så.

I: Kände du att ni började med det lite för sent?

E: Ehh nej vi försökte komma igång med det hela tiden men det, alltså det kändes som att vi inte 

hade tillräckligt med kunskap på ett sätt.

Emma säger först att anledningen till att det inte gick så bra med projektuppgifterna var att det 

tog lång tid att lösa uppgifterna och att tiden inte räckte till. På frågan om de började med 

uppgifterna lite för sent svarar hon däremot att kunskaperna inte riktigt räckte till. 

Anmärkningsvärt här är att hon först försökte förklara det genom att det var tiden som inte 

räckte till. Eftersom hon upplever att tentorna inte skulle vara något problem tolkar vi det som 

att problemet ligger i sammansättningen av grupperna och att Emmas grupp tillsammans inte 

riktigt hade tillräckliga kunskaper för att komma igång med projektuppgifterna.

Johannes håller med om att svårigheter med projektuppgifterna låg till grund för avhoppet 

samtidigt som han påpekar att det var svårt att tvinga sig själv att arbeta. Som vi tidigare har 

beskrivit har Johannes förmodligen lite svårt för att arbeta självständigt utanför skolan och 

utan någon lärare som driver på honom. Han nämner ingenting om svårigheter med 

matematiken utan problemen enligt Johannes är snarare kursens upplägg. Detta kan även 

kopplas till problemen med grupparbetet. Om gruppen hade fungerat på ett eftersträvansvärt 

vis skulle förmodligen Johannes också haft lättare att klara av uppgifterna de skulle lösa. 
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Avsaknaden av en drivande kraft i deras grupp bidrog säkert till problemen gällande 

uppgifterna.

Sammanfattningsvis är problematiken med det självständiga arbetet i fokus vid en analys av 

avhoppen för Emma och Johannes. Emma upplever att de inom gruppen inte hade tillräckligt 

med kunskaper för att klara av projektuppgifterna och Johannes uttrycker svårigheter med att 

arbeta självständigt. Vår tolkning av att båda eleverna lyfter fram denna problematik är att det 

fanns en avsaknad av en drivande kraft i gruppen som hade kunskapen och viljan att klara av 

projektuppgifterna. Nu kom gruppen aldrig igång på allvar med sina uppgifter och även om 

eleverna har påvisat motsatsen så skulle detta ha kunnat bidra till en minskad självkänsla och 

att eleverna kände ett misslyckande.

5.4 Informanternas förhållningssätt
För att skapa en helhetsbild av hur informanterna upplever att läsa en högskolekurs på 

gymnasiet har vi valt att kategorisera dem i tre olika typer som vi kallar för 

”studieförberedaren”, ”prövaren” och ”tidsfördrivaren”. Denna kategorisering utgår ifrån vår 

tolkning och är endast baserad på hur vi upplever att de berörda eleverna förhåller sig till 

fenomenet. Några elever ligger nära varandra i sitt förhållningssätt och hamnar därför under 

samma kategori.

5.4.1 Studieförberedaren

Under denna kategori hamnar Nils och Mats från Distansskolan, vilka vi uppfattar har lätt för 

matematik. Detta är något som de andra informanterna på samma skola också påpekar. 

Genom Nils och Mats framkommer även att andra elever på skolan ser dem som framstående 

inom matematik. Detta genom kommentarer som ”amen fråga han, han läser på högskolan till 

och med”. Både Nils och Mats har en lugn framtoning, de visar inte att de känner någon press 

eller någon känsla att de måste klara av det. Båda påpekar dock att de funderar över hur 

kursen kommer att påverka deras betyg eftersom de inte fått tydliga angivelser för 

betygssättningen i gymnasiekursen. Denna påpekan visar att de inte endast vill ”pröva på” 

utan att de istället är betygsinriktade och kämpar för ett bra betyg på kursen för att få ett 

fördelaktigt gymnasiebetyg. Samtidigt som de är betygsinriktade och att omgivningen 

uppfattar dem som smarta har de en ödmjuk framtoning och lyfter inte fram sina kunskaper på 

något speciellt sätt. Det finns en tendens till att Mats och Nils vill ta ett steg in i 
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högskolevärlden snarare än att ”pröva på” högskolestudier. Vi tolkar dem som målmedvetna, 

de vet vad de vill göra efter gymnasiet, och de ser det som ett bra mellansteg till högskolan att 

få chansen att läsa en högskolematematikkurs redan nu.

5.4.2 Prövaren

Johannes och Emmas förhållningssätt till kursen kan liknas vid en tanke om att ”pröva på”. 

Båda eleverna hoppade av kursen och de nämner ett flertal gånger under respektive intervju 

att de upplevde tillfället som en bra chans att testa, och få en insyn i, hur högskolestudier 

bedrivs. Båda två påpekar att de inte känner något misslyckande med att inte ha slutfört 

kursen och detta anser vi beror på deras ”pröva på-mentalitet”. Samtidigt går det att urskilja 

viss besvikelse hos Emma eftersom gruppen inte fungerade på ett tillfredsställande sätt. Båda 

två är nöjda med att ha testat kursen och ser fram emot att börja på högskolan efter avslutade 

gymnasiestudier. Båda är tydliga med sin inställning att det var en bra chans att få pröva på 

högskolestudier och eftersom de läste kursen utöver de poäng de behöver för att få ett 

fullständigt slutbetyg såg de inte det som något svårt beslut att hoppa av kursen. Emma gör 

följande uttalande.

I: Kände du någon press från någon att klara kursen?

E: Ehm nej. Den enda pressen skulle varit ifall jag (paus) för vi har ju haft individuella val. Hade 

jag inte haft tillräckligt med poäng där sen innan så hade jag inte kunnat hoppa av.

Deras upplevelser om problematiken i kursen skiljer sig dock åt. Emma lyfter fram 

grupparbetet och distansen till högskolan som bidragande faktorer till avhoppet. Att studera 

självständigt och den kommande tentan såg hon inte som några problem. Johannes däremot 

menar just att det självständiga arbetssättet var det mest problematiska. Att dessa elever 

skiljer sig åt angående sina upplevelser av kursen är enligt oss inget uppseendeväckande. Vi 

ser grenen med ”pröva på-elever” som stor och att deras upplevelser av fenomenet i fråga 

skiljer sig åt just eftersom de med sitt förhållningssätt inte har några förutbestämda 

förväntningar. Alltså formas eleverna efter sina individuella upplevelser av fenomenet och 

därför hade det varit mer uppseendeväckande om deras uppfattningar hade sammanfallit med 

varandra.
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5.4.3 Tidsfördrivaren

Andreas och Lisas förhållningssätt till kursen är annorlunda jämfört med övriga informanters. 

Denna tolkning baserar sig främst på att de framför allt läser kursen eftersom de redan har läst 

klart gymnasiekurserna i matematik. De ser kursen snarare som en möjlighet att fortsätta läsa 

matematik under gymnasietiden än att knyta band till högskolan. Eftersom de har läst 

gymnasiekurserna före sina klasskamrater kan man förstå att och varför båda eleverna är väl 

medvetna om sina matematikkunskaper. Detta avspeglas också i intervjuerna då båda 

informanterna på olika sätt visar upp en god självkänsla och gärna framhäver sina kvaliteter. 

Ett exempel på detta är Lisas uttalande om självkänsla.

I: Känner du dig mer säker i matte sen du började läsa den kursen?

L: Som sagt det är ju en, det kändes verkligen som en helt annan sak den här matten jämfört med 

matten man är van vid. Jag kan inte säga att jag tycker den är jättemycket svårare men det är ju en 

annan grej men visst känner man man får ju självförtroende av att läsa en kurs som faktiskt tillhör 

högskolan ehh så visst känner man sig säkrare.

(hopp i citatet)

I: Känner du att din självkänsla har stärkts sen du började?

L: Ja absolut, eller i alla fall på den matten.

I: Okej.

L: Det är skitkul! Det känns som en häftig grej att få göra det här över huvud taget. Det känns kul.

Detta visar inte endast på en god självkänsla hos Lisa utan också på att hon tycker att det är 

”häftigt”. Känslan är att båda eleverna känner en viss status med att läsa kursen. Eftersom 

Närhetsskolan endast har naturvetenskapsprogrammet kan det innebära att eleverna vill 

eftersträva en viss status gentemot sina klasskamrater. Detta till skillnad från Distansskolan 

som har flera olika program, vilket kan innebära att naturvetenskapseleverna automatiskt kan 

få en hög matematisk status.
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6. Diskussion

Efter vår undersökning har en del intressanta resultat framkommit. En diskussion omkring 

dessa kan därför vara av intresse för att utveckla tankarna om hur eleverna upplever att läsa 

högskolematematik på gymnasiet. Undersökningen är endast utförd på två skolor och en 

generalisering skulle därför kunna ses som omöjlig. Vi anser ändå att ett resonemang med 

generella drag är rimligt. Detta eftersom vi dels har ett stort procentuellt urval på de utvalda 

skolorna, dels är det endast en liten grupp elever som läser högskolematematik på gymnasiet 

och här skulle våra utvalda elever kunna ses som representativa inom området. För att nå en 

hög läsargeneraliserbarhet har vi valt att dela in eleverna i tre olika typer, beroende på hur de 

uppfattar kursen, som läsaren kan identifiera sig med. För att tydliggöra diskussionen har vi 

valt att i varje kapitel först koppla samman teorin och vårt resultat från undersökningen. Detta 

följs sedan av ett mer pedagogiskt inriktat resonemang.

6.1 Att känna press
En första del av intresse som framkommit i resultatet är skillnaden emellan eleverna vad 

gäller deras kravbild. Här kan vi urskilja en distinktion mellan de två skolorna som är 

anmärkningsvärd. Distansskolans elever upplever fenomenet framför allt som ett steg in i 

högskolevärlden medan eleverna från Närhetsskolan har en inställning till kursen som är mer 

prestationsinriktad vilket ställer högre krav på dem. Även Nils och Mats har ett visst kravfyllt 

förhållningssätt men endast i relation till betygssättningen. Den här skillnaden skulle kunna 

härledas till differentiering där de två eleverna från Närhetsskolan har särskiljts från deras 

klasskamrater inom matematiken under hela gymnasietiden i takt med att de har läst kurser på 

högre nivå (Skolverket, 2001, s. 36ff.). Detta visar att denna skola tydligt anpassar studierna 

till varje elevs behov, vilket även Skolverket förordar då de anser att det är viktigt att 

högpresterande elever kommer i kontakt med ämnen som de annars inte skulle ha berört (a.a., 

s. 89ff.). När de då ställs inför en högskolekurs är situationen inte speciellt anmärkningsvärd 

för dessa elever och något behov av att pröva på framkommer inte.

Ett försvårande perspektiv som skulle kunna uppkomma för eleverna är ett situerat perspektiv 

då de ska införlivas i högskolans annorlunda miljö, vilket innebär att de ska ta till sig av de 

normer som råder på högskolan (Stadler, 2009, s. 30). Eftersom de inte är på högskolan så 

mycket är det dock inget som behöver ligga i fokus utan istället ställs de inför en matematisk 
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utmaning som de är redo att anta och vill uppnå goda resultat i. De elever som genomför 

kursen anser vi har fått en god förutsättning för en mjuk övergång till högskolan, vilket vi 

tidigare diskuterat var svår att uppnå (a.a., s. 28f.). Även om de känner ett visst krav går det 

inte över till att de känner någon press för att klara av kursen.

Så länge eleverna inte känner någon press och blir stressade av kursens omfång är krav något 

som kan vara positivt i det självständiga arbetet då det kan föra eleverna framåt. På båda 

skolorna, men framför allt på Distansskolan, tonar lärarna ned kursen och menar att det är en 

möjlighet för eleverna att pröva på högskolestudier. Den här nedtoningen är inte fel i sig men 

en alltför kravlös inställning kan leda till avhopp av elever som kanske i egentlig mening hade 

klarat av kursen. Eftersom gymnasielärarna måste intyga till högskolan att de elever som skall 

läsa kursen har de förkunskaper som krävs för att läsa matematik på högskolenivå borde de 

avhopp som förekommit inte ha ägt rum. Med detta som bakgrund ser vi gärna att 

gymnasielärarna ställer en del krav på eleverna för att de skall göra framsteg i sina studier och 

med det få en positiv upplevelse av att studera på högskolan. Detta är dock en balansgång 

som inte är helt lätt. Det får inte glömmas bort att många elever börjar läsa högskolekursen 

för att testa hur det är att läsa högskolematematik och att ett avhopp av en elev med den 

inställningen inte är så anmärkningsvärd. Samtidigt kan ett avhopp alltid leda till att en elev 

upplever ett misslyckande, vilket till viss del kunde utläsas hos Emma. Detta kan påverka 

fortsatta studier på högskolan negativt och det bör därför ställas samma krav från 

gymnasielärarna att eleverna skall klara av denna kurs på samma sätt som det görs i alla andra 

kurser på gymnasiet.

Ett mer strukturerat upplägg på kursen är alltså eftersträvansvärt enligt oss. Det finns dock 

elever, som Nils, vilka upplever att frihet är en positiv effekt av högskolestudierna och att det 

är skönt att kunna planera studierna själv i större grad än på gymnasiet. Denna frihet behöver 

dock inte försvinna i samband med ett mer strukturerat upplägg eftersom vi anser att 

gymnasieläraren mer skall vara en drivande kraft och handledare än någon som bestämmer 

när de skall studera.

6.2 Annat matematiskt tänk
Något som ofta framkom i samtal med informanterna var att de upplevde stora skillnader i det 

matematiska tänkandet mellan gymnasiet och högskolan. De menar att matematiken i 
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gymnasiekurserna inte kräver så mycket eget tänkande utan det är bara att applicera olika 

lösningsmodeller på givna uppgifter. Detta till skillnad från matematiken i högskolekursen där 

de inte får något färdigställt lösningsförslag till varje uppgift utan måste konstruera 

lösningarna själv. Detta kan ge en förklaring till det vi tidigare har beskrivit om att 

förkunskaperna inom matematik hos nyantagna studenter vid tekniska utbildningar minskat 

drastiskt de senaste åren (Johansson, 1998, s. 6f.). Spridningen i kunskap hos elever i det 

heterogena klassrummet på gymnasiet är en problematik som lyfts fram av Högskoleverket 

(1999, s. 53f.). Vi ser också en fara i att det matematiska tänkandet skiljer sig markant åt på 

gymnasiet och högskolan. En åtgärd för att minska skillnaden mellan matematiska studier på 

nämnda stadier kan vara att lärare byter undervisningsstadier med varandra vilket vi tidigare 

beskrivit att Högskoleverket förordar (a.a., s. 61). Vi ser stora fördelar med studiebesök och 

erfarenhetsutbyte emellan lärare på olika stadier och diskussioner dem emellan för att 

åstadkomma en mindre matematisk skillnad vid en stadieövergång.

Att informanterna upplever en stor skillnad i det matematiska tänkandet mellan de olika 

stadierna är en problematik som är värd att diskuteras. Att matematiken på högskolan utgår 

från att komma fram till lösningar utan färdigställda lösningsförslag ser vi som nödvändigt för 

att bedriva en utvecklande matematikundervisning. Det stora problemet ligger i vår mening 

snarare i att tillvägagångssätten på gymnasiet inte successivt förbereder eleverna på 

studieförberedande program inför högskolans krav. Gymnasieelevernas upplevelser av att läsa 

den berörda högskolekursen kan, i och med den stora skillnaden i matematiskt tänkande, 

förändra deras bild av matematik och kursen kan medföra att eleverna inte ser matematik som 

samma ämne som tidigare.

6.3 Gruppsammansättning
Angående gruppsammansättningen har det kommit fram intressanta aspekter som kan ha 

påverkat elevernas inläsning av kursen. Emma beskriver hur grupperna formades till en lite 

starkare och en lite svagare grupp. Detta tillvägagångssätt är något som kan diskuteras, 

särskilt med tanke på att hela den lite svagare gruppen har hoppat av kursen. Det här kan 

relateras till kollektiv identitet och att eleverna i den sistnämnda gruppen identifierade sig 

som de svagaste eleverna av dem som läser kursen (Hammarén & Johansson, 2009, s. 39f.). 

Just att grupperna är uppdelade i, vad eleverna ser som, olika färdighetsnivåer kan ses som en 

nivågruppering. Som tidigare beskrivits har nivågrupperingar endast fördelar då grupperna 
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behandlar olika områden inom matematik, vilket det inte gör i vårt fall (Skolverket, 2001, s. 

89ff.). Detta handlar dock mycket om lärarens tidsfördelning emellan eleverna, där eleverna i 

en svag grupp får mindre hjälp än vad svagare elever får i en heterogen grupp. Eftersom vår 

undersökta högskolekurs bygger på självständigt arbete får inte någon av grupperna hjälp i 

någon stor omfattning. Johannes syn på kursens upplägg är ett bra exempel på hur studierna 

kan fortgå i en grupp som ser sig själva som svagare. Han menar att gruppens arbete behöver 

vara mer strukturerat och att en drivande kraft saknades.

Vi tror att eleverna kan påverkas positivt om grupperna är heterogena i det avseendet att det 

matematiska kunnandet varierar emellan eleverna. Därför kan det vara bra om läraren delar in 

grupperna. I sådant fall är det av stor vikt att läraren inte förtäljer varför gruppernas 

utformning ser ut som de gör. Detta eftersom de lite svagare eleverna kan stärkas av att vara 

med någon de själva ser som väldigt högpresterande och då är det bra om eleverna inte är 

medvetna om sin egentliga position i gruppen. De lite svagare eleverna kan då känna ett 

medlemskap med de lite starkare eleverna, vilket kan höja deras självkänsla (Stadler, 2009, s. 

30f.). Samtidigt som de lite svagare eleverna kan stärka sin självkänsla kan denna 

gruppindelning även föra med sig att ingen grupp saknar en drivande elev som har 

matematisk kunnighet, vilken kan föra arbetet framåt. Vi har dock förståelse för att eleverna 

fick dela in sig i grupper själva, dels för att kursen är frivillig och därför ville förmodligen inte 

gymnasieläraren vara alltför styrande, dels för att förhoppningar kanske fanns att grupperna 

skulle fungera bättre då de är frivilligt valda.

En slutsats vi kan dra av det här är att gymnasieläraren måste vara mer involverad i 

gruppsammansättningen och i gruppernas arbetsgång. Eftersom vi vill att gymnasieläraren 

skall vara mer delaktig i arbetet är ett samarbete emellan gymnasie- och högskolelärarna, 

vilket är eftersträvansvärt (Högskoleverket, 1999, s. 61). Information lärarna emellan om, 

elevernas förkunskaper, vilken grupp de tillhör och liknande hade förmodligen medfört 

fördelar framför allt för de elever som inte är mest högpresterande. Detta utbyte av 

erfarenheter lärare emellan bidrar förhoppningsvis också till att fler band mellan gymnasiet 

och högskolan knyts.
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6.4 Avslutning
Skillnaden mellan gymnasiematematiken och högskolans dito har ökat de senaste åren och för 

att vända den här trenden tror vi att inläsning av högskolekurser redan på gymnasiet är en bra 

arbetsform. Detta bekräftas också av de intervjuade eleverna i vår undersökning som är eniga 

i sina uttalanden om att fenomenet är ett bra mellansteg till framtida högskolestudier. Själva 

arbetssättet är dock relativt nytt och outforskat och kan därför med självklarhet utvecklas i en 

mängd avseenden. I vår undersökning har det framkommit en del aspekter på saker som med 

fördel för gymnasieeleverna borde utvecklas när de läser matematik på högskolan. Framför 

allt anser vi att gymnasielärarens roll bör utvidgas och att samarbetet emellan lärare på 

högskolor och gymnasium bör stärkas för att elevernas studier skall föras framåt.

Eftersom kursen är valbar på våra två undersökta skolor kan eleverna som läser den ha olika 

mål med studierna. På våra två undersökta skolor har vi kunnat urskilja tre olika typer som 

upplever att läsa högskolematematik på olika sätt. Dessa har vi valt att kalla för 

”studieförberedaren”, ”prövaren” och ”tidsfördrivaren”. Dessa typer skulle kunna härledas till 

positionering som har en koppling till identitet (Stadler, 2009, s. 30f.). Alla elever som läser 

högskolematematik på gymnasiet kan identifiera sig med varandra och delar ett medlemskap. 

Förutom medlemskapet består denna identitet även av positionering där de olika eleverna kan 

skilja sig åt beroende på vad de har för mål med kursen. Vi anser att varje elev som börjar läsa 

högskolematematik på gymnasiet positionerar sig och kommer att kunna identifiera sig med 

någon av de tre ovan beskrivna typerna. Däremot skulle en elev kunna identifiera sig med 

flera olika typer i olika sammanhang vilket bygger på Hammarén och Johanssons resonemang 

om kontextuell identitet (2009, s. 90).

Att läraren är medveten om dessa typer är eftersträvansvärt. Detta då det till exempel kan vara 

bra om gymnasieläraren ställer lite krav på ”prövaren” så att eleven gör framsteg och att det 

inte blir för mycket ”pröva på-mentalitet” som i sin tur kan leda till ett avhopp. Vi ser i och 

för sig inget fel i att hoppa av kursen men alla eleverna som påbörjar kursen skall vara 

kapabla att klara den. Alltför många avhopp, som kan leda till sämre självkänsla och en 

negativ upplevd bild av högskolan, bör därför undvikas. Vi ser att alla våra tre typer som 

börjar läsa kursen kan främjas av att läsa högskolematematik på gymnasiet men för att de 

skall få de bästa förutsättningarna är det av vikt att gymnasieläraren är medveten om dessa tre 

typers förhållningssätt till kursen.
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6.5 Vidare forskning
Eftersom det finns så lite forskning om fenomenet att läsa högskolematematik redan på 

gymnasiet ser vi stora fördelar med en fortsatt forskning inom området. Vi tror att arbetet 

kommer att fortgå och bli alltmer populärt bland högpresterande elever på gymnasiet och 

därför är det av vikt att utveckla forskningen inom området. Skolverkets försök med 

spetsutbildningar pekar mot en sådan här utveckling och inte endast i matematik utan i fler 

ämnen. Vår studie behandlar endast matematikelever men forskning även inom andra ämnen 

och jämförelser dem emellan är av intresse för att föra forskningsläget framåt. För en ökad 

spridning av fenomenet ser vi därför att det är av stor vikt att området är väl utforskat för att 

bidra till att det utvecklas på ett bra sätt.

För en direkt fortsättning av vår studie hade det varit intressant att studera fenomenet ur ett 

lärarperspektiv där en mer administrativ del kan prägla studien. Vad lärarna har för syn på 

dessa högpresterande elever och hur utvecklingen för dem kan fortgå kan vara av intresse. 

Problematiken omkring stadieövergången är också värt att diskutera i dessa sammanhang och 

strävan efter en mjuk övergång för eleverna bör fortgå och utvärderas. 
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