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Sammanfattning 

 

Att få en examen från gymnasieskolan är viktigt för både samhälle och individ. 
Utan fullständig examen riskerar unga att hamna i arbetslöshet och utanförskap. 
Mot bakgrund av detta är det oroande att ungefär 15 000 gymnasieelever i Sverige 
varje år avslutar sina gymnasiestudier utan att erhålla full examen. För elever på 
yrkesprogram visar nationell kartläggning att det största hindret för att nå en 
fullständig yrkesexamen är matematikkursen (Ma1a), som är den obligatoriska 
matematikkurs yrkeselever läser under sitt första gymnasieår. 

Denna licentiatavhandling fokuserar på yrkeselever och deras måluppfyllelse i 
matematik. Syftet är att bidra med kunskap om vad som enligt skolpersonal 
påverkar yrkeselevers måluppfyllelse i Ma1a. Syftet med studien är också att bidra 
med en övergripande bild av flera olika skolaktörers uppfattning om fenomenet.  

Studien är inspirerad av ett socialkonstruktivistiskt synsätt och baseras på 
semistrukturerade intervjuer med trettio skolaktörer som i sitt yrke kommer i 
kontakt med yrkeselever i risk att inte nå målen i Ma1a: pedagoger, 
skolsköterskor, skolkuratorer, studie- och yrkesvägledare samt rektorer. Studien 
analyserar skolpersonalens beskrivningar utifrån ett induktivt synsätt för att 
identifiera aspekter som påverkar yrkeselevernas måluppfyllelse. 

Resultatet visar att aspekter med påverkan på måluppfyllelsen i Ma1a inte bara 
har att göra med matematikundervisningen i klassrummet utan även andra delar 
av elevernas inlärningsmiljö spelar en betydande roll. Studien indikerar att 
relationsaspekter, emotionella aspekter såväl som aspekter med koppling till 
yrkeselevernas identifiering med det framtida yrket, spelar en central roll för 
måluppfyllelsen. Flera av informanterna uppfattar yrkeselever som mer praktiskt 
lagda, något som beskrivs som en bakomliggande orsak till flera av aspekterna 
med negativ påverkan på måluppfyllelsen. Elevers upplevelser från tidigare 
skolgång uttrycks också som en bakomliggande orsak till flera av de aspekter som 
under gymnasietiden påverkar yrkeselevernas måluppfyllelse i Ma1a. 

De viktigaste slutsatserna som kan dras av studien är att andra aspekter än bara 
ämnesdidaktiska faktorer förefaller spela en viktig roll för yrkeselevers 
måluppfyllelse i matematik. Resultatet indikerar hur både sociala och 
emotionella processer tillsammans med yrkeselevers identitetsskapande är 
aspekter som inte får glömmas bort i diskussionen om hur yrkeselevers 
måluppfyllelse i matematik kan förbättras. 
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Abstract 

Obtaining a final degree from upper secondary school is important, for both 
society and individuals. Without a final degree, young people risk unemployment 
and exclusion. In view of this fact, it is concerning that in Sweden each year 
approximately 15,000 students fail to obtain a final degree from upper secondary 
school. For students at vocational education, national surveys show that the 
major obstacle of getting the final degree is the mathematic course (Ma1a), which 
is a compulsory course during their first year of upper secondary school.  

This licentiate thesis focuses on vocational students and their goal achievement 
in mathematics. The overall purpose is to contribute to the knowledge about what 
affects vocational students’ goal achievement in Ma1a. The purpose of the study 
is also to contribute with an overall picture of several different school 
practitioners’ view on the phenomenon.  

The study, inspired by a social constructive approach, is based on semi-structured 
interviews with thirty school actors: teachers, school nurses, school curators, 
study and career counselors and principals. These informants come in their 
profession in contact with vocational students in risk of not achieving the goals in 
Ma1a. The study analyzes the school staff’s descriptions based on an inductive 
approach to identify aspects affecting vocational students’ goal achievement. 

The result shows that aspects affecting goal achievement in Ma1a concern many 
parts of the students’ learning environment, not only the mathematics teaching 
in the classroom, but also other parts of the students’ learning environment play 
a major role. Aspects connected to mathematics teaching as well as the content of 
Ma1a are certainly described by the school staff, but other aspects also appear in 
the descriptions. The study indicates that relational aspects, affective aspects, as 
well as aspects related to the vocational students’ identification with the future 
profession, play a central role in the goal achievement. Vocational students are 
perceived as more practical, a fact described as an underlying reason for several 
of the aspects with a negative impact on the goal achievement. Students’ 
experiences from previous schooling are also expressed as an underlying cause of 
aspects affecting the vocational students’ goal achievement, during their time at 
upper secondary school. 

The most important conclusions that can be drawn from the study are that 
aspects other than those related to subject didactics, seem to play a major role in 
vocational students’ goal achievement in mathematics. The result indicates that 
both social and emotional processes together with vocational students’ identity 
process are aspects that must not be forgotten in the discussion about how 
vocational students’ goal achievement in mathematics can be improved.  
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1. Inledning 

Sjung om studentens lyckliga da’r… De flesta ungdomar som blir antagna till ett 
gymnasieprogram drömmer om dagen då de får stå på trappan, sjunga och fira 
att skolan är slut, att målet är nått och gymnasieutbildningen är fullbordad! Men 
sorgligt nog finns det studenter som när de står där på trappan istället för 
”lyckliga da’r” hör ”studentens misslyckade da’r” eka i den välkända strofen. Att 
avsluta gymnasiet utan en fullständig examen är en förlust för den enskilda 
individen och ett misslyckande för skola och samhälle. Denna licentiatavhandling 
fokuserar de ungdomar som trots tre års gymnasiestudier inte får uppleva att 
deras gymnasieutbildning blir fullbordad. 

Målet med den svenska gymnasieutbildningen är att eleverna ska fullborda sina 
studier och nå en examen. Undersökningar (se t ex Statens offentliga utredningar 
(SOU) 2016: 77) visar vikten av att ungdomar lyckas bra i grundskolan så att de 
kan slutföra ett gymnasieprogram. En stor del av diskussionen om både 
grundskola och gymnasium har under de senaste åren, både i Sverige, men också 
internationellt just därför kommit att handla om resultat (Brock & Alexiadou, 
2013; Ringarp & Waldow, 2016; Sundberg & Håkansson, 2016). Internationella 
kunskapsmätningar som fokuserar elevernas prestationer och resultat är en 
sådan diskurs (t ex PISA, Programme for International Student Assessment). 
Inte sällan är ämnet matematik i fokus i dessa mätningar. De resultatstyrda 
diskurserna knyter samman politiska och ekonomiska intressen och har lett till 
dominerande diskurser som i sin tur påverkar utbildningssystemen över hela 
världen (Brock & Alexiadou, 2013; Ringarp & Waldow, 2016; Sundberg & 
Håkansson, 2016). Forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet diskuterar 
och problematiserar skolsvårigheter i termer av utmaningar för samhälle och 
ekonomi liksom för internationell konkurrenskraft (Carmichael, 2015; Lundahl, 
Lidström, Lindblad, Lovén, Olofsson, & Östh, 2015; Mkhize, 2017). 

Beträffande mätningar utgör Sverige inget undantag. Svenska elevers resultat och 
prestationer mäts och beskrivs både i internationella mätningar men också i 
nationell statistik: Skolverket utfärdar årligen rapporter i form av siffror och 
statistik om elevernas resultat på nationella prov och hur skolor sätter betyg.  
Forskning pekar på att de internationella kunskapsmätningarna påverkar svensk 
utbildningspolitik och att läroplaner och styrdokuments innehåll legitimeras av 
de internationella, storskaliga mätningarna (Ringarp & Waldow, 2016). 
Carlbaum (2012) bekräftar till viss del den påverkan som de storskaliga 
kunskapsmätningarna tycks ha på läroplaner och styrdokument då hon 
identifierar att det i och med den senaste gymnasiereformen (Läroplan för 
gymnasieskolan 2011: Gy11) har skett en värdeförskjutning i gymnasieskolans 
uppdrag. Specifikt för gymnasiets yrkesutbildningar, som är den del av 
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gymnasieskolan som behandlas i denna studie, framkommer förskjutningen i att 
yrkesprogrammen nu förväntas utbilda för arbetsmarknadens behov där 
effektivitet, produktivitet och anställningsbarhet blivit viktiga honörsord 
(s.236ff). Förskjutningen i Gy11 mot arbetsmarknadens behov kan jämföras med 
tidigare läroplaner där uppdraget snarare handlade om bildning och individens 
möjligheter i samhället (Carlbaum, 2012).  

Studier och undersökningar både nationellt och internationellt visar att en 
avklarad gymnasieutbildning är en förutsättning för att kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden (Lundahl et al., 2015; Skolverket, 2017b; Skolverket 2018; 
Wolf, 2011). I detta sammanhang spelar gymnasieskolan en allt viktigare roll: att 
få en slutgiltig examen från gymnasieskolan är viktigt både för samhället men 
också för den enskilda individen. En examen är nyckeln till framgångsrik 
etablering på arbetsmarknaden och utan en gymnasieexamen riskerar unga att 
hamna i arbetslöshet, fattigdom och ohälsa såväl som i sociala risker som social 
marginalisering, utanförskap och långvarigt beroende av socialbidrag (Lundahl 
et al., 2015). På sikt kan alltså avsaknad av fullständig examen från gymnasiet 
leda till exkludering i samhället med påverkan på hela livet. 

Mycket av rapportering och forskning runt skolsvårigheter på gymnasienivå, 
både nationellt och internationellt, handlar om elever som hoppar av sina 
gymnasiestudier, så kallade ”drop-outs” (se t ex Kolouh, 2013). Studieavhopp är 
negativt för den enskilda individen och ses som ett allvarligt samhällsproblem i 
Sverige. Avhopp är en indikator på misslyckande för både skola och samhälle 
(Karlsson, 2019; Klefbom, 2012). Definitionen på vad som räknas som avhopp 
eller vem som anses vara en ”drop-out” skiftar inom forskning, rapporter och 
statistik. I vissa fall räknas en längre tids frånvaro från skolan som avhopp, andra 
gånger definieras avhopp då avbrott sker under årskurs ett eller två. Ytterligare 
annan definition är att till avhoppare och ”drop-outs” även räkna de elever som 
inte når fullständigt slutbetyg trots att de fullbordat en hel gymnasietid. Det 
handlar då om elever som tillryggalagt en gymnasietid om minst tre år och klarat 
majoriteten av sina kurser men trots det inte getts möjligheten att nå examen. 
Det handlar om elever som är nära examen. Ur en arbetsgivares perspektiv är det 
troligt att denna sistnämnda grupp jämställs med de elever som hoppat av under 
de första månaderna i åk 1 – ingen av dessa elevgrupper kan visa upp att de har 
en fullständig examen. Utan gymnasieexamen riskerar den elev som fullgjort ett 
treårigt yrkesprogram med godkända betyg i alla yrkesämnen och kurser med 
koppling till yrket, men med ett enda icke godkänt betyg (i t ex gymnasiets 
matematikkurs), att sorteras bort i urvalsprocessen inför en anställning. Detta 
trots adekvata yrkeskunskaper. Dessa elever blir ”drop-outs” trots att de har 
fullföljt en gymnasieutbildning.  Ett sätt att se på den elevgruppen skulle därför 
kunna vara att de är de elever där skolan misslyckats allra mest.  Det handlar om 
elever som befunnit sig i skolan, deltagit på lektioner men att eleven i en eller ett 
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fåtal kurser, obligatoriska för examen, inte nått godkänt betyg – det handlar om 
elever som är nära examen – nära målet, men inte getts möjlighet att ta sig över 
mållinjen.  

1.1 Studiens problemområde 
Det som beskrivits ovan betonar, ur både individens perspektiv såväl som ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv, vikten av att unga fullföljer en 
gymnasieutbildning. Därför är det oroande att cirka 15 000 studenter i Sverige 
varje år inte når ett slutbetyg från gymnasieskolan (Skolverket, 2017a). Enligt en 
nationell forskningsstudie med särskilt fokus på unga utan fullständig 
gymnasieutbildning saknar var fjärde ung svensk (20-24 år) en hel 
gymnasieutbildning. Av studien framkommer att barn till lågutbildade och 
låginkomsttagare är överrepresenterade bland de unga som inte klarat gymnasiet 
(Lundahl et al., 2015). Utrikesfödda samt unga med funktionshinder utgör också 
en överrepresentation (Grönqvist & Niknami, 2020; Lundahl et al., 2015). 
Familjebakgrundens betydelse för gymnasiebetyget bekräftas av statistik och 
forskningsrapporter (se t ex Holmlund, Sjögren & Öckert, 2019). Detta kan 
jämföras med resultat från studier som undersökt hur socioekonomiska 
förhållanden påverkar ungdomars utbildningsval: Forskningen visar att elever 
från lägre socialgrupper oftare väljer program med yrkesinriktningar än 
gymnasieinriktningar som leder vidare till fortsatta studier (Lindh & Fransson, 
2004).  Samtidigt visar forskning att den svenska gymnasiala yrkesutbildningen 
bidrar till att kompensera för skillnader i social bakgrund (Lundahl et al., 2015). 
Att fullborda ett yrkesprogram och erhålla en yrkesexamen förefaller således vara 
en framgångsfaktor ur både ett samhälleligt- och individuellt perspektiv, vilket är 
en av anledningarna till att yrkesprogrammen utgör fokus i föreliggande studie.  

1.1.1 Matematiken på yrkesprogram 
I en rapport från Skolverket (2017a), med syftet att presentera en fördjupad 
nationell lägesbild över svensk gymnasieutbildning, redovisas en kartläggning 
över elever som inte nått gymnasieexamen. Resultatet i rapporten bygger på 
Skolverkets statistik över kursbetyg för samtliga elever som gick ut 
gymnasieskolan 2015/2016. Statistiken visar alltså, som beskrivits ovan, att en 
stor grupp (ca 15 000) elever avslutade sina gymnasiestudier utan att erhålla 
gymnasieexamen. Dessa studenter återfinns både på de högskoleförberedande 
programmen liksom på yrkesprogrammen. En rapport från Skolinspektionen 
(2015) visar dock att för de nationella programmen är det yrkesprogrammen som 
har lägst andel elever som når en examen.  Bland de elever som började 
gymnasieskolans yrkesprogram 2011, efter införandet av den ny läroplanen 
(Gy11), erhöll 67% en examen vårterminen 2014, att jämföra med 
högskoleförberedande program där motsvarande andel var 74% 
(Skolinspektionen, 2015). Ovanstående faktum, att färre yrkeselever än elever på 
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högskoleförberedande program avslutar sin utbildning med fullständig examen, 
är ytterligare en anledning till att yrkesprogrammen valts som studieobjekt i 
föreliggande licentiatavhandling. 

Skolverkets (2017a) kartläggning av gymnasieskolan visade alltså att en stor 
grupp (15 000) ungdomar varje år avslutar gymnasiestudierna utan att erhålla 
examen. Men utredarna fann också att så många som hälften av dessa elever 
saknade godkänt betyg i endast ett fåtal kurser, och var alltså nära en examen. 
Rapporten inriktar sig på denna grupp (elever nära examen) samt vilka kurser 
dessa elever inte uppnår godkända betyg i. Resultatet av kartläggningen visar att 
för elever nära examen på yrkesprogram var den obligatoriska kursen i 
matematik (Matematik 1a, hädanefter kallad Ma1a) en kurs, där en stor andel 
(31%) inte uppnådde godkänt betyg. Utan betyg i gymnasiets Ma1a är det omöjligt 
att erhålla en slutlig examen även om eleven fullbordar den tre år långa 
yrkesutbildningen. Minst betyget E i Matematikkursen är nämligen ett krav för 
examen, enligt rådande styrdokument (Skolverket, 2011b). 31 % av de yrkeselever 
som i Skolverkets kartläggning definierades som nära examen saknade alltså 
betyg i just matematik (Skolverket, 2017a). Detta kan jämföras med den 
obligatoriska kursen i Svenska (Svenska 1) där andelen underkända betyg var 8%. 
Värdet kan ytterligare jämföras med andelen elever på 8 % som inte klarade 
godkänt i de programgemensamma ämnena om 400 poäng som är nödvändiga 
för yrkesexamen på respektive program. En jämförelse kan även göras med det 
obligatoriska gymnasiearbetet där andelen underkända utgjorde 11 % 
(Skolverket, 2017a). Kopplat till betygskriterier och krav för att erhålla 
yrkesexamen som ger möjlighet till anställning eller fortsatta studier, visar alltså 
den fördjupade lägesbilden av gymnasieskolan att matematikämnet innehar en 
hindrande roll. Matematikens hindrande roll för att nå yrkesexamen utgör en av 
anledningarna till att just matematikkursen (Ma1a) som yrkeselever läser under 
sitt första gymnasieår står i fokus i den studie som ligger till grund för denna 
licentiatavhandling. 

Föreliggande licentiatavhandling tar sin utgångspunkt i forskningsresultat (t ex 
Lundahl et al., 2015; Wolf, 2011) som pekar på vikten av att unga fullbordar en 
gymnasieutbildning. Arbetet belyser på ett djupare plan det som Skolverkets 
kartläggning (Skolverket, 2017a) gett för handen, nämligen att matematikkursen 
utgör en speciell utmaning för många yrkeselever. Utmaningen visar sig i att 
eleverna har svårigheter att nå kursens mål och erhålla godkänt betyg. Enligt 
gymnasieskolans styrdokument ska ett betyg spegla nivån på elevens kunnande. 
Målen sammanfattar vilka ämneskunskaper som ska betygssättas och 
kunskapskraven beskriver de kunskapskvaliteter som eleven ska ha nått för 
respektive betyg E, C och A i ett ämne eller kurs, där betyget E står för 
godkändnivån (Skolverket, 2018). Att inte nå betyget E i yrkesprogrammens 
obligatoriska matematikkurs kan enligt vad jag beskrivit ovan, leda till ett 
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framtida utanförskap i samhälle och arbetsliv. Samtidigt speglar ett icke-godkänt 
betyg svaga matematikkunskaper i relation till uppställda mål, det vill säga de 
kunskaper som samhället anser nödvändiga för att kunna lösa matematiska 
problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. 

Bristande måluppfyllelse och svaga matematikkunskaper är inte bara en svensk 
företeelse utan är de facto en problematik som står att finna även i ett 
internationellt perspektiv. Forskare på olika håll i välden med koppling till det 
matematikdidaktiska fältet diskuterar vilka risker svaga matematikkunskaper 
kan innebära för samhälle både ur ett nationellt men också ett internationellt 
perspektiv (Carmichael, 2015; Engström, 2015; Lundahl et al., 2015; Mkhize, 
2017; Wolf, 2011). Svaga matematikkunskaper påverkar samhälle och ekonomi 
och forskning problematiserar matematiksvårigheter i termer av risker och 
utmaningar för samhälle och ekonomi. Om alltför många elever lämnar skolan 
med svaga matematikkunskaper och en negativ syn på lärande i allmänhet och 
matematiklärande i synnerhet, påverkar det samhällsekonomin samt bidrar till 
att länder tappar sin internationella konkurrenskraft (Carmichael, 2015; Mkhize, 
2017). Wolf (2011) som undersökt den engelska kontexten menar att 
matematikkunskaper är extremt viktiga för ungdomars ingång på 
arbetsmarknaden men påverkar också möjligheter till karriärsutveckling såväl 
som löneutveckling.  

Att lämna skolan utan gymnasieexamen är som beskrivits ovan ett nederlag med 
negativa konsekvenser för både individ, skola och samhälle. Ämnet matematik är 
i mångt och mycket en nyckel till att lyckas i både grundskola och 
gymnasieutbildning såväl som i livet i stort. Forskning om orsaker till 
matematiksvårigheter bland ungdomar torde därför vara av vikt för både individ, 
skola och samhälle.  

1.1.2 Vad är matematiksvårigheter? 
Själva begreppet matematiksvårigheter kan dels uppfattas som den enskilde 
elevens problem att inte bemästra matematiken, dels som bristande kunskaper 
då grupper av individer jämförs (Engström & Magne, 2006). Resonemang kan 
också föras huruvida matematiksvårigheter och matematikmisslyckanden 
handlar om elevens eller skolans svårigheter och misslyckanden. Engström, 
(2015) framhåller att matematiken är en systemindikator utifrån det faktum att 
svagheter i utbildningssystemet ofta visar sig i svårigheter och problem i just 
matematikutbildningen. En vanlig benämning för matematiksvårigheter som 
används inom forskningslitteraturen är låga prestationer i matematik (low 
achievement in mathematics) (Engström, 2015). Andra benämningar är elever 
med särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM-elever) (Engström & Magne, 
2006).  
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När jag i denna licentiatavhandling använder mig av begreppet 
matematiksvårigheter gör jag det utifrån definitionen att matematiksvårigheter 
innebär svårigheter att nå uppställda mål i ämnet matematik, oavsett orsak. Jag 
utgår från Matematikdelegationens skrivning som uttrycker att barn och 
ungdomar - i detta fall yrkeselever - ”som kan klara en normal skolgång i övrigt 
också har förutsättningar att tillgodogöra sig skolans matematikämne och nå 
uppställda mål” (SOU 2004:97, s 82). Utifrån denna utgångspunkt finns 
underförstått att min syn på begreppet matematiksvårigheter snarare kopplar till 
skolans svårigheter och misslyckanden än till individens tillkortakommanden. 

Forskning (Isaksson, 2009) pekar på att sedan den decentraliserade och 
målstyrda skolan infördes har synen på elever i svårigheter alltmer blivit elever 
som inte uppnår skolans mål. Syftet med specialpedagogiska insatser har 
därmed blivit att stödja elever att nå kunskapsmålen för att bli godkända. Även 
om denna licentiatavhandling har måluppfyllelse i ämnet matematik som fokus 
sällar jag mig till Nilholm (2012) som menar att internationella 
kunskapsjämförelser och nationell resultathets har fått för stort fokus i dagens 
skola. Jag instämmer med Nilholm (2012) som betonar att skolan också har 
andra mål att uppfylla: att skolan är likvärdig, att undervisningen är stimulerande 
och att eleverna upplever glädje i lärandet.  

Skolmatematiken fungerar som ett ”kritiskt filter” (Engström 2015, s 11) inom 
utbildningar av olika slag. Engström (2015) menar vidare att just 
matematikmisslyckanden i den svenska yrkesutbildningen ger större och vidare 
konsekvenser än då målen i andra ämnen inte nås. Det finns en mängd statistik 
och åtskilliga studier om genomströmning, resultat och studieavbrott i 
gymnasieskolan såväl som studier med matematikdidaktisk inriktning. Dock är 
studier med fokus på matematiken inom yrkesutbildningar få (Bakker, 2014). 
Studier med fokus på yrkeselever och matematiksvårigheter förefaller vara ännu 
färre, ett faktum som utgör en anledning till att detta forskningsprojekt initierats. 

1.1.3 Olika skolaktörers uppfattningar om matematiksvårigheter 
Ofta fokuseras studier runt orsaker till skolsvårigheter till en specifik grupp bland 
skolans många aktörer. Vissa studier fokuserar på ämneslärarnas syn på 
skolsvårigheter (se t ex Muhrman, 2016), andra fokuserar på elevernas egna 
berättelser (se t ex Sjöberg, 2006) eller elevhälsans beskrivningar (se t ex Hjörne, 
2004). Åter andra fokuserar på rektorer och skolledning, (se t ex Asp-Onsjö, 
2006) assistenter eller speciallärare (se t ex Lindqvist, 2013). Mitt 
forskningsintresse gäller flera olika skolaktörer inom skolan och hur de olika 
professionerna och aktörerna: pedagog, elevhälsa (skolsköterska, skolkurator, 
studie- och yrkesvägledare), rektor, elev uppfattar och beskriver skolsvårigheter 
– i detta fall bristande måluppfyllelse i Matematik 1a. Få studier har utgått från 



 

7 

skolan som system, med synen på elevhälsans personal som en naturlig del av 
skolans verksamhet (Hylander & Guvå, 2017). I det avseendet utgör denna 
licentiatavhandling ett bidrag då även skolsköterska, skolkurator samt studie-och 
yrkesvägledares bild av matematiksvårigheter lyfts fram i föreliggande studie. 

Utgångspunkten är min syn på skolan som en komplex helhet där olika 
professioner med olika uppdrag såväl som kompetens förväntas samverka med 
varandra liksom med eleverna för elevernas bästa. Min utgångspunkt är vidare 
att det i enlighet med styrdokumentens intentioner är varje gymnasieskolas 
strävan att hitta lösningar för varje elev att lyckas med sin utbildning och att alla 
skolor arbetar mot detta mål. Otaliga insatser och åtgärder med syfte att hjälpa 
yrkeselever att lyckas med matematiken torde förekomma och under åren ha 
förekommit på gymnasieskolor runt om i landet. Trots alla dessa insatser för att 
stötta yrkeselever på vägen mot en examen, kvarstår det faktum som beskrivs i 
Skolverkets nationella kartläggning (Skolverket, 2017a) att en stor grupp 
ungdomar varje år fullbordar sin yrkesutbildning med godkänt betyg i de flesta 
av sina kurser, utom i matematikkursen. Vad är det som gör att matten blir så 
svår när de kommer till gymnasiet?  

När en elev riskerar att inte nå målen kan det förmodas vara en självklarhet för 
skolors personal att i första hand söka orsakerna till problemen i 
matematikinnehållet och i undervisningens metoder. Den studie som presenteras 
i denna licentiatavhandling utgår från att orsaken till matematiksvårigheterna 
inte bara kan sökas inom ämnet eller didaktiken utan också måste sökas inom 
andra områden i skolan. På samma sätt utgår studien från tanken att inte bara 
pedagoger kan ge adekvata beskrivningar av orsaken till svårigheterna, utan 
bilden av aspekter med påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse behöver målas 
av flera av de professioner som i sin yrkesutövning möter yrkeselever och 
matematiksvårigheter.  

Jag har i denna studie valt att rikta fokus på vad som av skolpersonalen uppfattas 
påverka att målen nås och inte enbart fokusera orsaker till att målen inte nås, 
trots att studiens utgångspunkt handlar om att en stor grupp yrkeselever varje år 
inte når målen i Ma1a (Skolverket 2017a). Valet är ett medvetet val att inte anta 
ett bristperspektiv (Engström, 2015) genom att bara rikta fokus mot svårigheter, 
brister och det som inte fungerar. Valet grundar sig i uppfattningen att elever som 
antagits till ett gymnasieprogram har förutsättningar att nå matematikkursens 
uppställda mål (SOU 2004:97).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna licentiatavhandlings övergripande syfte är att bidra med kunskap om vad 
som enligt skolpersonal påverkar yrkeselevers möjlighet till måluppfyllelse i 
matematik. Syftet med studien är också att bidra med en sammantagen bild av 
flera olika skolaktörers uppfattningar om vad som har påverkan på 
måluppfyllelsen. 

Utifrån ovanstående syfte behandlas följande forskningsfrågor:  

1. Vilka aspekter med betydelse för yrkeselevers måluppfyllelse i Ma1a kan 
identifieras i skolpersonalens berättelser? 

2. Vilka är aspekternas bakomliggande orsaker enligt skolpersonalen? 

3.Vad karaktäriserar de identifierade aspekterna och de bakomliggande 
orsakerna? 

Licentiatavhandlingen handlar om yrkeselever och måluppfyllelse i matematik. 
Mitt forskningsintresse riktar sig mot vad som kan påverka att en stor grupp 
elever på yrkesprogram inte når måluppfyllelse i matematik (Ma1a) under sitt 
första år på gymnasiet och belyser på ett djupare plan det som Skolverkets 
kartläggning (Skolverket, 2017a) gett för handen, nämligen att matematikkursen 
Ma1a i utgör en speciell utmaning för många yrkeselever.  

Med aspekter (forskningsfråga 1) åsyftar jag påverkansfaktorer med koppling till 
villkoren på gymnasieskolan och matematikkursen Ma1a, där yrkeseleverna 
befinner sig här och nu. Med bakomliggande orsaker (forskningsfråga 2) åsyftas 
således påverkansfaktorer som inte främst knyter till gymnasieskolan eller den 
matematikkurs (Ma1a) som står i fokus. Att jag på detta sätt gör en skillnad 
mellan aspekter (som kan vara både direkta och indirekta) och orsaker, bottnar 
i en intention att studien ska vara praktiknära samt att dess resultat ska ha 
potential att bidra till skolutveckling.  

Ordet aspekt är synonymt med ord som perspektiv och synvinkel och indikerar 
den socialkonstruktionistiska ansats som inspirerat delar av 
licentiatavhandlingen. Jag ser identifierade aspekter som perspektiv på ett 
område som kan påverkas, förändras och utvecklas inom en praktik (Andreasson 
& Asplund Carlsson, 2009) till skillnad från identifierade orsaker som snarare är 
konstateranden angående källa, upprinnelse och ursprung – ofta bortom det som 
den lokala praktiken, i detta fall gymnasieskolan, kan påverka.  Bakomliggande 
orsaker är trots det inte oviktiga, utan utgör, enligt mitt sätt att se, betydelsefulla 
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faktorer som den lokala praktiken behöver vara medveten om och förhålla sig till 
för att skolutveckling ska bli lyckosam. 

Forskningen runt svårigheter i matematik är rik men det förefaller som att 
forskning saknas om den grupp yrkeselever som har svårigheter att nå målen i 
Ma1a. Ett intresse i denna studie är därför att studera fenomenet för att jämföra 
med tidigare forskning om yrkeselever och tidigare forskning om 
matematiksvårigheter. Denna licentiatavhandlings empiriska bas utgörs av 
intervjuer med 30 skolaktörer som i sitt uppdrag kommer i kontakt med 
yrkeselever i matematiksvårigheter. Mitt intresse gäller flera olika skolaktörer 
inom gymnasieskolan och hur, de uppfattar och beskriver skolsvårigheter – i 
detta fall bristande måluppfyllelse i Ma1a. Utifrån synen på skolans verksamhet 
som ett system, där skolans alla aktörer ingår som en naturlig del vill jag bidra 
med en sammantagen bild av flera skolaktörers uppfattningar, där även sådan 
personal som vanligtvis inte förknippas med matematikundervisningen, ingår 
som en naturlig del. Det förefaller som om forskning saknas där flera olika 
professioners bild av matematiksvårigheter på yrkesprogram tas till vara. Genom 
att i samma studie studera flera olika personalgruppers uppfattningar ges 
möjlighet till en mer omfattande beskrivning och en rikare bild av fenomenet. 
Syftet är inte främst att jämföra personalgrupperna med varandra utan syftet är 
främst att tillvarata flera perspektiv. Min förhoppning är därmed att bidra med 
en bredare men också mer detaljerad bild av aspekter med påverkan på 
yrkeselevers möjlighet till måluppfyllelse för att, om möjligt nå en bredare 
förståelse av fenomenet.  

1.3 Licentiatavhandlingens disposition 
I kapitel 1 har jag kort beskrivit bakgrunden till forskningsstudien som helhet 
utifrån både ett samhälleligt perspektiv såväl som individens perspektiv. Jag har 
även redogjort för Skolverkets rapport Nära Examen (Skolverket, 2017a) som 
utgör utgångspunkten till den forskningsstudie som redovisas i denna 
licentiatavhandling. Matematiken inom den svenska gymnasieskolans 
yrkesutbildning och de faktorer som förknippas med måluppfyllelse och godkänt 
betyg är de huvudteman som utgör avhandlingens grundstruktur. I kapitlet har 
även beskrivits arbetets övergripande syfte och frågeställningar.  

Mitt forskningsprojekt och de ingående delstudierna berör matematiken på 
gymnasienivå, närmare bestämt det första gymnasieåret. Därför inleder jag 
kapitel 2 med att ge läsaren en bild av svensk gymnasieskola i allmänhet och 
gymnasiets ämnesplan i matematik i synnerhet. Därefter ges en kort jämförelse 
av kursplanerna i högstadiets matematik respektive gymnasiets matematikkurs 
år 1. Därpå följer en genomgång av styrdokumentens skrivningar med koppling 
till anpassning och särskilt stöd samt kravet på en samlad elevhälsa.  
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I kapitel 3 behandlas de teoretiska utgångspunkter som inspirerat delar av 
studiens design. Teoribildning om matematiksvårigheter belyses därefter 
generellt med syftet att utgöra en ram för avsnittet som presenterar tidigare 
forskning:  Det avsnittet avslutar kapitel 3 och här redovisar jag tidigare forskning 
med relevans för studiens kontext: matematiksvårigheter på yrkesprogram inom 
den svenska gymnasieskolan. 

Kapitel 4 beskriver de metoder som har använts för datainsamlingen samt hur 
analysarbetet har genomförts. Avslutningsvis redogör jag för etiska 
ställningstaganden samt diskuterar studiens metod samt dess giltighet och 
relevans.  

I kapitel 5 redovisas resultatet av den empiriska studien. Resultatdelen är en 
deskriptiv sammanställning av resultatet från datainsamlingen utifrån fyra 
teman. Varje tema avslutas med en kort sammanfattning.  

I kapitel 6 återfinns en avslutande diskussion som syftar till att återkoppla till 
licentiatavhandlingens syfte och forskningsfrågor. I kapitlet diskuteras studiens 
resultat och slutsatser utifrån framträdande teman. Resultatet relateras i 
diskussionskapitlet till tidigare forskning. Studiens förtjänster och brister lyfts 
och förslag till fortsatt forskning ges innan kapitlet avslutas med avslutande 
slutsatser.  
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2. Studiens kontext 

2.1 Svensk gymnasieskola 
Gymnasieskolan i Sverige är frivillig, men nästan alla ungdomar väljer att efter 
avslutad grundskola, fortsätta sin utbildning på en gymnasieskola (Skolverket, 
2015). Utbildningen är treårig och i normalfallet ska en elev som börjar på ett 
nationellt program slutföra sina gymnasiestudier efter tre år (Skolverket, 2011a). 
Gymnasieskolan omfattar sammanlagt 18 treåriga nationella utbildningar 
bestående av tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. 
Förutom yrkesprogram och högskoleförberedande program består den svenska 
gymnasieskolan av ytterligare en programtyp: introduktionsprogram. 
Introduktionsprogrammen riktar sig till de elever som inte är behöriga till något 
nationellt program (Skolverket, 2011a). 

För att bli antagen till ett nationellt program finns vissa krav. För behörighet till 
ett yrkesprogram ska eleven ha godkända betyg i svenska, engelska och 
matematik samt i ytterligare fem ämnen från grundskolans årskurs 9. För 
behörighet till studieförberedande program krävs ytterligare nio ämnen med 
godkänt betyg. Elever som söker högskoleförberedande program blir i större 
utsträckning antagna till sitt förstahandsval än de elever som söker 
yrkesprogram, enligt statistik från Skolverket. Statistiken för läsåret 2017/2018 
visar att yrkesprogrammen stod för 33 % av det totala elevantalet som läste 
nationellt program. (Skolverket, 2018). 

På yrkesprogrammen studerar fler män än kvinnor och skillnader i 
könsfördelningen på de enskilda programmen är ofta större i jämförelse med de 
högskoleförberedande programmen. De tre största yrkesprogrammen har en stor 
övervikt av män och utgörs av el- och energiprogrammet, bygg- och 
anläggningsprogrammet, samt fordons- och transportprogrammet. 
Hantverksprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet är de två 
yrkesprogram som har en större andel kvinnor (Skolverket, 2018). 

Kraven för att få en examen från svensk gymnasieskola är bland annat godkänt 
betyg i ämnena svenska, matematik, engelska samt en sammanlagd betygspoäng 
på minst 2250 poäng. Om dessa kriterier inte uppnås erhåller eleven istället ett 
studiebevis (Skolverket, 2011b). Skolverkets kartläggning Nära examen 
(Skolverket 2017a) som beskrivits i licentiatavhandlingens inledande kapitel, 
visar att en stor grupp elever avslutar sina gymnasiestudier med studiebevis 
istället för full examen. Vid en fördjupad granskning fann man att många av dessa 
elever är mycket nära att erhålla full examen men saknar betyg i en eller ett par 
kurser. På yrkesprogrammen var det 75 % av elevgruppen som avslutade sina 
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studier nära examen som hade underkänt i en kurs med godkäntkrav; övriga 25 
% av yrkeseleverna nära examen hade klarat godkänt i samtliga kurser med 
godkäntkrav, men fått studiebevis på grund av att de inte klarat poänggränsen 
om 2250 godkända poäng. För tre av fyra yrkeselever var alltså underkänt betyg 
i kurser med godkäntkrav den huvudsakliga förklaringen till att fullständig 
yrkesexamen inte erhölls. De kurser som störst andel ur gruppen yrkeselever nära 
examen hade underkänt i var kurserna Matematik 1 (Ma1a) och Engelska 5. En 
av tre yrkeselever (31 %) med betygspoäng nära examen saknade godkänt betyg i 
Ma1a och en av fyra yrkeselever (25 %) saknade godkänt betyg i Engelska5. 
Siffrorna kan jämföras med att i de programgemensamma ämnena om 400 poäng 
som är nödvändiga för yrkesexamen var det 8% av elevgruppen nära examen som 
inte nådde godkänt betyg. 

Att matematikkursen (Ma1a) utgjorde ett hinder att nå full yrkesexamen för en 
tredjedel av yrkeseleverna som befann sig nära examen förefaller märkligt då det 
vid en jämförelse med matematikinnehållet de mött i årskurs 7-9 visar sig att 
gymnasiets Ma1a, inte innehåller några nya kunskapsområden: Ma1a är, eller 
åtminstone borde vara mestadels repetition. (En jämförelse av kursplanerna görs 
längre fram i detta kapitel). Detta innebär att många yrkeselever som blivit 
godkända i matematik i årskurs 9 på högstadiet, har svårt att klara en kurs med 
samma innehåll ett år senare (Skolverket, 2017a). Mot denna bakgrund framstår 
det angeläget att undersöka och utveckla kunskaper om varför en stor grupp 
yrkeselever har svårigheter att nå målen i Ma1a och vad som påverkar deras 
måluppfyllelse under gymnasieskolans första år.  

2.2 Jämförelse mellan grundskolans kursplan och 
gymnasieskolans ämnesplan 
Grundskolans kursplan och gymnasieskolans ämnesplan är uppbyggda enligt 
samma struktur. Det centrala innehållet i grundskolans kursplan sammanställs 
under rubrikerna Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, 
Sannolikhet och statistik och Samband och förändring samt Problemlösning. I 
gymnasieskolans ämnesplan för yrkesprogrammen återfinns samma rubriker 
förutom ett tillägg: aritmetik. I grundskolan fokuseras användandet på 
sammanhang som kopplar till vardagsliv och andra skolämnen. I gymnasiets 
ämnesplan syns ett utvidgat fokus som inkluderar samhälls- och yrkesliv, 
privatekonomi samt matematikens kulturhistoria. Dessutom har infärgning mot 
aktuellt yrke/bransch ett stort fokus där det centrala innehållet öppnar för 
lärarens kopplingar till karaktärsämnena (Skolverket, 2011b). 
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2.2.1 Mål 
Målen uttrycks både i grundskolans kursplan och i gymnasieskolans ämnesplan 
som förmågor. I gymnasieskolans ämnesplan har grundskolans fem förmågor 
utökats till sju förmågor som delvis är förstärkta med mer krävande kognitiva 
aktiviteter som till exempel tolka, bedöma, relatera och utvärdera. 
Kunskapskraven som är det som bedöms i kurserna, grundar sig på ovanstående 
sju förmågor. För att en elev ska bli antagen till ett yrkesprogram krävs alltså att 
eleven nått grundskolans mål och för att erhålla yrkesexamen krävs 
måluppfyllelse enligt gymnasieskolans mål (Skolverket, 2011a, 2011b). Figur 1 
nedan, visar förmågorna i grundskolans kursplan respektive gymnasieskolans 
ämnesplan. 

 

Grundskolans mål  
 

Gymnasieskolans mål 

Förmåga att formulera och lösa 
problem med hjälp av matematik 
samt värdera valda strategier och 
metoder 

Förmåga att formulera, analysera och 
lösa matematiska problem samt 
värdera valda strategier, metoder och 
resultat 

Förmåga att använda och analysera 
matematiska begrepp och samband 
mellan begrepp 

Förmåga att använda och beskriva 
innebörden av matematiska begrepp 
samt samband mellan begreppen 

 Förmåga att välja och använda 
lämpliga matematiska metoder för 
att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter 

Förmåga att hantera procedurer och 
lösa uppgifter av standardkaraktär 
utan och med verktyg 

Förmåga att föra och följa 
matematiska resonemang 

Förmåga att följa, föra och bedöma 
matematiska resonemang 

Förmåga att använda matematikens 
uttrycksformer för att samtala om, 
argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och 
slutsatser  

Förmåga att kommunicera 
matematiska tankegångar muntligt, 
skriftligt och i handling 

 Förmåga att tolka en realistisk 
situation och utforma en matematisk 
modell samt använda och utvärdera en 
modells egenskaper och 
begränsningar 

  Förmåga att relatera matematiken till 
dess betydelse och användning inom 
andra ämnen, i ett yrkesmässigt, 
samhälleligt och historiskt 
sammanhang 

Figur 1: Målen i grundskolans kursplan respektive gymnasieskolans ämnesplan 
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2.2.2 Nationella prov 
Nationella prov är obligatoriska prov med syftet att ge elever samma 
förutsättningar att visa sina kunskaper och genomförs i både grundskola och 
gymnasium. De nationella proven är inga examensprov utan ska vara ett stöd för 
lärarna i bedömning och betygsättning (Skolverket, 2007). I en nationell 
utvärdering av likvärdighet i betygssättning jämfördes slutbetyg och provbetyg 
för elever i årskurs 9 (Skolverket, 2007). Utredarna fann att för cirka åtta av tio 
elever i årskurs 9 korrelerade slutbetyget med provbetyget. Att 2 av 1 0 elever 
erhöll högre slutbetyg än vad som presterats på det nationella provet, ansågs av 
utredarna vara helt i sin ordning och att det ” är helt naturligt att slutbetyget inte 
alltid är det samma som provbetyget för enskilda elever” (Skolverket, 2007 s 6). 
Analys på skolnivå visade på stor variation mellan skolors genomsnittliga 
provresultat och det genomsnittliga slutbetyget. Man fann skolor där en mycket 
stor andel elever fick ett högre slutbetyg än provbetyg men också skolor där en 
stor andel elever fick ett lägre slutbetyg än provbetyg. Resultatet visade på stora 
brister i likvärdigheten.  

Sammantaget för hela landet visade rapporten att det var vanligare att elever fick 
ett höjt än ett sänkt betyg i förhållande till provbetyget från det nationella provet 
i matematik. Utredarna resonerar runt förklaringar till dessa stora avvikelser, till 
exempel att stödinsatser satts in efter det att proven genomförts. Andra 
förklaringar till de högre slutbetygen som utredarna ger i rapportens 
diskussionsavsnitt är att lärare på olika skolor tolkar mål och betygskriterier på 
ett annorlunda sätt men också att lärare i årskurs 9 helt enkelt har svårt att 
underkänna elever. Bland annat grundar man sig på en intervjustudie genomförd 
av Skolverket med lärare på grundskolan om de nationella proven där det 
framkom att lärare hellre ”friar än fäller” elever. Enligt rapporten (Skolverket, 
2007) kan behörighetskraven till gymnasieskolan vara en av förklaringarna till 
att lärare inte gärna vill underkänna elever i kärnämnen.  

2.3 Gymnasiets matematikkurs 1 
I samtliga av gymnasieskolans nationella program ingår matematik som ett så 
kallat kärnämne. Ämnets syfte handlar om att eleverna ska utveckla sin 
matematiska förmåga för att kunna använda den i problemsituationer i 
kommande yrkes- och samhällsliv. I gymnasieskolan betecknas styrdokumentet 
som ”ämnesplan” istället för grundskolans benämning, kursplan. Detta beror på 
att ämnet omfattar ett antal olika kurser som tillsammans beskrivs i ämnesplanen 
(Skolverket, 2011b). Hur många matematikkurser eleverna läser beror på vad 
som gäller för de olika nationella programmen samt de individuella val eleven 
gör. Kurs 1 finns i tre olika varianter, en för yrkesprogram, en för program med 
samhällsvetenskaplig inriktning (Ma1b) och en version för naturvetenskapliga 
program (Ma1c). De tre varianterna är utformade för att passa de olika 
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programmen och skiljer sig åt i innehåll. Den kurs som läses under 
yrkesprogrammets första år har beteckningen Matematik 1a (Ma1a) och är 
obligatorisk för alla som studerar på ett yrkesprogram. Betygskriterier i 
gymnasiekursen Ma1a kopplar till de sju förmågorna och betygssystemet enligt 
nu gällande läroplan, Gy 11, är målstyrt och innehåller sex steg från A-F, med F 
som det enda icke godkända betyget (Skolverket, 2011a).  

2.3.1 Infärgning specifikt för yrkesprogrammens matematik 
Yrkesprogrammens matematikkurs, Ma1a skiljer sig från de övriga kurserna 
Ma1b och Ma1c, som knyter till de högskoleförberedande programmen. Speciellt 
för denna kurs, är att matematikundervisningen ska behandla innehåll som är 
aktuellt utifrån varje programs specifika yrkesinriktning, så kallad infärgning. 
Skrivningarna i det centrala innehållet för yrkesprogrammens obligatoriska 
matematikkurs, Ma1a, relaterar i hög grad till karaktärsämnena (yrkesämnen) på 
det program som eleven går på (Skolverket 2011 b). Detta gäller inte för de två 
övriga kurserna, Ma1b och Ma1 c i samma utsträckning. Läraren i respektive kurs 
beslutar hur kursen planeras, genomförs och bedöms utifrån ovan beskrivna 
styrdokument. Struktur och upplägg, liksom vilka problem som väljs med 
koppling till elevens program är upp till läraren att bestämma (Skolverket, 
2011b). 

2.3.2 Nationella provet i Ma1a 
Statistik från Skolverket (Skolverket, 2018) visar att det är skillnad i resultat på 
det nationella provet (i Ma1a) mellan olika yrkesprogram samt att yrkesprogram 
når sämre resultat jämfört med högskoleförberedande program Totalt visar 
Skolverkets statistik från läsåret 2017 att nästan 37 % av yrkeselevernas 
nationella prov i matematik bedömdes som icke godkända. Flest godkända prov 
genomfördes på El och energi-programmet medan Barn och Fritidsprogrammet, 
Handel och administrationsprogrammet samt Vård och Omsorgsprogrammet var 
de program med flest icke godkända prov (Skolverket, 2018b.) Skillnaden mellan 
slutligt kursbetyg i Ma1a och provbetyget för det nationella provet för Ma1a visar 
på samma tendenser som beskrivits för åk 9 ovan: Det genomsnittliga 
kursbetyget ligger genomgående högre än provbetyget, vilket enligt Skolverket 
(2015) kan visa på den kompensatoriska undervisning som eventuellt sker efter 
provets genomförande. 

2.4 Synen på skolmatematiken 
Matematiken i skolan har av tradition ansetts ha en hög status bland skolans 
övriga ämnen (Linnanmäki, 2004). I det allmänna medvetandet finns en syn på 
matematikens roll och symboliska betydelse som få, om än några andra 
skolämnen har i samma utsträckning: att vara duktig och lyckas i matematik 
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anses vara ett mått på intelligens och associeras inte sällan till hög status medan 
misslyckanden i matematik anses betyda det motsatta (Bjerneby-Häll, 2006).  
Matematikämnet anses vara bra och nyttigt för framtiden och ses som en 
förutsättning för självförtroende, demokrati och livslångt lärande (Emanuelsson 
& Johansson, 2000), synsätt som ibland har ifrågasatts (se te x Lundin, 2008). I 
skola och styrdokument tydliggörs matematikens roll och status utifrån det 
faktum att matematiken är ett kärnämne som ges stort utrymme och 
uppmärksamhet i undervisningen. Matematiken är dessutom 
behörighetsgivande för gymnasiestudier och obligatoriskt och nödvändigt för full 
examen (Skolverket, 2011a). Att matematik är ett av få ämnen som prövas med 
ett nationellt prov kan också indikera ett rådande synsätt att matematiken har en 
framstående roll bland övriga skolämnen och en överordnad roll före exempelvis 
yrkesämnen.  

Många människor har en stark känslomässig relation till matematik: somliga 
avskyr ämnet matematik, medan andra älskar det (Olén, 2016). Det finns synsätt 
på matematiken som svår och abstrakt och det förefaller vara socialt accepterat 
att uttrycka sitt motstånd mot matematik (Karaali, 2015). Forskning och 
rapporter pekar mot att samband finns mellan skolelevers förhållningssätt till 
matematiken och vuxnas syn på densamma (Maloney, Ramirez, Gunderson, 
Levine, & Beilock, 2015): Föräldrar, syskon och andra vuxna överför sina egna 
attityder avseende ämnet, vad som är viktigt, lätt eller svårt sådant och detta 
påverkar barn och unga (SOU 2004:97). 

2.5 Stödinsatser om målen inte nås 
Av svenska skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 4§ framgår tydligt att det i 
utbildningen ska tas hänsyn till elevers olika behov samt att eleverna ska ges stöd 
och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån 
kunskapsmålen. Detta gäller oavsett om eleverna går grundskola eller 
gymnasium. I uppdraget ingår att skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

Nästan alla ungdomar väljer idag att gå vidare till gymnasiet efter årskurs 9, vilket 
har inneburit att andelen elever i behov av särskilt stöd inom ramen för gymnasiet 
har ökat betydligt (Möllås, 2009). Skolverket (2017a) har identifierat att 
information om elevers stödbehov inte alltid överförs till den mottagande 
gymnasieskolan då elever byter skolform, vilket medför en risk att nödvändiga 
stödinsatser fördröjs eller aldrig sätts in. 

2.5.1 Kartläggning på individnivå, gruppnivå och skolnivå  
Innan stödinsatser sätts in ska situationen kring eleven kartläggas. Bedömningen 
av elevens behov av stödinsatser ska göras av lärare eller annan skolpersonal 
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utifrån hur eleven utvecklas i förhållande till kunskapskraven (Skolverket, 2014). 
Utredningens ska ha ett pedagogiskt fokus med inriktning på hur lärmiljön, 
undervisningsinnehållet samt metoderna kan anpassas och utformas. I 
kartläggningen granskas svårigheterna och skolsituationen utifrån individ-, 
grupp- och skolnivå. På individnivå kan kartläggningen beröra lärares 
observationer, tidigare anpassningar, åtgärdsprogram och utredningar liksom 
resultat på uppgifter och prov. Det kan även handla om betyg och 
närvarorapporter samt information lämnad vid överlämningar. På gruppnivå 
belyser kartläggningen pedagogiska metoder som används, hur gruppen fungerar 
samt hur lärmiljöerna organiseras. På skolnivå granskas organisationen av 
verksamheten samt resursfördelningen (Skolverket, 2014). Kartläggningen berör 
således alla skolans nivåer alltifrån resursfördelning till pedagogiska metoder och 
elevgruppen, med syftet att synliggöra orsakerna till svårigheterna. Utifrån 
kartläggningen görs sedan en pedagogisk bedömning av stödbehovet varpå 
åtgärder i form av extra anpassningar eller särskilt stöd initieras (SFS 2010:800, 
3 kap. 5a§). Extra anpassningar innebär en stödinsats som oftast är genomförbar 
inom den ordinarie undervisningen.  Skulle en elev inte utvecklas mot 
kunskapskraven trots de extra anpassningarna är eleven i behov av särskilt stöd 
(Skolverket, 2014). 

2.5.2 Kravet om en samlad elevhälsa 
Skollagen (SFS 2010:800) gör också gällande att det inom varje skola ska finnas 
tillgång till en samlad elevhälsa med tillgång till vissa yrkeskategorier. För 
insatser av medicinsk, psykologisk och psykosocial karaktär ska det finnas 
tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator. Det ska också 
finnas tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens vars uppdrag är att 
utifrån de uppgifter som finns om eleven, bedöma och planera hur svårigheterna 
bäst ska mötas i undervisningen (Prop. 2009/10:165; SFS 2010:800). I många 
elevhälsoteam ingår även andra professioner som studie- och yrkesvägledare, 
arbetsterapeuter med flera. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande och ska bidra till elevernas utveckling mot utbildningens mål. 
Målet är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever och 
syftet med en samlad elevhälsa är bland annat att den ska resultera i beslut om 
specialpedagogiska insatser (Prop. 2009/10:165). Elevhälsans lagstadgade 
inriktning mot förebyggande och främjande insatser innebär en inriktning och en 
syn på skolan som helhet utifrån ett systemiskt perspektiv där ett relationellt 
synsätt betonas. Ett sådant perspektiv betonar vikten av att lärmiljön stöder 
elevernas utveckling och lärande, där lärande ses som en sammansatt process 
som innefattar elevens psykiska och fysiska hälsa såväl som skolans lärmiljö 
(Hylander & Guvå, 2017). 
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskning av betydelse för studien 

I detta kapitel behandlas socialkonstruktionismen som är det teoretiska 
perspektiv som inspirerat delar av studiens design. Därpå följer att avsnitt om 
teoribildning om matematiksvårigheter med syftet att bilda en ram för den 
tidigare forskning som sedan presenteras. Jag belyser då tidigare forskning och 
kunskap om matematiksvårigheter i allmänhet och matematiksvårigheter på 
yrkesprogram i synnerhet, som jag anser är av betydelse för studien. Kapitlet 
avslutas med ett avsnitt om skolpersonals uppfattningar av 
matematisksvårigheter. 

3.1 Socialkonstruktionismen 
I studien som denna licentiatavhandling bygger på var syftet att bidra med 
kunskap om vad som enligt skolpersonal påverkar yrkeselevers möjlighet till 
måluppfyllelse i matematikkursen, Ma1a. Syftet med studien var också att bidra 
med en sammantagen bild av flera olika skolaktörers uppfattningar om vad som 
har påverkan på måluppfyllelsen.  

Arbetet tar avstamp i en uppfattning om skolan som komplex och mångfacetterad 
där jag ser verksamheten som bestående inte bara av ämnen och undervisning 
utan också bestående av något gemensamt, något som skapas, konstrueras 
mellan samtliga som deltar i skolan, både lärare, elevhälsa och rektorer men 
också eleverna (Burr, 2015; Engström, 2015). Att helheten är mer än delarna är 
avgörande för licentiatavhandlingens forskningsperspektiv. 

3.1.1 Språket som verktyg för att forma och ge mening 
Jag hämtar teoretiska utgångspunkter från socialkonstruktionismen och 
förståelsen av världen som formad av språket via sociala processer; människan 
använder språket som verktyg för att göra verkligheten begriplig och språket 
spelar därmed en central roll för hur kunskap genereras (Burr, 2015). I linje med 
socialkonstruktionistiskt synsätt ser jag ett samband mellan språk och verklighet. 
Därmed får den språkliga kontext som omger fältet stor betydelse då min 
utgångspunkt är att en verksamhet formas och ges mening med hjälp av språket. 
Språket är det verktyg som lyfter fram föreställningar och perspektiv för hur 
något uppfattas ( Lindblad, Sahlström, & Ahlström, 2001).  

Denna utgångspunkt har påverkat arbetets syfte där mitt fokus är att undersöka 
uppfattningar och perspektiv, det vill säga konstruktioner av verkligheten. 
Verkligheten handlar i detta fall om yrkeselever och matematiksvårigheter där 
skolpersonals förhållningssätt är beroende av det synsätt de har på yrkeselever 
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och matematiksvårigheter – något som alltså avspeglar sig i hur man talar om 
fenomenet. Förståelsen av verkligheten, det vill säga yrkeselever och 
matematiksvårigheter, konstrueras genom språket men är samtidigt påverkad av 
den tid och de omständigheter som skolpersonalen befinner sig i. Verkligheten 
blir därmed både historiskt, kulturellt och även socialt bestämd (Säljö, 2013). Min 
positionering i den socialkonstruktionistiska teorins syn på sambandet mellan 
språk och verklighet återspeglas i min strävan att i intervjusamtalen låta 
intervjupersonerna berätta fritt runt öppna frågeställningar.  

3.1.2 Bakom varje beskrivning finns ett perspektiv 
Socialkonstruktionismen som utgångspunkt har också inspirerat mitt val att 
genom öppna intervjusamtal ta del av beskrivningar och berättelser från flera 
olika professioner inom skolans personal, utifrån att jag ser språk och 
kommunikation som sociala konstruktioner kopplade till den kultur och det 
sammanhang som en individ är deltagare i (Burr, 2015; Lindblad et al., 2001).  

Våra iakttagelser och kunskaper grundar sig alltid i ett perspektiv, vilket ur 
socialkonstruktionistisk syn innebär att sanningen är relativ; bakom varje 
beskrivning av verkligheten finns alltid ett eller flera perspektiv (Nilholm, 2007). 
Föreställningar och antaganden i olika sammanhang, i detta fall i den vardagliga 
verksamheten i en skola, ses i den socialkonstruktionistiska teorin som sociala 
konstruktioner, som kan vara grundade i skilda perspektiv  (Lindblad et al., 
2001). Utifrån min ansats i föreliggande studie innebär det att en skolas olika 
professioner kan ge uttryck för skilda föreställningar om skolans roll och mening, 
såväl som dess funktion och deltagare. Vad skolpersonal säger och uttrycker om 
yrkeselever och matematiksvårigheter blir konstruktioner och de föreställningar 
och uppfattningar de olika professionerna har om fenomenet innebär en 
perspektivisering, det vill säga vidgar bilden av problemet och också dess möjliga 
lösningar.   

Min positionering i den socialkonstruktionistiska teorins syn på sambandet 
mellan språk och verklighet återspeglas även i studiens design där 
datatriangulering är ett viktigt verktyg. Synen på sambandet mellan språk och 
verklighet återspeglas även i mitt val att i analys och redogörelser av resultatet 
göra kontrastering före jämförelse mellan de olika yrkesgrupperna utifrån 
antagandet att det inte föreligger någon slutgiltig, objektiv sanning påvisbar 
utifrån ett enda perspektiv (Bryman, 2012; Johannesson, 2003; Vinterek, 2006). 

Den perspektivisering som i denna studie blir till genom olika professioners 
uppfattningar ser jag som betydelsefull. Den är betydelsefull för att vidga bilden 
och bidra med bredare förståelse och kanske också ny förståelse om fenomenet 
yrkeselever och matematiksvårigheter. Perspektivisering med hjälp av flera olika 



 

20 

skolaktörers uppfattningar ser jag också som är också viktig för att få syn på 
sådant som är dolt eller tas för givet. Med nya perspektiv kan fler svar genereras 
som kan bidra till ny kunskap, utveckling och förändring. 

3.1.3 Det relationella betonas  
Förutom den språkliga interaktionen betonar socialkonstruktionismen också det 
relationella, det mellanmänskliga. Fokus ligger inte på den enskilda individen 
utan uppmärksamheten riktas mot kontexten och samspelet där kunskaper 
skapas i interaktionen med andra människor och i relation till kontexten (Burr, 
2015; Lindblad et al., 2001). Detta illustreras i min studie genom att jag fokuserar 
på en relationell nivå där både makronivå (strukturer) och mikronivå (individer) 
samspelar (Kinnvall, 2003). I min studie företräder de tre olika 
personalgrupperna: pedagoger, elevhälsa och rektorer olika ansvarsområden 
men representerar även olika organisationsnivåer inom gymnasieskolans 
verksamhet. Dessa olika roller kan innebära att olika uppfattningar, sociala 
konstruktioner om verksamheten, i detta fall yrkeselever och 
matematiksvårigheter kan bli synliga.  

Samspelet mellan makronivå och mikronivå visar sig också i mina intervjufrågor 
och de teman som utgör grunden i varje intervjusamtal, där utgångspunkten dels 
är elever i matematiksvårigheter som aktuell informant har erfarenheter av, dels 
yrkeselever som grupp. Intervjuguidens teman tar på samma sätt olika 
utgångspunkter; dels i informantens egna uppdrag, dels i skolans verksamhet och 
dels utifrån elevens perspektiv (se Metod, kapitel 4). Tillägas bör att förutom att 
jag ser intervjupersonernas utsagor som sociala konstruktioner, ser jag också 
mina egna tolkningar som sociala konstruktioner. Dessa har koppling till min 
förförståelse och mina perspektiv och införlivas därmed i betoningen på det 
relationella, det mellanmänskliga. 

3.1.4 Sammanfattning 
Sammantaget kan sägas att socialkonstruktionismen handlar om människors 
uppfattningar om verkligheten, där språket påverkar hur dessa 
verklighetsuppfattningar formas (Burr, 2015; Nilholm, 2007). 
Socialkonstruktionistiska teser om språkets centrala roll, tätt kopplad till tanken 
om uppfattningar som sociala konstruktioner, att perspektivisering vidgar bilden 
av ett fenomen samt socialkonstruktionismens betoning på det relationella och 
mellanmänskliga har inspirerat föreliggande studies syfte och metodval, liksom 
delar av analysen. 
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3.2 Teoribildning om matematiksvårigheter 
I detta avsnitt belyses kortfattat teoribildning om svårigheter i matematik. Syftet 
med presentationen är att ge en bild av ett antal förklaringsmodeller som 
förekommer inom både forskningsfältet såväl som i praktiken. Tanken är att 
avsnittet ska bilda en ram för den forskning som sedan presenteras i 
nästkommande del. 

3.2.1 När, var och hur uppstår svårigheter i matematik 
Varför svårigheter i matematik egentligen uppstår, är sannolikt en fråga som har 
ställts av både praktiker och forskare. Att inte alla elever besitter samma 
kunskaper och färdigheter i skolans olika ämnen är för de flesta inget konstigt. 
Men var går då gränsen för den normala variationen och det som betecknas 
skolsvårigheter? Engström (2015) belyser att det i en skolklass är normalt med 
en spridning av elevers kunskaper och färdigheter i matematik och benämner det 
”en naturlig variation av olikheter i elevers prestationer” (s 20). Resonemanget 
bygger på tidigare studier, där Cockroft-rapporten (Cockroft, 1982) pekar på att i 
en årskurs 5 bestod den normala variationen av elever som befann sig på en 
prestationsnivå från årskurs 2 och upp till årskurs 8. Den normala variationen 
var alltså +/- 3 år. Liknande resultat har även bekräftats av senare studier 
(Dowker, 2005). Utifrån ovanstående resonemang blir begreppet ”naturlig 
variation” att en elev är lika normal var man än befinner sig på denna skala mellan 
årskurs 2 och årskurs 8, det är bara mindre vanligt att man exempelvis befinner 
sig på en nivå med årskurs 2. Spridningen mellan elever tycks öka under 
grundskoletiden och ytterlighetsgrupperna (+/-3 år) tycks vara större i 
matematik och naturvetenskapliga ämnen än i exempelvis läsning (Engström, 
2015). 

Som beskrivits i inledningen av denna licentiatavhandling förekommer en mängd 
olika termer inom forskningslitteraturen för att benämna matematiksvårigheter: 
en vanlig benämning är låga prestationer i matematik (low achievement in 
mathematics) (Engström, 2015). Andra benämningar är elever med särskilda 
utbildningsbehov i matematik (SUM-elever) (Engström & Magne, 2006; Magne, 
1998) som kopplar till speciella pedagogiska behov i matematik (special 
educational needs in mathematics - SEM), ett mindre fält inom det större 
specialpedagogiska fältet och som utgör ett forskningsfält inom det 
utbildningsvetenskapliga paradigmet.  

En indelning av begreppet matematiksvårigheter är att skilja på allmänna 
matematiksvårigheter respektive specifika matematiksvårigheter (Ljungblad, 
1999; Lunde, 2011; Magne, 1998). Elever i allmänna matematiksvårigheter visar 
på generella problem med lärandet, även då det gäller andra ämnen (Lunde, 2011; 
Ljungblad, 1999). Denna elevkategori behöver ofta längre tid på sig och/eller 
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förenklat material. Oftast beskrivs denna elevgrupp som jämna i sina svårigheter 
och då man satt sig in i deras problematik kan de oftast hjälpas med god planering 
(Ljungblad, 1999.) Elever i specifika matematiksvårigheter har inte ovan 
beskrivna problem med inlärningen generellt, utan specifika svårigheter med 
tydlig koppling till matematikämnet och presterar alltså sämre i matematik än i 
andra ämnen (Lunde, 2011; Magne, 1998) och kan ha en ojämn inlärningsprofil 
gällande både tid och ämnesområden (Lunde, 2011). 

Dyskalkyli är ytterligare ett begrepp som förekommer med koppling till 
matematiksvårigheter. Forskningen kring dyskalkyli har sin grund i neurologisk 
forskning men det saknas konsensus bland forskare och didaktiker om fenomenet 
dyskalkyli samt vad som avses med dyskalkylibegreppet (Magne, 1998; Malmer, 
2002; Sjöberg, 2006). Det finns dock empiriskt stöd för att merparten av elever 
som uppvisar låga resultat inom skolans matematikämne inte har någon 
neurofysiologisk orsak till de låga prestationerna (Engström & Magne, 2003; 
Karlsson, 2019).  

3.2.2 Förklaringsmodeller till matematiksvårigheter 
Teoribildning om matematiksvårigheter påverkas av teorier från flera olika 
forskningsparadigm och inom den matematikdidaktiska forskningen såväl som 
den specialpedagogiska forskningen finns flertalet olika förklaringsmodeller till 
svårigheter inom skolmatematiken: Förklaringar söks i biologiska, medicinska 
och neurologiska orsaker såväl som i psykologiska och emotionella orsaker samt 
i sociologiska orsaker liksom didaktiska och ämnesmässiga orsaker (Engström, 
2015; Holm, 2005; Nilholm, 2012; Zevenbergen, 2000).  

De biologiska, medicinska och neurologiska förklaringsmodellerna till 
matematiksvårigheter är defektorienterade och ser orsaken hos individen i form 
av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Till biologiska orsaker räknas 
ärftliga och genetiska faktorer med påverkan på matematiklärandet (Östergren, 
2013). Fokus riktas i dessa förklaringsmodeller mot hur information bearbetas i 
hjärnan liksom minne, uppmärksamhet, eller andra kognitiva orsaker och 
svårigheterna uppfattas som ett resultat av elevens ”inre miljö”. Exempel på 
medicinska orsaker kan röra aktiviteter kopplade till högra hjärnhalvan, till 
exempel nedsatt arbetsminne eller spatial bearbetningsförmåga (Engström, 
2015).  

I de psykologiska och emotionella förklaringsmodellerna söks förklaringar till 
elevers matematiksvårigheter exempelvis i bristande ansträngning, 
koncentrationssvårigheter liksom i ångest – såväl prestationsångest som 
inställningen till ämnet. Även kognitiva orsaker som exempelvis tankestrategier 
ses som orsaksförklaring. Det handlar om att elevens yttre miljö påverkar den 
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inre miljön så att svårigheter uppstår. Kognitiva och känslomässiga orsaker kan 
vara bristande ansträngning och motivation hos eleven, prestationsångest och 
attityder till matematikämnet, liksom tankestrategier och tilltron till den egna 
förmågan (Lunde, 2011). Vissa förklaringsmodeller har synen att kognitiva och 
känslomässiga orsaker till elevers matematiksvårigheter handlar om att den yttre 
miljön runt eleven påverkar elevens inre miljö, till exempel att bristande arbetsro 
påverkar elevers prestationer (Lunde, 2011; Sjöberg, 2006). 

Den sociologiska förklaringsmodellen fokuserar som namnet anger sociala 
miljöfaktorer. Det kan handla om faktorer som att eleven kommer från en 
understimulerad miljö liksom att skolsystemet missgynnar barn med sämre 
socio-ekonomiska förutsättningar. Till denna förklaringsmodell hör även sådana 
förståelseaspekter som orsakas av kulturskillnader (Engström, 2015). Lundberg 
och Sterner (2009) lägger en annan syn på miljömässiga orsaker som förklaring 
till elevers matematiksvårigheter och menar att svårigheter kan uppstå genom 
dåliga uppväxtvillkor, försummelse, vanvård eller misshandel, oro, stress eller 
brist på trygg och stabil anknytning liksom att skolgången och undervisningen 
varit bristfällig (Lundberg & Sterner, 2009).  

I den didaktiska förklaringsmodellen (Engström, 2015) ses orsaker till 
svårigheter i skolmatematiken som felaktiga eller bristande 
undervisningsmetoder. Denna förklaringsmodell knyter därmed till det 
relationella perspektivet inom den specialpedagogiska teoribildningen där 
tyngdpunkten ligger på sociala processer i lärmiljön snarare än individuella 
brister som anledning till specialpedagogiska behov (Persson, 1998). Till den 
didaktiska förklaringsmodellen hör även skolans brister i att inte 
uppmärksamma elevers behov av särskilt stöd såväl som att inte se elevers behov 
av extra utmaningar och stimulans. Det har visat sig att låga förväntningar  på 
elever såväl som brist på utmaningar kan orsaka låga prestationer i matematik 
(Jess, Skott, Hansen &  Retzlaff,  2011).  

I forskningslitteraturen om matematiksvårigheter påtalas även vikten av att 
hantera matematiken som språk likaväl som matematiken som kunskapsområde 
(Zevenbergen, 2000), och denna uppfattning om skolsvårigheter kan ses om en 
språklig förklaringsmodell. Förståelse av abstrakta ord och begrepp är 
nödvändigt för att kunna ta till sig och förstå skolmatematikens innehåll och en 
elevs lingvistiska förmåga kan utgöra en aspekt till hur väl eleven lyckas med 
matematiken, inte minst då det handlar om textbaserade uppgifter (Cummins, 
1991). För elever i matematiksvårigheter är det därför särskilt viktigt att inte 
behöva brottas med språkfärdighet (Lunde, 2011). Forskning går isär huruvida 
det finns en gemensam bakomliggande faktor som påverkar både lässvårigheter 
och matematiksvårigheter och var förklaringar till samband mellan 
lässvårigheter och matematiksvårigheter ska sökas (Engström, 2007; Swanson, 
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Jerman, & Xinhua, 2009). Studier av elever i både de lägre och högre 
skolåldrarna visar på en koppling mellan läs-och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter. Svårigheterna påverkar elevernas prestationer i åk 9 och 
därmed deras fortsatta utbildningsval och vidare studier. Forskarna menar att 
både de av skolan identifierade svårigheterna liksom elevers egna berättelser om 
vad som upplevs svårt är nödvändigt att uppmärksamma för att eleverna ska få 
adekvat stöd  (Hakkarainen, Holopainen, & Savolainen, 2013; Korhonen, 2016). 

Ovanstående presentation av förklaringsmodeller till matematiksvårigheter visar 
att orsaksförklaringar till varför elever uppvisar svårigheter med skolans 
matematikinnehåll är skiftande och utgör en mängd olika perspektiv. Det handlar 
om biologiska, medicinska, psykologiska, känslomässiga perspektiv på 
matematiksvårigheter såväl som språkliga och didaktiska. De beskrivna 
perspektiven är tänkta att utgöra en utgångspunkt för nästa avsnitt där empirisk 
forskning presenteras. 

3.3 Tidigare forskning med fokus på matematiksvårigheter på 
gymnasieskolans yrkesprogram 
I detta avsnitt presenterar jag studier som berör det område som denna 
licentiatavhandling fokuserar: matematik på yrkesprogram. I slutet av varje 
underrubrik görs kopplingar till teoribildning om matematiksvårigheter och de 
förklaringsmodeller som belyst i föregående avsnitt.  

Eftersom föreliggande studie rör yrkeselevers måluppfyllelse i matematik i den 
svenska gymnasiala yrkesutbildningen har jag valt att i denna litteraturöversikt 
till övervägande del hänvisa till empiriska studier genomförda i en svensk 
skolkontext. Urvalet grundade sig i ett inledande skede på empiriska studier med 
relevans för det som står i fokus för mitt arbete: yrkeselever och 
matematiksvårigheter. Men studier med fokus på matematiken inom 
yrkesutbildningar visade sig inte vara många, något som också bekräftas av en 
forskningsgenomgång av Bakker (2014). Specialpedagogisk forskning med fokus 
på yrkeselevers matematiksvårigheter förefaller vara ännu färre.  Mig veterligen 
finns inga intervjustudier i Sverige som sätter fokus på skolpersonals 
uppfattningar om hinder och utveckling för matematiklärande bland yrkeselever. 

I urvalet till den presentation som här följer finns därför dels studier med 
koppling till den svenska gymnasieskolans kontext som helhet, dels studier med 
koppling till yrkesprogrammens kontext. Vissa studier har fokus på yrkeselevers 
skolsvårigheter i allmänhet, utan direkt fokus på matematiken, men där 
intressanta resultat med koppling till matematik framkommer i resultatet, medan 
andra har ett tydligt fokus på matematikämnet. I nedanstående rubriker redogörs 
för de teman som identifierats i mitt urval av studier bland gymnasieelever. 
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Innehållet under respektive rubrik utvecklas sedan med hjälp av 
matematikdidaktisk och specialpedagogisk forskning runt matematiksvårigheter 
med koppling till grundskolans elever, främst elever i grundskolans senare år, 
men även resultat bland yngre åldrar finns med. Även internationella studier med 
relevans för innehållet i denna licentiatavhandling har getts plats i denna 
litteraturöversikt. 

3.3.1 Matematiken som skolämne - dess innehåll och svårigheter 
Forskning med fokus på gymnasieelevers svårigheter i skolans olika ämnen och 
inte specifikt på matematikämnet, visar att matematiksvårigheter är ett 
återkommande inslag bland elever i behov av stöd och att vissa ämnen, bland 
annat matematik, i högre grad producerar underkända betyg. Svårigheter med 
matematikämnet är delar som lyfts fram bland både elevröster och lärarröster 
(Muhrman, 2016; Möllås, 2009).  

3.3.1.1 Tidsaspekten 
Bland elevröster på gymnasiet framträder tidsaspekten som tydlig då elever 
jämför matematikundervisningen med grundskolans matematik:  Eleverna 
uttrycker att den största skillnaden mellan matematikutbildningen i grundskolan 
och gymnasieskolan är att tempot upplevs som betydligt högre i gymnasieskolans 
matematikundervisning (Larson, 2014). Engström (2015) och Sjöberg (2006) 
pekar också på tid som en viktig faktor för effektiv matematikinlärning och 
tidsbrist tycks vara en vanlig orsak till matematikmisslyckanden.  Att tiden för 
matematiklärandet i skolan blir ineffektiv beror dels på att eleverna själva bidrar 
till att tiden inte blir effektiv (Sjöberg, 2006), dels på det faktum att även lärarna 
bidrar till att reducera undervisningstiden (Rosvall, Hjelmér, & Lappalainen, 
2017). Observationsstudier bland yrkeselever visar att lärare, utan elevers 
påtryckning minskade på tiden till förfogande genom att yrkeseleverna fick lämna 
klassrummet, sluta tidigare med mera. Forskarna fann att lärarnas attityd till 
yrkeseleverna som ”praktiker” påverkade (Rosvall et al., 2017). Studier har även 
identifierat att yrkeselever hyser låg motivation till matematiken och vill 
spendera mindre tid för matematikstudier i jämförelse med elever på de 
högskoleförberedande programmen (Hjelmér & Rosvall, 2017).  

Brist på tid ger konsekvenser för elevens möjlighet att befästa grundläggande 
begrepp och risken är stor att elever i svårigheter slås ut då alla elever arbetar 
med samma stoffmängd under samma tid (Engström, 2015). Elever i 
matematiksvårigheter påtalar själva att lektioner som inte är längre än 40 
minuter är de lektioner då matematik lärs bäst (Sjöberg, 2006). Observationer 
visar också att för en majoritet av elever i matematiksvårigheter avtar orken efter 
cirka 30 minuter samt att vilointervallerna ökar ju längre matematiklektionen 
varar (Sjöberg, 2006). Stöd till elever som hamnar i matematiksvårigheter blir 
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ofta extra träning och krav att avsätta mera tid för att arbeta med innehållet. Dock 
visar forskning  att elever som befinner sig i svårigheter inte är i behov av mer av 
samma, utan behöver ges möjlighet att ta in kunskapen på ett annat sätt (Ahlberg, 
2001).  

3.3.1.2 Lärobok och arbetssätt 
Granskningar av matematikundervisningen i den svenska gymnasieskolan 
indikerar att vissa lärare anser att lågpresterande elever inte kan tillgodogöra sig 
matematikinnehållet annat än genom procedurhantering och anpassar därför 
undervisningen efter det (Bergqvist et al., 2010). Ovanstående är i linje med en 
studie bland gymnasieelever där det framgår att en stor del av 
matematikundervisningen styrs av läroboken (Swahn, 2006). Arbetssätt som 
dominerar i klassrummet är enligt studien först en genomgång av läraren och 
därefter individuellt räknande i en matematikbok. Matematiska diskussioner 
elever emellan eller mellan elever och lärare sker i liten utsträckning. Liknande 
resultat syns även i andra rapporter liksom i vetenskapliga undersökningar   
(Boesen et al., 2014; Jablonka & Johansson, 2010; Skolinspektionen, 2010). En 
avgörande aspekt med betydelse för hur läroboken används är lärarens 
självförtroende samt kompetens i såväl ämneskunskaper som ämnesdidaktik 
(Samuelsson, 2005). Intervjuer bland matematiklärare på yrkesprogram visar att 
lärarna känner en trygghet i att hålla sig till matematikboken (Muhrman, 2016).    

Enligt Skolverkets (2003) granskning av svensk matematikundervisning 
efterlyser eleverna varierande arbetsformer. Rapporten visar att 
matematikundervisningen blir allt mer enformig ju högre upp i årskurserna man 
kommer. Konsekvenserna blir att eleverna tappar intresset för matematiken som 
inte längre upplevs relevant och meningsfull, vilket även bekräftas av senare  
vetenskapliga studier med fokus på yrkesprogram (Larson, 2014; Muhrman, 
2016). 

Skolverkets rapport (2003) om enformig matematikundervisning kan jämföras 
med studier på internationell basis som pekar på att en av orsakerna till 
matematiksvårigheter är undervisningens stora fokus på utantillinlärning som 
leder till en begränsad kunskap och förståelse hos eleverna. Jämförelser av hur 
matematikundervisningen utformas i olika länder visar på liknande tendenser 
där läroboken spelar en central roll; läraren förklarar procedurer och ger 
anvisningar och det förekommer inte mycket interaktion eller resonemang utan i 
stället lyssnar eleverna och ägnar tid åt procedurinriktad färdighetsträning 
(Hiebert et al., 2003).  

Det arbetssätt som ofta används i svenska klassrum består av en genomgång av 
läraren varpå eleven memorerar och individuellt övar (Samuelsson, 2005; 
Swahn, 2006). Ett sådant arbetssätt ger inte möjligheter till diskussion eller 
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resonemang runt det matematiska innehållet, något som påverkar elevers 
matematiklärande negativt och kan bli en orsak till att elever upplever 
matematikängslan (Samuelsson, 2005). Utforskande och upptäckande element 
är avgörande när det gäller elever i matematiksvårigheter. Ett sådant arbetssätt 
hjälper eleverna att se sammanhang mellan matematik och vardag och hur 
matematisk förståelse kan användas i den egna livssituationen (Magne, 1998). 
Forskning visar att elever som undervisas med alternativa undervisningsformer 
istället för procedurinriktad matematikundervisning uppvisar matematikängslan 
i mindre omfattning (Newstead, 1998). (Matematikängslan beskrivs mer utförligt 
senare i detta kapitel).  

Både nationell och internationell klassrumsforskning visar att metoder och 
arbetssätt som främjar kommunikation och ömsesidig dialog i klassrummet är 
positivt för elevers inlärning och förståelse av matematiken (Björklund Boistrup, 
2010; Boaler, 2011). Det är avgörande för elevers motivation i vilken mån skolan 
lyckas skapa en god läromiljö och situationer som stimulerar till aktiv deltagande 
(Dysthe, 2001). Undersökningar inom olika typer av skolämnen visar att när 
lågpresterande elever ges möjlighet att muntligt resonera runt innehållet ökar 
deras prestationer och bättre förståelse uppnås (Rivard, 2004). På liknande sätt 
visar undersökningar att elever med svaga prestationer i matematik får förbättrad 
förståelse då de ges möjlighet att diskutera matematikens innehåll i mindre 
grupper (Lunde, 2o11; Skolverket, 2003; Swing & Peterson, 1982). 
Samarbetslärande i små grupper där elever interagerar stärker elevens 
fungerande både känslomässigt och socialt (Lunde, 2011). Dysthe (2003) lyfter 
det vardagliga och odramatiska samtalet ansikte mot ansikte som människans 
viktigaste resurs för att anpassa och utveckla kunskaper och färdigheter. Genom 
samtal tillåts människor dela erfarenheter med varandra. Genom interaktion 
med andra görs tankar och iakttagelser tillgängliga för reaktion och resonemang.  

Vad gäller matematiken som skolämne, dess innehåll och svårigheter 
framkommer av tidigare forskning att tid är av betydelse för 
matematikinlärningen. På samma sätt framkommer att läromedel liksom 
arbetssätt och metoder är av betydelse för elevers intresse av matematiken såväl 
som deras förståelse. I den empiriska forskning som presenterats ovan, finns i 
kopplingen till tid, lärobok och arbetssätt flera beröringspunkter till den 
didaktiska förklaringsmodellen (se avsnitt 3.2.1). Den didaktiska 
förklaringsmodellen ser felaktiga eller bristande undervisningsmetoder som 
orsaker till svårigheter i skolmatematiken (Engström, 2015). Resultat från studier 
som visat att elever i matematiksvårigheter gynnas av att resonera runt 
matematikinnehållet har även beröringspunkter till den språkliga 
förklaringsmodellen (Zevenbergen, 2000) som menar att en elevs lingvistiska 
förmåga kan utgöra en aspekt till hur väl eleven lyckas med matematiken. 



 

28 

3.3.2 Inställning, rädsla och självbild 
Elever som väljer yrkesprogram förefaller ha en mer negativ inställning till 
matematik än de som väljer ett högskoleförberedande program (Larson, 2014), 
samt en lägre akademisk självkänsla (Korhonen, 2016). En enkätstudie (Larson, 
2014) runt matematikämnets roll i samband med elevers programval och 
stadiebyte från grundskolan till gymnasieskolan, belyser aspekter med koppling 
till yrkesprogram och matematiksvårigheter: För de flesta yrkesprogram som 
representerades i enkätsvaren, var det fler elever som angav att matematik haft 
en negativ påverkan på deras programval, än de som angav en positiv påverkan. 
Högst andel som angav att matematikämnet haft en negativ påverkan fanns bland 
elever som valt omsorgsinriktade program. Det var också den elevgrupp där flest 
elever angett allmänt negativa kommentarer om matematikämnet. Sammantaget 
visade studien på tydliga samband mellan inställningen till matematik, 
matematikbetyget och programvalet. Det fanns en tydlig tendens att elever med 
sämre matematikbetyg i högre utsträckning valde yrkesprogram (Larson, 2014). 
Ovanstående kan ställas i relations till studier av yngre elevers övergångar mellan 
skolformer där slutsatsen dras att identitetsskapandet i övergångar mellan 
skolformer inte bara handlar om vem eleven ska bli – utan även om vem eleven 
har varit. Övergångar handlar alltså om inre rekonstruktioner och inte bara om 
fysiska förflyttningar (Ackesjö, 2016). Det är möjligt att denna slutsats kan gälla 
övergångar mellan skolformer även då eleven blivit äldre och att tidigare 
misslyckanden och negativa erfarenheter från grundskolans matematik således 
blir faktorer för identitetsskapandet då eleverna börjar på gymnasiet (Korhonen, 
2016). 

Matematikdidaktisk forskning pekar på hur viktig motivationen är för 
matematiklärandet och hur elevers inställning till matematiken är av avgörande 
betydelse för hur väl de lyckas i ämnet. Inställningen till ämnet har större 
inverkan på elevers lärande än hur stor begåvning och fallenhet eleven har för 
skolämnet ifråga (Murayama, Pekrun, Lichtenfeld, & Vom Hofe, 2013). Elever 
som har en positiv syn på sitt matematiklärande upplever matematiken som lätt 
och har även en positiv inställning till ämnet. Elever som däremot har en negativ 
syn på sitt lärande riskerar att utveckla hinder för det fortsatta lärandet (Roesken, 
Hannula, Pekhonen, 2011).  

En finsk studie visar att ungdomars motivation gynnas av att komma in på ett 
program som matchar det egna intresset samt den egna akademiska förmågan 
(Vasalampi, Salmela-Aro, & Nurmi, 2010). Att hamna på en utbildning som 
matchar elevens akademiska nivå visade enligt studien att yrkeselevernas 
självkänsla och inre motivation ökade. Detta leder till högre måluppfyllelse som i 
sin tur leder till ökad självkänsla (Vasalampi et al., 2010). Resultatet kan tyckas 
stå i motsättning till forskningsresultat från svenska yrkesutbildningen där 
yrkeselever verkar ha låg motivation och hög osäkerhet (Eriksson & Carlsson, 
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2015; Lundahl et al. 2015; Muhrman, 2016). En förklaring till ovanstående något 
motsägelsefulla resultat mellan finska och svenska yrkeselever torde finnas i 
skillnader i de båda ländernas yrkesutbildning. Övergången till yrkegymnasium i 
Finland innebär att eleverna möter en utbildning där majoriteten av ämnena är 
praktiska (Vasalampi et al., 2010) till skillnad från den svenska yrkesutbildningen 
där det första året innehåller flertalet teoretiska kurser, bland annat matematik 
(Skolverket, 2011b). 

3.3.2.1 Rädsla att misslyckas 
Studier bland ungdomar i skolsvårigheter visar att många är rädda att inte klara 
av skolan (Eriksson & Carlsson, 2015) samt att elever bekymrar sig mer över sina 
prestationer i matematik än i något annat ämne (Linnanmäki, 2004). I en studie 
bland svenska yrkeselever (Muhrman, 2016) framkommer att motviljan att 
lämna matematikboken och jobba med andra matematikuppgifter är störst bland 
elever i matematiksvårigheter. Muhrman (2016) ger som förklaring att dessa 
elever redan känner en stor osäkerhet inför själva ämnet och har en rädsla att 
misslyckas. Låg tilltro till sin egen förmåga leder till bristande insats som i sin tur 
påverkar resultatet med konsekvensen att cirkeln är sluten då dåligt resultat slår 
tillbaka på elevens självbild och tilltro till sin egen förmåga (Hattie, 2008).  

En stor forskningsöversikt över sambanden mellan lärande och psykisk hälsa 
visar att det är just elevers självuppfattning som medierar relationen mellan 
psykisk hälsa och lärande. Negativ självuppfattning kan starta negativa cirklar 
med risk att leda till allt större svårigheter.  (Gustafsson et al.,2010). Att positiv 
självbild har gynnsam påverkan på matematikinlärning och skolprestationer i 
ämnet matematik bekräftas av ett interventionsprojekt genomfört bland 
ungdomar i England (Mkhize 2017): medvetna insatser genomfördes för att 
påverka elevernas självbild. Syftet med projektet var att förbättra 
matematikinlärningen genom att använda icke-kognitiva faktorer kopplade till 
ungdomarnas egenskaper. Aktionsforskningen visade att matematikinlärningen 
gynnas genom att stärka elevers identiteter till matematikämnet. Förbättrad 
matematikförståelse ledde till att eleverna omdefinierade sig i förhållande till 
matematiken och slutsatsen som drogs var att matematiksvårigheter inte beror 
på kognitiva brister, utan snarare på motivation.  

3.3.2.2 Oro och ångest 
Oro, ångest och stress i samband med matematiklärande är ett väl beforskat 
område inom matematikdidaktiken och utgör ett eget forskningsfält (Berger, 
2012). Matematikångest definieras som en känsla av spänning, oro och rädsla i 
situationer som involverar matematiska aktiviteter och behöver inte 
nödvändigtvis handla om klassisk aritmetik eller skolmatematik (Suinn & 
Winstson, 2003). Matematikångesten påverkar den kognitiva förmågan, 
överbelastar arbetsminnet och bidrar till att eleven inte kan utnyttja bekanta 
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lösnings- och minnesstrategier, vilket får konsekvenser för både lärande och 
prestation (Ashcraft & Moore, 2009; Magne, 1998; Korhonen, Nyroos, Jonsson, 
& Eklöf, 2018). En åtskillnad görs ibland mellan matematikångest och 
provångest där provångesten grundar sig  i nervositet inför prov (Goldin, 2002). 
Resultatet, oavsett utgångspunkt blir negativa personliga upplevelser som i sin 
tur ger pedagogiska konsekvenser (Ashcraft & Moore, 2009; Magne, 1998; 
Passolunghi, 2011). Studier visar att matematikångest kan finnas hos elever 
redan under de första skolåren (Ramirez, Gunderson, Levine, & Beilock, 2013)  
men att ångesten inte korrelerar med prestationer i andra skolämnen (Kling & 
Bay-Williams, 2014).  

Studier visar att flickor upplever mer matematikångest än pojkar och att 
matematikångest ökar med ålder, vilket kan förklaras av att matematikens 
svårighetsgrad ökar: Svårare matematik ställer högre krav på elevens 
arbetsminne (Dowker, Sarkar & Looi, 2016; Karlsson, 2019). Att flickor upplever 
mer matematikångest än pojkar torde även kunna relatera till flickors svagare 
självbild i matematikämnet (Skaalvik & Skaalvik, 2004). Studier har även funnit 
att elevers vetskap om att tiden för prov eller uppgift är begränsad också skapar 
ångest som i sin tur påverkar prestationerna negativt (Ashcraft & Moore, 2009; 
Boaler, 2015). Rapporter pekar även på att betygssystem med kursbetyg istället 
för ämnesbetyg bidrar till ökad stress hos många gymnasieelever (SOU 2020:43). 
För elever i behov av extra stöd är matematik det skolämne bland alla skolans 
ämnen som bidrar till den största stressupplevelsen (Newstead, 1998). En 
intervjuundersökning bland svenska högstadieelever i matematiksvårigheter 
visar att så många som 75 % av eleverna anger att matematikängslan finns med 
bland de förklaringar som ligger bakom matematikproblemen. Samma 
undersökning ger också indikationer på att matematikängslan kan vara svår för 
elevers lärare att identifiera. Resultatet visade nämligen att ovanstående elevers 
lärare ansåg att för bara 22 % av eleverna kunde oro eller ängslan vara en 
förklaring till de låga prestationerna (Karlsson, 2019). Provsituationer kan även 
vara upprinnelsen till dålig självbild och ett skadat självförtroende då elever 
jämför sina resultat med varandra. Konsekvensen blir att eleven börjar se sig själv 
som lågpresterande eller ger upp (Boaler, 2015). 

3.3.2.3 Självbild och självförtroende 
Matematik har traditionellt varit ett skolämne med hög status, och ett ämne som 
starkt påverkar den egna självbilden (Linnanmäki, 2004).  Att tro på sin egen 
förmåga att lyckas och nå önskat resultat utgör ett grundfundament för elevers 
agerande och beteende. Saknas känslan av kontroll liksom tron att man kommer 
att lyckas påverkas prestationsförmågan (Bandura, Barbaranelli, Caprara & 
Pastorelli, 1996). Självbild och självförtroende är starkt relaterade till 
skolprestationer och kopplar också till en mängd motivationsindikatorer 
(Skaalvik & Skaalvik, 2004). Studier visar att många ungdomar skuldbelägger sig 
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själva för sina skolmisslyckanden, vilket påverkar motivationen att fullfölja sina 
studier (Lunddahl et al. 2015). Longitudinella studier bland ungdomar visar att 
om elever ser sig göra framsteg i måluppfyllelsen blir effekten ökad självkänsla 
som i sin tur predicerar ytterligare möjligheter till måluppfyllelse (Vasalampi, 
Salmela-Aro, & Nurmi, 2010).  Enligt Bandura med kollegor (1996) handlar 
självbilden om dels psykologiska processer med koppling till elevers kognitiva 
funktioner såväl som motivation, dels om en social process som i sin tur påverkas 
av olika faktorer som förväntningar från familj och kompisar, lärares attityder, 
liksom egna pågående processer. Psykologiska såväl som sociala processers 
påverkan på prestationsförmågan bekräftas av senare studier som beskriver hur 
negativa känslor, frustration och ångest i samband med matematik kan ha sitt 
upphov både i den egna självkänslan och i omgivningens inställning (Dweck, 
2016; Vasalampi, Salmela-Aro, & Nurmi, 2010). 

En stor del av diskussionen som förs om skolan idag handlar om resultat, något 
som jag också beskrivit i inledningen till denna licentiatavhandling. Skolverket 
lämnar årligen ut rapporter i form av siffror och statistik över elevers resultat på 
nationella prov och hur skolor satt betyg. Internationella kunskapsmätningar 
fokuserar elevers prestationer och resultat i olika delar - ofta med fokus på ämnet 
matematik. Detta fokus på resultat och bedömning, kan - speciellt för elever som 
inte når målen - få negativa konsekvenser och kan bidra till att eleven får en 
negativ självbild och bristande självtillit, vilket i sin tur kan bli ett hinder i elevens 
skolarbete (Ahlberg, 2015).  

Lundberg och Sterner (2009) menar att för vissa elever ger återkommande 
misslyckanden en känsla av att vara värdelös och matematik får därför en starkt 
negativ emotionell laddning. Detta riskerar att leda till en ond cirkel, där svaga 
matematikkunskaper skapar ångest och matematikångesten bidrar till svaga 
resultat, vilket i sin tur kan leda till undvikande, som leder till sämre kunskaper i 
ämnet, som i sin tur leder till en lägre utbildningsnivå. Att upprepade 
misslyckanden leder till undvikande bekräftas även av andra forskare (Ashcraft 
& Moore, 2009; Dowker et al., 2016; Passolunghi, 2011; Skaalvik & Skaalvik, 
2004). 

Vad gäller det som beskrivits ovan om matematiksvårigheters koppling till 
inställning, rädsla och självförtroende, finns flera beröringspunkter till de 
psykologiska och emotionella förklaringsmodellerna (Se avsnitt 3.2.1 ovan) där 
förklaringar till elevers matematiksvårigheter söks i bristande ansträngning, 
såväl som i inställningen till ämnet, liksom i tilltron till den egna förmågan men 
också i ångest och rädsla (Engström, 2015; Lunde, 2011).  
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3.3.3 Motivation, nytta och relevans 
Faktorer med koppling till motivation har sedan länge ansetts som en möjlig 
orsak till svaga prestationer i matematiken (Magne, 1998). Senare års 
forskningslitteratur gör gällande att motivation bör ses som 2000-talets 
didaktiska utmaning (Vibulphol et al., 2015). Att arbeta för ökad motivation är 
centralt i pedagogiskt arbete i allmänhet men i synnerhet då det gäller elever i 
svårigheter (Jenner, 2004; Magne, 1998). Motivation kan tolkas på olika sätt och 
påverkas av olika faktorer. Magne (1998) menar att motivation oftast är en 
kombination av tre delar: elevens personlighetsdrag; sociokulturell påverkan 
samt skapat av eleven själv, grundat på för- och nackdelar som övervägts i olika 
situationer.  Jenner (2004) tydliggör i motsats till Magne att motivation inte är 
en egenskap hos eleven utan en konsekvens av elevens tidigare misslyckanden 
liksom det bemötande man mött i skolan.  

Studier med koppling till gymnasieskolan men utan direkt koppling till 
matematiken på yrkesprogram visar att en förutsättning för att eleverna ska vara 
mottagliga för inlärning och bli motiverade till att genomföra skolarbete, läxor 
och prov är att de får en mer positiv inställning till skolan (Hugo, 2007). Detta 
kan jämföras med andra forskningsstudier med koppling till yrkesprogram som 
visar att lärare upplever att yrkeselever ofta saknar motivation för 
matematikämnet, något som också bekräftas av studier där elever själva uttrycker 
låg motivation för matematiken men även andra teoretiska ämnen (Hjelmér & 
Rosvall, 2017; Högberg, 2009; Muhrman, 2016).  

I en studie genomförd bland elever på bygg- och anläggningsprogrammet 
utgjorde dock matematikämnet ett undantag jämfört med elevernas syn på de 
övriga obligatoriska kärnämnena. Matematiken sågs som nyttig och värdefull 
eftersom eleverna kunde se en tydlig koppling till arbetet inom byggbranschen 
(Högberg, 2009). Liknande resultat har framkommit i andra studier där vissa 
yrkeselevers intresse för matematiken hade kopplingar till elevernas kännedom 
om förändrade villkor på arbetsmarknaden där matematikkunskaper ger 
möjligheter till högre studier och kompletterande utbildningar och därmed höjda 
löner (Hjelmér & Rosvall, 2017). 

3.3.3.1 Koppling till verklighet och nytta 
Ovanstående resonemang som pekar mot att yrkeselever, i alla fall på vissa 
yrkesprogram, kan vara en elevgrupp som hyser bristande motivation för 
matematikämnet, kan jämföras med Skolinspektionens granskning av 
gymnasieskolan (Skolinspektionen, 2010). Granskningen fann att elevers låga 
motivationen till matematiken inte berodde på bristande vilja att lära, utan 
rapporten slår fast att: ”För flertalet elever verkar det inte vara viljan att lära 
matematik som saknas, utan lusten att lära något som man inte förstår och inte 
ser nyttan med” (Skolinspektionen, 2010, s. 24). Granskningsrapporten är i linje 
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med forskare och didaktiker som säger att placering av matematiken i ett 
sammanhang bidrar till att eleverna inser att matematik är en del av deras liv, 
vilket kan påverka motivationen för ämnet och göra matematiken meningsfull 
och begriplig för eleverna (se t ex Hugo, 2007; Rönnberg & Rönnberg, 2001; 
Wernet, 2017).  

Av avgörande betydelse för att skolan ska upplevas som meningsfull för eleverna 
är huruvida ämnesinnehållet upplevs som relevant och kopplat till verkligheten 
(Hugo, 2007). Dock visar granskningar och studier av den svenska 
gymnasieskolan att många yrkeselever anser matematiken vara alltför teoretisk 
och abstrakt samt att den saknar relevans (Bergqvist et al., 2010; Muhrman 2016; 
Skolinspektionen, 2010).  

Elevers motivation till matematiken ökar då de får arbeta med uppgifter som är 
yrkesrelaterade (infärgade) och studier visar att elever med bristande 
förkunskaper i matematik blev mer motiverade och presterade något bättre när 
de undervisades av lärare som hade samverkat runt infärgning (Lindberg (2010). 
Samtidigt visar nationella kvalitetsgranskningar bland svenska gymnasieelever 
att elever på yrkesförberedande program har svårt att göra kopplingar mellan det 
de lär sig på matematiklektionerna och den praktiska tillämpningen i 
karaktärsämnena (Skolverket, 2003). Ovanstående pekar på vikten av samverkan 
över ämnesgränser och att matematikinnehållet infärgas mot elevernas 
kommande yrke. 

Att inte kunna se kopplingen mellan vad som händer i matematikklassrummet 
och världen där eleverna lever är enligt tidigare forskning en viktig anledning till 
att elever utvecklar en negativ attityd till matematik (Burkhardt, 2008). 
Grundtanken i D’Ambrosios (1985) syn på matematikutbildning 
(etnomatematik) är att undervisningen ska utgå från realistiska situationer i 
elevernas liv - situationer som är aktuella för eleverna just nu. Yrkeseleverna 
torde i enlighet med den etnomatematiska teorin kunna ses som en identifierbar 
kulturell grupp i samhället (D’Ambrosio, 1985) med behovet att utveckla egna 
verktyg för att hantera olika matematiska aktiviteter som räkning, mätning, 
klassificering och generalisering, på liknande sätt som minoritetselever har behov 
av i den svenska skolkulturen.  På samma sätt visar forskning om elever i 
matematiksvårigheter att forskande och upptäckande element är avgörande för 
matematiklärandet. Ett sådant arbetssätt hjälper eleverna att se sammanhang 
mellan matematik och vardag och hur matematisk förståelse kan användas i den 
egna livssituationen (Magne, 1998). 

3.3.3.2 Yrke, skola och identitet 
Forskning visar att yrkesutbildning har en stark koppling till nytta och 
användbarhet och att elever på yrkesprogram definierar sig mer som arbetare än 
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som tänkare (FitzSimons, 2014; Johansson, 2009). Yrkeselever befinner sig i en 
process som får konsekvenser för deras identitet då de under sin yrkesutbildning 
rör sig fram och tillbaka mellan skola och arbete (FitzSimons, 2014), en 
övergångsprocess som kan tänkas bidra till att yrkeselever ser kärnämnen (t ex 
svenska, engelska och matematik) vara av mindre vikt om ens till någon nytta i 
det kommande yrket (Högberg, 2009).  

Även sociala gruppaspekter med koppling till yrke och identitet kan påverka hur 
yrkeselever tar sig an exempelvis matematikkursen. Studier med koppling till 
yrkesprogram visar  att det bland unga män på svenska yrkesutbildningar kan bli 
socialt kostsamt om de orienterar sig mot teoretiska studier eftersom det kan 
innebära att de riskerar att förlora social status  (Nylund & Rosvall, 2016).  

Trots styrdokumentens (Skolverket, 2011b) krav på infärgning av 
yrkesmatematik i den matematikkurs (Ma1a) som läses av yrkeselever visar 
studier på en svag koppling mellan skolmatematiken och elevernas 
yrkesinriktning och att lärare har svårigheter att i yrkeselevers 
matematikundervisning förmedla matematiken som finns inbäddad i yrkens 
teknik, rutiner och metoder (Lindberg, 2010; Muhrman, 2016).  Studier inom 
yrkesutbildning pekar också mot de spänningar som finns mellan vad kursplanen 
säger, såväl som vad matematiklärarna säger och gör liksom vad yrkeslärare säger 
och gör men också vad som sägs och görs på arbetsplatser (FitzSimons, 2014; 
Muhrman, 2016).  

Undervisningen i yrkesämnen innehåller praktiskt kunnande liksom yrkeskultur 
där yrkeslärarna socialiserar in eleverna i det kommande yrket, vilket inte sker 
på samma sätt inom kärnämneskurser som till exempel matematik (Johansson, 
2009). På samma sätt förekommer skillnader mellan hur matematiklärare och 
karaktärsämneslärare förklarar uppgifter med matematikinnehåll: Lärarna i de 
olika yrkesgrupperna arbetar på olika sätt och betonar olika aspekter av 
matematik i sina förklaringar (Aretorn, 2012). 

Sammantaget framkommer i tidigare forskning att elevers motivation liksom 
deras upplevelse av nytta och relevans såväl som behovet av att koppla 
matematiken till verkligheten är betydelsefullt för att lyckas med matematik. 
Yrkesutbildningens starka koppling till nytta och användbarhet, liksom 
yrkeselevers sätt att identifiera sig som praktiker som framkommer i den tidigare 
forskning som presenterats ovan, kan därmed, enligt min tolkning, ha betydelse 
för matematikundervisningen, även om det inte framkommer explicit i 
ovanstående studier. Bristande motivation kan relateras till den psykologiska-
emotionella förklaringsmodellen och brister i att tillgodose elevers behov av nytta 
och relevans liksom bristande verklighetsanknytning finner sin plats i den 
didaktiska förklaringsmodellen (se avsnitt 3.2.2). Den didaktiska 
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förklaringsmodellen ser bland annat orsaker till svårigheter i skolmatematiken 
som bristande undervisningsmetoder liksom att skolans brister i att inte 
uppmärksamma elevers behov (Engström, 2015). Den forskning som 
presenterats med koppling till motivation, meningsfullhet, nytta och relevans 
ovan, utgår till stora delar från studier bland gymnasieelever och har därmed stor 
relevans för föreliggande studie.  

3.3.4 Relationer i skolan  

3.3.4.1 Relationen mellan lärare och elev 
Positiva relationer samt höga förväntningar på alla elevers läraktighet förefaller 
inom forskningen vara ett utmärkande drag för skolor som anses framgångsrika 
(Grosin, 2003; Hattie, 2008; Hylander & Guvå, 2017).  För elever med 
matematiksvårigheter är elev-lärarrelationen särskilt viktig (Crosnoe et al., 
2010). Studier med koppling till elever i svårigheter inom den svenska 
gymnasieskolan belyser relationen mellan lärare och elev som en avgörande 
aspekt för att skolan ska upplevas som meningsfull, något som i sin tur är 
betydelsefullt för elevers skolframgångar. En förutsättning för att lärande, 
delaktighet och inflytande ska ske hos gymnasieeleverna är att läraren intar rollen 
som medmänniska samt att relationen innebär en ömsesidighet (Hugo, 2007; 
Swahn, 2006). En god lärmiljö och fungerande relationer handlar också om 
förståelse för elevers svårigheter. Detta uttrycks i intervjustudier bland 
gymnasieungdomar som beskriver hur förståelsen för svårigheterna brister och 
att stödet minskar när ungdomarna börjar på gymnasieprogram (Brook & Boaz, 
2005; Eriksson & Carlsson, 2015).  

En etnografisk studie på gymnasieskolor i Sverige och Finland studerade lärare-
elevinteraktionen (Rosvall, Hjelmér & Lappalainen, 2017). Studiens resultat 
visade att den pedagogiska praktiken i matematikklassrummet tenderar att hålla 
sig inom lärares och elevers ”komfortzoner” snarare än att fokusera på 
ämnesinnehållet. Forskarna uppmärksammade en ”discourse of care and 
therapy” (s 435) där lärarna underlättade för eleverna genom att förenkla 
uppgifterna och minska på pressen. Forskarna såg också tendenser att lärarna 
inte ingrep om eleverna tappade koncentrationen och blev ofokuserade. Studien 
visade även att lärarna medvetet reducerade den lärarledda undervisningstiden 
men också att elever undvek att söka hjälp hos läraren då de stötte på svårigheter, 
något som identifierades som ett återkommande mönster i de olika klasserna. I 
intervjuer med eleverna framkom att flera upplevde det obekvämt när läraren 
gick omkring i klassrummet. Flera av eleverna kopplade detta till sina upplevelser 
från matematikundervisningen i grundskolan.  
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I en studie bland elever på svenska yrkesprogram har identifierats att ambitionen 
att engagera sig i matematikkursen avtar hos yrkeseleverna om läraren inte ger 
respons på elevernas intresse för matematiken (Hjelmér & Rosvall, 2017). 
Internationell forskning bland yngre tonåringar finner bevis på att klassrummets 
sociala miljö är viktig för elevers engagemang i matematik. Den sociala miljön 
handlar om känslomässigt stöd från läraren såväl som ämnesrelaterat stöd från 
klasskamrater via kommunikativa arbetssätt i klassrummet. Studier har visat att 
sådant klassrumsklimat ger ökat engagemang, ökat motivation samt ökad 
självkänsla med ökad måluppfyllelse som resultat (Patrick, Ryan, & Kaplan, 
2007).  

Forskning på yrkesprogram visar också att matematiklärare kan ha svårt att 
förstå att yrkeselever kan ha höga ambitioner men också att yrkeseleverna 
generellt har svårigheter att öppet uttrycka höga ambitioner i klassrummet 
(Hjelmér & Rosvall, 2017; Johansson, 2017). Matematiklärares lägre 
förväntningar på yrkeselever är ett synsätt som förefaller finnas oavsett 
programtyp: I en studie bland elever på vård- och omsorgsprogrammet uttryckte 
eleverna att de upplevde att lärare hade lägre förväntningar och krav på dem 
eftersom de var elever på ett yrkesprogram. En av de intervjuade eleverna beskrev 
sig själv och sina klasskamrater på vård- och omsorgsprogrammet som 
”underklass” (Johansson, 2017). Ovanstående är i linje med Skolinspektionens 
(2010) granskning av gymnasieskolan som visade att många elever är 
understimulerade och att elever på yrkesprogram upplever att lärarna ofta har 
låga förväntningar på dem. Yrkesprogram omnämns i rapporten som exempel 
där resultatet visar att lärare underskattar eleverna genom att låga krav ställs 
liksom att utmaningar uteblir.  

3.3.4.2 Relationer mellan elever 
Inte bara relationen till läraren utan även sociala relationer mellan elever är 
viktiga för yrkeselevers prestationer och måluppfyllelse (Nylund & Rosvall, 
2016). Redan i tidig grundskola kan elever uppleva rädsla och matematikängslan 
när en matematisk uppgift ska utföras i en offentlig miljö, något som påverkar 
prestationen negativt (Haylock & Thangata, 2007). Självkänsla och självbild 
liksom sätt att bete sig har en direkt koppling till den sociala omgivningen (Gore 
& Cross, 2014) och påverkas av det sociala klimat som råder i gruppen 
(Thornberg, 2013). Sådant socialt klimat liksom relationen mellan elever har ett 
direkt inflytande på skolprestationerna för elever i högstadieålder (Diaz, 2003) 
och torde även ha betydelse då eleverna påbörjar gymnasiet.  

Gruppens sammansättning och sociala klimat blir därmed en aspekt med 
koppling till elevers måluppfyllelse. Forskning visar att undervisning i mindre 
grupper istället för i helklass främjar elever i matematiksvårigheter. Små grupper 
ger ökad möjlighet till riktad individuell feedback samt verkar främjande för 
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elevers vilja att svara på frågor liksom att söka stöd och hjälp (Lundberg och 
Sterner, 2009). En studie bland elever i behov av specialpedagogiskt stöd visar 
dock att för elever med generella svårigheter och en historia av misslyckanden 
fungerar den direkta undervisningen med individuellt stöd bättre än då hjälpen 
ges i grupp (Kroesbergen & van Luit, 2003).  

Hur grupper ser ut och sätts samman är oftast inte något som elever själva kan 
påverka, utan styrs på skolans högre nivåer. Verksamhetens organisation har 
därmed en indirekt påverkan på hur väl elever ges möjlighet att nå målen. 
Persson (2013) menar att placering i särskilda undervisningsgrupper, för elever 
som har svårigheter att uppnå kunskapskraven, outtalat uttrycker minskade 
förväntningar. Ett faktum som ger konsekvenser i form av sämre resultat och 
försämrad självbild (Patrick, Ryan, & Kaplan, 2007). Detta kan jämföras med en 
intervjuundersökning kring nivågruppering i gymnasiets matematik. Resultatet 
visade där att elever stimuleras av en miljö där det finns duktigare elever 
(Nyström, (2003). Detta överensstämmer med forskning som visar att om elever 
ges möjlighet att undervisas tillsammans med högpresterande elever eller elever 
med hög motivation så kan det fungera som en draghjälp för elever i svårighet 
(Ahlberg, 2015). 

3.3.4.3 Relationer mellan hem och skola 
Även relationerna mellan skolan och hemmet är av betydelse för elevers 
måluppfyllelse. Genom att föra en dialog men både vårdnadshavare och elev får 
skolan perspektiv från annat håll och kanske därmed en bredare bild av elevers 
eventuella problematik liksom dess orsaker (Asp-Onsjö, 2006).  Skolverket 
(2014) påtalar på samma sätt vikten av att skola och skolpersonal har goda 
relationer med vårdnadshavare då det gäller hur elever i risk kan stödjas. Särskilt 
viktigt är det att ha vårdnadshavare med i processen då stödåtgärder ska 
planeras.  

Sammantaget visar tidigare forskning att den sociala miljön spelar en viktig roll 
för skolprestationer hos elever i tonåren liksom att goda relationer mellan elever 
såväl som mellan lärare och elev har betydelse för matematiklärandet. Även goda 
relationer mellan skolan och hemmet är viktiga. Ett gott socialt klimat förefaller 
främjande för måluppfyllelse i matematik inte minst för elever som har negativa 
upplevelser från tidigare skolår eller en historia av matematikmisslyckanden. 
Ovan presenterade studier med koppling till relationer i skolan är av betydelse 
för föreliggande studie då det utgör en förklaring till orsaker bakom 
matematiksvårigheter.  
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3.4 Skolpersonals uppfattningar om skolsvårigheter 
I föregående avsnitt har teman ur tidigare forskning med koppling till yrkeselever 
och matematik tecknats. I detta avsnitt står istället forskning om skolpersonals 
uppfattningar om skolsvårigheter i centrum då detta kopplar till min studies 
fokus: aspekter med koppling till yrkeselevers möjlighet till måluppfyllelse i 
matematikkursen, Ma1a söks i skolpersonalens beskrivningar. 

Forskning visar att det råder stor variation bland skolpersonals uppfattningar när 
det gäller elevers behov av särskilt stöd (Backlund, 2007; Lindqvist et al., 2011). 
Hur skolans aktörer ser på och definierar de problemen som uppstår i skolmiljön 
blir avgörande för hur man också ser på orsakerna till svårigheterna (Hjörne, 
2004; Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården, & Jacobsson, 2004). Den 
sociala mening som tillskrivs skolsvårigheter genom olika skolaktörers  syn på 
ämne och elever har en tydlig koppling till vilka anpassningar som görs liksom 
vilka stödinsatser som erbjuds. Skolsvårigheter som relateras till brister hos 
eleven ger åtgärder som ska kompensera för elevens tillkortakommanden i 
förhållande till kunskapsmålen. Ses skolsvårigheter som ett resultat av ett icke 
fungerande samspel mellan eleven och omgivningen hamnar fokus på att 
undanröja barriärer i undervisningsmiljön (Emanuelsson, Persson, & 
Rosenqvist, 2001; Isaksson, 2009; Persson, 2008).  

Studier pekar på att skolproblem ofta förstås som enskilda elevers brister och att 
skolans olika professioner ofta lägger orsaken till svårigheter hos eleverna och 
deras hemmiljö (Hjörne, 2004; Karlsson, 2019; Lindqvist et al., 2011; Persson, 
2008). Fokus ligger på individen och inte på skolsituationen där svårigheterna 
gör sig gällande (Nilholm, 2012). De vanligaste förklaringarna till elevers 
skolsvårigheter refererar till elevers intellektuella kapacitet eller mognad 
(Hjörne, 2004), vilket även är fallet då svårigheterna berör matematiken: Vanliga 
beskrivningar av matematiksvårigheter är att eleven tillskrivs någon form av 
problematik kopplad till inlärningsförmåga eller personlighetsdrag (Karlsson, 
2019; Ljungblad, 1999; Lunde, 2011; Magne, 1998; Sjöberg, 2006).  

Att istället för ett synsätt där den enskilde eleven ses om bärare av svårigheterna, 
se på skolsvårigheterna utifrån ett relationellt perspektiv (Persson, 2008), som 
ett samspel mellan eleven och miljön, har länge framhållits både inom 
specialpedagogisk forskning såväl som i Skolverkets framställningar som det 
synsätt som ska råda i den svenska skolan (Nilholm, 2012). Trots det har det visat 
sig att perspektivet med fokus på enskilda elevers brister dominerar när det gäller 
skolpersonals diskussioner runt elever som inte når skolans uppställda mål (se t 
ex Hjörne, 2004; Isaksson, 2007; Karlsson, 2019).  
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Forskning visar också att skolors arbete med elever i skolsvårigheter ofta är 
institutionaliserat och rutinartat vilket leder till att skolpersonals samlade 
kompetens inte tas till vara då specialpedagogiska insatser planeras (Hjörne, 
2004). Av vikt för förståelsen av skolproblematik och svårigheter är vad som sker 
i samspelet och interaktionen mellan skolans olika aktörer och att åtgärder och 
interventioner planeras och genomförs utifrån en gemensam problematisering. 
Följden som annars kan tänkas bli är att det sammanhang som eleven i svårighet 
befinner sig i inte problematiseras som en möjlig förklaring till svårigheterna. 
Synsätt och rutiner inom en skola kan därmed bli en skolkultur som präglar inte 
bara de specialpedagogiska insatserna, utan även hela verksamheten (Persson, 
2008).   

Sammantaget visar ovanstående korta presentation runt skolpersonals 
uppfattningar om skolsvårigheter att skilda förklaringsmodeller förekommer och 
flera synsätt gör sig gällande. Forskning visar också att inte alla skolaktörers 
kompetens tas till vara i arbetet med skolsvårigheter. Ett individualiserat synsätt 
där eleven ses som bärare av brister förefaller dominera inom svensk skola, trots 
intentioner om att bilden av skolsvårigheter bör ha ett relationellt perspektiv. Min 
teoretiska utgångspunkt i socialkonstruktionismens betoning av det relationella 
och mellanmänskliga kopplar med ovan intention. Jag anser att det som sker i 
interaktionen mellan olika aktörer på olika nivåer inom gymnasieskolan och 
uttrycks i skolpersonalens berättelser är av stor vikt för förståelsen av det 
fenomen jag studerar. Ur detta perspektiv har företrädare för skolans olika 
professioner betydelse för synen på de yrkeselever som hamnar i 
matematiksvårigheter. I nästa kapitel har det nu blivit dags att beskriva den 
intervjustudie bland 30 skolaktörer som ligger till grund för denna 
licentiatavhandling. 
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4. Metod  

I detta kapitel redogör jag för forskningsdesignen för den studie som ligger till 
grund för denna licentiatavhandling samt den metodologiska ansats som 
inspirerat de val som gjorts. Forskningsdesignen innefattar mitt urvalsförfarande 
liksom vilka metoder jag använt samt hur dessa kompletterar varandra. Jag 
presenterar även de metoder som använts för analys av det empiriska materialet. 
I kapitlets slutfas redogör jag över etiska ställningstaganden samt reflekterar runt 
studiens kvalitet, tillförlitlighet och giltighet.  

4.1 Metodval 
Licentiatavhandlingens syfte är att bidra med kunskap om vad som enligt 
skolpersonal påverkar yrkeselevers möjlighet till måluppfyllelse i 
matematikkursen, Ma1a. Syftet är också att bidra med en sammantagen bild från 
flera av skolans olika aktörer. För att åstadkomma detta har intervju använts som 
metod för att samla empiri i form av skolpersonals erfarenheter och reflektioner. 
Intervjun som forskningsmetod valdes då den ger forskaren en unik möjlighet att 
få information om hur människor uppfattar ett visst fenomen, hur de tänker och 
resonerar men också hur de tycker och känner (Hallin, 2018). Datainsamlingen 
genomfördes på två gymnasieskolor i två olika svenska inlandskommuner. I 
studien har triangulering använts vid planering och genomförande av 
datainsamlingen liksom då data analyserades. Trianguleringen har varit ett 
redskap att studera matematiksvårigheter på yrkesprogram ur olika synvinklar, 
för att om möjligt bidra med en bredare och mer detaljerad bild av 
påverkansfaktorer på måluppfyllelse. 

4.2 Urval 
Valet av gymnasieskolor grundade sig på att de aktuella skolorna skulle erbjuda 
ett flertal olika yrkesprogram samt att det på skolan även skulle erbjudas 
studieförberedande program. Ytterligare ett urvalskriterium var att inga andra 
skolor med samma programutbud skulle finnas i kommunen.  Orsaken till dessa 
urvalskriterier var att jag ville ha skolor där jag kunde förmoda en så stor 
heterogenitet som möjligt beträffande kön, etnisk bakgrund samt 
socioekonomisk status. I en stad med endast en gymnasieskola, utan 
konkurrenter i den närmaste geografiska zonen blir heterogeniteten större, än i 
en stad med flera alternativa gymnasieskolor med samma programutbud 
(Fjellman, 2019). Motivet till att studera skolor med en så heterogen 
studentkomposition som möjligt vad gäller både socioekonomiska och etniska 
förhållanden grundade sig också i följande faktum: I Sverige tillämpas principen 
om fritt skolval som innebär att alla elever har rätt att välja vilken skola de vill gå 
på. I motsats till dess avsikt har principen om fritt skolval lett till ökad social 
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differentiering i många av landets gymnasieskolor (Fjellman, 2019). Stor social 
differentiering gör det svårt att studera vilka aspekter som påverkar elevens 
måluppfyllelse i syfte att nå en bred bild.  

Skolorna som valdes ut för den aktuella studien uppfyller ovanstående kriterier 
men skiljer sig åt i elevantal samt var i landet de är belägna. Den ena skolan ligger 
i en medelstor kommun och har cirka 2000 elever medan den andra är belägen i 
en glesbefolkad kommun och har cirka 900 elever. Den ena kommunen ligger i 
norra Sverige och den andra kommunen ligger i södra Sverige. Skolorna erbjuder 
nio respektive tio olika yrkesutbildningsprogram av de totalt tolv 
yrkesutbildningar som erbjuds inom svensk gymnasieutbildning. Båda skolorna 
inkluderar också studieförberedande program och informanterna som ingår i 
studien möter eller har mött elever från båda programtyperna.  

Urvalsstrategin för val av informanter grundar sig på studiens övergripande syfte 
och min syn på skolan som en komplex helhet, ett så kallat medvetet urval 
(Cohen, Manion, & Morrison, 2018). Den skolpersonal som kontaktades för 
intervju var personer i skolan som i sin profession kommer i kontakt med elever 
och matematik med koppling till gymnasieskolans yrkesprogram. Informanterna 
i föreliggande studie har erfarenhet av att arbeta med yrkeselever från två till 
cirka 20 år. Jag har i föreliggande studie valt att gruppera skolpersonalen på ett 
lite annat sätt än vad som framgår av skollagen (SFS 2010:800). Som beskrivits 
ovan (se avsnitt 2.5.2) innebär skollagens syn på elevhälsan en samlad elevhälsa 
där skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator samt personal med 
specialpedagogisk kompetens ska ingå. Jag har i detta arbete valt att använda 
benämningen elevhälsa som ett samlande namn för professionerna 
skolsköterska, skolkurator samt studie- och yrkesvägledare (SYV). Speciallärare 
och specialpedagoger (benämns härefter speciallärare) ingår alltså inte i gruppen 
elevhälsa i detta arbete, utan går under benämningen pedagoger tillsammans 
med professionen matematiklärare. Anledningen till denna uppdelning, som 
alltså skiljer sig från skollagens förklaring på vilka professioner som ingår i en 
skolas elevhälsa, är att speciallärare och matematiklärare möter eleven utifrån sin 
roll som pedagog till skillnad från skolsköterska, skolkurator, SYV samt rektorer 
som möter eleverna i en helt annan roll. I föreliggande studie ville jag skilja 
pedagogisk personal från annan skolpersonal. Min tanke var att pedagogisk 
personal, representanter från elevhälsan respektive personal inom skolledningen 
möter elever i olika situationer och utifrån olika uppdrag och att dessa skillnader 
kunde tänkas generera en bredare bild. Tabell 1 (nedan) visar vilka 
personalgrupper som intervjuats i studien samt deras benämning i föreliggande 
arbete. 

Viktigt att påpeka är att de olika skolaktörerna (pedagoger, elevhälsa, rektorer) 
som intervjuats i studien möter yrkeselever och matematiksvårigheter i helt 
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skilda situationer och utifrån olika premisser, kopplat till professionernas olika 
uppdrag. Pedagogerna, det vill säga matematiklärare och speciallärare möter 
eleverna både som grupp och som individer i direkt anslutning till 
matematikundervisningen. Elevhälsan, det vill säga skolsköterska, skolkurator 
samt studie-och yrkesvägledare möter elever på individbasis och aldrig i direkt 
koppling till matematikundervisningen. Skolsköterskan träffar alla yrkeselever 
vid hälsosamtalet medan skolkurator bara träffar de yrkeselever som själva söker 
upp kuratorn. Studie och yrkesvägledare (SYV) träffar vid vissa tillfällen hela 
yrkesklasser men möter också enskilda elever som själva sökt upp SYV för att få 
stöd i ärenden med koppling till de pågående studierna såväl som framtida val. 
På båda skolorna finns elevhälsans personal liksom pedagoger med på möten där 
skolsvårigheter liksom enskilda elevers behov av stödinsatser diskuteras. Sådana 
skolsvårigheter kan bland annat handla om svårigheter att nå målen i 
matematikkursen. Rektorerna möter vissa gånger hela yrkesklassen men möter 
främst elever då eleven själv, eller tillsammans med vårdnadshavare, sökt upp 
rektorn eller då enskilda elevmöten initierats från rektorshåll. Rektorerna deltar 
vid regelbundna möten med elevhälsa och pedagoger då olika elevärenden 
behandlas. 

Tabell 1: Översikt över deltagande informanter och deras fördelning på Skola A och Skola B 

 Skola A Skola B 
Pedagoger (matematiklärare, speciallärare) 10 

 
5 
 

Elevhälsa (skolsköterska, skolkurator, studie- och 
yrkesvägledare) 

6 
 

4 
 
 

Rektorer 4 
 

1 
 

Totalt antal 20 10 

4.3 Intervju som datainsamlingsmetod 
Intervjun som forskningsmetod skiljer sig från ett vardagligt samtal genom att 
intervjun är ett samtal med ett syfte som forskaren har formulerat mer eller 
mindre specifikt före samtalet inleds utifrån intentionen att på ett medvetet och 
reflekterat sätt skapa kunskap om ett fenomen. Det finns olika sätt att se på hur 
kunskap blir till och en intervjus genomförande speglar alltid en epistemologi, 
det vill säga forskarens syn på hur kunskapen om det studerade fenomenet skapas 
(Hallin, 2018; Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2014). Därför inleder jag detta 
avsnitt med att synliggöra mina kunskapsanspråk och väljer att göra det utifrån 
Hallins (2018) beskrivning av fyra olika typer av intervjustudier: den opartiska, 
den tolkande, den dialogiska och den kritiska intervjustudien.  
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4.3.1 Epistemologiska antaganden 
Mina epistemologiska antaganden i denna studie bygger på synen att kunskap 
inte alltid är objektiva sanningar som kan grävas fram, likt när en malmletare 
gräver fram mineraler ur jorden (Kvale et al., 2014). Visserligen är jag intresserad 
av att ta reda på fakta om yrkeselevernas måluppfyllelse, men är samtidigt 
medveten om att varje individ, varje situation och varje skola är unik och därför 
är inte min intention att generera generella förklaringar av fenomenet (jmf. 
opartisk intervjustudie i Hallin, 2018). Mina epistemologiska antaganden 
grundar sig snarare på synsättet att människor själva skapar sina verkligheter i 
samspel med sin omgivning, där även jag som forskare bidrar till den kunskap 
som skapas. Intervjusituationen ger inte bara sanningar om fenomenet, eller 
bidrar med en tolkning (jmf. tolkande intervjustudie i Hallin,2018), utan min syn 
är att kunskap också  skapas genom utbytet i själva intervjusituationen (Braun & 
Clarke, 2006), en samskapande process som Hallin (2018) benämner som den 
dialogiska intervjustudien. Ett centralt begrepp då kvalitet i en dialogisk studie 
ska beskrivas, är begreppet ”meningsfullhet” (Hallin, 2018, s 96). Det handlar om 
att slutresultatet men även processen ska kännas meningsfull för de som deltagit 
i studien. Den dialogiska intervjun lägger uppmärksamheten på vad som sker i 
samspelet mellan människor (Hallin, 2018). Utifrån denna utgångspunkt har jag 
därför valt att benämna de intervjuer jag genomförde, som intervjusamtal. 

4.3.2 Genomförande 
Under perioden januari 2019 – mars 2020 genomfördes datainsamlingen på de 
utvalda skolorna. I ett första skede kontaktades kommunernas respektive 
gymnasiechef, projektet beskrevs och en fråga ställdes om den aktuella skolan var 
intresserad av att delta. Gymnasiechefen informerade sina rektorer som i sin tur 
informerade samtliga arbetslag om studien. På en skola genomfördes en 
informationsträff med skolans alla rektorer där jag informerade om projektet 
samt erhöll kontaktuppgifter till aktuella informanter. På den andra skolan 
administrerades informationsspridningen av en kontaktperson.  

En stor del av intervjuerna genomfördes på informanternas aktuella skola efter 
att vi avtalat tid och plats. På grund av pandemin (Covid 19) kunde inte alla 
intervjuer genomföras på plats då restriktioner gällande resor och 
sammankomster för att förhindra smitta infördes i Sverige vid denna tidpunkt. 
Ett antal intervjuer genomfördes därför istället via telefon eller Skype-samtal. 
Intervjuerna varade mellan 45 minuter och 90 minuter. Vid intervjutillfället 
informerades deltagarna återigen om studiens syfte och övergripande bakgrund 
genom att jag kort beskrev aktuellt innehåll i Skolverkets rapport ”Nära examen” 
(Skolverket, 2017). Jag tydliggjorde också informanternas rättigheter utifrån 
Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer (se avsnittet Etiska överväganden 
nedan) och frågade om möjligheten att spela in samtalet. Två av informanterna 
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avböjde att bli inspelade och istället fördes noggranna anteckningar under 
intervjusamtalet som sedan renskrevs direkt efter avslutad intervju. 

Jag genomförde semistrukturerade intervjuer där mina intervjuguider bestod av 
teman jag valt att belysa samt förslag på frågor. Semistrukturerade intervjuer ger 
möjlighet till flexibilitet då både ordningsföljden kan ändras liksom nya frågor 
kan ges plats, utifrån den intervjuade personens svar (Bryman, 2012; Cohen et 
al., 2018). Min intention var att de intervjuade personerna inte skulle uppleva 
intervjun som styrd och begränsad utan intentionen var att intervjun mer skulle 
likna ett samtal och att intervjuprocessen skulle kännas flexibel och följsam. 
Samtidigt var jag mycket noggrann med vilket område jag valt att undersöka. Jag 
ombad informanterna att ha sin utgångspunkt i de yrkeselever som 
informanterna just för tillfället träffar (i undervisning och möten) liksom 
yrkeselever de mött tidigare, med ett speciellt fokus på elever i 
matematiksvårigheter, såväl som elever som inte nått målen i matematik. Min 
intervjuguide utgick från tre teman; Framgångsfaktorer, Utmaningar och 
svårigheter samt Behov och möjligheter och jag bad informanterna reflektera 
runt dessa teman utifrån olika ingångar (Svensson & Starrin, 2003). Exempel på 
sådana olika ingångar kunde vara att beskriva framgångsfaktorer, utmaningar 
eller behov med koppling till Ma 1a utifrån den egna professionen respektive 
utifrån elevernas perspektiv då de kommer till gymnasiet. En annan ingång 
kunde gälla att beskriva framgångsfaktorer, utmaningar eller behov utifrån 
skolans eller samhällets perspektiv. Jag strävade efter att inte vara alltför specifik 
i mina formuleringar utifrån mitt syfte att beröra området från olika infallsvinklar 
för att nå ett så djupt och brett analysunderlag som möjligt (se avsnittet 
metodtriangulering nedan). Jag strävade medvetet efter att inte använda mig av 
uttryck som: ”aspekter med påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse” utan 
använde istället ord som ”utmaningar”, ”möjligheter” och ”framgångsfaktorer” 
för att i intervjusamtalen erhålla så rika beskrivningar som möjligt, något som 
enligt Kvale med kollegor (2014) är en nödvändighet när koder och kategorier 
inte är utvecklade i förväg (se avsnitt om analysprocessen nedan). 

Vid min inledande kontakt med representanter för elevhälsan på de båda 
deltagande skolorna framkom från deras sida en osäkerhet huruvida de verkligen 
hade något att bidra med då projektets fokus var matematik. Detta gjorde att jag 
erbjöd möjligheten att deltaga i en gruppintervju då en fördel med den metoden 
är att gruppdeltagarna kan ge varandra inspiration och stöd (Olsson, 2011). Jag 
var samtidigt medveten om att intervjuer i grupp kan innebära att någons eller 
någras åsikter blir tongivande på bekostnad av att andra i gruppen håller inne 
med sina synpunkter (Trost, 2010). Vid genomförandet visade det sig att det var 
svårt att hitta tider som passade flera samtidigt och intervjuerna genomfördes 
därför som gruppintervjuer med två personer i varje grupp. Paren utgjordes av 
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informanter med samma profession och under intervjusamtalet strävade jag efter 
att möjliggöra lika mycket talutrymme till båda inblandade. 

4.3.3 Transkribering  
Intervjuerna spelades in, med undantag av två intervjuer. Dessa två intervjuer 
har behandlats på samma sätt som de övriga intervjusvaren, med vetskapen om 
att behandlingen inte når samma höga tillförlitlighet som övriga eftersom viss 
information sannolikt har missats. De inspelade intervjuerna transkriberades i så 
nära anslutning till intervjutillfället som möjligt. Eftersom syftet med 
intervjusamtalen inte var att de skulle vara föremål för en detaljerad språklig 
analys, utan för en så kallad meningsanalys, där huvudsakligt fokus ligger på 
meningen i det som sägs (Kvale et al., 2014) gjordes följande val vid 
transkriberingen:  För att få en mer lättarbetad och läsbar karaktär på de 
transkriberade texterna gjordes valet att inte ordagrant återge dialektala drag 
eller personliga upprepningar. Därför har ord som ”behöv” transkriberats till 
behöver och återkommande ”hm”, ”va” och ”liksom” har uteslutits helt. Korta 
pauser markerades i det transkriberade materialet med […] och längre pauser 
markerades med […..]. Fniss och skratt sattes inom parentes (skrattar) och 
betoningar markerades med fetstil. Vid några sekvenser av de inspelade 
gruppintervjuerna visade det sig omöjligt vid transkriberingen att urskilja vem av 
informanterna som gjorde ett uttalande. Då ett sådant uttalande används som 
citat i kommande resultatkapitel visas det med exempelvis (EH9/10) för att 
beskriva att uttalandet skett vid gruppintervju med elevhälsan och inte gått att 
särskilja mellan informant 9 och informant 10. 

4.4 Triangulering 
Triangulering är ett begrepp med härkomst från navigering inom sjöfarten och 
handlar om hur två kända linjer ger en tredje punkt. Inom forskning kan 
begreppet förklaras med att se på ett fenomen från flera håll (Olsson, 2011). Detta 
kan göras genom att använda olika tekniker med utgångspunkt i själva 
datainsamlingen. Triangulering kan också ske med hjälp av olika metoder och 
triangulering kan även användas då data ska analyseras. Jag har i detta arbete 
valt att använda mig av både datatriangulering och metodtriangulering. Även 
mitt val att i analysarbetets slutskede komplettera den kvalitativa analysen med 
en kvantitativ ansats, kan ses om en triangulering. Fördelar med triangulering är 
många: Resultatets tillförlitlighet kan stärkas om olika ansatser leder till likartade 
slutsatser. Å andra sidan kan avvikande resultat från olika ansatser stimulera till 
nya tolkningar och mer nyanserade beskrivningar av det undersökta fenomenet 
(Merriam, 1994; Olsson, 2011). Trianguleringen i föreliggande arbete har varit ett 
redskap för mig som forskare att söka kunskap från olika professioners olika 
erfarenheter. Trianguleringen har också varit ett försök att fånga in flera nyanser 
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runt aspekter med påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse i matematik, med 
syftet att vidga bilden, öka förståelsen men också att samtidigt väcka nya frågor.   

4.4.1 Datatriangulering 
I föreliggande studie användes en datatriangulerande ansats då olika aktörer 
inom skolans personal gav sin syn (Olsson, 2011). Bakgrunden till detta val av 
datatriangulering återfinns dels i studiens övergripande syfte, dels i min syn på 
skolan som en komplex verksamhet, där olika professioner på olika nivåer i 
organisationen samverkar liksom i min syn på elevernas lärmiljö som en komplex 
verklighet. För att skapa förståelse för yrkeselevernas situation var min tanke att 
samla en detaljerad och samtidigt övergripande bild av orsakerna. Inte bara med 
koppling till ämne och undervisning, utan med koppling till hela lärmiljön, på 
skolans alla nivåer och från olika skolaktörers synvinkel. Nedan följer en 
beskrivning av studiens tre olika informantgrupper. 

Gruppen pedagoger utgörs av personal i skolan som möter yrkeseleverna i nära 
anslutning till matematikämnet, såväl dess innehåll och undervisningsmetoder 
som bedömning och betygsättning. I informantgruppen pedagoger finns både 
matematiklärare, speciallärare och specialpedagoger. (Några av informanterna 
var till sin profession specialpedagoger men hade uppdraget att träffa elever i 
svårigheter individuellt, det vill säga, ett uppdrag likt speciallärarens, och därför 
har jag valt att i detta arbete benämna dem speciallärare). Matematiklärarnas 
erfarenheter och reflektioner var av intresse eftersom de möter eleverna i 
förhållande till ämnet, men också i förhållande till skolan som ett socialt 
sammanhang.  Matematikläraren är den aktör som har mest erfarenheter och 
upplevelser från undervisningssituationen men kan också tänkas vara de som 
tidigt uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå målen. Denna 
personalgrupp står nära eleven samtidigt som de står nära uppdraget kopplat till 
innehåll, betyg och bedömning. Matematiklärarnas erfarenheter och 
uppfattningar kan förmodas i många fall vara initieringen till arbetet runt det 
stöd och de anpassningar elever i matematiksvårigheter erbjuds.  Speciallärares 
erfarenheter och reflektioner var av intresse då de i sitt pedagogiska uppdrag 
befinner sig någonstans mittemellan elev-lärare-rektor-elevhälsa och möter alla 
dessa aktörer då matematiksvårigheter blivit uttalade och risk finns att målen 
inte kommer nås. Denna personalgrupp står nära både ämnet, eleven, lärare och 
skolledning och ibland även vårdnadshavare och därför är deras erfarenheter och 
uppfattningar viktiga att ta del av då de kan förmodas spänna över skolans alla 
nivåer: På individnivån möter specialläraren eleven och dennes behov, på 
gruppnivån möter specialläraren läraren och gruppens behov och på skolnivån är 
specialläraren involverad i beslut som rör beslut och organisering av stöd och 
anpassningar.   
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Gruppen elevhälsa (skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare) 
representerar en grupp av skolans aktörer som utifrån mina litteratursökningar 
inte verkar förekomma inom forskning där matematiksvårigheter fokuseras. Men 
även inom dessa personalgrupper torde erfarenheter och upplevelser finnas med 
koppling till yrkeselever och matematik, trots att dessa professioner inte arbetar 
med undervisning eller bedömning av matematik. Denna personalgrupp möter 
eleven främst på individnivå, både då svårigheter har uppstått men också i andra 
sammanhang: individuella möten, hälsosamtal och informationsmöten. 

Gruppen rektorer utgörs av personal med rektorsfunktioner på skolornas 
ledningsnivå. Rektor har enligt skolans styrdokument ett övergripande ansvar då 
elever riskerar att inte nå målen, men har också en roll som pedagogisk ledare. 
Rektors ansvarsområden har därmed koppling till både skolnivå, gruppnivå och 
individnivå och rektorers erfarenheter och reflektioner av matematiksvårigheter 
var därför av intresse då de kopplar till skolans alla tre nivåer.  

4.4.2 Metodtriangulering 
En vanlig tolkning av begreppet metodtriangulering är att trianguleringen utgör 
en  kombination av olika typer av metoder vid insamlingen av data (Johannessen, 
2003; Svensson & Starrin, 2003). Jag har istället utgått ifrån Denzin och Lincolns 
(2011) tolkning som delar in metodtriangulering i två olika typer där den ena 
typen innebär att metoderna varierar och den andra typen innebär att olika 
varianter inom en och samma metod används. Jag valde  den sistnämnda: en 
enda metod (intervju) men där triangulering skedde genom att intervjuernas 
frågor varierades utifrån olika ingångar men med avsikten att belysa samma 
fenomen (Svensson & Starrin, 2003).  Mitt syfte att använda en triangulering 
inom metoden var inte för att finna en objektiv sanning, utan för att erhålla djup 
och bredd för att på så vis göra resultaten mer trovärdiga (Cohen et al., 2007; 
Denzin & Lincoln, 2011). 

4.5 Analys 
Jag har i denna studie använt mig av tematisk innehållsanalys och ett stort fokus 
har legat på den tolkade meningen som framkommer i materialet (Braun & 
Clarke, 2006; Cohen et al., 2018; Guest, 2012). I den tolkande analysprocessen 
var mitt arbete iterativt:  Det empiriska materialet gicks igenom i flera omgångar 
tills analysresultatet var väl underbyggt, tolkningarna kunde prövas och 
slutsatserna verifieras (Guest, 2012; Hjerm, Lindgren, & Nilsson, 2014). För att 
får ett överskådligt material genomfördes efter transkriberingen först ett urval av 
meningsbärande enheter, därefter kodning samt kategorisering. De kategorier 
som identifierades ha relevans för licentiatavhandlingens syfte benämndes 
aspekter. Dessa aspekter analyserades sedan utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Analysen av aspekterna genomfördes i flera steg som har olika 
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koppling till varandra, vilket schematiskt framgår av figur 2 nedan. I det följande 
beskriver jag tillvägagångssätt och redogör för de ställningstaganden och val som 
gjorts under processens gång för att ge läsaren möjlighet att bedöma trovärdighet 
och tillförlitlighet i de resultat som senare presenteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Schematisk bild över analysernas inbördes förhållande  

4.5.1 Initial kodning till meningsbärande enheter 
Arbetet i denna inledande fas inleddes med en initial kodning då jag systematiskt 
gick igenom det transkriberade materialet, med avsikten att välja ut meningar, 
uttryck, fraser och ord som innehöll beskrivningar med relevans för 
licentiatavhandlingens syfte och frågeställningar, så kallade meningsbärande 
enheter (Graneheim & Lundman, 2004; Hjerm et al., 2014; Olsson, 2011). Utifrån 
det socialkonstruktionistiska synsättet som ligger till grund för studien valde jag 
att betrakta meningsbärande enheter som en social konstruktion (Burr, 2015) 
med utgångspunkten att ett uttalande kan innehålla en eller flera 
betydelsebärande enheter med olika betydelser. Jag sökte i textmaterialet efter 
beskrivningar av svårigheter, beskrivningar av orsaker till svårigheter såväl som 
beskrivningar av elever som nått måluppfyllelse respektive inte nått 
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måluppfyllelse. I informanternas berättelser fokuserade jag även på hinder, 
utmaningar såväl som framgångsfaktorer med koppling till matematikkursen 
Ma1a, samt tal om betyg och prov. Figur 3 nedan, visar urvalskriterierna vid 
operationaliseringsprocessen från transkriberad intervju till meningsbärande 
enhet. Ett uttalande kunde innehålla en eller flera meningsbärande enheter (för 
exempel på hur ett uttalande kan delas i flera meningsbärande enheter, se figur 7 
nedan). Innehåll i det empiriska materialet som inte beskrev något av 
ovanstående valdes bort. För att organisera och strukturera det transkriberade 
materialet användes dataprogrammet N’vivo (QSR International, 1999).  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Operationalisering transkriberad intervju till meningsbärande enheter 

4.5.2 Kodning 
I nästa steg kodades varje meningsbärande enhet. Kodningen innebar en 
meningskoncentrering och avsåg i detta steg att ge varje meningsbärande enhet 
en kod som klargjorde dess innebörd. Tillvägagångssättet vid denna 
meningskoncentrering var induktivt utifrån min intention att låta det empiriska 
materialet driva analysen med avsikten att erhålla en rikare och fylligare 
beskrivning (Braun & Clarke, 2006). Kodningen genomfördes dels ur ett 
semantiskt perspektiv (utgångspunkt i nyckelord), dels ur ett latent perspektiv 
(tolkningar av underliggande innebörd) (Olsson, 2011). Vid kodningen utifrån 
den semantiska nivån fokuserade jag på vad som direkt uttrycktes i det empiriska 
materialet, det som var tydligt, synligt och uppenbart. Jag sökte efter nyckelord 
och ofta kodades materialet deskriptivt, vilket innebar att de termer som 
informanten själv använde lyftes ut till aktuell kod. Kodningen på den latenta 
nivån handlade om att identifiera innebörder genom att jag i texten letade efter 
betydelser utöver vad informanten sagt, en tolkning av det som ligger bakom 
orden. Jag sökte då efter beskrivningar, antydningar, bilder och metaforer. Figur 
4 nedan, visar kodningskriterierna vid operationaliseringsprocessen från 
meningsbärande enhet till koder. 
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Figur 4. Operationalisering meningsbärande enheter till koder 

Följande två exempel får vara modell för hur text kodades utifrån nyckelord, på 
den semantiska nivån (citat 1) och utifrån antydningar, på den latenta nivån (citat 
2): 

Citat 1 (pedagog): ”… ja, men jag tror det (nationella provet) är viktigt för elever 
också. Det är lite grann….. som om jag läser för körkortet…så kommer nåt 
sen…..Då har jag klarat kursen”. Nyckelord som valdes ut ur citatet var:  
nationella provet, viktigt, körkortet, vilka genererade följande kod utifrån 
semantisk nivå: Nationella provet viktigt, som ett körkortsprov. 

Citat 2 (pedagog): ”Jag säger till eleverna; Ni kommer att klara nationella 
provet…Ni kommer klara det om ni jobbar så här. Jag försöker liksom ta bort 
udden av det men det är ju ändå där…..” Antydningar som valdes var:  det är 
viktigt att klara nationella provet; läraren peppar eleverna; ”ta bort udden” 
indikerar att nationella provet ger negativa känslor som läraren försöker döva. 
Utifrån antydningarna skapades följande kod utifrån latent nivå: Nationella 
provet skapar olustkänslor. 

För att inte mångfalden av innebörder i ett uttalande skulle reduceras till att bara 
fångas av en enskild kod (Kvale et al., 2014) valde jag att i enlighet med Hjerm 
och kollegor (2014) se uppsättningen av koder likt ett raster, en abstrakt struktur 
över materialet som helhet där ett och samma uttryck kan kodas in under flera 
olika koder:  Ett uttalande måste inte enbart kodas till en kod, utan om ett 
uttalande upplevs passa in under flera, ska det helt enkelt kodas in under alla 
relevanta koder. Att data kodats in under mer än en kod är ett bevis på att 
materialet innehåller stora delar intressant information, liksom att 
kodningsproceduren har utförts på ett noggrant sätt (Hjerm et al., 2014). 

För att kontrollera analysinstrumentets tydlighet genomfördes i denna fas av 
processen en ny kodning av det empiriska materialet med syfte att kontrollera 
utfallet (Bergström & Boreus, 2012). Att på detta sätt genomföra dubbelkodning 
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är en metod då en ensam person arbetar med kodningen i en innehållsanalys. 
Syftet är att kontrollera intrasubjektiviteten, det vill säga hur kodningarna av 
samma material överensstämmer vid olika tillfällen (Bergström & Boreus, 2012).  
Inga stora skillnader framkom mer än att benämningen av vissa koder förändrats 
något samt att under några koder kunde antalet insorterade citat skilja med en 
eller ett par utsagor. Där dessa skillnader framkom, lästes de meningsbärande 
enheterna på nytt och nya beslut fattades om hur utsagan skulle sorteras. Oftast 
handlade det om att jag vid den andra genomläsningen tolkat in ytterligare någon 
nyans på den latenta nivån och därför sorterat in en och samma utsaga under två 
eller ibland flera koder (Hjerm et al., 2014). 

4.5.3 Kategorisering 
Kodningsproceduren gav en mängd koder som grupperades till kategorier utifrån 
ord som indikerade gemensamt innehåll. Indikatorer för sortering till en viss 
kategori kunde vara koder med koppling till samma område/sfär till exempel 
elevers ”inre”; läraren i förhållande till eleven; roll och identitet; undervisning. 
Figur 5 nedan, visar indikatorer för sortering av koder till kategorier.  

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Operationalisering koder till kategorier 

Nedan ges exempel på kategoriseringen. Exemplen visar två olika koder som vid 
kategoriseringsfasen grupperades till kategorin: hitta sin roll och identitet utifrån 
gemensamma innebörder med koppling till grupp och identitet (kursiv stil anger 
nyckelord som användes vid den tidigare kodningen). 

Citat 1 (elevhälsa): ”Man kanske kommer till en helt ny klass, det är ju väldigt 
vanligt, du kanske kommer till en klass där hälften redan känner varandra. Du 
kanske inte vill visa dig svag det första du gör och gå och tala om att jag har det 
och det problemet – alltså försöker man ju kämpa sig framåt så gott det går…det 
är ju jättevanligt”. Denna utsaga kodades som elever vill inte avvika och 
grupperades sedan till kategorin: hitta sin roll och identitet.  
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Citat 2 (pedagog) ”Men en individ i den här gruppen blir en del av gruppen och 
jag måste undervisa på ett visst sätt… eleven är en del i sitt sammanhang”. Denna 
utsaga kodades gruppen är viktig och grupperades sedan till kategorin hitta sin 
roll och identitet.  

Alla kategorier var inte relevanta för licentiatavhandlingens syfte och därför 
gjordes ett urval: För att hålla mig nära det empiriska materialet återvände jag då 
till originalcitaten (Braun & Clarke, 2006; Kvale et al., 2014) och kategorier som 
inte indikerade infallsvinklar med tydlig koppling till studiens syfte och 
forskningsfrågor plockades bort. Ett exempel på en kategori som plockades bort 
är kategorin: beskrivning av kursen, som återfinns i exemplet i figur 7, nedan. 
Återstående kategorier gavs benämningen aspekter.  Aspekterna var mer 
abstrakta än de ursprungliga koderna (Braun & Clarke, 2006; Hjerm et al., 2014). 
Dessa aspekter blev sedan underlaget för den mer specifika analysen utifrån 
licentiatavhandlingens syfte och forskningsfrågor (se Analys 1, figur 2). 

4.5.4 Tematisering 
I nästa steg av analysprocessens mer specifika analys studerade jag aspekterna 
och formulerade teman där kategorierna sattes samman i en summerande 
struktur, som jag benämnde aspektgrupper. Arbetet under denna fas bestod av 
ett stort antal genomläsningar och fokus låg på att identifiera och beskriva 
mönster i det latenta innehållet (Graneheim & Lundman, 2004; Hjerm et.al, 
2014; Olsson, 2011). Avsikten var att åstadkomma en sammantagen bild av 
aspekter, bakomliggande orsaker och karaktäriserande drag utifrån min 
licentiatavhandlings syfte (Analys 2, figur 2, ovan). Mönster som identifierades 
var till exempel att flera aspekter föreföll känslopräglade, andra aspekter sågs ha 
nära koppling till undervisningssituationen liksom att ytterligare andra aspekter 
tycktes koppla mot högre nivåer i skolorganisationen. Figur 6 nedan, visar 
kriterier för tematiseringen från kategorier till teman. 

 

 

 

 

Figur 6. Operationalisering från kategorier till teman 

4.5.5 Från utsaga till tema 
För att konkretisera processen under analysfasens olika delar och tydliggöra det 
analysverktyg som blev resultatet av de avvägningar och de motiveringar som 
gjordes, ges nedan exempel på urvalsproceduren för meningsbärande enheter, 
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kodningsprocessen och den efterföljande sorteringen i kategorier samt 
indelningen i teman. Här beskriver jag också vilka kriterier jag använde för 
urvalet av meningsbärande enheter samt för att generera koderna liksom vilka 
indikatorer jag valde för att sedan gruppera koderna i kategorier, det vill säga 
vilka kriterier jag ansåg skulle vara uppfyllda för att utsagan skulle kunna anses 
passa in i kategorin. Figur 7 nedan, ger en schematisk bild över processen från 
utsaga till tema. Exemplet, liksom beskrivningen som följer utgår från följande 
citat: 

Citat (pedagog): ”Men när det kommer till kritan så har jag än inte mött en elev 
som vill misslyckas. När det väl kommer till kritan då vill alla ha minst ett E och 
kan jag få tag i det, och få tag i det drivet…då ska det mycket till att misslyckas 
men det är en lång vandring ibland.” 

Figur 7. Exempel på analysprocessen från utsaga till tema 

Citatet ovan bestämdes i den initiala kodningen utgöra en meningsbärande enhet 
då den kopplade till kriterierna: tal om måluppfyllelse och betyg. Utsagan 
kodades sedan utifrån nyckelorden: vill inte misslyckas och alla vill ha minst ett 
E till två koder: alla vill lyckas och alla vill nå ett godkänt betyg. Dessa båda 
koder innehöll verbet vill och visade på vilja och inställning som utgjorde en av 
kriterierna för sortering i kategorin: elevers inställning och attityd.  

Fortsättningen på samma mening: ”och kan jag få tag i det, och få tag i det 
drivet…då ska det mycket till att misslyckas men det är en lång vandring ibland” 
valdes att utgöra en meningsbärande enhet då den kopplar till tal om 
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måluppfyllelse/misslyckande: att misslyckas. I utsagan identifierades sedan 
nyckelord samt centralt budskap: driv och få tag i det drivet som tolkades utifrån 
sitt latenta innehåll till koderna elever har ett driv och lärarens inställning. 
Dessa koder sorterades sedan till två olika kategorier: Koden elever har ett driv 
sorterades till kategorin   elevers inställning och attityd   utifrån att 
nyckelbegreppet uttrycker en ”inre” mekanism. Koden lärarens inställning 
sorterades till kategorin relation till elever då den handlar om läraren i 
förhållande till eleverna. 

Samma utsaga uttrycker också en beskrivning av matematikkursen: ”det ska 
mycket till för att misslyckas” som tolkades semantiskt – att kursen inte är 
omöjlig att klara - och utsagan kodades därför under koden Ma1a är möjlig att 
klara och sorterades sedan under kategorin: beskrivning av kursen, en kategori 
som i någon mening ansågs vara relevant för licentiatavhandlingen men som 
sedan bedömdes inte ha med syftet att göra och därför valdes bort. 

4.5.6 Kvantitativa reflektioner 
Under den kvalitativa analysprocessen som beskrivits ovan, uppmärksammade 
jag vissa delar som var av kvantitativ art, vilket föranledde att jag beslutade mig 
för att även titta på materialet utifrån en kvantitativ ansats. Så här långt i 
analysprocessen hade synen på mitt empiriska datamaterial varit primärt 
kvalitativ, med intresset i första hand på innehållet i deltagarnas utsagor, snarare 
än att mäta hur ofta något framkom eller hur många som uttryckte något. Genom 
en kombination av kvalitativ och kvantitativ analys såg jag nu ytterligare en 
möjlighet att upptäcka mönster och samband i materialet (Hjerm et al., 2014). 
Eftersom kodning och kategorisering gjordes utifrån varje informantgrupp 
(pedagoger/elevhälsa/rektorer) kunde jag urskilja likheter och skillnader inom 
och mellan grupperna som gav ytterligare en nyans till analysen gällande 
aspekters utbredning liksom fördelning mellan professionsgrupperna.  

Tanken bakom att räkna något är i allmänhet att ju högre frekvens desto viktigare 
är fenomenet, vilket ju inte alltid stämmer, och som inte heller var mitt syfte. Jag 
hade inte för avsikt att presentera en statistisk analys utan min intension var att 
på detta sätt se på materialet utifrån ett annat perspektiv. Bergström och Boreus 
(2012) menar att avancerade statistiska analyser förutsätter att kodningen har 
planerats så att detta är möjligt, men hävdar också att även enkla kvantitativa 
analyser kan ge intressant information.  

När hela datamaterialet var bearbetat på det sätt som beskrivits ovan, från initial 
kodning till tematisering, studerade jag de kategorier och teman som skapats och 
räknade fram frekvenser, det vill säga hur många meningsbärande enheter som 
samlats under respektive aspekt och respektive tema. Några av aspekterna visade 
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sig ha samlat ett stort antal meningsbärande enheter, ett mönster som valdes att 
lyftas fram i resultatet genom beskrivningar som ”dominerar”, ”central” och 
”utgör en stor del”.  

Hur många informanter inom varje personalgrupp som omtalade vissa aspekter 
undersöktes också. Kvantitativa beskrivningar i texten blev till exempel ”alla 
pedagoger” eller ”alla ur elevhälsan”. Då en aspekt samlade meningsbärande 
enheter från hälften eller fler än hälften av informanterna i en viss personalgrupp 
valde jag att beskriva detta med ”flera”, ”flertalet” samt ”en majoritet av”. 
Uttalanden från färre än hälften beskrevs med ”några”. Skillnader som framkom 
under analysprocessen var även att vissa aspekter omtalades av alla informanter 
i personalgruppen medan vissa aspekter omnämndes av endast en informant.  
Trots att studiens syfte inte främst är att jämföra de olika skolaktörernas svar har 
jag ändå valt att i vissa delar redovisa detta i resultatet då det ger ytterligare en 
dimension av det studerade fenomenet. Jag undersökte även hur uttalanden 
fördelade sig mellan personalgrupperna, vilket i resultatdelen formuleras i 
uttrycks som exempelvis ”alla informantgrupper” eller ”omtalas främst av 
elevhälsa och rektorer”. 

4.5.7 Kontrastering 
Denna licentiatavhandlings övergripande syfte är att bidra med kunskap om 
skolpersonals uppfattningar om vad som påverkar yrkeselevers möjlighet till 
måluppfyllelse i matematikkursen, Ma1a. Syftet med studien är också att bidra 
med en sammantagen bild av flera olika skolaktörers syn på vad som har 
påverkan på måluppfyllelsen. För att åstadkomma en sammantagen bild gjordes 
en kontrastering mellan informantgrupperna (Analys 3, figur 2, ovan). Att göra 
en kontrastering innebär att objekt eller grupper ställs i kontrast till varandra 
med syftet att upptäcka likheter, skillnader eller motsatser. En kontrasterande 
studie skiljer sig därmed från en jämförande studie där syftet är att studera flera 
grupper utifrån en likhetsgranskning, med målet att peka ut det unika i de olika 
fallen (Johannessen, 2003). Valet att tillämpa ett kontrasterande analysarbete 
bottnar i min syn på perspektivisering, inspirerad av socialkonstruktionistisk 
teoribildning som beskrivits tidigare i denna licentiatavhandling (se avsnitt 
3.1.2). Genom kontrasteringen såg jag möjlighet till en vidgad bild och ökad 
förståelse för det undersökta fenomenets komplexitet, då kontrastering kan 
innebära att delar framträder med större tydlighet (Vinterek, 2006). Jag såg 
också att kontrasteringen kunde öppna upp för djupare analyser (Bryman, 2012). 
Kontrasteringen innebar att utgångspunkten blev pedagogernas utsagor mot 
vilken elevhälsans och rektorernas uttalanden kontrasterades. De likheter, 
skillnader och motsatser som framkom mellan de olika informantgrupperna 
beskrivs i resultatkapitlet (kap 5). 
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För att tydliggöra och exemplifiera redovisas utsagor ur det transkriberade 
resultatet i resultatkapitlet som följer. Jag använder mig då av både längre och 
kortare utsagor. Alla citat har markerats med citattecken följt av en bokstav med 
efterföljande siffra där P står för pedagog, EH står för elevhälsa och R står för 
rektor. Mig själv benämner jag som intervjuare (I) i de fall längre 
samtalssekvenser redovisas. Vid några tillfällen har jag i det redovisade resultatet 
infogat parenteser ( ) i citat. Text inom dessa parenteser är tillägg gjorda av mig 
med syfte att öka läsarens förståelse av utsagan. I både citat och citatblock kan 
/…/ finnas som en markering att ord, meningar eller delar av meningar har tagits 
bort. Oftast är anledningen upprepningar eller liknande som gör citatet svårläst. 
Då /…/ används med efterföljande parentes ( ) har jag valt att ta bort namn på 
elev, personal liksom benämningar på olika typer av lokaler eller möten. Inom 
parentesen finns istället mina benämningar. Avsikten är att garantera 
deltagarnas anonymitet. 

4.6 Etiska överväganden 
I all forskning där enskilda individers berättelser fokuseras är det av största vikt 
att förhålla sig till gällande etiska principer. En ansökan om etikprövning gjordes 
hos etikprövningsmyndigheten inför forskningsprojektets genomförande. 
Etikprövningen gällde främst projektets andra del (kommande 
doktorsavhandling) då elevers röster står i fokus, men även den del som ligger till 
grund för denna licentiatavhandling prövades. Forskningsprojektet godkändes i 
sin helhet. Jag har i arbetet med studien tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska 
forskningsprinciper (2017) på följande sätt: Informationskravet har tillgodosetts 
genom att alla informanter informerats om studiens övergripande syfte och dess 
bakgrund. Jag informerade alla informanter om att deltagandet var frivilligt samt 
om möjligheten att när som helst avbryta (samtyckeskravet). I denna 
licentiatavhandling har skolor och personer avidentifierats för att så långt som 
möjligt anonymisera (konfidentialitetskravet). Data kommer heller inte 
användas för annat syfte än i forskningssyfte (nyttjandekravet).  

Jag har i resultatredovisningen valt att inte särskilja lärare eller speciallärare utan 
använder mig istället av benämningen pedagoger. På samma sätt har jag valt att 
inte särskilja informanterna i gruppen elevhälsa utifrån profession och uppdrag. 
Av beskrivningarna i resultatet framgår därför inte om utsagan kommer från 
skolkurator, skolsköterska eller SYV, utan den samlande benämningen elevhälsa 
används. Ovanstående val av samlande benämningar har en etisk dimension då 
jag med hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017) på detta sätt 
tillgodoser att speciallärare respektive matematiklärare liksom skolkurator, 
skolsköterska respektive SYV inte kan särskiljas eller identifieras. Också mitt val 
att vid transkriberingen formulera informanternas talspråk till skriftlig form 
genom att inte återge personliga uttryck (dialekt, upprepningar mm) kopplar till 
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konfidentialitetskravet. I nästkommande kapitel kommer empirin att redovisas 
och för att göra redovisningen tydlig och levande använder jag mig av citat. 
Dialektala liksom personliga uttryck skulle möjligen kunna avslöja 
informanternas identiteter och med anledning av att de lovats att inte kunna bli 
igenkända valde jag denna transkriberingsmodell.  

4.7 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuterar jag studiens kvalitet, dess tillförlitlighet (reliabilitet) 
såväl som giltighet (validitet) och presenterar faktorer som jag anser har syftat 
till att höja tillförlitligheten i det föreliggande arbetet. 

Denna studie har sitt ursprung inom den kvalitativa forskningen, inte på grund 
av de datainsamlingsmetoder jag använt, utan genom sitt fokus på 
informanternas perspektiv och beskrivningar (Alvesson & Sköldberg, 2008; 
Åsberg, 2000). Larsson (2005) menar att kvalitativ ansats handlar om att gestalta 
och karaktärisera och beskriver kvalitativ metod som en ”systematiserad kunskap 
om hur man går tillväga för att gestalta beskaffenheten hos något” (Larsson, 
2005, s 2). För att analysera ett vetenskapligt arbetes kvalitet använder Larsson 
(2005) begreppet ”intern logik” (s 7) som innebär att forskningsfrågor, 
datainsamling och analystekniker utgör en helhet där även forskarens 
antaganden om det studerade fenomenet såväl som hur forskningen bedrivits ska 
räknas in. Jag har i både forskningsprojektet och arbetet med denna 
licentiatavhandling strävat efter att åstadkomma en sådan intern logik. Detta har 
gjorts dels genom att redogöra för teoretiska perspektiv bakom mina antaganden, 
dels genom studiens design samt dels genom licentiatavhandlingens upplägg. Jag 
har försökt fånga helheten genom att förhålla mig till de tre personalgrupperna, 
pedagoger, elevhälsopersonal och rektorer i urvalet av informanter såväl som i 
presentationen av resultatet. Trianguleringen av data från tre av skolans 
professioner har bidragit till att fånga helheten i de studerade praktikerna. 

I all forskning är det nödvändigt att överväga den egna forskarrollen och hur den 
har påverkat forskningsprocessen. Mina funderingar i detta avseende har bland 
annat gällt hur jag skulle hantera min förförståelse utifrån det faktum att jag själv 
har en bakgrund i skolans värld som lärare och specialpedagog och hur detta kan 
påverka studien. En sådan ”perspektivmedvetenhet” (Larsson, 2005, s 3) är 
nödvändig för en studies kvalitet. Att tillhöra samma verksamhetsområde som de 
personer jag intervjuar har både fördelar och nackdelar. Jag delar både språk och 
gemensam förståelse med mina informanter och är förtrogen med det område 
som ska beforskas, något som kan vara en fördel och som bidrar till uppriktiga 
beskrivningar. Samtidigt måste jag som forskare också vara medveten om risken 
för bias, det vill säga att informanterna säger det som de förmodar att jag som 
forskare vill höra. Genom mitt val av semistrukturerade intervjusamtal, där 
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informanterna gavs möjlighet att fritt reflektera och berätta utifrån sina 
erfarenheter, utan styrning från en mängd intervjufrågor, minskade denna risk.  
Ytterligare en risk med att tillhöra samma verksamhetsområde är att 
beskrivningar och fenomen som framkommer i intervjusamtalen tas för givet och 
inte uppmärksammas av mig. Denna risk har jag i föreliggande arbete försökt 
eliminera genom att efter avslutad intervju efterfråga möjligheten att återkomma 
med uppföljande frågor. Alla informanter gav sitt medgivande till detta och denna 
möjlighet har jag använt vid flera tillfällen under analysfasen.  

Min utgångspunkt har under hela arbetet med studien varit att skolans 
verksamhet är komplex liksom att alla elever är individer med olika 
förutsättningar och behov. Därför har aspekter som beskrivits av endast en 
informant fått sin plats i resultatbeskrivningen på samma sätt som aspekter som 
lyfts av flera. Det mindre förekommande är minst lika viktigt som det ofta 
förekommande i arbetet med elever i svårigheter vilket motiverar att det 
kvalitativa perspektivet fick bli det övervägande. Bergsten och Boreus (2012) 
menar att det outtalade kan vara mycket viktigt och att outtalade förutsättningar 
kan styra samhällsdebatten: Att något omnämns i ringa omfattning kan dels vara 
att det inte är viktigt eller inte utgör någons åsikt, men kan också bero på att det 
tillhör det självklara som just därför inte behöver sägas (Bergström & Boreus, 
2012).  

Att tillämpa en triangulerande ansats i analysprocessen, med analysmetoder av 
både kvalitativ och kvantitativ art, har gett mig möjligheter att fånga in ytterligare 
en nyans till den sammantagna bilden av skolpersonalens uppfattningar och 
innebar möjligheter att utifrån en annan horisont fånga fler nyanser av de 
aspekter som framkom vid den kvalitativa analysen. En sådan 
analystriangulering ser jag både styrker men också utvecklar resultatet genom att 
leda till en större bredd och nya viktiga insikter (Hjerm et al., 2014). Hade jag 
däremot valt att bara använda mig av en kvantitativ textanalys hade jag troligen 
inte fått fram tillräckligt av den bredd och det djup jag önskade för att kunna 
besvara mina forskningsfrågor. I mitt arbete ser jag hur den tolkande tematiska 
innehållsanalysen och den kvantitativ analysen kompletterar varandra. 

Ett kriterium för god kvalitet vad gäller resultatframställningen i en kvalitativ 
studie är ”innebördsrikedom” som ger tolkningen en större precision (Larsson, 
2005, s 11). Redan i valet av forskningsdesign syns min strävan efter 
innebördsrikedom då jag valde att inte bara ta del av pedagogers syn på 
yrkeselevers måluppfyllelse, utan valde att även låta andra skolaktörer komma 
till tals - skolaktörer som vanligtvis inte förknippas med matematikämnet. Min 
förhoppning är att jag på detta sätt nådde en bredare och mer informationsrik 
bild av aspekter med påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse. För att nå 
informationsrikedom har jag dessutom i resultatbeskrivningen strävat efter att i 
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så stor omfattning som möjligt använda mig av informanternas ord och 
formuleringar genom att väva in både kortare ord och uttryck, såväl som längre 
utsagor i texten.   

Det är dock på sin plats att här reflektera över de tre informantgruppernas 
homogenitet och huruvida uttalanden från enskilda informanter, som i resultatet 
beskrivs komma från pedagoger eller elevhälsa respektive rektorer, kan sägas 
karaktärisera just den personalgruppen. Min indelning i de tre 
personalgrupperna pedagoger, elevhälsa och rektorer bygger på de roller som de 
olika skolaktörerna har i mötet med yrkeselever i matematiksvårigheter, samt på 
vilken nivå i skolorganisationen skolpersonalen främst har sitt uppdrag. En sådan 
indelning ger visserligen respektive informantgrupp en viss homogenitet som i 
vissa fall skulle kunna karaktärisera enstaka uttalanden som varande hela 
personalgruppens åsikt. Utgångspunkten är dock inte att personalgrupperna är 
homogena i den bemärkelsen utan givetvis finns en heterogenitet inom varje 
informantgrupp beträffande åsikter och beskrivningar.   

Syftet med studiens tre informantgrupper är således inte att föra fram en 
karaktäristisk bild av respektive personalgrupp, utan syftet är att lyfta fram 
skolans verksamhet som ett system där alla aktörer ingår som en naturlig del även 
då det gäller specifika frågor, som exempelvis matematiksvårigheter. Det innebär 
att det som i den kommande resultatdelen beskrivs som ett uttalande från en viss 
personalgrupp, är således ett uttalande som uttrycks inom just denna 
informantgrupp, utan att för den skull innebära att alla informanter inom den 
gruppen har den åsikten eller den erfarenheten. På det sättet vill jag bidra med 
en sammantagen bild av flera skolaktörers uppfattningar, där även sådan 
personal som vanligtvis inte förknippas med matematikundervisningen, ingår 
som en naturlig del. 

4.7.1 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
En studies tillförlitlighet och giltighet innebär huruvida erhållna resultat kan 
anses vara giltiga och korrekta. Som forskare är det därför av stor vikt att 
noggrant redovisa för processen från datainsamling till färdig text har gått till 
(Hallin, 2018). För att säkra tillförlitligheten i föreliggande licentiatavhandling 
har jag valt att noggrant beskriva de val jag gjort samt tydliggjort kriterier för 
urval och tillvägagångssätt såväl som tolkningar vid både transkribering, 
kodning, kategorisering och analys. Även analysens teoretiska position och 
utgångsläge har klargjorts på ett tydligt sätt genom att jag beskrivit mina 
epistemologiska antaganden. Att på det sättet synliggöra de val och beslut som 
gjorts i studiens olika faser, stärker studiens tillförlitlighet (Braun & Clarke, 
2006; Merriam, 1994; Svensson & Starrin, 2003).  
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Tillförlitligheten stärks också av den triangulering som genomförts under  
datainsamlingsfasen (Denzin & Lincoln, 2011; Olsson, 2011). Att jag 
kontrollerade intrasubjektiviteten, med hjälp av dubbelkodning kan ytterligare 
tänkas höja studiens tillförlitlighet (Bergström & Boreus, 2012).   
Dubbelkodningen visade visserligen att det kan vara svårt att koda uttalanden 
exakt lika, men visade också på att huvudkodningen och efterkodningen stämde 
relativt väl överens, så när som på några meningsbärande enheter, något som bör 
indikera att intersubjektiviteten varit tillfredsställande för studien. Jag har 
strävat efter god transparens i analysen genom att så utförligt som möjligt 
beskriva operationaliseringsprocessens olika steg och faser. Transparensen har 
ytterligare förstärkts i och med tydliga återkopplingar till analysens 
tematiseringsfas då innehållet i resultatkapitlet presenteras utifrån de teman/ 
aspektgrupper som identifierades. 

Svensson och Starrin (2003) menar att tillförlitlighet i en kvalitativ studie är nära 
sammanflätat med giltighetsbegreppet eftersom tillförlitligheten inte kan 
bedömas utan att frågans giltighet bedömts. Giltigheten innefattar en kontroll av 
studiens trovärdighet och handlar dels om de erhållna resultatens giltighet, dels 
om giltigheten i studiens design liksom i dess mätinstrument (Cohen et al.,2018; 
Kvale, 1989). Jag har strävat efter att uppnå giltighet i resultatet genom att 
explicit redogöra för de egna utgångspunkterna, underliggande antaganden 
liksom epistemologiska och teoretiska perspektiv som jag som forskare haft med 
mig in i undersökningen, såväl som min position i förhållande till det studerade 
fenomenet (Merriam, 1994). I analysprocessen var mitt utgångsläge att förhålla 
mig öppen utan några på förhand bestämda kategorier. Tanken var att låta 
empirin tala. Dock är jag väl medveten om att analys- och 
kategoriseringsprocessen är en produkt av min förförståelse som bland annat 
grundar sig i mitt tidigare uppdrag som lärare och specialpedagog inom skolan. 
Analysprocessen kan därför inte kallas renodlat datastyrd. 

Giltigheten handlar om hur pass väl en studie mäter det som är avsett att mätas  
och en studie anses ha hög giltighet om forskaren lyckats mäta vad som var avsett 
att mätas samt kunnat dra korrekta slutsatser från resultatet (Svensson & Starrin, 
2003; Kvale et al., 2014). Merriam (1994) tydliggör att så kallad ”horisontell 
granskning och kritik” (s 180) är ett sätt att öka en studies giltighet. Horisontell 
granskning innebär att kollegor ger kommentarer och synpunkter på resultaten 
allteftersom de tillkommer. Att diskutera studien med andra har under hela 
arbetet varit en metod för att stärka och upprätthålla studiens kvalitet. Både 
design och innehållet i studien har diskuterats med kollegor i den 
matematikdidaktiska forskargruppen, såväl som med kollegor på forskarskolan 
liksom i olika forum för Umeå universitets specialpedagogiska forskningsgrupp. 
Idéer som skapats under analys- och tolkningsprocessen har processats vid ett 
flertal forskningsseminarier, en slags triangulering som tillfört nya perspektiv. 
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Studien har även behandlats vid flertalet seminarier samt presenterats vid 
konferenser. Att på detta sätt diskutera en studie ingående under arbetets gång 
har jag sett som en viktig komponent för att licentiatavhandlingen i alla delar ska 
uppnå god kvalitet. I nästa kapitel har det nu blivit dags att inleda presentationen 
av studiens resultat. 
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5. Aspekter med påverkan på 
yrkeselevernas måluppfyllelse i matematik 

I detta kapitel ges en deskriptiv sammanställning av de aspekter som identifierats 
i skolpersonalens beskrivningar av vad som uppfattas påverka yrkeselevernas 
måluppfyllelse i matematik. Här redovisas även bakomliggande orsaker till 
aspekterna som identifierats i beskrivningarna. Resultatet presenteras utifrån de 
övergripande teman som blev tydliga vid analysen av intervjusamtalen. Inom 
varje tema finns flera undergrupper av aspekter som beskrivs under egna 
underrubriker (se figur 8).  

 

  

 

 

 

 

 

Figur 8. Översikt över de teman och undergrupper som sammanfattar skolpersonalens 
beskrivningar av påverkansaspekter på yrkeselevers måluppfyllelse i Ma1a 

I varje avsnitt presenteras först resultatet från analysen av pedagogernas 
intervjusamtal, följt av elevhälsans resultat och därefter rektorernas resultat. 
Ordningsföljden utgår från kontrasteringen som gjordes under analysfasen 
(Analys 3, figur 2) där utgångspunkten var pedagogernas utsagor som mot vilka 
elevhälsans och rektorernas uttalanden kontrasterades. I slutet av varje tema görs 
en kort sammanfattning av det innehåll som belysts. 
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5.1 Ämne och undervisning 
Temat ämne och undervisning belyser aspekter med koppling till Ma1a-kursens 
innehåll liksom aspekter som kopplar till undervisningssituationen, dess 
genomförande såväl som organisering. 

5.1.1 Kunskapsluckor 
Flera av informanterna beskriver att många av yrkeseleverna uppvisar bristande 
förkunskaper då de kommer till gymnasiet och elevers kunskapsluckor kan 
identifieras som en aspekt med påverkan på måluppfyllelsen.  Aspekten uttrycks 
av pedagogerna med ordalydelser som att elever kommer med ”bristande 
förkunskaper” (P5), ”luckor” (P6) eller ”missuppfattningar” (P11). Flera 
pedagoger kopplar orsakerna till elevernas tidigare skolgång och beskrivningen 
”snällbetyg” (P13) återkommer i några av berättelserna. En pedagog uppfattar att 
kunskapsluckorna beror på ”att man lappar över: ’Ja, det gick lite dåligt på 
nationella, men ’du är jätteduktig på lektionen’” (P6), och menar att nationella 
provets resultat inte tas i beaktande vid betygsättningen i årskurs 9. Andra 
beskriver hur elever själva berättat om otaliga lärarbyten under högstadietiden, 
liksom bristfällig enskild undervisning med en elevassistent utanför klassrummet 
som förklaring till sina bristande förkunskaper. Flera av pedagogerna spekulerar 
runt att elever blir mer ”omhuldade på grundskolan” (P6) liksom att de har fått 
”lotsning” (P13) och för mycket hjälp: ”man tänker att de kanske får för mycket 
hjälp så att det inte är deras kunskaper som visar sig när de får betyg” (P5) och 
menar att detta också leder till ”inbyggda eller inlärda svårigheter” (P4). Flera 
upplever att yrkeseleverna har med sig denna ”hjälplöshet” från grundskolan och 
att den kan påverka möjligheterna till måluppfyllelse.  

Ett stort hinder som uttrycks av flertalet pedagoger för att kunna stötta de elever 
som har kunskapsluckor att lyckas med kursen, är brist på tid. Flera upplever sig 
inte ha ”tid att täppa igen hålen de kommer med” (P12).  

Elevhälsans personal har inte någon nära koppling till matematikkursens 
innehåll men lyfter i likhet med pedagogerna en problematik med yrkeselevernas 
svaga förkunskaper i matematik. Flera av elevhälsans informanter beskriver hur 
matematiksvårigheter är ett återkommande innehåll vid möten om 
skolsvårigheter samt vid enskilda elevsamtal där eleverna själva beskriver Ma1a 
som svår hur de upplever sig ha ”för dåliga förkunskaper från högstadiet” 
(EH9/10). Några informanter uttrycker en upplevelse av att ”det är ett stort hopp 
mellan högstadiet och gymnasiet” när det gäller synen på elevers kunskapsnivå 
och menar att ”man behöver titta på hela vägen från lågstadiet och uppåt” 
(EH7/8) för att komma åt problematiken med kunskapsluckor. Flera ur 
elevhälsan beskriver att yrkeseleverna ofta är medvetna om att svårigheterna de 
upplever i Ma1a-kursen kopplar till bristande förkunskaper och att eleverna 
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själva har olika förklaringar till varför kunskapsluckorna uppstått, till exempel att 
de ”fått byta mattelärare många gånger under grundskolan” (EH9). Flera 
informanter beskriver också att yrkeselevernas förklaringar till 
kunskapsluckorna handlar om personliga förhållanden och hur elever berättar att 
de under högstadiet haft stor frånvaro ofta på grund av psykisk ohälsa eller 
problematiska familjeförhållanden, liksom berättelser om hur de under 
högstadietiden inte erbjudits stöd och hjälp. En informant ur elevhälsan 
förtydligar:  ”Det finns elever som inte vill fråga, sådana elever som aldrig ber om 
hjälp. Sådana elever känner att de saknar mycket och pratar också om de 
kunskapsluckor som de inser att de har” (EH7).  

En informant ur elevhälsan använder formuleringen ”snällbetyg” som förklaring 
till yrkeselevers bristande förkunskaper, men flera informanter spekulerar i att 
godkänt slutbetyg kanske ibland inte ges utifrån att eleven nått kunskapsmålen i 
matematik. Flera ur elevhälsan har upplevelsen att slutbetyget istället ges utifrån 
omtanke: ”Men får de nu godkänt då kommer de ju in på det de vill söka” (EH3) 
och menar att lärarens välvilja spelar in. Några informanter kopplar 
”snällbetyget” till felaktig kunskap hos grundskolans personal om vad 
yrkesutbildning på gymnasienivå innebär: ”Det tycker jag man hör mycket vid 
överlämningarna: ’Den här eleven har fått kämpa mycket, men nu, det kommer 
gå kanon, när han får göra sitt – sitt intresse – då kommer det att gå hur bra som 
helst’”(EH1). Citatet refererar till informantens erfarenheter från 
överlämnandekonferenser inför terminsstarten där information om elever 
överförs mellan högstadiet och gymnasieskolan:  Flera i elevhälsan upplever att 
grundskolans lärare ibland har inställningen och synsättet att nu på gymnasiet så 
ska eleven få börja på ett yrkesprogram och därmed är kämpandet med teoretiska 
ämnen, som exempelvis matematik, över.  

Snällbetyg i matematik tas även upp bland rektorerna som beskriver att 
snällbetyg förmodligen förekommer på grundskolan men att det inte torde vara 
något generellt, och om det händer att det sker oavsett ämne. I övrigt är det ingen 
av rektorerna som uppfattar kunskapsluckor som en möjlig aspekt som påverkar 
att yrkeseleverna inte når målen i matematik. I detta avseende skiljer sig 
rektorernas syn från pedagoger och elevhälsa, där snällbetyg liksom bristande 
förkunskaper och kunskapsluckor utgjorde en aspekt som omtalades flera gånger 
under många av intervjusamtalen.  

5.1.2 Koppling till verkligheten 
Matematikämnets abstrakta och teoretiska sida påtalas av en majoritet av 
pedagogerna som en aspekt med negativ påverkan på yrkeselevernas förståelse 
av matematiken och därmed deras möjlighet till måluppfyllelse. Flera påtalar hur 
de upplever att yrkeselever har ett stort behov av att koppla matematiken till 
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verkligheten och hur elever blir hjälpta i sin förståelse genom att i undervisningen 
”göra så att den (matematiken) är lite mer praktiknära” (P5). Vinsten av att 
koppla matematikinnehållet till verkligheten uttrycks i termer som att 
matematikinnehållet då blir ”mera greppbart för eleverna”(P5) och något att 
”knyta an till” (P15). Flera av pedagogernas uttalanden uttrycker nödvändigheten 
att eleverna ”får in det (matematikinnehållet) i sin vardag” (P12) men att 
matematikinnehållet inte bara ska konkretiseras i allmänhet, utan att kopplingen 
bör gälla ”deras verklighet” (P1) då det skapar motivation: Genom att knyta till 
”något som finns nära” (P15) blir resultatet att ”de känner igen sig, och det lockar 
dem lite” (P15). Kopplingen till en verklighet som finns nära yrkeseleverna 
beskrivs av flera pedagoger inte bara som en nyckel till snabbare förståelse utan 
också som en möjlighet till bättre förståelse av matematikens innehåll. Det kan 
skapa engagemang och delaktighet hos eleven, liksom motivation: ”Att få med 
eleven… att eleven ser att bitarna hänger ihop… att eleven ser nyttan och känner 
att hon är med i ett sammanhang” (P12).  

Inte bara kopplingen till elevers verklighet och vardag i 
matematikundervisningen tas upp av pedagogerna som en påverkansaspekt på 
måluppfyllelsen; även en koppling till det valda yrket anser flera av pedagogerna 
vara av stor vikt. Intervjusamtalen med pedagogerna pekar på att det hos flertalet 
finns en medvetenhet om kopplingen mellan skolmatematiken och nyttan i det 
kommande yrket. Samtidigt framkommer en bild av att eleverna som befinner sig 
i svårigheter och risk att inte nå målen inte alltid har den uppfattningen, något 
som flera pedagoger uppfattar kan påverka måluppfyllelsen: ”Det är kanske inte 
självklart att när man tar fram tumstocken när man ska göra en vinkel på 
takstolarna att det är matte det man gör” (P6).  

Brist på tid är det mest omtalade hindret för att i större utsträckning arbeta med 
verklighetsanknuten matematik bland pedagogerna. För att kunna koppla till 
yrkeselevernas kommande yrkesutövning uttrycks att pedagogerna behöver” 
sätta sig in i yrket” (P14) samt ”jobba fram material” (P6). En önskan som flera 
av pedagogerna lyfter, är utökad samverkan med yrkeslärare för att ”integrera 
matten mer i karaktärsämnena” (P14).  

Trots att elevhälsan inte alls är involverade i matematiken som ämne lyfts 
kopplingen till elevernas kommande yrke som en viktig aspekt för att elever ska 
lyckas med kursen, flera gånger i intervjusamtalen, om än inte i samma 
omfattning som i pedagogernas beskrivningar. Flera ur elevhälsan uttrycker att 
samverkan mellan ämnen och lärare är nödvändigt för att nå ökad infärgning, 
men också att forum för ett sådant arbetssätt måste organiseras och några menar 
att skolledningens förståelse av behovet spelar roll.  I intervjusamtalen 
framkommer att elevhälsans möten med yrkeselever i risk inte alltför sällan 
handlar om hur matematiken känns svår och abstrakt. Flertalet informanter 
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beskriver att yrkeseleverna behöver se nyttan av matematiken; ”att man ser att 
man också kan använda sin matte i sitt yrke” (EH6), och menar att detta skulle 
skapa motivation för kursen: ”det finns alla möjligheter att använda matematiken 
i vardagen, alltså i praktiskt arbete och diskutera matematik /…/och där kommer 
glädjen” (EH6). Citatet belyser hur en informant beskriver kopplingen mellan 
matematiken och det praktiska liksom kopplingen till ökad motivation, stärkt 
självbild och ett lustfyllt lärande: ”där kommer glädjen”. Just denna koppling till 
det lustfyllda lärandet framkommer inte någonstans i pedagogernas tal, inte 
heller bland rektorerna, men lyfts flera gånger av elevhälsans informanter. Citatet 
ovan lyfter också uppfattningen att yrkeselever i risk bör ges möjligheten att få 
”diskutera matematik”. I ytterligare några av intervjusamtalen med elevhälsan 
framkommer en uppfattning av hur viktigt alternativa metoder liksom alternativa 
bedömningssätt är i arbetet med yrkeselever och matematik.  

Rektorerna lyfter i likhet med pedagogerna kopplingen till det kommande yrket 
som en viktig aspekt för yrkeselever att lyckas med matematiken. Att infärga 
matematikinnehållet med inslag som kopplar med programinriktningen 
uppfattar alla rektorer som en investering som resulterar i ökad motivation. Till 
skillnad från pedagogerna uttrycker ingen av rektorerna att infärgningen skulle 
bidra till ökad förståelse av matematikinnehållet, utan uppfattar infärgning 
enbart som ett steg mot ökad motivation eftersom kopplingen till yrket då 
tydliggörs. Flera av rektorerna utrycker att hinder för infärgning är tidsaspekten, 
gruppsammanslagningar liksom lärares engagemang och företagsamhet.  

I flera av intervjusamtalen framkommer rektorernas syn på yrkeseleverna som 
praktiskt lagda, något som ses som en förklaring till varför de valt ett 
yrkesprogram: ”för de har inte tänkt bli några matematiker” (R5). Flera av 
intervjusamtalen ger också uttryck för uppfattningen att matematik finns i många 
av de yrkeskurser som eleverna möter på sina program: ”Och en del elever de 
kanske inte alls har problem med att räkna där… det är inga problem att göra det 
per automatik, men när det sen står i ett mattetal så förstår man inte kopplingen” 
(R4). Citatet uttrycker en rektors uppfattning hur yrkeselever i risk att inte nå 
målen har svårt att se hur matematikinnehållet hör ihop med verkligheten. Flera 
rektorer menar att yrkeseleverna lyckas bättre i en praktisk kontext: ”och det är 
matte och formler i andra kurser också, men då tänker de inte på det, för då blir 
det så praktiskt och där fungerar det kanske lite bättre än i den vanliga matten” 
(R5). Anledningar till att eleverna lyckas bättre i yrkeskurserna, trots att 
matematik ingår där också är enligt flera av rektorerna dels att eleverna är 
praktiker, dels att de bär med sig erfarenheter och inställningar runt 
matematikämnet som påverkar dem negativt; Sådana inställningar har inte 
eleverna till yrkeskurserna som ju är nya ämnen för dem.  
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5.1.3 Schema, tid och tempo 
Flera pedagoger uttrycker hur schema och tider är en aspekt med påverkan på 
yrkeselevernas möjlighet att nå målen. Långa lektionspass blir en utmaning för 
eleverna och man beskriver att ”efter ungefär 40 minuter brukar fokus försvinna 
för en grupp” (P8). En pedagog uttrycker: ”Jag tror för yrk (yrkeselever) att 
ideallängden är 25 minuter, sen behöver man en paus för att röra sig, få igång 
blodcirkulationen, sen sätta sig 25 minuter intensivt igen” (P9), och beskriver att 
yrkeselever har större behov av att bryta långvarigt stillasittande än elever på 
studieförberedande program.  En annan aspekt är tiden på dagen: Några av 
pedagogerna uttrycker att vissa tider under veckan eller dygnet påverkar 
elevernas ork negativt och menar att en sådan schemaläggning blir en aspekt med 
påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse. Man påtalar också hur dyrbar tid 
försvinner i och med att skolan är stor och salar ligger utspridda i olika 
byggnader: ”och så glömmer du dina grejer och så är det för långt att springa 
tillbaka och hämta /…/Även sådana saker påverkar i det långa loppet om en elev 
lyckas eller inte” (P11). Tid från matematiklektioner försvinner också på grund av 
andra schemabrytande aktiviteter ”föreläsning i aulan”, ”musikal”, ” brandlarm 
då och då”(P8). Ytterligare en vinkling av tid handlar om tiden med koppling till 
innehållet och uttrycks av flera pedagoger med formuleringar som ”högre 
tempo”(P10) och ”hinna igenom”(P8). Denna aspekt överlappar med aspekten 
kunskapsluckor. En pedagog uttrycker: ”För om du ska klara av och hänga med i 
det tempot så måste du ha en grund att stå på så att du inte blir fast för ofta i saker 
som du borde kunna” (P10).  

De aspekter med påverkan på yrkeselevernas måluppfyllelse som framkom under 
intervjusamtalen med pedagogerna med koppling till tid, som redovisats ovan, 
belyses på liknande sätt av några av elevhälsans informanter. 
Elevhälsopersonalen beskriver att lektionslängd, kurstempo samt lektionspassets 
tidpunkt är aspekter som eleverna själva lyfter som påverkansfaktorer på om 
matematiken går bra eller ej.  Tal runt schema, tid och tempo framkommer inte 
alls i samtalen med rektorerna. 

5.1.4 Läromedel 
Flera av pedagogerna lyfter läroboken som en aspekt med möjlig påverkan på 
yrkeselevers måluppfyllelse. Någon pedagog beskriver hur uppgifter ibland är 
svåra att tolka och uttrycker vikten av att som lärare reflektera över hur 
läromedlet fungerar för de yrkeselever som befinner sig i riskzonen för att inte nå 
målen.  Pedagoger från båda skolorna menar att det på den egna skolan råder en 
kultur där läroboken är styrande och några uttrycker att de vill se en mer 
”elevaktiv undervisning” (P11) istället för att ”sitta och räkna i sina böcker” (P11). 
Det handlar om en önskan ”att eleverna lär sig hitta strategier och inte bara 
repeterar det som står i boken” (P13) för att på så vis nå högre måluppfyllelse. 
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Några pedagoger efterlyser mod och vilja i lärargruppen ”att kanske testa något 
nytt, och inte följa den där traditionella matteboken”(P6) och som lärare våga 
”tänka lite utanför boxen, lite utanför det man alltid har gjort” (P13) och använder 
uttryck som ”vi behöver utveckla vår undervisning” (P11).  

I elevhälsans intervjusamtal framkommer flera beskrivningar som pekar på att 
elever påtalar ”hur lektionen är upplagd” (EH 7/8) i samband med att 
matematiken förs på tal vid hälsosamtal och enskilda träffar. Yrkeselevernas 
beskrivningar av arbetssätt som fungerar i matematikundervisningen är, enligt 
flera av informanterna, då de ges möjlighet att samarbeta och hjälpa varandra. I 
några av intervjuerna med elevhälsopersonalen lyfts också lärobokens 
användning som en viktig aspekt för yrkeselevernas måluppfyllelse i matematik: 

Och då är en del elever, och det kanske är mer på yrkesutbildningar, så de 
kanske inte är lika snabba, de kanske behöver mera tid på sig och då hörde jag 
faktiskt en mattelärare: Man behöver inte räkna alla sidor utan när jag ser att 
du kan detta, då ka vi lämna det och så får du börja med nästa. Och vilken 
befrielse det blev för eleven att inte liksom hinna göra allting och ändå klara av 
att börja på nästa…  (EH6) 

Citatet ovan visar hur användningen av läroboken kan förändras och därmed vara 
en aspekt som minskar stress och indirekt blir en faktor som främjar 
måluppfyllelsen. Uttalandet uttrycker också en uppfattning att yrkeselever är en 
elevgrupp i behov av mera tid. En informant ur elevhälsan beskriver sina 
funderingar runt språket i matematikboken och undrar om det kan vara en 
påverkande aspekt: ”Det är i klass efter klass man har fått höra att matten 
(matematikboken) är svår /…/ Man hör inte det om historieböckerna…Jag har 
många gånger funderat på varför det är så” (EH5). Citatet indikerar att läroböcker 
i andra ämnen sällan förs på tal då elever berättar om eventuella svårigheter. 

Aspekter med koppling till läromedel och metoder omnämns inte alls i 
rektorssamtalen. Undantaget är en rektor som beskriver hur elever vid ett tillfälle 
efterfrågat förändringar i matematikundervisningen. Rektorn beskriver hur 
eleverna upplevde boken som svår och hur de önskade fler genomgångar.  

5.1.5 Sammanfattning av temat Ämne och undervisning 
Innehållet som beskrivits under temat Ämne och undervisning berör dels 
eleverna, dels elevernas omgivning. Elevernas kunskapsluckor som en aspekt 
med påverkan på måluppfyllelsen i Ma1a omtalas av både pedagoger och 
elevhälsa, men inte av rektorerna. Orsaker som beskrivs av pedagoger och 
elevhälsa kopplas främst till elevernas tidigare skolgång och beskrivs i många 
lärarbyten under grundskoletiden liksom i betygsättning på felaktiga grunder, 
där ”snällbetyg” omtalas såväl som betygssättning utifrån omtanke att eleven då 
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ges chans att ta sig in på önskat gymnasieprogram. Orsaker till kunskapsluckor 
som beskriv enbart av elevhälsans informanter handlar om elevers personliga 
förhållanden som psykisk ohälsa och problematisk hemmiljö, liksom att elever 
inte fått det stöd de behövt.  

Yrkeselevers behov av att koppla matematikens innehåll till verklighet, yrke och 
vardagsliv ses av alla tre personalgrupper som en aspekt som påverkar 
måluppfyllelsen; Kopplingen till verkligheten knyter enligt informanterna till 
både motivation och förståelse men också till självbild, identitet samt lust att lära. 
Orsaken att yrkeselever har ett större behov av att koppla matematikens innehåll 
till verkligheten förklaras av rektorerna i att yrkeselever är praktisk lagda men 
också av att de bär med sig erfarenheter från matematikämnet i grundskolan som 
påverkar motivationen till ämnet negativt. Bilden av yrkeselever som praktiskt 
lagda uttrycks inte explicit av pedagoger och elevhälsa. Dock framgår av 
intervjusamtalen att yrkeselever har stor nytta av att matematikens innehåll får 
en praktisk betoning. Infärgning av matematikinnehållet mot elevers 
yrkesinriktning ses som viktigt och kopplas till nyttan i det kommande yrket av 
både pedagoger, elevhälsa samt rektorer. Personalgruppernas uppfattning om 
infärgningens påverkan på måluppfyllelsen skiljer sig åt: Pedagogerna anser att 
infärgning stärker både förståelsen av matematiken såväl som motivationen. 
Elevhälsans informanter beskriver att infärgning mot yrkeselevernas yrke 
förutom att skapa motivation också skapar lust och glädje för ämnet. Rektorerna 
uttrycker att infärgning kan skapa motivation och därmed bli en indirekt 
påverkansaspekt på måluppfyllelsen.  

Matematiklektionernas organisering och genomförande där schemaläggning, 
lektionslängd liksom arbetssätt, lärobok och undervisningens tempo lyfts som 
aspekter med påverkan på måluppfyllelsen, omtalas av pedagoger och elevhälsa 
men inte av rektorer i någon större omfattning. Tid är en aspekt som återkommer 
flera gånger i temat Ämne och undervisning: det handlar om lärares upplevelse 
av tidsbrist för att hjälpa elever med kunskapsluckor såväl som att jobba med 
infärgning. Tid belyses även i beskrivningar av att yrkeselever presterar sämre 
under långa, stillasittande lektioner liksom i upplevelsen att yrkeselever är en 
elevgrupp som behöver mera tid och där schemabrytande aktiviteter såväl som 
var matematiksalen är belägen är faktorer som kan påverka att dyrbar tid går 
förlorad. 

5.2 Tema 2. Inställning och självförtroende 
Aspekter som beskrivs i temat Inställning och självförtroende grundar sig på 
kategorier med koppling till elevers driv, motivation och självförtroende, men 
också till misslyckanden, stress och ångest. Temat inställning och självförtroende 
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var det tema som samlade flest meningsbärande enheter hos samtliga 
informantgrupper. 

5.2.1 Ork och arbetsinsats 
En majoritet av informanterna i alla tre personalgrupper uppfattar 
arbetsinsatsen som en påverkansaspekt hos de yrkeselever som får svårigheter 
att nå målen i Ma1a. Flera av de intervjuade pedagogerna uttrycker att deras 
”största utmaning är att få eleverna att börja jobba och faktiskt lägga ner tid på 
matten” (P14).  Resultatet från intervjusamtalen delar sig mellan två synsätt: Det 
ena synsättet handlar om arbetsinsatsen under matematiklektionerna: Att 
yrkeseleven kommer till lektionen och där jobbar med matematikuppgifterna ses 
av flera som en aspekt med påverkan på möjligheten till måluppfyllelse: ” kom till 
lektionerna, jobba, gör de uppgifter som du ska göra, då ska det mycket till att 
misslyckas” (P10). Det andra synsättet handlar om att yrkeseleverna behöver göra 
en arbetsinsats utöver matematiklektionerna och flera pedagoger menar att 
måluppfyllelsen påverkas av ”/…/ att man inte är beredd på att det krävs även 
massa hemstudier…Du klarar inte gymnasiekursen i matte, de flesta gör inte det, 
om man inte lägger tid till det vid sidan av” (P11). Några pedagoger tycker sig se 
att vissa elever inte har med sig vanan från högstadietiden att läxor och uppgifter 
måste göras utanför schemalagd tid, vilket försvårar när de kommer till 
gymnasiet.  

Orsaker till bristande arbetsinsats beskrivs av pedagogerna i ordalag som ”alla 
har inte det drivet” (P10), ”man vill ha sin sovmorgon och man vill sluta tidigt” 
(P2). Även dåliga klassrumsvanor beskrivs som orsak till bristande arbetsinsats 
och några pedagoger betonar bland annat elevernas mobilanvändande som en del 
i att arbetsinsatsen vacklar. Majoriteten av pedagogerna belyser att ”det handlar 
om en inställning hos eleven - att förstå att det är en process. Det är inga snabba 
grejer, det måste jobbas med det här” (P12). I dessa delar påtalar flera att hemmet 
spelar en stor roll för elevernas måluppfyllelse i matematik: ” Eleven behöver bli 
pushad både från oss men också hemifrån” (P12). 

Pedagoger med koppling till yrkesprogram där intagningspoängen är höga (t ex 
bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet) tycker sig se att 
orken och drivet avtar då eleverna kommer till gymnasiet efter att ha kämpat för 
att få betyg att ta sig in: ”phu! Nu är det klart! Nu kan jag chilla i tre år och så har 
jag ett jobb sen!” (P15). Flera beskriver att problemet ligger i att 
yrkesprogrammen ges bilden av att vara ”praktiska”, något som pedagogerna 
upplever är en missvisande bild. Man menar att det är ett synsätt som påverkar 
yrkeselevernas motivation och arbetsinsats negativt och som på längre sikt ger 
konsekvenser på måluppfyllelsen.  



 

71 

Under intervjusamtalen med pedagogerna lyfts flera gånger yrkeselever som är 
skoltrötta liksom elever som är håglösa och ointresserade av det yrkesprogram de 
går. I detta sammanhang framkommer att elevernas enda alternativ är att befinna 
sig i gymnasieskolan: I följande citat beskriver pedagogen sina yrkeselever som 
befinner sig i riskzonen att inte nå målen, och där pedagogen ifråga uppfattar 
skoltrötthet som en anledning: 

…de elever som är så skoltrötta att de orkar inte. Det finns inga alternativ ute i 
arbetslivet, att de får göra någonting annat. De är så skoltrötta. Jag har frågat 
elever Vad gör du här, du vill ju inte? De har inga andra alternativ. Det finns 
ingen som vill anställa dem om de inte har gymnasiebetyg och bara har gått ur 
nian. De har inga alternativ. De måste finnas under någons beskydd för de är 
minderåriga. Då blir det skolan, men de är så skoltrötta så de orkar inte… (P9) 

Frånvaron av alternativ för denna elevgrupp ger konsekvenser som av 
pedagogerna beskrivs i ordalag som ”de är tvingade att vara här” (P9) och vet inte 
”vad de ska göra med sin utbildning” (P3). Elevernas behov beskrivs med ord som 
att de har behov av ”att få andas” och ”hämta krafterna” (P9) och pedagogerna 
menar att både skolan och samhället saknar verktyg och strukturer för att kunna 
erbjuda eleverna andra möjligheter. Det handlar om elever som för tillfället inte 
har ork och motivation att satsa varken på matematiken eller på gymnasiestudier 
och pedagogerna menar att bristen på alternativ är indirekt en aspekt med 
påverkan på måluppfyllelsen. Följande citat beskriver vilka krav det skapar på 
eleven: ”Du måste klara det här. Punkt! Och gör man inte det är man körd. Och 
då blir det sådana starka krav…och det kan vara en av anledningarna till att just 
matten blir så uppenbar att den fixar de inte” (P3). Uttalandet uttrycker hur 
kravet att fullborda en gymnasieutbildning, som också beskrivits i inledningen 
till denna licentiatavhandling, får konsekvenser för måluppfyllelsen i matematik. 

Även elevhälsans informanter lyfter aspekter med koppling till yrkeselevers ork 
och arbetsinsats och beskriver hur yrkeselever i mötet med elevhälsan ibland 
berättar att de är trötta. Flera i elevhälsan uppfattar att orsaken till bristande 
arbetsinsats inte i första hand ligger hos eleven, utan på hur skolan organiserar 
det extra stödet, där elever i risk tvingas jobba hårdast och göra mer utöver det 
de redan har av skolarbete: ”De elever som har nå’n slags bekymmer eller 
problem, de får ju alltid jobba hårdast” (EH2). Flera informanter ger uttryck för 
att skolans personal kan behöva ändra sitt sätt att tänka runt 
matematiksvårigheterna: ”ibland behöver vi i skolan verkligen kämpa på lite 
grann och inte ge oss och tänka att de är lata eller inte är motiverade eller så där, 
utan det gäller ju att ha båda…att tänka i två banor hela tiden ”(EH2). 

Många i elevhälsan nämner en koppling mellan yrkeselevers arbetsinsats och 
tidigare misslyckanden liksom dålig självkänsla: ”Man orkar inte /…/ och så har 
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man inte känslan att ’jag kan klara matten’ med sig sen tidigare” (EH7/8). Flera 
beskriver också att yrkeseleverna ”inte är de största teoretikerna alltid ” (EH1) 
och att det, tillsammans med svårigheter och funktionsnedsättningar kan vara 
orsaken till låg motivation och bristande arbetsinsats. Många ur elevhälsan lyfter 
även att låg motivation för matematiken också gör att yrkeseleverna inte vill ta 
emot stöd och inte självmant går till stödlokalen något som informanterna 
uppfattar som en direkt aspekt till att måluppfyllelsen inte nås.  

Några av elevhälsans informanter menar att den goda arbetsmarknaden för flera 
yrken är en bidragande orsak till yrkeselevers bristande arbetsinsats: ”de vet ju 
att de kommer få jobb ändå” (EH2). Elevhälsopersonalen menar att detta 
påverkar elevernas inställning till matematiken och därmed deras arbetsinsats. 
Även frånvaro lyfts som en bidragande aspekt till att målen inte nås. Orsaken till 
frånvaron är bland annat att vissa av ungdomarna väljer att arbeta samtidigt som 
de studerar på gymnasiet: Möjligheten att tjäna pengar under studietiden är en 
motivation som drar bort från skolan, liksom det faktum att yrkeseleverna då ser 
att de klarar jobbet utan att ha betyg i matematiken, enligt elevhälsan. En annan 
tanke som lyfts av är vad skolan egentligen ger för bild av yrkesprogrammens 
innehåll då eleverna under högstadietiden besöker gymnasieskolan för att besöka 
och bli informerade om de olika programmen: ”den bild som visas upp är mycket 
karaktärsämnen: det är verkstan, man visar bygghallen och elhallen. Man visar 
de praktiska delarna men inte nödvändigtvis hur matten går till på 
byggprogrammet” (EH9), något som elevhälsan tror ger eleverna en missvisande 
bild som bidrar till att när de blivit antagna och kommer till sitt yrkesprogram 
”kanske de inte är så förberedda på att man skulle behöva plugga ” (EH9). Här 
delar elevhälsan pedagogernas uppfattning om att en allmän bild av 
yrkesprogram är att de är enbart ”praktiska”.  

Alla utom en rektor berör yrkeselevers arbetsinsats under intervjusamtalen. 
Orsaken till bristande arbetsinsats beskrivs som: ”någonting gör att man tappar 
lusten för skolan” (R2), eleverna ”dras med i andra sammanhang så att skolan 
blir inte så viktig” (R2), ”de väljer annat ” (R3). En rektor uttrycker i likhet med 
pedagogerna att på program med hög intagningspoäng kan orsaken vara att 
elever kämpat för att nå betyg i åk 9 och att orken tar slut. Rektorn beskriver hur 
yrkeselever är ”trött och slut” (R3) redan då de kommer till gymnasiet och 
uttrycker också hur lätt det är att halka efter om man tappar drivet. Flera av 
rektorerna ger i likhet med pedagogerna uttryck för att alla yrkeselever kan lyckas 
och att nyckeln är att vara närvarande på lektionerna. Att läraren lyckas skapa en 
personlig relation till eleven uppfattar flera rektorer som en nyckel för att öka 
yrkeselevers arbetsinsats. Det handlar om att förändra yrkeselevens inställning 
men också om att skapa trygghet, minimera stress samt påverka elevens 
självförtroende i rätt riktning: ”här gäller det att skapa relationen och få eleven 
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att slappna av när det gäller matten och tro på att ja, men om jag lägger ner lite 
tid så kommer jag att klara kursen” (R5).  

5.2.2 Intresse och inställning  
Intresse, inställning och motivation för matematiken är aspekter med påverkan 
på måluppfyllelsen som alla de intervjuade pedagogerna lyfter då elever i 
svårigheter förs på tal.  Pedagogerna ger uttryck för att yrkeselever i allmänhet 
”har en negativ känsla inför ämnet” (P13) och några uttrycker att bara att namnet 
matematik finns på schemat tycks skapa ett ointresse och en negativ inställning 
hos många elever. Någon menar att inställningen inte bara gäller 
matematikkursen: ”det spelar ingen roll om det är matte, svenska eller 
engelska…/…/det finns allmänt ett ointresse för de gymnasiegemensamma 
ämnena”(P1). Flera av pedagogerna lyfter att det i samhället råder ett synsätt att 
det är socialt acceptabelt att ha svårt med matte men inte lika acceptabelt att ha 
svårt med ämnen som svenska eller engelska, något som menar påverkar 
yrkeselevers inställning till matematiken.  

Inställningen hos yrkeselever som riskerar att inte nå målen upplevs av 
pedagogerna som en inställning att matematiken ”är absolut ingenting som har 
med min verklighet att göra” (P10). Flera uppfattar att eleverna ser på kursen som 
”ospännande” (P7) eller som ett ”nödvändigt ont – en biprodukt för att få ut sin 
examen” (P7) samt att matematiken är ”som ett slags parallelluniversum som 
finns i skolan och som man ska hålla på med där” (P10). Flera av pedagogerna 
beskriver hur många yrkeselever uttrycker sig ha svårt att förstå nyttan med 
matematiken: ”Men varför ska jag läsa matte – Jag ska ju bygga hus eller jag ska 
ju köra lastbil’…” (P10) men pekar också på det faktum att kan en rätt förståelse 
av matematikens nytta skapas, så påverkar det både motivation såväl som 
inställning och blir därmed en påverkansaspekt på måluppfyllelsen: “Att se 
nyttan, väcka deras intresse…att detta är något bra att kunna, är vägen till deras 
lärande” (P10).  

Flera av pedagogerna påtalar problematiken med att elever finns på 
yrkesprogrammen men blivit antagna, inte utifrån sitt förstahandsval, utan 
kanske utifrån sitt andra- eller tredjehandsval. Några pedagoger beskriver hur 
vissa yrkesprogram blir en ”slasktratt” (P14) där elever hamnar som önskat 
komma in på annat yrkesprogram, men inte stått sig i betygskonkurrensen och 
uppfattar detta som ett hinder för att höja elevernas intresse och inställning: 
”Utmaningen blir då motivationen för ett program man inte vill gå” (P11). Sådana 
elever befinner sig på ett program med en yrkesinriktning som de egentligen inte 
är intresserade av, något som beskrivs i ordalag som ” ännu mera misslyckande i 
bagaget” (P6) och att det är "bara att genomlida” (P3). Ambitioner att infärga mot 
programmets yrkesinriktning påverkar inte motivation och inställning hos dessa 
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elever, menar några pedagoger, då denna elevgrupp saknar intresse för yrket de 
utbildar sig till. 

När pedagogerna talar om yrkeselevers negativa inställning, liksom hur de brister 
i intresse och motivation för matematiken knyts detta också till andra aspekter. 
Flera omnämner frånvaro som ett resultat av ointresse liksom ”stora klasser” (P3) 
som en katalysator för sviktande motivation och talar också om att många 
yrkeselever upplevs vara skoltrötta och ”har valt yrkesprogram för att de ser 
chansen till att få lite mer praktik, inte så mycket teoretiskt” (P14). Någon pekar 
även på det faktum att om eleven inte visar intresse, så finns risken att läraren 
”sänker förväntningarna” (P3). Pedagogernas insatser för att stötta yrkeselever 
med lågt intresse och svag motivation är att ”försöka möta dem där de är” (P14) 
men många påtalar hur svårt detta är i yrkesklasser där flera har kunskapsluckor 
och kunskapsnivån är ojämn. 

Intervjusamtalen med elevhälsan innehåller många delar runt elevers intresse 
och inställning som överensstämmer med pedagogernas berättelser: Elevhälsans 
personal upplever att yrkeseleverna inte ser nyttan med matematiken, varken för 
kommande arbetsliv eller samhällsliv. Elevhälsans uppfattning av vad som skulle 
kunna höja motivationsnivån är också i linje med pedagogernas: Flera av 
informanterna efterlyser mer samverkan över ämnesgränserna då man sett att 
koppling till yrkeselevernas yrke och verklighet varit en bidragande orsak till att 
motivationen hos elever i risk att inte nå målen, har ökat.  

I elevhälsopersonalens beskrivningar kan skillnader skönjas mellan olika 
yrkesprogram. Informanterna som kopplar till fordons- och 
transportprogrammet påtalar hur motivationen att klara matematikkursen är 
påfallande hög jämfört med övriga yrkesprogram: Många elever på fordons- och 
transportprogrammet drömmer om att under årskurs 2-3 gå inriktningen mot 
Transport, vilket kräver att matematiken måste vara godkänd. Denna konkurrens 
ökar motivationen. Elevhälsan bekräftar att den negativa inställningen till ”de där 
teoretiska ämnena” (EH1) som beskrivits av pedagogerna också finns bland 
fordonseleverna, men önskan att ta sig in på transportinriktningen blir 
motivationen som driver fordonseleverna att ändå ta sig an matematiken. Det är 
den kommande yrkesinriktningen som är moroten under matematiklektionerna 
i årskurs ett och gissningar görs att ”skulle matten ligga i trean så skulle vi nog 
tappa ännu fler” (EH1).  

Det allmänna ointresset bland yrkeselever för teoretiska kurser som framkommer 
i pedagogernas beskrivningar lyfts i rektorssamtalen fram som ”man vill inte 
plugga ”(R4) och inställningen till matematiken beskrivs i ordalag som att Ma1a 
av eleverna ses som en ”måste-kurs” (R5). Orsaken till bristande motivation 
beskrivs av flera rektorer i att eleverna ”väljer ett yrkesprogram för att man vill 
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göra något praktiskt”. Flertalet rektorer beskriver också att när eleverna väl 
befinner sig på yrkesprogrammet möter de en speciell kultur: ” där ska du inte 
plugga” (R4). En sådan jargong uppfattar flera av rektorerna bottnar dels i 
grupptryck och sociala processer, dels i känslan av att skolmatematiken inte är 
nödvändig för det kommande yrket.  

Några av rektorerna beskriver även en inställning hos yrkeseleverna att man får 
jobb ändå, utan gymnasieexamen, ett synsätt som också elevhälsans informanter 
påtalar och som upplevs finns inom vissa branscher: där ”är de personliga 
egenskaperna när man söker jobb, mycket, mycket viktigare än betygen” (R5). 
Några rektorer bekräftar också att många får jobb trots att avsaknad av 
fullständig examen på grund av att matematiken inte är godkänd och uttrycker 
en svårighet hos yrkeselever att kunna se nyttan av matematiken i ett längre 
perspektiv. 

Flera av rektorssamtalen ger också uttryck för att yrkeselevers negativa 
inställning kopplar till en rådande syn på yrkesprogrammens natur, något som 
beskrivits tidigare i kapitlet: ”Och så tänker man ’Skönt, nu har jag valt ett 
yrkesprogram, där det inte är så mycket matematik” (R5). Citatet ger för handen 
att rektorn upplever att synsättet att yrkesprogram främst är praktiska, utan 
teoretiska kurser, råder bland eleverna då de kommer till gymnasiet. Motivation 
och inställning påverkas också, enligt flera av rektorerna av elevens hemmiljö och 
hur den närmaste omgivningen ser på matematikämnet. ”En del har också fått 
det från sin familj ”men vi är inte bra på matte i den här familjen” och då är det 
lite OK” (R5), något som också några av pedagogerna påtalar. Sociala faktorer 
bland ungdomarna på programmet spelar också en stor roll vad gäller 
inställningen till matematiken, enligt flera av rektorerna som beskriver hur 
”gruppkulturen blir bättre om fler elever som är lite mer motiverade” (R5) finns 
på programmen.  

Många rektorer beskriver att det är svårt att påverka inställningen då den ofta 
kopplar till tidigare svårigheter: ”Man kanske har kämpat med matten hela 
grundskolan /…/och man har gått på extrapass och extrastöd i matten och så 
tänker man ’men äntligen ska jag få göra något annat nu än att traggla med den 
där gamla matten’” (R3). Att jobba med infärgning omnämner flera av rektorerna 
som ett möjligt sätt att öka motivationen och därmed nå ökad måluppfyllelse. 
Några rektorer belyser i likhet med pedagogerna elever som befinner sig på 
program som inte är deras förstahandsval och menar att den typen av elever är 
vanligare inom vissa program. Rektorerna beskriver denna elevgrupp som 
yrkeselever som ”saknar mål” (R5) och som kommer med en negativ inställning 
från början och påtalar hur svårt det är att påverka den negativa inställningen. 
En rektor menar att ”det finns vissa lärare som lyckas bättre än andra att möta 
den gruppen” (R5). 
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5.2.3 Självförtroende 
Elevers bristande intresse och motivation som beskrivits ovan kopplas av flera av 
pedagogerna till självförtroende beroende på tidigare misslyckanden, en kategori 
som samlade många meningsbärande enheter då intervjumaterialet 
analyserades. Alla pedagoger omtalade aspekter med koppling till denna 
kategori. Utsagorna handlar om att yrkeselever i svårigheter säger ”jag är så dålig 
i matte”(P13) eller ”jag är så värdelös” (P11), att elevernas ”inställning om matten 
är att ”det här är svårt”, ”Jag kan inte””(P2) liksom ”Jag har aldrig förstått matte, 
jag har alltid haft svårt för matte”(P1). Det dåliga självförtroendet ger en negativ 
känsla som av pedagogerna beskrivs i ordalag av ”matematikångest” och leder till 
att matematiken blir ”någonting man helst flyr ifrån” (P11).  Flera av 
intervjusamtalen belyser att yrkeselevers självbild inte alltid överensstämmer 
med deras faktiska förmåga och att självbilden har stor påverkan på hur de 
lyckas: ” självbilden att vara dålig i matte, den slår igenom jättemycket, oavsett 
om de är dåliga eller inte. Vissa har ett logiskt och bra tänk men deras bild av sig 
är dålig” (P9). 

Dåligt självförtroende visar sig på många olika sätt enligt pedagogerna: att 
eleverna ”inte vågar berätta” (P7) att de har svårt eller inte förstår, ett motstånd 
”att ens öppna boken” (P14), ”ett flyktbeteende” (P13) - att eleverna ”håller sig 
borta från matematikämnet” (P14) genom att lägga fokus på annat som 
mobiltelefon eller dator. Beteendet beskrivs som ett sätt att ”skydda sig” (P11): 
”om jag inte ens försöker behöver jag inte misslyckas” (P11) liksom att ”man vill 
inte känna sig dum inför klasskompisar”(P5). Flera beskriver hur det hos 
yrkeselever i risk att inte må målen finns ett ”motstånd att fråga”(P8). En pedagog 
reflekterar över hur frågor ställs på olika program och inser att självbilden i 
matematik skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande 
programmen:   

Jag tror att det är helt klart mycket mer accepterat på Natur 
(naturvetenskapligt program) att ställa frågor för eleverna förväntar sig inte 
kunna den kursen och kursen går snabbt fram så då är det liksom så att då 
behöver man ha hjälp för att förstå, medan... ja, men det är nog faktiskt 
skillnad… har inte täkt på det innan, men det är nog faktiskt det. Jag tänker att 
det handlar så mycket om vilken självbild man har i matematik, alltså på Natur 
har du ändå självbilden att vi är bra på matematik. (P13) 

I intervjusamtalen framkommer pedagogernas syn på självförtroendet som en 
viktig aspekt med påverkan på måluppfyllelsen men också att dåligt 
självförtroende kan påverkas: ”Har du kommit dig till gymnasiet, självklart har 
du förmågan! Det är bara det att du måste förvalta den!” (P9). Flera pedagoger 
talar också om att arbete med att stärka elevens självförtroende är grundskolans 
uppgift. En pedagog berättar: ”det finns ju elever som i efterhand har sagt att /…/ 
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’du visade mig att det fanns möjlighet att lära sig’/.../ Att de har fått en aha-
upplevelse när de har varit på den här nivån, och då tänker jag ju att det är synd 
att de inte har fått den tidigare” (P1). 

En orsak till elevernas bristande självförtroende i matematik som belyses av flera 
pedagoger är yrkeselevernas tidigare skolerfarenheter och uttrycks med 
ordalydelser som beskriver elever som ”har haft det tufft i grundskolan”(P2), ”har 
misslyckats flera gånger”(P2), ”utan positiva erfarenheter, som bara har klarat 
gränsen just så pass” (P4). Tidigare skolerfarenheter ses som en stor utmaning 
för yrkeselever i risk att inte nå målen i matematik. Många pedagoger uppfattar 
att dessa elever ” kommer med en känsla att de ska misslyckas redan från början 
och det gör att de inte ens försöker” (P14). Pedagogernas uttalanden beskriver 
inte exakt vilken typ av dåliga erfarenheter det kan handla om men flera av 
pedagogerna påtalar att misslyckanden och negativa erfarenheter kan ha börjat 
redan tidigt i skolgången. Andra orsaker med koppling till tidigare skolgång 
beskrivs av några pedagoger som för lite uppmuntran: ”Hur ofta har den killen 
fått cred för att han är duktig på något?”(P10). Citatet kommer från en pedagogs 
berättelse om en elev som var mycket duktig i olika praktiska moment, med 
koppling till sitt yrkesprogram, men som hade svårigheter att nå målen i 
matematikkursen. Flera av pedagogerna pekar också på den vetskap många 
yrkeselever bär med sig från högstadiet att de klarat godkänt i med nöd och 
näppe, som en förklaring till det låga självförtroendet i matematiken: ”då är de 
inställda på att de kommer att få det svårt”(P3).  

Rädslan att misslyckas betonas av vissa av pedagogerna som en aspekt som inte 
försvinner, utan följer eleverna under hela gymnasiekursen. Flera beskriver hur 
yrkeselevers rädsla att misslyckas visar sig i att eleverna lägger stort fokus på prov 
och provresultat och har svårt att inse att prestationer de visar under lektionstid 
också finns med i bedömningen:” de tror att läraren bara går på provet/…/ Att de 
inte ser att det de gör på lektionstid, att de räcker upp handen och svarar på en 
fråga, att jag också lägger in det i min bedömning sen/…/ De har svårt att se 
sammanhanget och sen att de också tar det väldigt personligt när de får ett F, att 
det är fel på dom och så… (P14). Dåligt självförtroende och rädsla att misslyckas 
visar sig även i ett ökat beroende av läraren, enligt en pedagog: ”om man har 
dåligt självförtroende och motstånd till ett ämne som matte så vill man gärna blir 
mer sedd av läraren” (P3). 

Några pedagoger upplever att det lätt blir ”tävling i matte” (P6) och beskriver 
matematikämnet som annorlunda i jämförelse med exempelvis svenska: ”Om du 
skriver en text och stavar allting rätt men du har gjort meningsbyggnadsfel, så 
har du ju gjort rätt i någon del i alla fall. Men om du gör ett mattetal, en ekvation 
och så skriver du 2 istället för 3, men du har gjort allt annat rätt…..så får du liksom 
fel på hela alltet: En stor bock” (P6). Pedagogerna menar att matematiken som 
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ämne gör det tydligare att ”andra är mycket bättre och att man själv inte förstår” 
(P11). Matematikämnets roll och status lyfts flera gånger under intervjusamtalen 
och uttrycks i pedagogernas berättelser med ord som ”IQ-stämpel” (P7) och ”man 
vill inte framstå som dum” (P8) där flera pedagoger upplever att yrkeseleverna 
har uppfattningen att om man är svag i matematik är man ointelligent. En 
pedagog slår fast: ”Jag skulle vilja påstå att förutom idrott så är matte det ämne 
som är mest hämmat av dåligt självförtroende” (P10). En annan pedagog 
uttrycker att hinder för att kunna främja yrkeselevers självförtroende finns 
nedlagt i ämnets natur:  ”I matten är det så mycket prat om rätt och fel” (P13) och 
beskriver vidare hur skolan behöver ”våga bryta lite mot undervisningsnormen 
för den är väldigt stark i matematik” (P13). Pedagogen menar att den traditionella 
matematikundervisningen inte utgår från elevens potentiella inlärningszon där 
nivån på självförtroendet också måste räknas in.   

Flera av elevhälsans informanter påtalar att dåligt självförtroende i matematik är 
vanligt bland de elever de möter och kopplar liksom flera pedagoger orsakerna 
till tidigare misslyckanden: ”Många elever pratar mycket om matematiken. De 
säger att det är svårt och beskriver hur de känner sig dum när de inte förstår. De 
kan berätta att de aldrig fick hjälp att förstå” (EH10). Intervjusamtalen belyser 
att ofta i elevhälsans möten med yrkeselever framkommer att just det dåliga 
självförtroendet i matematik är anledningen till att eleven ifråga har valt ett 
yrkesprogram och att eleverna tänker att det är en enklare matematikkurs där. 
Bland elevhälsopersonalen beskriver flera hur yrkeselever ofta uttrycker stor oro 
över matematiken och sin möjlighet att klara den: ”En del har inställningen att 
berget är omöjligt att ta sig över” (EH7/8).   

Med utgångspunkt i elevers berättelser kopplar några av elevhälsans informanter 
också ihop elevers dåliga självförtroende med lärares bemötande: ”Ofta har de 
dåligt självförtroende på grund av många år av misslyckande. Det kan grunda sig 
på händelser i grundskolan som till exempel lärare man träffat på – sådana saker 
biter sig fast och hänger med hit” (EH10). Flera av informanterna påtalar att 
relationen och kemin med läraren förefaller vara mycket viktig för yrkeselevers 
inställning och motivation till matematiken, och av samtalen framkommer att 
yrkeselever i mötet med elevhälsan ofta för lärarens bemötande på tal; Det 
handlar om lärares förmåga att höja eleverna och ge uppmuntran och flera ur 
elevhälsan beskriver samma uppfattning som pedagogerna belyst, nämligen 
många yrkeselevers behov av att bli sedd. Elevhälsans personal poängterar att 
yrkeseleven vill bli sedd men utan att bli offentliggjord i den stora klassen, utan 
att behöva skämmas inför de andra. Flera av elevhälsans representanter belyser 
hur de uppfattar att yrkeselever i svårigheter ”liksom inte vill blotta sig inför 
klasskamraterna” (EH 7/8) och hur detta fenomen verkar koppla extra strakt till 
just matematiksvårigheter.   
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Även rektorerna talar om självbilden som viktig för att yrkeselever ska lyckas med 
matematiken. Flera kopplar yrkeselevernas självbild till tidigare misslyckanden 
som hos eleven skapat en inställning att matematiken är svår: ”Mycket handlar 
om misslyckanden som gör att man tror att man är sämre än vad man är” (R2) 
och menar att tidigare misslyckanden påverkar självbilden negativt, men också 
motivationen och lusten gentemot ämnet.  

5.2.4 Stress och oro i provsituationer 
Flera av pedagogerna berättar hur yrkeselevers bristande självförtroende gör sig 
gällande i provsituationer och upplever det som en påverkansaspekt på 
måluppfyllelsen: ”Man har ju stött på elever som hävdar att det kan bli helt tomt 
i huvudet på dem bara för att det står prov på pappret”(P8). Pedagogerna sätter 
ord på elevernas känslor och beteenden i beskrivningar som ”panikkänsla” (P12), 
”de fladdrar med blicken”(P9), ”de har provångest”(P9), ”de blir stressade”(P7), 
”de ger upp” (P9). Beskrivningarna ger en bild av den stress som yrkeseleverna 
upplever. Några av pedagogerna beskriver hur dessa elever ”blockerar sig” (P11) 
i provsituationer och hur ” det är en framgångsfaktor att få jobba muntligt med 
de här eleverna” (P11). Pedagogerna beskriver vidare hur matematiken i skolan 
bedrivs: ”…ja, vi kör ju ofta med våra prov” (P11) och menar att sådana traditioner 
utgör ett hinder för att stötta elever med bristande självförtroende och 
provångest. 

Pedagogerna uppfattar att stress och oro i samband med provsituationer tycks ha 
olika orsaker och förekommer hos olika typer av elever: Flera av pedagogerna 
beskriver stressen hos yrkeselever med neuropsykiatriska diagnoser med 
uttalade koncentrationssvårigheter och hur dessa elever får svårigheter under 
långa prov. Andra berättar att även elever utan diagnos blir stressade och verkar 
ha svårt att fokusera, ofta gäller det i större provsammanhang. Många av 
pedagogerna omnämner det nationella provet som extra jobbigt för yrkeselever 
som befinner sig i risk att inte nå målen. Flera uttrycker hur svårt det är att hjälpa 
eleverna då bristande självförtroende gör sig gällande i provsituationer där 
pedagogens egen upplevelse är att ”Det här vet jag att du kan!” (P10) men eleven 
säger ”Det här är ingen idé!” (P10). En pedagog upplever sig ha svårigheter att 
hjälpa utifrån sin egen proverfarenhet och berättar: ”Personligen har jag svårt att 
identifiera mig i den situationen eftersom jag själv aldrig har haft någon direkt 
provångest. Har svårt att se hur man kan glömma allt, hur det kan sluta fungera 
liksom däruppe…” (P8). 

Elevhälsans personal beskriver hur de möter yrkeselever som är stressade, och 
pratar snarare om ”skolstress” (EH1) än provångest. Skolstressen blir uppenbar 
inför större lov samt i slutet av terminer och kurser då eleverna har prov i många 
ämnen. Några informanter beskriver sin upplevelse av  hur matematiken skiljer 
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sig från övriga ämnen genom att matematiken inte verkar gå att bedöma genom 
inlämningsuppgifter där eleven ska reflektera, och i intervjuerna speglas 
yrkeselevernas önskan som framkommit i samtal med elevhälsan: Yrkeseleverna 
önskar att matematiken inte var ett ämne där bedömning bara skedde genom 
prov. Flera i elevhälsan lyfter också faktumet att många elever som upplever 
svårigheter i matematiken troligen skulle ha nytta av att ”diskutera matematik” 
(EH6) och att ”lite mer reflektion kring matten” (EH5) skulle kunna vara ett sätt 
för vissa yrkeselever att lättare ta till sig innehållet.  En annan aspekt som 
framkommer är att yrkeselever uttrycker osäkerhet om hur man bäst pluggar 
inför prov och några av elevhälsans representanter tycker sig se att yrkeselever i 
risk att inte nå målen ofta uppvisar bristande kunskaper i studieteknik då det 
gäller att plugga inför ett matematikprov.  

På min fråga om elevhälsans personal möter yrkeselever som berättar om stress 
och oro i samband med provsituationer svarar flera av elevhälsans informanter 
att det är ett vanligt fenomen, men att det gäller alla, såväl elever på 
högskoleförberedande program som yrkesprogram liksom elever som är 
högpresterande såväl som de elever som befinner sig i riskzonen att inte nå 
målen. Inte minst gäller stressen och oron de större nationella proven men 
elevhälsans personal uppger också att provstress inte gäller enbart matematiken.  

Något som inte kommer fram i pedagogernas beskrivningar men som belyses av 
flera i elevhälsan är den stress många yrkeselever verkar uppleva då prov skrivs i 
stor sal: ”det är jobbigt att sitta i en stor sal med massor med folk och bara lyssna 
på hur det raspar överallt” (EH2). Flera informanter beskriver hur en 
provsituation i klassrummet eller aulan” blir något helt ohyggligt” (EH1) för vissa 
elever och uttrycker att detta kan vara en aspekt med påverkan på vissa elevers 
måluppfyllelse. En annan slags stress som även den endast belyses i elevhälsans 
intervjusamtal är stressen efter ett prov som misslyckats och hur tungt det är för 
eleven att gå med vetskapen om att ha rester som hänger kvar: ”Det är jobbigt. 
Du ska måsta backa och gå tillbaka, och anledningen till att det inte blev gjort var 
ju att det var svårt…” (EH4). Flera ur elevhälsan upplever att yrkeseleverna 
lämnas med ansvaret att själva fixa misslyckade prov, utan att ges stöd i det som 
var svårt.  

Till skillnad från pedagoger och elevhälsa omnämner ingen av rektorerna stress 
och oro i samband med prov som en aspekt med påverkan på yrkeselevers 
måluppfyllelse. Endast då jag frågar efter deras erfarenheter runt nationella prov 
och yrkeselevers stress förs detta på tal och flera rektorer påtalar att de tror att 
provångest förekommer. Till skillnad från elevhälsan sätter rektorerna större vikt 
vid måluppfyllelsen än elevernas mående när nationella provet omtalas. 
Måluppfyllelse uttrycks i ordalag som att ”leverera på proven” (R4) och ”bra om 
man har hunnit jobba ordentligt i kursen med det” (R2). Förståelse för att elever 
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kan känna stress inför provet finns hos några av rektorerna, men den insikt som 
elevhälsan delar med sig runt ångesten kopplad till en stor provsal framkommer 
inte i rektorssamtalen.  

5.2.5 Sammanfattning av temat Inställning och självförtroende 
Temat Inställning och självförtroende innehåller flera aspekter som i många delar 
kopplar till varandra, och som även knyter till övriga teman. Det är ett tema som 
upptar en stor del av intervjusamtalen och de olika personalgruppernas bild är 
övervägande samstämmig beträffande de aspekter som belyses. Det som 
framkommer ur alla personalgruppers berättelser vad gäller aspekter med 
påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse i matematik och som kan kategoriseras 
som aspekter med koppling till temat Inställning och självförtroende är att flera 
av aspekterna har koppling till tidigare skolerfarenheter där misslyckanden intar 
en nyckelroll. Tidigare misslyckanden i matematiken påverkar yrkeselevernas 
arbetsinsats, såväl som deras självförtroende, motivation och inställning. 

Arbetsinsatsen ses som en aspekt med påverkan på måluppfyllelsen i Ma1a. Vissa 
pedagoger uttrycker tillsammans med flertalet rektorer att nyckeln till full 
måluppfyllelse är att yrkeseleverna är närvarande på matematiklektionerna och 
flera rektorer påpekar att lärarens förmåga att skapa en personlig relation till 
yrkeseleverna spelar stor roll. Några pedagoger menar att yrkeselevers 
arbetsinsats också behöver vara arbete med matematiken utöver det som görs på 
lektionerna för att nå måluppfyllelse.  

Orsaken till yrkeselevers bristande arbetsinsats uppfattas på något olika sätt av 
de olika personalgrupperna. Pedagoger och rektorer uttrycker att yrkeselever 
ibland saknar driv som visar sig i frånvaro och dåliga klassrumsvanor, där bland 
annat mobilanvändandet påverkar arbetsinsatsen under lektionerna. Flera 
upplever att yrkeselever är skoltrötta, att orken tagit slut efter att eleverna kämpat 
hårt för ett betyg i åk 9. Flera av elevhälsans informanter kopplar bristande 
arbetsinsats till dålig självkänsla och tidigare misslyckanden under 
grundskoletiden, och några påtalar även den egna skolans sätt att organisera det 
särskilda stödet som en orsak till att elever inte orkar; Man menar att skolan inte 
kan förvänta att yrkeselever i matematiksvårigheter, som redan befinner sig i en 
tung studiesituation, ska orka göra mer skolarbete än sina kompisar. Några av 
elevhälsans personal upplever också att den goda arbetsmarknaden för flera 
yrken påverkar yrkeselevernas driv och arbetsinsats till matematiken.  

Yrkeselevers bristande intresse för skolmatematiken samt en negativ inställning 
till teoretiska ämnen i allmänhet beskrivs av flera av informanterna och ses som 
aspekter med negativ påverkan på måluppfyllelsen. Alla personalgrupper 
upplever att det är vanligt att yrkeselever uttrycker att de inte kan se nyttan med 
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matematikinnehållet för kommande arbetsliv. Både pedagoger, rektorer och 
elevhälsans informanter menar att mer koppling till elevers yrke och verklighet 
kan höja motivationsnivån. Flera av pedagogerna beskriver gruppen med 
yrkeselever som finns i klasserna men som inte tagit sig in på sitt förstahandsval. 
Dessa elever befinner sig på ett program med en yrkesinriktning som de 
egentligen inte är intresserade av vilket även påverkar motivationen till 
matematiken och i förlängningen kan bidra till att målen inte nås. Några av 
informanterna i elevhälsan upplever skillnader i motivation till Ma1a på olika 
yrkesprogram. Bland annat beskrivs hur elever på Fordons- och 
transportprogrammet är mer motiverade att arbeta och lyckas med matematiken 
utifrån det faktum att eleverna konkurrerar sinsemellan om att ta sig in på 
eftertraktade platser på programmets inriktning mot Transport i årskurs 2. Flera 
rektorer kopplar intresse och inställning till en speciell jargong och synsätt som 
man upplever finns bland eleverna på yrkesprogram att ” där ska du inte plugga”.  

Rådande synsätt är ett återkommande inslag som beskrivs av alla 
personalgrupper och upplevs ha en indirekt påverkan på måluppfyllelsen. Det 
handlar dels om synen på yrkesprogram dels om synen på matematiken. 
Informanterna beskriver att yrkesprogrammen har bilden om sig att vara 
”praktiska”, ett synsätt som förekommer både hos elever men också i elevers 
hemmiljö och hur synsättet ger en missvisande bild som påverkar elevernas 
inställning till matematiken. Rådande synsätt med koppling till matematiken är 
att det bland yrkeselever förefaller mer socialt acceptabelt att ha svårt med 
matematik, vilket påverkar motivation och arbetsinsats. Samtidigt finns synsättet 
att matematiken har en särställning bland skolans ämnen vilket ger konsekvenser 
i form av dåligt självförtroende och negativa känslor som i sin tur också kan 
påverka arbetsinsatsen men även prestationer vid prov. Andra synsätt med 
indirekt påverkan på inställning och motivation är synsättet att skolmatematiken 
inte är så viktig, ett synsätt som verkar finnas inom vissa branscher.  

Bristande självförtroende och svag självbild omtalas av alla personalgrupper som 
en aspekt med påverkan på yrkeselevernas måluppfyllelse i matematik. 
Informanterna menar att orsaken står att finna i misslyckanden och tidigare 
matematikerfarenheter på grundskolan. Elevhälsans personal upplever att även 
lärares bemötande kan vara orsak till elevers dåliga självförtroende och menar att 
yrkeselever som befinner sig i risk att inte nå målen har behov av att bli sedda av 
läraren. Det dåliga självförtroendet visar sig på olika sätt; rädsla att fråga, rädsla 
att visa att man inte förstår; ointresse och minskad arbetsinsats men också i ett 
flyktbeteende där eleverna håller sig borta från matematiken. Flera av 
pedagogerna påtalar att bristande självförtroende visar sig vid provsituationer 
och beskriver hur vissa yrkeselever stressas av prov. Elevhälsans informanter 
beskriver den stress vissa yrkeselever upplever av att skriva prov i stor sal, men 
beskriver även den stress de har sett yrkeselever ha inför men också efter prov; 
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Elevhälsopersonalen berättar om hur yrkeselever uttryckt en önskan om andra 
bedömningsformer och hur vissa upplever en stor stress då ett prov inte blivit 
godkänt.  

5.3 Tema 3. Roller och relationer 
Aspekterna som beskrivs inom temat Roller och relationer har psykologisk eller 
social anknytning och berör elevers identitetsskapande både enskilt och med 
koppling till gruppen och programmet. Temat belyser även grupprocesser liksom 
lärarens relation till eleverna. 

5.3.1 Ökat ansvar 
Ökat ansvar som en aspekt med påverkan på elevers måluppfyllelse omnämns i 
alla tre informantgrupperna men ges större vikt och en större betydelse av 
elevhälsans informanter. Det ökande ansvaret kopplar till nya krav i och med att 
eleverna börjar på gymnasiet. Flera av pedagogerna talar om att ” eleverna 
fortfarande är kvar i högstadietänket: - ’ja, men det fixar sig!’” (P13) och inte tar 
ansvar för sina studier. Pedagogerna menar att eleverna är vana från grundskolan 
där ”det pratas mycket om det att du har ända på dig till nian för att visa dina 
kunskaper” (P13). När eleverna kommer till gymnasiet har de svårt att inse att 
kursen bara är under ett år och pedagogerna beskriver hur eleverna inte alltid 
inser konsekvensen av ett F (icke godkänt betyg) i matematiken. 

Under flera av elevhälsans intervjusamtal framkommer på liknande sätt det 
faktum att studierna på gymnasiet innebär ett ökat ansvar för eleverna. På 
gymnasiet ”förväntas eleverna vara mer självständiga” (EH9) och elevhälsans 
personal menar att ”eleverna är mer eller mindre rustade” (EH9) för det ökade 
egna ansvaret. Flera lyfter allt det ”nya” som flytten till gymnasieskolan innebär: 
”Det är roligt eller spännande eller otäckt och det tar energi” (EH3). 
Elevhälsopersonalen beskriver hur allt det nya som eleven möter suger energi och 
menar att detta kan slå extra hårt på matematiken, då man upplever att 
matematiklektionerna blir de lektioner som elever väljer att skolka från. 
Elevhälsans informanter lägger inte främst ansvaret på eleverna utan kopplar 
fenomenet till skolans verksamhet samt till en ändrad inställning i samhället, 
vilket belyses med följande citat: 

Idag så lägger man mera ansvar på individen att välja saker och så….är ju 
sådant som är svårt att sätta ord på men vårt samhälle förändras ju också  och 
då kan man ju fundera på om…ja, men drabbar det matematiken extra då 
liksom?/…/Att eleverna ges ett val och att de blir kanske ibland lite ensamma i 
det här på gymnasiet faktiskt jämfört med grundskolan. (EH2) 
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En annan aspekt som flera informanter i elevhälsan lyfter gäller de elever som 
flyttar hemifrån inför gymnasiestarten; ” och vissa flyttar hemifrån också. Så då 
har de både att det är nytt hemma efter, och så på skolan…” (EH3). Det nya livet 
på gymnasiet kan innebära både väldigt stor ensamhet men också möjlighet att 
festa loss med kompisarna och “de hamnar i massa fester och trubbel” (EH12). 
Intervjusamtalen ger för handen att de situationer och det ansvar som en flytt till 
eget boende för med sig är aspekter som informanterna anser medverkar till att 
vissa elever inte når målen i bland annat matematik. 

En av rektorerna uttrycker att elevernas största utmaning då de kommer till 
gymnasiet är ”att de måste ta mer eget ansvar” (R4) och flera av intervjusamtalen 
belyser elevers oförmåga att axla det ökade ansvaret under det första 
gymnasieåret som en aspekt som kan tänkas påverka måluppfyllelsen. Ansvaret 
gäller både att strukturera inför läxor och prov liksom att för vissa klara av ett 
eget boende. Några rektorer påtalar också ansvaret efter att eleven avslutat Ma 1a 
utan godkänt betyg: ”Du har ju rätt att läsa in den, att göra färdigt den, men det 
hänger lite på dig själv som elev. Det är väldigt många elever som kommer på det 
här i åk 3 på vårterminen” (R4). Rektorerna beskriver att detta ligger på elevens 
ansvar men att elever alltför sent beslutar sig att läsa in det som fattas för att nå 
betyg i Ma1a och att det troligtvis inte lyckas om eleven börjar tänka på detta 
under sista terminen. Flera beskriver en upplevelse av att yrkeselever har ett 
behov av stöd i dessa delar.  

5.3.2 Grupprocesser 
En aspekt som belyses av alla pedagoger på den mindre gymnasieskolan är 
gruppernas storlek och gruppsammanslagningar. Pedagogerna upplever 
gruppstorleken som en aspekt med konsekvenser för hur mycket tid som kan ges 
varje elev och menar att sådan tid är avgörande för svaga elevers måluppfyllelse. 
Konsekvenserna av stora grupper gäller dels minskad tid att ge individuell hjälp, 
dels minskad tid till den personliga relationen med eleverna och möjligheten att 
hinna se alla. Pedagogerna beskriver också hur de upplever att processer både 
inom yrkeselevernas egen klass liksom inom samläsningsgruppen är en aspekt 
som påverkar måluppfyllelsen och som också innebär en utmaning både för 
undervisningen i klassrummet och då det gäller stödinsatser. Pedagogerna på den 
större gymnasieskolan talar inte om sammanslagningar och stora grupper men 
lyfter grupprocesser och det identitetsarbete som sker inom det egna programmet 
och klassen. På båda skolorna handlar det om processer där yrkeselever ska hitta 
sina roller och uppleva sig delaktiga såväl som processer där yrkeseleverna ska 
skapa en identitet med koppling till sitt yrkesval. Processerna beskrivs i ord som 
”grupptryck” (P3); ”lättare att följa med klasskompisarna” (P2) och hur 
”omgivningen påverkar” (P9) eleven negativt. Flertalet pedagoger beskriver en 
jargong som man upplever finns bland yrkeselever: ”Har inte tänkt att plugga så 
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mycket, därför valde jag yrkesprogram” (P12). Konsekvenser av grupprocesserna 
leder enligt flera av pedagogerna ofta till skolk, ointresse och låg motivation, 
tendenser som syns både i klassrummet och då elever i riskzonen erbjuds olika 
stödåtgärder. Ett par pedagoger talar om att skolan behöver arbeta för att 
förändra den jargong som finns bland yrkeselever till att istället skapa en 
”pluggkultur” (P14) inom elevgruppen. 

Elevhälsans informanter lyfter i likhet med pedagogerna det faktum att 
grupptrycket är en aspekt som indirekt har en stark påverkan på yrkeselevers 
möjlighet att lyckas. Man talar om hur grupptrycket gör det nästan omöjligt för 
vissa yrkeselever att gå till stödlokalen och få extra hjälp med matematiken. Att 
gruppen är en betydande aspekt för hur yrkeselever utnyttjar stödåtgärder 
återkommer i nästan alla intervjusamtal med elevhälsans personal. När 
elevhälsan talar om gruppens betydelse handlar det mycket om allt det nya som 
möter yrkeseleverna på gymnasiet. Att ta del av det extra stöd som skolorna 
arrangerar innebär att ensam ”hamna i en ny lokal med nya lärare (EH7/8)”, 
något som uttrycks av flera informanter.  Gruppens betydelse för yrkeselever 
uttrycks i formuleringar som “man vill inte gå dit själv” (EH6), utan gruppen 
upplever yrkeseleverna en ”otrygghet” (EH7/8), behovet att vara ”lika som de 
andra” är stort (EH6) samt behovet av ”att ha stöd i varandra” (EH7/8).  

Gruppens storlek som en aspekt med påverkan på måluppfyllelsen omtalas av 
rektorerna på den mindre gymnasieskolan men inte i samma omfattning som 
pedagogerna gör. Rektorer talar om gruppsammanslagningarna i matematiken 
som en utmaning med ekonomiska förtecken där fler elever per lärare ger en 
billigare undervisningstid. En rektor påtalar att sammanslagning av olika 
program innebär en problematik hur infärgning ska organiseras så att det upplevs 
som intressant av alla i gruppen och menar att sammanslagning därmed kan 
påverka intresse och motivation och indirekt bli en påverkansaspekt på 
måluppfyllelsen.  

Under intervjusamtalen med rektorerna framkommer hur vissa yrkesklasser 
fungerar mycket bra och där flera elever som hade höga matematikbetyg från åk 
9 bidrar med ett positivt grupptryck, något som rektorerna uppfattar som en 
aspekt med påverkan på måluppfyllelsen i matematik. Flera rektorer påtalar att 
många låga matematikbetyg bland elever på andra yrkesprogram ger samma 
effekt men med motsatt verkan: Det negativa grupptrycket beskrivs med 
formuleringar som ”man dras med”(R2) på grund av ”osäkerheten mot kompisar” 
(R1) samt att ”studiero och trygghet” (R3) förvinner. En rektor beskriver 
erfarenheter av elever som haft ”svårare för sig” (R4) där grupptrycket blivit en 
fördubblad svårighet och en anledning till att elever inte klarat godkändgränsen.  
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Några rektorer beskriver också hur grupptryck indirekt påverkar måluppfyllelsen 
i matematik men från en annan utgångspunkt och beskriver hur vissa 
yrkesprogram samlar elever med dåligt mående: ”Och då blir det också litegrann 
att det smittar av sig det dåliga måendet i klassen” (R5). Det dåliga måendet leder 
till frånvaro som i slutändan resulterar i att målen inte nås. Andra aspekter av 
sociala grupprocesser beskrivs som ”grupper i gruppen” (R3) där uppdelningar 
som beskrivs främst grundar sig på språklig bakgrund samt kön. Uppdelningen 
där utlandsfödda elever blir en ”grupp i gruppen” ses av vissa av rektorerna som 
en aspekt med påverkan på måluppfyllelsen i både matematik, men också i andra 
ämnen. 

5.3.3 Lärarens personliga relation till eleven 
Flera av pedagogerna påtalar att ”lärarrollen är oerhört viktig” (P5) och belyser 
att en god personlig relation handlar om lärarens inställning till eleven. Det 
beskrivs i formuleringar som:  ”Att gå in med inställningen: Jag vet att du vill 
lyckas, du kommer att lyckas …och utgå ifrån det” (P10), att läraren ”når 
eleverna” (P1) och ”försöker möta dem där de är” (P14). Anledningar till att en 
god personlig relation till eleven har påverkan på elevens måluppfyllelse är enligt 
pedagogerna att den bidrar till att eleven vågar ställa frågor om 
matematikinnehållet under lektionstid, att eleven vågar berätta för läraren om 
sina matematiksvårigheter samt att elevens självförtroende stärks. En pedagog 
menar att ”lugna trygga vuxna är en nyckel” (P12) för att skapa den trygghet som 
eleverna behöver för att lyckas nå målen i matematik.  

Vikten av en personlig relation ses som extra viktig då det gäller elever med 
”misslyckande i bagaget” (P10). Flera av de intervjuade pedagogerna uppfattar 
”kommunikationen” (P8) i den personliga relationen som viktig både för den 
ordinarie undervisningssituationen men också då svårigheter visar sig och blir ett 
ärende på skolans elevhälsomöten. God personlig kontakt och kommunikation 
som en aspekt med koppling till undervisningen i klassrummet uttrycks: ”Helst 
skulle jag vilja intervjua varje elev innan jag börjar undervisa dem” (P9). En 
pedagog reflekterar över hur kommunikationen ofta brister i samband med att 
elever blir föremål för möten och insatser och hur skolpersonalen spekulerar 
istället för att ta reda på fakta från berörda elever: ”Vi måste kanske fråga eleverna 
lite mera: Vi kanske tror för mycket på våra möten” (P2).  

Pedagogerna uttrycker att det finns flera hinder för att en god relation ska kunna 
utvecklas och flera av informanterna lyfter bland annat tidsaspekten: ”för det är 
ju en tidsfråga, om man ska kunna prata med varje elev enskilt” (P7). En annan 
pedagog uttrycker:” Jag skulle vilja dela mig i så många delar som jag har 
elever…att verkligen kunna möta alla på deras nivå” (P14). Ytterligare ett hinder 
för att skapa ett tryggt klimat som främjar elevers självförtroende och vilja att 
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fråga, utgörs enligt pedagogerna på den mindre gymnasieskolan av 
gruppkonstellationerna, där elever samläser med elever från andra klasser i olika 
grupper. Flera uttrycker hur det i början av terminen avsätts tid för 
gruppstärkande övningar med den egna klassen, men att detta inte finns tid för i 
ämnen där eleverna har samläsning (bl. a matematik), något som får negativa 
effekter för klassrumsklimatet såväl som lärarens personliga relation till eleven. 
Ett annat hinder med koppling till tid, lyfts av en pedagog som jämför 
matematikkursen på gymnasiet med matematiken på högstadiet: ”Här (på 
gymnasiet) är kursen under ett år och samma relationer som byggdes under tre 
år (åk 7-9) byggs inte upp” (P4). Pedagogen betonar hur viktig tidsaspekten är för 
att kunna bygga en bra relation.  

Ett ytterligare hinder som kan ses som en indirekt aspekt med påverkan på 
elevers måluppfyllelse handlar enligt några av pedagogerna om lärares egen 
bristande insikt och förståelse. Man uttrycker ett behov av att lära sig mer om 
yrkeselever som grupp, att se dem med andra ögon: ”Det är lätt att vi tänker att 
om en elev är omotiverad då finns det inget mer att göra: Det ligger på eleven, för 
de är så pass gamla nu…men vi har mycket att tjäna för eleverna och för vårt 
arbete överlag om vi skulle börja tänka på hur kan vi vända på det?” (P3). Flera 
pedagoger talar om vikten av att förstå hur yrkeselever tänker och arbeta mer 
utifrån det. Man åsyftar den inställning som många yrkeselever har: ”ja men, det 
fixar sig” (P13), en inställning som pedagogerna menar hänger sig kvar från 
högstadiet. Några av pedagogerna lyfter också att många av eleverna som 
befinner sig i matematiksvårigheter behöver tydlighet och struktur och hur viktigt 
det är att man som pedagog vet hur man kan stötta i dessa delar. Vissa av 
pedagogerna efterlyser kompetensutvecklingsinsatser och uppfattar det som en 
aspekt som kan påverka att fler yrkeselever skulle nå målen: Man önskar mer 
kompetens i och ” förståelse av funktionsnedsättningar” (P4) men också mer 
kompetens i frågor med koppling till bemötande ”för det beror så mycket på varje 
individ hur man ska bemöta dem” (P1). Några pedagoger nämner också att 
”fortbildning i hur man jobbar med elever med ett annat språk”(P1) för att stötta 
elever med annan språkbakgrund, torde kunna påverka måluppfyllelsen i 
matematik för vissa yrkeselever.  

Elevhälsans informanter uttrycker i likhet med pedagogerna hur viktig relationen 
mellan lärare och elev är för yrkeselevers måluppfyllelse i matematik. Flera 
upplever lärarens roll som avgörande och beskriver att en god relation inte 
handlar om att ”bara prata med eleven” (EH2) utan också om att ”se eleven” 
(EH1), ”lära känna eleven” (EH2),”bry sig och ha förståelse” (EH2). Elevhälsan 
belyser också vikten av att läraren är ”ledaren” (EH6) i klassrummet samt har 
”förmågan att lära ut” (EH5) och samtidigt ger yrkeseleverna ”förtroendet som 
visar att det här klarar ni” (EH5). Elevhälsans personal tycker sig uppleva att 
yrkeselever i allmänhet har ett stort behov av att bli mötta och sedda och är ”mer 
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beroende av den lärare de har” (EH6).  Flera upplever yrkeselever som en grupp 
med ett större behov av att vuxna finns nära och ger stöd och inriktning, än elever 
på studieförberedande program. Elevhälsopersonalen påtalar kontinuitet som en 
aspekt med påverkan på måluppfyllelsen och en informant beskriver en klass som 
tvingades byta matematiklärare tre gånger och hur flera elever i risk ”sannolikt 
hade klarat sig bättre om de hade sluppit byta lärare” (EH4).  

Läraren ses av rektorerna som det ” viktigaste verktyget” (R1) då det handlar om 
yrkesprogram och lärarna beskrivs som ”de som är kittet, närmast eleven” (R1) 
med en stor påverkan på hur yrkeselever lyckas i sina kurser: ”Jag tänker att 
läraren har ett stort ansvar /…/ sen kan det ju finnas bättre och sämre grupper, 
inget snack om det… ” (R3). Rektorer använder formuleringar som ”eleven 
behöver få känna att de blir lyssnade på” (R1) och att en stor vinst är att ”höra 
med eleven vad är det vi kan göra för någonting. De är ju ganska bra på att berätta 
när det börjar gå dåligt” (R1). Flera av rektorerna kopplar bemötandet till 
didaktisk kompetens och beskriver lärares ledarskap i klassrummet såväl som 
lektionsupplägg samt att matematiklärare som arbetar med yrkeselever behöver 
vara både ”nyfikna och kreativa” (R5). Några rektorer upplever det årliga arbetet 
med tjänstefördelningen som en stor utmaning: ”viktigast är att de får en bra 
lärare som passar gruppen” (R5) och menar att för yrkeseleverna är detta 
viktigare än för övriga elever. Följande citat uttrycker hur ”rätt lärare” påverkar 
måluppfyllelsen: ”får jag en duktig mattelärare som eleverna blir trygga med så 
ser jag att resultatet blir bättre. En sådan mattelärare behöver vara en förstående 
person som är medveten att många elever har haft bekymmer med matten i 
grundskolan ”(R5). 

Bemötandet lyfts av flertalet rektorer som en viktig aspekt för att yrkeselever ska 
lyckas. En god relation och en bra kontakt med undervisande lärare anges som 
viktig för elever som uppvisar svårigheter i matematiken, oavsett om det gäller 
elever på yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Men i flera 
rektorers beskrivningar framkommer en skillnad: ”För elever på yrkesprogram är 
inte betyget lika viktigt som för elever på högskoleförberedande program”(R5), 
istället förefaller sociala faktorer ha stor betydelse och en rektor menar att det på 
yrkesprogrammen handlar om att ”här behöver man (läraren) bli accepterad i 
elevgruppen för att de (yrkeseleverna) ska samarbeta med läraren” (R5). Flera 
rektorer beskriver en skillnad mellan yrkesprogram och studieförberedande 
program där man tycker sig se att hur elevgruppen accepterar läraren spelar roll 
för yrkeselevernas måluppfyllelse. 
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5.3.4 Hitta sin identitet och sin roll 
Aspekten hitta sin roll och identitet samlade ett stort antal meningsbärande 
enheter ur det transkriberade materialet och omtalades som en aspekt med 
påverkan på elevers måluppfyllelse i matematik av alla informanter.  

Att börja gymnasiet innebär att komma till ett nytt sammanhang och ingå i nya 
sociala grupper. Pedagogerna beskriver hur uppstarten på gymnasiet kan vara 
omvälvande för vissa elever med ord som ”osäkerhet” (P12), ”oro och otrygghet” 
(P3) liksom hur ”större sammanhang” kan upplevas som ”läskiga” (P12). Det man 
beskriver handlar om att hitta tryggheten i en större skola, i en större matsal, i 
större grupper liksom bland nya klasskamrater men även att förstå sig på 
strukturer och system ”alltifrån var ska jag sitta till vilken roll ska jag ha i 
klassrummet”(P12). Pedagogerna beskriver starten på gymnasietiden som att 
”det är väldigt mycket socialt som eleven måste ta sig över” (P3) och det är ”så 
mycket annat i starten som distraherar” (P12). Ett par pedagoger kopplar ihop 
rollskapandet med de kunskapsluckor man upplever att många yrkeselever har 
och tycker sig se att mötet med en ny miljö på gymnasieskolan påverkar elevernas 
kognitiva förmåga så att tidigare kunskaper helt enkelt glöms bort: ”Det är så 
mycket som händer /…/ och det är så mycket input att de inte kommer ihåg 
(matematiken)” (P15). Mötet med allt detta nya, som i mångt och mycket handlar 
om sociala möten, är en energidränerande aspekt som pedagogerna upplever har 
stor påverkan på hur eleverna lyckas nå målen i matematikkursen. Följande är 
ett citat av en av pedagogerna på frågan om vad som är yrkeselevernas största 
utmaning då de kommer till gymnasiet: 

Utmaningen tycker jag verkar vara att de ska identifiera sig med sitt program… 
För mig är tonåringar: att man identifierar sig. Det är den fasen i livet… och 
som är allra viktigast då. Endera är man epa-traktor eller så är man inte epa-
traktor, endera är man det eller så är man inte det, så matten känns mer som 
nåt som bara hänger med, så utmaningen är mer att identifiera sig i gruppen, i 
klassen, i nya sammanhanget. (P7) 

Citatet ovan belyser hur det nya sammanhanget, gymnasieskolan, innebär kraven 
att hitta sin roll och skapa sin identitet inte bara i ett sammanhang, utan i flera: 
”i gruppen, i klassen”. Flera av informanterna på den mindre gymnasieskolan 
lyfter att eleverna flera gånger under en skoldag hamnar i nya 
gruppkonstellationer beroende på ämne. Då de jobbar med yrkesämnen med 
koppling till det egna programmet är de i sin klass, men då de läser teoretiska 
ämnen, till exempel matematik, sker samläsning med yrkeselever från andra 
program och de hamnar därmed i en ny grupp. Alla pedagogerna på den aktuella 
skolan påtalar att gruppsammansättningar är en utmaning för både elever och 
lärare och alla uttrycker också att detta är en aspekt med tydlig koppling till hur 
eleverna lyckas nå målen. Pedagogerna beskriver hur samläsningen med elever 
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från andra program blir krävande för eleverna då de behöver hitta sin roll i varje 
ny gruppkonstellation. Stora heterogena grupper beskrivs även ge konsekvenser 
för pedagogernas val av innehåll, om infärgning mot yrket genomförs eller ej, 
elevernas möjlighet till arbetsro och känsla av tillhörighet i gruppen, liksom 
huruvida prov behövs för bedömning eller ej – problematik som pedagogerna på 
den större skolan inte påtalar alls. Där följer yrkeseleverna samma klass oavsett 
om det är yrkeslektion eller matematiklektion. Dock omtalas elevers 
identitetsskapande som en aspekt med stor påverkan på måluppfyllelsen även på 
den större gymnasieskolan. 

Yrkeselevernas identifieringsprocess uttrycks bland pedagogerna med ord och 
beskrivningar som ”hitta sin plats i gruppen”(P3), att ”visa att man passar in” 
(P1). Mycket handlar om att ”man vill liksom inte avvika” (P2) eller ”visa att man 
inte kan” (P1), och man vill inte heller ”känna sig dum inför klasskompisar” (P5). 
Identifieringen kopplar till övriga klasskamrater men också ”yrkeskläder” (P12) 
spelar roll liksom speciella lokaler, byggnader eller lektionssalar där 
yrkeseleverna håller till. Även inställningen till varför man valt ett yrkesprogram 
finns med i elevernas identitetsskapande: ”Jag har inte tänkt att plugga så 
mycket, därför valde jag yrkesprogram” (P12) och blir en aspekt med påverkan på 
elevers måluppfyllelse. Några pedagoger beskriver att vissa yrkeselever hamnar i 
en situation där de måste överväga om de ska ”visa både vad jag kan och vad jag 
inte kan” (P13) och att i rollsökandet är det inte alltid till ens fördel i gruppen att 
kunna för mycket. Flera pedagoger lyfter också utmaningen att hitta sin roll och 
identitet för de elever som inte kommit in på sitt förstahandsval och belyser hur 
identitetsskapandet då ofta knyter till motivation och inställning.  

Några pedagoger påtalar hur de nya yrkesämnena som eleverna möter på 
gymnasiet kan innebära en möjlighet för elever som haft matematiksvårigheter 
under högstadiet att hitta en ny identitet. Citatet som följer knyter 
identitetsskapande till både självförtroende och tidigare erfarenheter: 

”Yrkeskurserna blir ju en ny grej. Alla är på samma nivå och man behöver inte 
jämföra sig med klasskamraterna, för alla är det lika nytt. Och jag tror att 
många elever ser där en möjlighet att där behöver jag inte vara den sämsta, för 
det kanske de har upplevt under hela sin skolgång att jag är sämst i matte, sämst 
i gänget. (P14) 

Pedagogerna uttrycker hur identitetsprocessen tar olika lång tid för olika elever 
och beskriver både positiva effekter och negativa effekter av att eleverna 
identifierar sig med sitt program och kommande yrke. Yrkesidentiteten skapar 
en samhörighet som kan gynna matematikarbetet: ”…på fordons- (fordons- och 
transportprogrammet) om vi pratar volym och börjar snacka om att bygga en 
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baslåda till en Volvo: då är alla med! /…/Nyckeln är att man lockar med det som 
knyter till deras identitet” (P15).  

Men identifieringen mot det kommande yrket kan också skapa en negativ 
inställning till mer teoretiska kurser som till exempel matematikkursen: En 
pedagog beskriver: ”fordonseleverna har den bilden av sig själv, att ’vi är donare’. 
Du får inte vänta dig så mycket av oss för vi är donare…” (P4). Pedagogen menar 
vidare att en sådan inställning också smittar av sig på lärares förväntningar och 
kan leda till en jargong och kultur på skolan som indirekt påverkar yrkeselevers 
måluppfyllelse.  

Elevhälsans informanter belyser också yrkeselevernas identitetsskapande som en 
viktig aspekt för hur väl eleverna lyckas i när de kommer till gymnasieskolan. I 
likhet med pedagogerna pekar man på de sociala utmaningar som möter 
yrkeseleverna då de kommer till gymnasiet och som för flera kan påverka lärandet 
negativt: ”ny skola, nya klasskamrater, nya lärare, och det är så mycket nytt… så 
ibland så kommer studierna lite sekundärt...” (EH9/10).  Det handlar om att hitta 
sin nya roll och sin plats i klassen liksom i olika grupper, men också att förstå 
andra sociala delar som kännetecknar den nya skolan – alltifrån hur schemat ska 
förstås till hur matsalen fungerar.  

Elevhälsopersonalens uttalanden om grupprocesser i klassrummet är i linje med 
det som pedagogerna uttrycker och beskrivs med liknande formuleringar: 
eleverna ”vill inte avvika eller utmärka sig” (EH2). Informanterna beskriver 
grupptryck i ord som ”inte riktigt så coolt att plugga” (EH3) och beskriver också 
hur grupprocesserna i samband med sammanslagningar av olika yrkesklasser vid 
matematiklektionerna skapar en otrygghet som bidrar till att elever inte vågar 
fråga läraren under lektionstid ”för då kan de ju tro att man är hur dum som helst” 
(EH3).  

Utifrån elevhälsans beskrivningar framkommer en skillnad i identitetsskapandet 
mellan olika program: På vissa program (bl. a omnämns bygg- och 
anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och 
transportprogrammet) sker identifieringen till den egna gruppen och yrket 
snabbt vilket av elevhälsans informanter upplevs föra med sig en jargong och 
negativ inställning mot teoretiska ämnen tillika med matematiken: ”Man har 
kommit in på sitt program och det är en status i det, man får en yrkesstolthet och 
där är det bara karaktärsämnena (yrkesämnen) som räknas” (EH9). Den negativa 
inställningen till teoretiska ämnen blir en del av dessa yrkesprograms 
identitetsskapande. Elevhälsan menar att yrkesidentiteten på dessa program 
kopplar starkt till elevernas yrkeskläder, något som är i linje med pedagogers 
erfarenhet: ”Eleverna bär sina jobbarkläder även i matsalen och man gör det med 
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ganska mycket stolthet. De är jätteförväntansfulla när de ska få sina jobbarkläder 
för första gången i ettan. Det är en jättestor grej för dom…” (EH9).  

På andra program (bl. a omnämns barn-och fritidsprogrammet, handels- och 
administrationsprogrammet, hantverksprogrammet, vård- och omsorgs-
programmet) tar identifieringsprocesserna en annan form och beskrivs av 
elevhälsans informanter i ord och uttryck som att yrkeseleverna är ”osäkra i sin 
egen person” (EH7/8) och hur de måste ”sätta på sig en fasad och spela lite frän” 
(EH10) liksom hur eleverna (är främst tjejer som omtalas) ”har så fullt upp med 
annat” (EH10). En informant beskriver: ”Jag brukar säga att ettan, det är ju 
skärselden, sen när de har tagit sig genom ettan, sen går det ju på något sätt att 
ta sig igenom… men det är ju en tuff period” (EH2).  

Samtalen med elevhälsan ger ytterligare en nyans till identitetsskapandet, 
nämligen att yrkeselever som under grundskolan haft svårigheter med 
matematiken, inte vill kännas vid detta då de kommer till gymnasiet: ”man vill ju 
börja på ny kula, man vill ju liksom försöka och vara duktig och klara sig. Är ju 
annan miljö och lite fler som inte man känner och /…/ man vill inte utmärka sig” 
(EH5). Elevhälsans informanter beskriver hur elever tackar nej till stöd, även om 
överlämningar från grundskolan pekar på stora behov, just på grund av sin 
önskan om ”nystart” (EH9/10). Elevhälsopersonalen upplever att detta bottnar i 
hur särskilt stöd och extra anpassningar blivit väldigt ”stigmatiserande” (EH5). 
Eleverna har erfarenhet från grundskolan där de tvingats till stödlokal eller 
speciallärare ”… då har de inte fått ta beslutet själv, utan då har de blivit mer 
styrda dit” (EH6) och man uppfattas som ”att man är lite dålig om man går till 
stödlokalen…” (EH6). Att inte utnyttja det stöd som erbjuds har en direkt 
påverkan på måluppfyllelsen för yrkeselever som befinner sig i risk att inte nå 
målen, enligt elevhälsans informanter. 

Rektorerna omtalar elevernas identitetsarbete som en aspekt med påverkan på 
måluppfyllelsen men gör det i mindre omfattning än pedagoger och elevhälsa och 
belyser främst aspekten på en annan nivå. Identitetsskapandet beskrivs av 
rektorerna mer generellt och man talar om ungdomarnas pågående 
identitetsutveckling i formuleringar som att eleven känner trygghet ”i sin 
ungdomskultur” (R5). Rektorerna kopplar identitetsarbete till en viss fas i livet, 
till skillnad från pedagoger och elevhälsa som mer beskriver identitetsskapande 
med koppling till ämnet, yrket och klassrummet. Följande rektorscitat får belysa: 
”de vill vara självständiga, de vill klara sig själva – på gymnasiet är man lite mera 
vuxen” (R1) och ”för en del elever blir det annat som blir roligare och viktigare 
under en period än själva skolan och studierna” (R2). 
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5.3.5 Sammanfattning av temat Roller och relationer 
Temat Roll och relationer belyser yrkeselevers identitetsskapande, grupprocesser 
samt relationen till läraren. En dominerande aspekt utgörs av yrkeselevernas 
identitetsskapande. Denna aspekt omtalas och upplevs som en aspekt med 
påverkan på måluppfyllelsen i matematik av alla informanter. Gymnasiet som ett 
nytt sammanhang för eleverna och hur det troligen påverkar yrkeselevernas 
måluppfyllelse i matematik beskrivs av flertalet informanter. Intervjusamtalens 
beskrivningar handlar om utmaningar att finna sig tillrätta i nya lokaler och 
byggnader men främst om sociala utmaningar där yrkeseleverna ska skapa nya 
roller bland klasskompisar såväl som hitta sin identitet gentemot sitt programs 
yrkesinriktning såväl som till matematikämnet. Utmaningar handlar även om att 
axla det ökade ansvar som gymnasiestudierna innebär. Det ökade ansvaret såväl 
som rollsökandet beskrivs av flera av informanterna som en energidränerande 
process som kan påverka måluppfyllelsen negativt.  

Enligt informanter i alla personalgrupper knyter identitetsprocessen till elevens 
självförtroende, såväl som motivation och inställning men kopplar också till 
grupptryck och processer inom gruppen. Informanterna har erfarenheter av att 
sådana roll- och identitetsaspekter kan ha både positiv och negativ effekt för 
måluppfyllelsen i Ma1a. Positiva effekter är bland annat att yrkesidentiteten 
skapar en samhörighet som kan gynna matematikarbetet, inte minst beträffande 
infärgning och motivation. Negativa effekter av yrkesidentiteten kan leda till en 
jargong och gruppkultur med en inställning att matematiken inte är viktig eller 
nödvändig. 

Problematiska grupprocesser kopplas av flera informanter på den mindre skolan 
till skolans sätt att organisera matematikundervisningen i stora grupper där flera 
elever från flera olika yrkesprogram ingår; Flera pedagoger beskriver processer 
av roll- och identitetsskapande inom de sammanslagna matematikgrupperna och 
menar att sammanslagningar har en negativ påverkan på måluppfyllelsen för de 
elever som ingår i sådana sammanslagna grupper. Informanterna på den större 
skolan talar inte om gruppstorlek eller gruppsammanslagningar som en 
påverkansaspekt för måluppfyllelsen i Ma1a, men intervjusamtalen innehåller 
liknande beskrivningar av rollsökande och identitetsarbete bland yrkeseleverna 
som pedagogerna på den mindre skolan ger uttryck för trots att 
matematikgrupperna på den större gymnasieskolan är homogena utifrån 
programtillhörighet. På båda skolor beskrivs bland annat grupptryck som 
påverkar hur yrkeselever utnyttjar stödåtgärder såväl som en viss kultur som man 
upplever förekommer bland yrkeselever och leder till ointresse och låg motivation 
till matematiken, liksom skolk. 

Läraren ses som viktig och en god relation mellan lärare och elev uppfattas av alla 
personalgrupper som en påverkansaspekt på måluppfyllelsen. Vikten av en 
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personlig relation ses som extra viktig då det gäller elever som upplevt 
misslyckanden i matematiken under tidigare skolår. Kommunikation ses som en 
nyckel i lärarens relation och bemötande till eleven och främjar möjligheter till 
måluppfyllelse, enligt både pedagoger, elevhälsa och rektorer. Flera pedagoger 
lyfter tidsbrist som ett hinder för relationsskapande och kommunikation och 
några uttrycker också en egen bristande förståelse och insikt i yrkeselevers behov 
som grupp samt efterlyser kompetensutveckling runt funktionsnedsättningar, 
bemötande samt språksvårigheter. Elevhälsans personal tycker sig uppleva att ett 
stort behov yrkeselever i allmänhet har är att bli sedda och flera uppfattar 
yrkeselever som en grupp med ett större behov av att vuxna finns nära och ger 
stöd och inriktning än elever på studieförberedande program. Även flera rektorer 
beskriver hur de upplever en skillnad mellan yrkesprogram och 
studieförberedande program men påtalar istället lärarens behov av att bli 
accepterad av elevgruppen för att samarbete ska komma tillstånd, något som 
rektorerna menar spelar roll för yrkeselevers måluppfyllelse.  

5.4 Tema 4. Stöd, styrning och samverkan 
Under detta tema, som fått namnet Stöd, styrning och samverkan beskrivs 
aspekter med påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse i Ma1a identifierade i 
skolpersonalens berättelser som kopplar till högre nivåer inom skolans 
organisation. Aspekterna berör planering och organisering av stödinsatser för 
elever i risk att inte nå målen, liksom skolpersonals behov av samverkan mellan, 
såväl som inom organisatoriska nivåer för att öka yrkeselevers möjlighet till 
måluppfyllelse. Här belyses även aspekter med koppling till kursplaner och 
styrdokuments styrande roll liksom rådande synsätt i hem, skola och samhälle 
samt hur dessa aspekter har påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse.  

5.4.1 Särskilt stöd, extra resurser 
Flera av pedagogerna beskriver erfarenheter av stödinsatser som fungerat väl och 
haft en positiv påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse. Bland exemplen finns 
både enskilt stöd på individnivå liksom stöd på gruppnivå med fler pedagoger i 
klassrummet: Flera pedagoger under matematiklektionerna har gjort det möjligt 
för yrkeselever som befunnit sig i riskzonen att inte nå målen, att få nära 
individuell hjälp i ett angränsande rum ”där de inte fick så mycket distraktion och 
de hade någon som kunde sitta med dem hela tiden (P7). Pedagogerna beskriver 
hur ett nära individuellt stöd i mindre grupp hjälper yrkeselever som befinner sig 
i risk att inte nå målen att behålla koncentrationen och följa kursens tempo, men 
ett sådant individuellt stöd i liten grupp ger även eleverna möjlighet att 
sinsemellan kunna stötta varandra. 

Enligt skolpersonalens beskrivningar har de båda gymnasieskolorna ett liknande 
upplägg med en öppen lokal (härefter kallad stödlokalen) dit alla elever är 
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välkomna för att få hjälp med sina studier. Vissa tider finns lärare och 
speciallärare på plats som hjälp. Stödlokalen omnämns av flera pedagoger som 
en framgångsfaktor och en aspekt med påverkan på de yrkeselevers 
måluppfyllelse som går dit. Pedagogerna betonar att yrkeselever är en elevgrupp 
som behöver mera tid och att stödlokalen anses ha påverkan på måluppfyllelsen 
beskrivs i ordalag som att yrkeseleverna där kan ges möjlighet till ”extra träning, 
mängdträning (P2)”. Ytterligare förklaringar till stödlokalens effekt på 
måluppfyllelsen i Ma1a är att ”då får de (yrkeseleverna) ju också möjlighet att få 
det (matematikinnehållet) förklarat på ett annat sätt”(P2). Flera informanter 
beskriver hur yrkeselever lyckats bra då de fått träffa en annan lärare och 
uppfattar det som en framgångsfaktor för yrkeselever som befinner sig i 
riskzonen. En annan förklaring till att den öppna lokalen ses som en effektiv 
aspekt är att alla elever är välkomna, och inte bara de som har stora behov eller 
svårigheter. På det sättet är det inte stigmatiserande att gå dit, menar en pedagog: 
”Man behöver inte först vara stämplad på att man är dålig i matten utan man får 
gå dit och den är öppen” (P7).  

Flertalet pedagoger på båda skolorna påtalar att trots att yrkeselever som 
befinner sig i riskzonen har möjlighet att besöka den öppna stödlokalen, är det 
väldigt få som går dit. Pedagogerna upplever att det finns ett motstånd bland 
yrkeselever att utnyttja det stöd som skolan erbjuder och menar att elevernas 
inställning, brist på intresse och motivation påverkar: ”De som behöver mest 
hjälp har svårt att ta den. Vi måste få dem att förstå att hjälpen måste till från 
början samt få dem att fatta att detta är en kurs på 1 år” (P4). Grupptryck ses av 
flera pedagogerna som en trolig orsak till att yrkeseleverna inte vill ha eller inte 
tar emot stöd och men menar också att orsaken kan finnas i elevernas behov av 
en personlig relation och beskriver hur elever går till stödet om de vet att det finns 
en lärare på plats som de känner till. Andra orsaker till att yrkeselever i risk inte 
utnyttjar stödet uttrycks i ”att de inte känner sig sedda”, är ju ingen som bockar 
av dem” (P3) men också att eleverna inte vill på grund av ”att det tar av deras 
fritid” (P5). Vissa av pedagogerna beskriver att en period av intensiv arbetsinsats 
på lovskola eller sommarskola istället kan fungera väldigt bra för yrkeselever i 
risk och att flera på det sättet lyckas nå målen för kursen.  

Flera av pedagogerna efterlyser bättre strukturer för att ”fånga upp eleven” (P3) 
och därmed kunna ge eleverna ett mera effektivt och bättre fungerande stöd. Man 
menar att svårigheter uppmärksammas ” alldeles försent” (P4) och beskriver att 
det som borde fungera är tidiga insatser som bygger på det stöd eleven fått under 
tidigare år: ”Då kommer de till oss och så funkar det inte här, ja då tar det ett år 
innan vi ser det, det blir nya möten hela tiden och det blir ingenting som fortgår 
sen tidigare” (P14).  Att eleverna är nya för skolans personal ses som ett hinder: ” 
”vi tappar ju tid där” (P12). Flera pedagoger uttrycker att tydligare 
överlämnanden mellan skolformerna skulle kunna minska tiden som behövs för 
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att ”lära känna eleven, se eleven i sammanhanget” (P12) och borde därmed bidra 
till en ökad måluppfyllelse för yrkeselever i risk: En pedagog uttrycker ”om jag 
fick önska skulle jag vilja ha mer från grundskolan, helst en A4 om varje elev, så 
jag har en förkänsla, vad är det jag möter. Men så är inte riktigt strukturen”(P9). 
Många pedagoger betonar att ska stödinsatser ha påverkan så att måluppfyllelse 
nås under yrkeselevernas första gymnasieår behöver insatser sättas in snabbt 
redan under höstterminen.   

Elevhälsans personal lyfter i likhet med pedagogerna vikten av att arbetet med 
särskilt stöd är väl organiserat och anpassas efter yrkeselevernas behov samt 
svårigheter upptäcks tidigt för att måluppfyllelse i Ma1a ska nås: ”Tiden går ju så 
fort, det är en knepig aspekt. Så ju mer det finns inbyggt från början /…/ så att de 
där insatserna inte behöver bli något som det behövs en lång väg för att komma 
till” (EH3). Flera belyser hur lång tid det tar innan eleven i risk får hjälp och de 
svårigheter med att arbeta förebyggande som finns i systemet samt vinsten i att 
”bygga in stöd och hjälp” i verksamheten (EH5). Elevhälsans informanter 
uttrycker i likhet med pedagogerna ”att (elever från) yrkesprogrammen går 
mindre till stödlokalen än de teoretiska programmen” (EH6) men har förutom 
grupptryck från klasskamrater också en förklaring som inte lyfts i pedagogernas 
intervjusamtal: Man beskriver hur många yrkeselever berättar hur de känner 
osäkerhet att gå till nya okända rum och situationer, inte minst till den stödlokal 
som skolan erbjuder: ”Och då vill man inte gå dit (till stödlokalen), dels vet man 
inte vad är det som är bakom den där dörren /…/ Om jag öppnar dörren, var ska 
jag gå då, och vem är därinne och var ska jag sitta…?! (EH2). Stödlokalen ses av 
elevhälsan som en aspekt som om den utnyttjas bidrar till yrkeselevers 
måluppfyllelse: ”Om eleverna väl tar sig över den tröskeln så är det en faktor som 
kan hjälpa dem att lyckas i matten (EH7/8), men uttrycker också att skolans 
organisering av matematikstödet måste se till individen: ”En del förmår sig inte 
av olika anledningar att gå dit (till stödlokalen) ändå” (EH7/8). Elevhälsan menar 
att skolan då måste arrangera så att eleven ges möjlighet ”att få det enskilda 
stödet” (EH7/8). 

Rektorerna påtalar i likhet med pedagoger och elevhälsa att särskilt stöd i 
stödlokalen är en aspekt som är betydelsefull för yrkeselevers måluppfyllelse i 
Ma1a om de utnyttjar den. Samtidigt beskriver flera av rektorerna en problematik 
som består i att många yrkeselever som erbjuds ytterligare stödinsatser utöver 
den öppna stödlokalen, tackar nej till enskilt stöd. Några rektorer upplever att 
problemet ligger i brister i yrkeselevens vilja och engagemang men uttrycker 
också att när yrkeselever i svårigheter väl tar emot enskilt stöd skapas oftast 
motivation tack vare att en ny och fungerande relation upprättas.  
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5.4.2 Hemmets roll 
Hemmets betydelse för yrkeselevernas måluppfyllelse i matematik lyfts i alla 
informantgrupper. I några av pedagogernas intervjusamtal framkommer att 
yrkeselever med svårigheter i matematik kan ärva en negativ syn på matematiken 
som skolämne från föräldrar som kanske också haft svårigheter under sin 
skolgång. Det kan leda till att ett tänk ”att det inte är så farligt med F i matte” (P3) 
förs fram från hemmet. En annan pedagog beskriver samarbete med hemmet som 
en aspekt med trolig påverkan på måluppfyllelsen och uttrycker: ”få eleverna att 
arbeta mera hemma/…/ Hemmet skulle kunna vara en liten motor och intressera 
sig för och se till att de gör sina läxor – eller att de tränar…” (P2). En pedagog 
menar vidare ”det handlar om en inställning hos eleven - att förstå att det är en 
process. Det är inga snabba grejer, det måste jobbas med det här” (P12) och att 
här spelar hemmet en stor roll: ”Eleven behöver bli pushad både från oss men 
också hemifrån” (P12).  

I samtalen med elevhälsan förs hemmets roll som en aspekt med trolig påverkan 
på måluppfyllelsen fram, i betydligt större omfattning än i pedagogsamtalen. Det 
omnämns i termer om hur stödet hemifrån fungerar: ” …hur mycket stöd har man 
hemma och vad är ambitionerna hemma. Sådana här saker spelar roll för varje 
individuell elev” (EH2). Stödet hemifrån kopplas av en informant till 
socioekonomiska förhållanden och föräldrars utbildningsnivå: ”vad man kommer 
från för samhällsskikt, vad man har läst själv som förälder om man klarar av… 
hur många gånger har man inte hört ’ja, men jag kan då inte hjälpa mina barn’” 
(EH 6). Informanten beskriver att föräldrar kan tycka att matematiken är svår att 
hjälpa sina barn med.  En annan informant kopplar hemmiljö och 
socioekonomiska status till yrkeselevers syn på frånvaro och menar att det 
indirekt blir en aspekt med koppling till måluppfyllelsen.  

Många av de eleverna jag träffar /…/ kommer från familjer som har en 
socioekonomisk svag status i samhället. Det är ett mönster jag ser bland mina 
program. Det kanske finns föräldrar… en mamma som inte har jobbat på 
många år, en mamma som är sjukskriven, en mamma som mår dåligt eller en 
pappa…. Och missbruk också. Så det är mycket av det här 
ärvda…generationsmönster… att det går igen liksom. Ungdomarna ser inte 
heller då två arbetande föräldrar går till jobbet på morgonen och då blir inte 
frånvaro så konstigt liksom (EH 9/1o). 

Citatet uttrycker att frånvaro och skolk som enligt flera av studiens informanter 
ses som en aspekt med påverkan på måluppfyllelsen är något som ”ärvs” från 
hemmiljön. Flera påtalar vikten av att skolan arbetar för en god samverkan med 
elevers vårdnadshavare och menar att det är en nyckel till att se fler yrkeselever i 
risk att lyckas med matematiken. 
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Precis som både pedagoger och elevhälsa lyfter även rektorerna hemmet som en 
viktig aspekt för hur yrkeselever lyckas i skolan. ”Vilken inställning du har i 
hemmet påverkar vilken inställning barnet har i skolan” (R5). Flera belyser hur 
synen på matematiksvårigheter i elevens hemmiljö påverkar dennes inställning 
till både ämnet såväl som den egna arbetsinsatsen: ”ja, men jag hade också 
jättejobbigt med matte, det har vi i våran familj” /…/ för då tar de det mer som 
att det är nån slags egenskap man har med sig så man kan lägga det lite utanför 
sig själv” (R5). Några rektorer lyfter hur ”inställningen till frånvaro har 
förändrats” (R2) och undrar ”om det blir en kultur hemma” (R5) där man ser på 
frånvaro på ett annat sätt nu än förr. Någon tycker sig se hur föräldrarnas 
engagemang avtar jämfört med högstadiet: ”Föräldrarna tappar liksom greppet, 
tycker jag. Man har inte samma intresse för sina barn när de går på 
gymnasiet…Eller törs man inte?!” (R5). Alla rektorer påtalar vikten av ett gott 
samarbete med hemmet då elever hamnar i risk att inte nå målen och menar att 
det handlar mycket om föräldrars engagemang: ”Har jag en förälder som är 
engagerad och ställer krav på sitt barn och /…/som är engagerad i studieresultatet 
då får man högre studieresultat. Det kan jag säga och det är jag helt säker på. 
Föräldrarna är superviktiga” (R1) 

5.4.3 Samverkan med grundskolan 
I kapitlets inledning beskrevs yrkeselevernas kunskapsluckor som en aspekt med 
påverkan på måluppfyllelsen i Ma1a. Flera av de intervjuade pedagogerna menar 
att orsaken till kunskapsluckorna står att finna i yrkeselevernas tidigare skolgång 
och lägger ansvaret för problemen hos grundskolan. I berättelserna framkommer 
uttryck som: ”elever har så grunda kunskaper med sig från grundskolan, att man 
känner att oj, oj fixar vi det här?!”(P9) liksom att ” det de borde kunna från nian 
har de inte riktigt med sig” (P1). Flera beskriver det också som att eleverna har 
fått ”snällbetyg” (P3), har ”fått godkänt i åk 9, men ändå saknar den där grunden” 
(P8) och att ”ribban har legat för lågt” (P4). Flera av pedagogerna uttrycker att 
elever med svårigheter i matematik är särskilt sårbara för övergångar och menar 
att grundskolan brister i att förbereda eleverna: ”Vi på gymnasiet vi förbereder 
dem för yrkeslivet eller högre studier och då måste ju högstadiet förbereda dem 
för gymnasiet” (P14).  

En önskan om utökad samverkan med grundskolan lyfts av flera av pedagogerna. 
Man beskriver det ”glapp” (P13) man upplever finns mellan högstadiet och 
gymnasiets matematik, trots liknande innehåll, och flera pedagoger tror att bättre 
samarbete mellan matematiklärarna på de olika skolorna skulle kunna bidra till 
en ökad måluppfyllelse för yrkeselever i risk. En pedagog påpekar att mer 
samverkan mellan gymnasiet och grundskolan skulle innebära ”att man får en 
samsyn från grundskolan ända upp till gymnasiet, och så att man pratar: Varför 
blir det så här, Var måste vi lägga fokus och var måste ni lägga fokus”(P6). Här 
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kommer också funderingar in där pedagogerna reflekterar över vilken bild av 
yrkesprogrammen som förs fram till eleverna då de ska välja till gymnasiet: ”Man 
kan undra varifrån kommer informationen att yrkesprogram är mindre 
”pluggiga”? (P12) och flera efterlyser större samverkan med högstadiets studie- 
och yrkesvägledare (SYV). Några av pedagogerna funderar över hur mycket insyn 
SYV har i yrkesprogrammens ingående kurser och vad som krävs: ”Lärare 
(vårdlärare) har ju den förståelsen därför att de har jobbat inom yrket, men SYV 
kan ju inte förstå varför medicinkursen är svår” (P14). Man menar att detta kan 
bidra till en bild av yrkesprogram som ”lätta” vilket i sin tur ger konsekvenser på 
yrkeselevernas inställning. En inställning som kan bli förödande för 
måluppfyllelse i flera kurser men inte minst matematikkursen, som är en kurs 
som kräver arbetsinsatser, enligt pedagogerna.   

I likhet med pedagogerna uttrycker flera ur elevhälsan en önskan om bättre 
samverkan med grundskolan och uppfattar det som en aspekt med trolig 
påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse. Elevhälsans fokus gäller samverkan 
beträffande hur elevers tidigare stödinsatser sett ut och fungerat. Man sätter det 
i relation till hur matematiken är organiserad i stora klasser när eleven kommer 
till gymnasiet och hur det kan bli förödande för en elev som under högstadiet fått 
enskilt individuellt stöd: ” så är det ju inte säkert att du har fått med dig tillräckligt 
för att klara dig själv här inom den vanliga (stora) gruppen” (EH3). Elevhälsan 
uttrycker att enbart att eleven har godkänt betyg i matematik från årskurs 9 är 
inte tillräcklig information, utan hur ett eventuellt stöd har sett ut är av stor vikt 
vid organiseringen av matematiken på gymnasiet. Informanterna påtalar också 
vikten av att grundskolan organiserar sitt stöd så att det är kompatibelt med det 
stöd som gymnasiet sedan kan erbjuda. Flera uttrycker att resurserna i 
gymnasieskolan är begränsade vilket gör att små grupper eller en till en-lösningar 
inte kan erbjudas, även om eleven är van vid det.  

Rektorerna påtalar inte vikten av samarbete med grundskolan som en aspekt för 
ökad måluppfyllelse för yrkeseleverna. Istället belyser flera rektorer 
grundskolans ansvar och att mer behöver göras under tidigare år för att motverka 
att eleverna inte når målen i Ma 1a. ”Sen är det ju jätteviktigt att de redan när de 
är yngre… att de inte släpps att misslyckas utan att de får hjälp tidigare ” (R2). 

5.4.4 Samverkan med skolaktörer på den egna skolan 
Flera av de intervjuade pedagogerna lyfter under intervjusamtalen att kollegial 
samverkan på den egna skolan är en framgångsfaktor och en aspekt som kan 
gynna yrkeselevernas möjlighet att nå målen. Man efterlyser olika varianter av 
samverkan bland annat samverkan mellan yrkeslärare och matematiklärare, 
samverkan mellan matematiklärare och elevhälsa och samverkan 
matematiklärare emellan. Pedagogerna beskriver vinsten av en utökad 
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samverkan i att alla på skolan jobbar mot samma mål ”som en samlad front” (P14) 
och att ”en trygg verksamhet” (P12) skapas där en pedagog uttrycker att 
konsekvensen blir att yrkeseleverna känner: ”Jag klarar kursen” (P12). Flera 
pedagoger betonar att alla skolaktörer måste uttrycka vikten av matematiken 
såväl som dess nödvändighet för betyget men också för det framtida livet. För att 
sådan intern samverkan ska bli till stånd behöver tid avsättas och strukturer 
skapas så samverkan kan bli möjlig, något som enligt flera av pedagogerna ligger 
på skolledningens ansvar men också beror på skolans organisation, kultur och 
tradition. 

Samverkan mellan yrkeslärare och matematiklärare ses av flera av pedagogerna 
som viktig, inte minst för att hos yrkeseleverna kunna skapa intresse och 
motivation för matematikkursen. Några gånger under intervjusamtalen uttrycker 
pedagoger en undran över hur yrkeslärarna egentligen ser på matematikkursen 
och samtalen indikerar att det finns två sidor där yrkesämnen hör till den ena 
sidan och där matematikkursen hör till den andra. Följande citat får exemplifiera 
osäkerheten: 

 /…/ yrkesämneslärarna… vad liksom de tycker… Jag tror inte att de säger till 
eleverna att matten är oviktig, men det kan ändå vara vad de signalerar. Hur 
de beskriver gymnasiegemensamma ämnen i förhållande till hur de beskriver 
yrkeskurserna/…/ Yrket är en del i den identitet som tonåringar letar efter och 
då skulle man vara trygg i att man hade yrkeslärarna på sin sida (P7). 

Samverkan matematiklärare emellan lyfts också som en viktig aspekt med en 
möjlig indirekt påverkan på elevers måluppfyllelse. Det handlar om att skapa 
gemensamma synsätt och rutiner samt möjligheten att ”ge varandra pedagogiska 
tips” (P1) och tillsammans arbeta för att skapa en ” stimulerande undervisning” 
(P11). Aspekter som flera anser skulle främja yrkeselever intresse och inställning 
till matematiken och som i sin tur skulle påverka måluppfyllelsen.  Även 
samverkan mellan matematiklärare och elevhälsa ses också som en aspekt med 
indirekt påverkan på yrkeselevernas måluppfyllelse: En pedagog liknar skolans 
arbete med särskilt stöd till yrkeselever i riskzonen vid ett pussel: ”om jag går till 
samtliga och delger informationen så kan de lägga pusslet med vad de hör från 
andra lärare men jag kan bara ge en pusselbit åt dem” (P9). Pedagogen efterlyser 
bättre organisation och strukturer för detta viktiga pussel.  

Även elevhälsans personal lyfter intern samverkan som en påverkansfaktor på 
måluppfyllelsen i matematik. Samverkan, där matematiklärare och yrkeslärare 
samverkar runt matematikens innehåll ses av elevhälsans informanter som en 
viktig del för att integrera yrket i matematiken och på det sättet främja 
motivationen och glädjen i ämnet. Elevhälsopersonalen påtalar att det inte bara 
är skolan som kan göra något för att yrkeselevernas måluppfyllelse i matematik 
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ska förbättras och beskriver även nödvändigheten av extern samverkan. Flera i 
elevhälsan åsyftar det faktum att elever jobbar extra och hur det påverkar 
studieresultaten negativt och efterlyser samverkan med andra aktörer i samhället 
för att förhindra att skolungdom schemaläggs på arbetspass under skoltid och 
därmed uteblir från lektioner: ”Det ger konstiga signaler att vi i skolan kämpar 
för att ge dem betyg och i andra ändan av kommunen anställer man dem för att 
man behöver folk” (EH4).  

Rektorerna är positiva till samarbete mellan olika lärare till exempel yrkeslärare 
och matematiklärare och omnämner det som en aspekt som kan bidra till 
yrkeselevers måluppfyllelse. Flertalet rektorer lägger initiativet hos lärarna för att 
sådan samverkan ska bli till. Rektorerna lyfter ingenting angående ökad 
samverkan mellan lärare och elevhälsa som en aspekt med förmodad påverkan 
på elevers måluppfyllelse men en rektors önskan är en förbättrad samverkan med 
sjukvården. Följande citat pekar mot att en förbättrad samverkan med 
sjukvården är att önska när det handlar om de program där flera elever lider av 
dåligt psykiskt mående: 

Skolan ska ju bedriva undervisning, vi är ju inte någon behandlande enhet, fast 
det är ju ändå det lite grann vi blir för sjukvården tänker att ”ja, bara de är i 
skolan, så ordnar det sig”. Så det är jättesvårt. Vi försöker stötta upp och möta 
upp, sms:a, samtal med kurator, kontakter med primärvården för att hjälpa 
dem men de tar sig ju inte dit och vi har ju inte heller möjligheter att följa varje 
elev…vissa tar vi i handen och går dit, men det är ju inte så att man kan göra 
det med alla elever heller...(R3) 

Citatet beskriver hur elever som behöver hjälp av primärvården behöver stöd för 
att ta sig dit, men att rektorn anser att skolan inte kan ta på sig den typen av stöd. 

5.4.5 Styrdokumentens roll 
Styrdokumenten som en påverkansfaktor belyses i några av intervjusamtalen, 
bland annat påtalas riktlinjer för betygssättning av flera pedagoger: att 
terminsbetyg inte ges i gymnasiekurser som Ma1a upplever flera pedagoger som 
ett hinder för att kunna stötta eleverna i deras inställning och motivation. 
Terminsbetygen som eleverna blivit vana att få under högstadietiden visar en 
riktning som kan motivera eleverna att satsa lite extra. Eftersom ”eleverna inte 
får något terminsbetyg har de inget kvitto på hur de ligger till riktigt, de får det 
inte på papper och det kan också vara en sak som gör att de har svårt att ta till 
sig…” (P13).  

Flera pedagoger kritiserar även kravet att godkänt betyg i Ma 1a är en 
förutsättning för att få ut en full yrkesexamen och menar att styrdokumenten ger 
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matematik rollen som viktigare än andra skolämnen. En pedagog ger med ironi i 
rösten, en konstruktiv plan för hur redan tyngda elever ska nå målen i Ma1a:  

Om vi nu tror att matte, engelska och svenska är viktigt – det är ju nödvändigt 
för examensbevis, så borde vi omedelbart stryka till exempel samhällskunskap, 
historia med mera och ”ge” eleverna som har svårigheter, F (icke godkänt) i 250 
poäng omgående och istället använda den tiden att jobba med dessa tre ämnen. 
Detta känns som ett enkelt alternativ som inte belastar redan tyngda elever. (P4) 

Kursplanens innehåll framkommer i flera av samtalen som en påverkansfaktor 
på måluppfyllelsen i Ma1a och en pedagogs önskedrömmar för att öka 
motivationen och minska matematikångesten hos sina yrkeselever uttrycks i 
följande citat: ”man skulle ju önska att det fanns mattekurser för 
yrkesprogrammen som inte heter matte… alltså mattepedagogik för barn och 
fritid (Barn-och fritidsprogrammet) - att man på något sådant sätt fick det in i 
yrket” (P7).  

Kursplanen förs även på tal då intervjusamtalen kretsar runt prov och 
bedömning. Flera pedagoger lyfter det faktum att trots att infärgning så tydligt 
finns i kursplanen finns inte denna del med som ett innehåll i det nationella 
provet: ”och där finns ju ingen infärgning mot karaktärsämnen, så då får det bli 
vad vi satsar mot” (P11). Pedagogerna menar att det är en stor brist att provet inte 
innehåller uppgifter med koppling till elevernas yrkesinriktning, och att detta gör 
att lärare kan frestas att inte jobba med infärgning, en aspekt som man menar 
indirekt skulle kunna ha påverkan på måluppfyllelsen.  

5.4.6 Rådande synsätt i samhället 
Rådande synsätt i familj, skola och bland elever som påverkansfaktorer på 
yrkeselevers måluppfyllelse i Ma1a framkommer i flera av intervjusamtalen och 
har belysts tidigare i kapitlet. Att rådande synsätt i samhället kan ha påverkan på 
måluppfyllelsen i matematik omtalas främst av elevhälsa och rektorer. Flera i 
elevhälsan lyfter vikten av att synen på matematikämnet måste förändras och 
menar att ansvaret ligger hos samhället i stort. En informant uttrycker: ”Om vi 
kunde få hela samhället att tycka och tänka…alla föräldrar och vårdnadshavare 
att/…/Matte är A och O för att förstå samhället. Men man måste liksom hitta 
glädjen i det/…/ska vi lyckas någonstans så måste det vara något sådant; glädje 
och stolthet och förståelse att det här är viktigt!” (EH6). Informanten ger uttryck 
för en bild av yrkeseleverna som en grupp som saknar glädje och stolthet i 
matematikämnet och menar att synen på matematiken måste förändras, en 
förändring som måste ske i samhällets syn på matematikämnet. På samma sätt 
lyfter flera ur elevhälsopersonalen samhällets syn på vissa yrken och flera menar 
att det skulle kunna vara en aspekt med påverkan på måluppfyllelsen: ”Vårdyrken 
i samhället i stort är inte högstatusyrken /…/ Skolan speglar samhället” (EH10). 
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Flera rektorer lyfter i likhet med elevhälsan att den allmänna synen på 
matematikämnet som förekommer i samhället behöver förändras: ”Men sen tror 
jag att det absolut bästa kunde vara att lyckas vända den allmänna inställningen 
att matte är så himla svårt och att om du är duktig på matte då är du ju smart! 
/…/den uppfattningen skyller jag på vuxenvärlden och det är nog inte bara 
skolan, utan det är nog allmänt”(R4). En rektor uttrycker hur talet om skolans 
matematik behöver bli annorlunda: ”att man vänder på trenden att matte är svårt 
och tråkigt, att vi allihop pratar mer positivt om matten. Det tror jag skulle vara 
viktigt. För jag är inte så säker på att vi gör det allihop” (R2). 

Rektorerna uttrycker att synen beträffande matematiken som svår och tråkig 
behöver förändras, men också att synen på andra kunskaper och förmågor som 
minst lika viktiga och åtråvärda behöver få komma fram och ta plats både i 
samhället och i skolan. En rektor kopplar i likhet med elevhälsan vidare till 
samhällets syn på olika yrken och den status olika yrken har: ” Både vad 
branscherna säger: Hur viktigt är utbildning för att få jobb i den branschen? Men 
också om hur man pratar i samhället om olika yrken” (R5). Flera av rektorerna 
lyfter också det faktum att på samma sätt som det finns hierarkier mellan 
högskoleförberedande program och yrkesprogram, råder hierarkier mellan de 
olika yrkesprogrammen och att en sådan ”statuskultur” om vad som anses som 
”riktiga jobb” (R5) finns på skolan och bland ungdomarna. 

5.4.7 Sammanfattning av temat Stöd, styrning och samverkan 
De aktuella skolornas arbete med stödåtgärder i form av en öppen lokal beskrivs 
som en aspekt med påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse av både pedagoger, 
elevhälsa samt rektorer. Stöd från föräldrar eller andra i elevens hemmiljö ses 
också som en viktig påverkansaspekt för måluppfyllelsen i matematik eftersom 
skolpersonalen menar att om yrkeselever vet att de får stöttning lägger de mer tid 
på matematiken. Samtidigt framkommer hos flera av informanterna att det hos 
yrkeselever finns ett motstånd att ta emot stöd och gå till stödlokalen, ett 
motstånd vars orsaker framkommer på lite olika sätt i de olika 
personalgrupperna. Pedagogerna uppfattar att orsakerna finns i yrkeselevers 
inställning, brist på intresse och motivation, men också i grupptryck. 
Yrkeselevers behov av en personlig relation med den lärare som ansvarar för 
stödet är också en aspekt som pedagogerna upplever påverkar om eleverna går 
eller inte går till stödlokalen. Elevhälsan pekar på elevers personliga 
förutsättningar som osäkerhet och oro hos vissa yrkeselever att gå till nya okända 
lokaler och sammanhang, och flera menar att skolornas stödverksamhet inte 
anpassas utifrån individers behov. Rektorerna förklaringar till varför yrkeselever 
inte vill ta emot stöd härrör till brister i elevernas vilja och engagemang.  
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Hemmets engagemang och inställning framkommer som viktigt för 
yrkeselevernas måluppfyllelse i matematikkursen i alla informantgrupper: En 
negativ syn på matematiken och skolarbete kan ärvas från hemmet och leda till 
att godkänt betyg i Ma1a inte upplevs som viktigt, enligt flera pedagoger. Vilket 
stöd och hjälp en yrkeselev får hemifrån är en bidragande faktor till hur eleven 
lyckas i matematiken, menar flera av elevhälsans informanter samt flera rektorer. 

Samverkan mellan skolformer, såväl som mellan personal på den egna skolan, 
men också samverkan med hemmen ses av informanterna som en viktig del att 
utveckla för att öka förutsättningarna för yrkeselevers måluppfyllelse.  Bättre 
samverkan med grundskolan lyfts av både pedagoger och elevhälsopersonal som 
något som torde påverka yrkeselevers måluppfyllelse: Man belyser behov av 
samsyn runt innehållet i Ma1a, samsyn runt stödåtgärder liksom samsyn runt 
yrkesprogrammens innehåll och karaktär.  Flera av intervjusamtalen indikerar 
att brist på tid liksom skolans organisation utgör som hinder för en fungerande 
samverkan både utom såväl som inom skolan. Intern samverkan ses av flera av 
informanterna som en påverkansaspekt på måluppfyllelsen. Samverkan mellan 
matematiklärare och yrkeslärare är den interna samverkan som inom alla 
personalgrupper anses kunna påverka yrkeselevers måluppfyllelse i matematik 
där ökad motivation och en förändrad inställning ses som största vinsten. Det 
råder skillnader i synsätt mellan personalgrupperna hur en sådan intern 
samverkan ska kunna bli till. Pedagoger menar att ansvaret ligger på 
skolledningen för att strukturer och tid avsätts, medan rektorer menar att 
initiativet måste ligga hos lärarna för att sådan samverkan ska bli till.   

Rådande synsätt och dess påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse belyses på 
flera sätt under detta tema, men har också belysts under tidigare teman. Det 
handlar om synsätt i samhället, i styrdokumenten men också inom skolan, bland 
personal och elever såväl som synsätt inom hemmet. De rådande synsätten 
handlar om hur man ser på och talar om matematiken som ämne, men även hur 
man talar om yrkesutbildning såväl som vilken syn som råder beträffande olika 
yrken. Olika synsätt påverkar yrkeselevers inställning och motivation och blir 
indirekt en påverkansfaktor på måluppfyllelsen. Flera pedagoger belyser även att 
svårigheter med rådande synsätt ligger på ett högre plan i skolhierarkin och pekar 
på synsätt som representeras av styrdokument, kursplaner och nationella prov. 
Pedagogerna menar att även sådana synsätt indirekt kan ha påverkan på 
yrkeselevers möjlighet att nå målen: Att det nationella provet saknar infärgade 
uppgifter gör att lärare frestas att i undervisningen välja bort innehåll med yrkes- 
och vardagskoppling, vilket ger konsekvenser att motivationshöjande inslag i 
form av infärgat innehåll uteblir.  
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6. Diskussion 

Detta avslutande diskussionskapitel inleds med en sammanfattning av studiens 
resultat i relation till licentiatavhandlingens syfte och forskningsfrågor. Därefter 
följer en diskussion runt studiens kunskapsbidrag där resultatet kopplas till 
tidigare forskning och sätts in i ett sammanhang varvid studiens praktiska 
implikationer diskuteras. I diskussionen och i de avslutande reflektionerna ges 
förslag till fortsatt forskning. Sist återfinns mina avslutande slutsatser. 

Föreliggande studies syfte var att bidra och därmed fördjupa kunskapen om vad 
som påverkar yrkeselevers måluppfyllelse i matematikkursen Ma1a som läses 
under yrkeselevernas första gymnasieår. Mitt fokus ligger på den erfarenhet 
skolpersonal har av yrkeselever i matematiksvårigheter. Studien omfattar 
skolpersonal som i sin yrkesutövning möter elever på olika yrkesprogram: 
personalgruppen pedagoger, som utgörs av matematiklärare och speciallärare, 
personalgruppen elevhälsa, som i studien utgörs av skolsköterska, skolkurator 
och studie-och yrkesvägledare samt personalgruppen rektorer. Dessa 
personalgrupper har olika uppdrag och möter yrkeselever och matematiken på 
yrkesprogram på olika sätt och i skilda situationer. Syftet med studien var därför 
också att bidra med en sammantagen bild av dessa olika skolaktörers syn på vad 
som har påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse i kursen Ma1a.  

6.1 Vilka aspekter med betydelse för yrkeselevers 
måluppfyllelse kan identifieras i skolpersonalens berättelser? 
Vad gäller min första forskningsfråga: Vilka aspekter med betydelse för 
yrkeselevers måluppfyllelse kan identifieras i skolpersonalens berättelser, 
framkommer att i skolpersonalens beskrivningar kan en stor mängd aspekter 
med påverkan på yrkeselevernas måluppfyllelse identifieras. De identifierade 
aspekterna har sorterats under fyra teman: Ämne och undervisning; Inställning 
och självförtroende; Roller och relationer; Stöd, styrning och samverkan. Nedan 
ges en kort summering av påverkansaspekter inom respektive tema.   

6.1.1 Aspekter inom temat Ämne och undervisning 
En aspekt med påverkan på yrkeselevernas möjlighet att nå målen, som 
sorterades under temat Ämne och undervisning var elevernas förkunskaper. I 
skolpersonalens berättelser framkommer att många yrkeselever upplevs ha 
kunskapsluckor och bristande förkunskaper, något som på flera sätt inverkar 
negativt på måluppfyllelsen. Yrkeselevers behov av att koppla matematikens 
innehåll till verklighet, yrke och vardagsliv är en annan aspekt som sorterats 
under detta tema. Verklighetsanknuten matematik kan enligt skolpersonalen 
höja yrkeselevers motivation och förståelse men ses också påverka elevernas 
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självbild, identitet samt lust att lära. Schemaläggning, lektionslängd liksom 
arbetssätt, lärobok och undervisningens tempo är ytterligare aspekter med 
påverkan på måluppfyllelsen, som sorterades till detta tema. Tid är en aspekt som 
återkommer flera gånger i temat Ämne och undervisning: det handlar dels om 
lärares upplevelse av tidsbrist för att bättre kunna stötta yrkeselever med 
kunskapsluckor samt att jobba med infärgning, dels att yrkeselever är en 
elevgrupp som upplevs behöva mera tid för att lyckas med matematiken. Tid 
belyses även i beskrivningar av att långa, stillasittande lektioner inte passar 
yrkeseleverna. 

6.1.2 Aspekter inom temat Inställning och självförtroende 
Aspekterna inom temat Inställning och självförtroende upptar en stor del av 
intervjusamtalen. Aspekter med negativ påverkan på yrkeselevers 
måluppfyllelse, som framkommer i skolpersonalens beskrivningar är elevers 
bristande intresse och en negativ inställning till matematiken där yrkeselever 
upplevs inte se nyttan av matematikinnehållet för kommande arbetsliv. Andra 
aspekter är bristande självförtroende som visar sig i yrkeselevers rädsla att fråga 
och visa att man inte förstår; minskad arbetsinsats men också i ett flyktbeteende 
där eleverna håller sig borta från matematiken. Bristande självförtroende visar 
sig även vid provsituationer och stress i samband med prov är en aspekt med 
påverkan på måluppfyllelsen som sorterats under detta tema. 

6.1.3 Aspekter inom temat Roller och relationer 
Identifierade påverkansaspekter inom temat Roller och relationer är ökat ansvar, 
yrkeselevers identitetsskapande, grupprocesser samt relationen till läraren. En 
dominerande aspekt utgörs av just yrkeselevernas identitetsskapande som är den 
enda aspekt som omtalas av samtliga informanter. Gymnasietidens första år, där 
matematikkursen Ma1a ingår, uppfattas av flera av informanterna vara en 
omvälvande och energidränerande tid för många yrkeselever och den första tiden 
på gymnasiet är därför en kritisk period för yrkeselevernas måluppfyllelse, menar 
skolpersonalen. Kravet på ökat eget ansvar, som aktualiseras i med 
gymnasiestudierna, är ytterligare en aspekt med påverkan på måluppfyllelsen i 
Ma1a. Det framkommer från flera ur skolpersonalen att det ökade ansvaret är 
något som   yrkeselever kan behöva stöttning i. 

Den nya tillvaron på gymnasieskolan innebär inte bara ett ökat studieansvar utan 
även många sociala utmaningar där yrkeseleverna ska hitta nya roller bland 
klasskompisar såväl som skapa sin identitet gentemot sitt programs 
yrkesinriktning såväl som till matematikämnet - energidränerande processer 
som kan påverka måluppfyllelsen negativt. 
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Relationer mellan elever men också mellan elever och lärare, i detta fall 
matematikläraren, är aspekter som sorterats under detta tema. I skolpersonalens 
beskrivningar framkommer beskrivningar av yrkeselevers roller och relationer 
till varandra och hur de har påverkan på måluppfyllelsen: Effekter av grupptryck 
och grupprocesser är återkommande i skolpersonalens beskrivningar och 
framträder i berättelser om hur grupptryck bland yrkeseleverna skapar en negativ 
jargong gentemot matematiken. Grupptryck visar sig också i att yrkeselever i risk 
att inte nå målen inte vill utmärka sig liksom att yrkeselever i behov av särskilt 
stöd har lättare att ta emot stödinsatser, till exempel besöka den öppna 
stödlokalen, om fler i den egna gruppen går dit. 

Beträffande relationen mellan elev och lärare identifierades den som en aspekt 
med påverkan på måluppfyllelsen i matematik där bemötande såväl som 
kommunikation förefaller vara betydelsefullt, men också att relationen är 
personlig.  

6.1.4 Aspekter inom temat stöd, styrning och samverkan 
Aspekter med påverkan på måluppfyllelsen har i skolpersonalens beskrivningar 
inte alltid en direkt koppling till eleven: Flera aspekter som indirekt kan påverka 
måluppfyllelsen berör högre nivåer i skolans organisation som planering och 
organisering av stödinsatser och samverkan liksom möjligheter till 
kompetensutveckling.  

Olika former av stödåtgärder som arrangeras i de två skolorna ses av 
skolpersonalen som en aspekt med positiv påverkan på måluppfyllelsen. 
Exempelvis beskrivs en öppen lokal dit elever kan gå för att arbeta samt få 
lärarstöd som viktig för måluppfyllelsen för yrkeselever som befinner sig i 
riskzonen att inte nå målen.  Även stöd från föräldrar eller andra i elevens 
hemmiljö ses som en viktig påverkansaspekt för måluppfyllelsen i Ma1a.  

Samverkan mellan skolformer, mellan personal på den egna skolan, men också 
samverkan med hemmen utgör också en aspekt för att öka förutsättningarna för 
yrkeselevers måluppfyllelse i skolpersonalens beskrivningar. Det handlar dels om 
att nå en ökad samsyn runt innehållet i Ma1a, dels om ökad samsyn runt 
stödåtgärder liksom samsyn runt hur olika aktörer ser på yrkesprogrammens 
innehåll och karaktär. 

Olika synsätt som är rådande inom skola och samhälle är aspekter som 
framkommer på flera sätt under detta tema, men rådande synsätt har också 
belysts under tidigare teman. Rådande synsätt ses av skolpersonalen som en 
aspekt med påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse. Det handlar om hur man 
inom hemmet, skolan och samhället ser på och talar om matematiken som ämne, 
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men även hur man talar om yrkesutbildning såväl som vilken syn som råder 
beträffande olika yrken. Olika synsätt påverkar yrkeselevers inställning och 
motivation och blir indirekt en påverkansaspekt på måluppfyllelsen. 

Slutsatser som kan dras gällande aspekter med betydelse för yrkeselevers 
måluppfyllelse är att den stora mängd aspekter som identifierats i 
intervjusamtalen utgörs av både ”inre” och ”yttre” aspekter. Yrkeselever i 
uppfattas av skolpersonal ha mycket att förhålla sig till då de kommer till 
gymnasiet, där ”inre” aspekter, till exempel yrkeselevers självförtroende och 
identitetsskapande och ”yttre” aspekter, till exempel tid (tid på dagen, längden på 
lektioner, tempot i undervisningen) såväl som rådande synsätt liksom ökade krav 
bildar ett komplext sammanhang som också sträcker sig bortom själva 
matematikundervisningen i klassrummet.  

6.2 Vilka bakomliggande orsaker till aspekterna kan 
identifieras i skolpersonalens berättelser?  
I skolpersonalens beskrivningar uttrycks många orsaker till de identifierade 
aspekterna. Flertalet gånger framkommer att orsaken till en aspekt ses vara en 
annan aspekt. Resultatet indikerar således att aspekterna påverkar och påverkas 
av varandra i ett komplext sambandsförhållande. 

Forskningsfråga 2 fokuserade på bakomliggande orsaker till de identifierade 
aspekterna, det vill säga påverkansfaktorer som inte främst knyter till 
gymnasieskolan eller Ma1a, utan kopplar till andra sammanhang och 
förhållanden. Sådana bakomliggande orsaker som identifierats i skolpersonalens 
berättelser är tidigare skolgång, yrkeselever som praktiker samt personliga 
förhållanden. 

Yrkeselevernas tidigare skolgång uttrycks av många informanter och vid flera 
tillfällen under intervjuerna, vara en bakomliggande orsak till flera av de 
identifierade aspekterna och framkommer i beskrivningar av att yrkeselever bär 
med sig negativa erfarenheter från grundskolan. Det handlar om negativa 
matematikerfarenheter, misslyckanden såväl som brist på stöd och uppmuntran 
under tidigare skolår. Upplevelser från tidigare skolgång ses av skolpersonalen 
som en bakomliggande orsak till aspekter med negativ påverkan på 
måluppfyllelsen i matematik, till exempel elevernas kunskapsluckor, elevernas 
bristande arbetsinsats, elevernas svaga självförtroende samt elevernas negativa 
inställning till ämnet. 

Yrkeseleven som praktiskt lagd är en annan bakomliggande orsak till flera av 
aspekterna, som kan identifieras i skolpersonalens berättelser. Bilden av 
yrkeseleven som praktiker; praktiskt lagd eller mer intresserad av praktiska ting 
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och mindre intresserad av teoretiska ämnen, uttrycks av flera informanter som 
en bakomliggande orsak till ett flertal av de aspekter som identifierats ha 
betydelse för måluppfyllelsen. Eleven som praktiker ses som en bakomliggande 
orsak till flera aspekter som i skolpersonalens berättelser har en negativ påverkan 
på måluppfyllelsen i Ma 1a, till exempel yrkeselevernas behov av 
verklighetsanknytning, yrkeselevernas bristande arbetsinsats och intresse liksom 
yrkeselevernas negativa inställning till matematikämne och teoretiska studier. 
Eleverna som praktiker kopplar även till identitetsskapandet samt till relationen 
till läraren. Skolpersonal menar att om en lärare har bilden av yrkeselever som 
praktiskt lagda kan det, i ett ämne som matematik, innebära att förväntningarna 
på eleverna sänks. 

I ett fåtal av berättelserna framkommer också diagnosticerade 
funktionsnedsättningar och inlärningsproblematik som bakomliggande orsaker 
till vissa aspekter, exempelvis negativ inställning och låg motivation liksom 
bristande arbetsinsats. Även koncentrationssvårigheter såväl som personliga 
förhållanden, psykisk ohälsa och problematiska hemförhållanden kan 
identifieras som bakomliggande orsaker i skolpersonalens beskrivningar. Det 
gäller ett fåtal av de identifierade aspekterna till exempel aspekten 
kunskapsluckor liksom aspekten stress och oro i samband med provsituationer. 
Skolpersonalen beskriver bland annat hur ohälsa och problematiska förhållanden 
lett till frånvaro under högstadietiden med kunskapsluckor som resultat, samt 
hur elever med koncentrationssvårigheter har svårt att prestera i provsituationer, 
något som i slutändan kan påverka måluppfyllelsen. 

En slutsats som kan dras beträffande bakomliggande orsaker, det vill säga 
identifierade orsaker utan koppling till gymnasiet och matematikkursen, är att 
tidigare skolerfarenheter är en bakomliggande orsak som är framträdande i det 
empiriska materialet. En annan framträdande orsak till flera aspekter kopplar till 
flera informanters uppfattning av yrkeselever som praktiker snarare än 
teoretiker. Eleverna som praktiskt lagda samt deras upplevelser från tidigare 
skolår ses som bakomliggande orsaker till flera av de påverkansaspekter som 
identifierats ha en negativ påverkan på måluppfyllelsen i matematik under 
gymnasietiden.  

6.3 Vad karaktäriserar de identifierade aspekterna och de 
bakomliggande orsakerna? 
Vad som karaktäriserar de identifierade aspekterna och de bakomliggande 
orsakerna, var studiens tredje forskningsfråga. Av resultatet framkommer att 
aspekter med påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse i matematik, är många till 
antalet och av skiftande karaktär. Skolpersonalens beskrivningar målar en 
mångfacetterad bild av möjliga påverkansaspekter där matematiksvårigheter 
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med koppling till gymnasieskolans yrkesprogram, förefaller ha mångbottnade 
orsaker. Beskrivningarna visar på en uppfattning att matematiksvårigheter är 
komplexa processer som inte bara har med matematikundervisningen i 
klassrummet att göra, utan även andra delar av yrkeselevernas lärmiljö uppfattas 
spela stor roll för måluppfyllelsen. Aspekter med direkt koppling till 
matematikundervisningens genomförande såväl som matematikkursens innehåll 
beskrivs förvisso, men samtidigt kan i beskrivningarna även andra aspekter 
identifieras – aspekter som enligt skolpersonalen kan förklara varför vissa 
yrkeselever inte fullföljer matematikkursen med framgång. 
Matematiksvårigheter framställs i skolpersonalens berättelser som en del av 
yrkeselevernas hela skolvardag där både individuella, sociala och strukturella 
aspekter samverkar.  

Utmärkande för de identifierade aspekterna och deras bakomliggande orsaker är 
att måluppfyllelsen i matematik i vissa fall kopplas till eleven, i andra fall till 
skolan och i vissa fall kopplas yrkeselevers måluppfyllelse i matematik till 
samhället – karaktäriserande drag som beskrivs i det följande. 

6.3.1 Måluppfyllelsen kopplar till eleven  
En majoritet av aspekterna som identifierats i skolpersonalens berättelser 
kännetecknas av ett fokus mot eleven som individ: Det handlar om elevers behov, 
tillkortakommanden och brister såväl som inställning, motivation och intresse 
som påverkansaspekter på måluppfyllelsen. Hit kan även räknas aspekter med 
koppling till särskilda behov; behov att bli sedd liksom behov av mera tid. Även 
bilden av yrkeselever som praktiskt lagda såväl som bakomliggande orsaker som 
belyser funktionsnedsättningar, men också elevernas personliga förhållanden, 
deras hemmiljö liksom deras psykiska hälsa kan räknas hit. Kännetecknande för 
flera av aspekterna med fokus på individen är att flera har känslomässiga 
kopplingar:  Det handlar om självförtroende och självbild – aspekter som 
omnämns i stor omfattning - liksom om rädsla och osäkerhet, stress och ångest. 
Känslomässiga kopplingar finns också till aspekter som handlar om yrkeselevers 
inställning och motivation såväl som den utvecklingsfas som tonåringar går 
igenom. Även det behov av att identifiera sig med det kommande yrket som 
yrkeselever förefaller ha och som omtalades av samtliga informanter kan ses ha 
känslomässiga kopplingar.  

6.3.2 Måluppfyllelsen kopplar till skolan 
Samtidigt som många av de identifierade aspekterna kännetecknas av ett fokus 
mot yrkeseleven som individ, framkommer också faktorer som kännetecknas av 
en koppling till skolmiljön. Aspekter som kunskapsluckor, negativ inställning och 
dåligt självförtroende har, enligt skolpersonalens beskrivningar, sina 
bakomliggande orsaker i yrkeselevernas tidigare skolmiljö. Till elevers tidigare 
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skolmiljö, grundskolan, kan också knytas de aspekter som kopplar till samverkan 
mellan skolformerna: Det handlar om samverkan runt matematikämnets mål och 
innehåll liksom rutiner vid övergången från högstadiet till gymnasiet. Brister i 
både samverkan såväl som i överlämnanderutiner är aspekter med koppling till 
grundskolan, som enligt skolpersonalen har negativ påverkan på 
måluppfyllelsen. 

Flera aspekter med koppling till yrkeselevernas skolmiljö kännetecknas av en 
koppling till matematikämnet och undervisningen. Flera av dessa aspekter har 
enligt skolpersonalen en negativ påverkan på måluppfyllelsen: ämnets abstrakta 
innehåll, metoder utan kommunikativa inslag såväl som svårtolkade läromedel 
liksom provförfarandet. Även lektioners tidpunkt och längd liksom 
gruppsammansättning och gruppstorlek är aspekter med negativ påverkan.  

Flera aspekter med koppling till skolan kännetecknas också av relationer:  En 
aspekt pekar på lärarens framträdande roll för yrkeselevers måluppfyllelse i 
matematik, där relationen mellan lärare och elev handlar om bemötande och 
förväntningar. Även aspekter med koppling till relationer mellan elever kan 
räknas hit, som till exempel sociala processer inom undervisningsgruppen; 
grupprocesser och grupptryck. Misslyckanden med koppling till 
matematikämnet och betydelsen av relationer till både lärare och kamrater, kan 
sammanfatta de karaktäriserande drag som framträder bland aspekter med 
koppling till skolan.  

6.3.3 Måluppfyllelsen kopplar till samhället 
Flera av de identifierade aspekterna med påverkan på yrkeselevers 
måluppfyllelse i matematik kännetecknas av relationen mellan skola och 
samhälle. Hit hör styrdokumentens roll och påverkan liksom aspekter med 
koppling till jobb och arbetsmarknad. Hit kan också räknas den på skolan, såväl 
som i samhället rådande synen på matematikämnet samt den rådande synen på 
yrkesprogram, synsätt som enligt skolpersonalen på de undersökta 
gymnasieskolorna indirekt har påverkan på elevernas måluppfyllelse.  

Slutsatser som kan dras är att karaktäriserande för de aspekter och 
bakomliggande orsaker som identifierats är att de är många samt spänner över 
en stor bredd. De kännetecknas av att koppla till både eleven, skolan och 
samhället. Utmärkande är att aspekter som knyter till elevers identitetsskapande 
är framträdande, där kopplingen till det kommande yrket är central. Tydligt för 
flera av aspekterna är också kopplingen till känslor såväl som kopplingen till 
sociala processer i form av relationer och grupprocesser på skolans lägre 
organisationsnivåer, och i form av samverkan på skolans högre 
organisationsnivåer. Karaktäriserande för aspekterna som identifierats ha 
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påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse är också att de påverkar och påverkas av 
varandra i ett komplext sambandsförhållande. 

6.4 Studiens resultat i relation till tidigare forskning  
Denna licentiatavhandlings övergripande syfte var att bidra med kunskap om vad 
som enligt skolpersonal påverkar yrkeselevers möjlighet till måluppfyllelse i 
matematikkursen, Ma1a. Syftet var också att bidra med en sammantagen bild av 
flera olika skolaktörers uppfattningar om vad som har påverkan på 
måluppfyllelsen - ett syfte med ansats i socialkonstruktionismens syn att språket 
är det verktyg som lyfter fram föreställningar och perspektiv för hur något 
uppfattas (Lindblad et al., 2001).  

Min utgångspunkt har varit att en verksamhet formas och ges mening med hjälp 
av språket (Lindblad et al., 2001). Den språkliga kontexten (Burr, 2015; Lindblad 
et al., 2001) som omger fältet yrkeselever och matematiksvårigheter, i detta fallet 
olika skolaktörers berättelser, har alltså varit fokus i arbetet med 
licentiatavhandlingen.  Resultatet av intervjustudien som ligger till grund för 
licentiatavhandlingen genererade en hel mängd aspekter ur vilka 
utkristalliserades fyra teman: Ämne och undervisning; Inställning och 
självförtroende; Roller och relationer; Stöd, styrning och samverkan.  Jag har valt 
att låta dessa fyra teman bilda stommen då jag nedan diskuterar studiens resultat 
och dess implikationer för skolans verksamhet.  

6.4.1 Ämne och undervisning 
Resultatet av föreliggande studie indikerar att speciella behov finns beträffande 
undervisningen och innehåll i kursen Ma1a. Från flera av skolpersonalen 
framkommer att inte bara yrkeselever i risk att inte nå målen har speciella behov, 
utan även yrkeselever som grupp förefaller ha speciella behov. Men berättelserna 
uttrycker också behov hos skolpersonal, till exempel kompetensutvecklingsbehov 
såväl som behov inom skolverksamheten, till exempel behov av samverkan. I 
detta avsnitt utgår jag från yrkeselevernas behov då jag diskuterar resultatet med 
koppling till temat Ämne och undervisning. 

6.4.1.1 Förkunskaper och snällbetyg 
Yrkeselevernas behov av att repetera eller reparera grundläggande 
matematikkunskaper lyfts främst av pedagoger och elevhälsopersonal och den 
bakomliggande orsaken som anges till yrkeselevernas bristande förkunskaper 
eller missuppfattningar kopplas till deras tidigare skolgång. Informanter från alla 
tre professionsgrupper lyfter problematiken med ”snällbetyg” från högstadiet, en 
fråga som inte helt sällan förekommer i skoldebatten, men också i rapporter och 
forskning om betyg och bedömning (Karlsson, 2019; Skolverket, 2007; SOU 
2020:43). Utifrån tidigare underökningar (se t ex Skolverket, 2007) är det alltså 
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inte otroligt att slutbetyget i åk 9 satts på andra grunder än uppnådda 
kunskapsmål, för vissa av de yrkeselever som informanterna i föreliggande studie 
möter, något som dock faller utanför ramen för studien som ligger till grund för 
denna licentiatavhandling. Emellertid visar skolpersonalens upplevelser av 
kunskapsluckor och resonemang runt ”snällbetyg” på ett dilemma som 
gymnasieskolan de facto har att hantera.  

Pedagogerna är den grupp som belyser ”snällbetyg” som påverkansfaktor på 
yrkeselevers måluppfyllelse i störst omfattning medan rektorerna anser att 
”snällbetyg” eller kunskapsluckor inte generellt kan uppfattas som en aspekt med 
påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse i matematik. Att pedagogerna är den 
personalgrupp som i störst omfattning omtalar yrkeselevers kunskapsluckor 
torde kunna förklaras med att de är den personalgrupp som möter eleverna i 
relation till matematikkursens innehåll.  Pedagogernas upplevelse av 
kunskapsluckor hos yrkeseleverna kan jämföras med Skolverkets (2007) statistik 
som visar att elevers slutbetyg i årskurs 9 inte matchar resultatet från nationella 
provet. Om man utgår från en syn på nationella provet som en indikator på en 
elevs kunskaper, kan Skolverkets statistik möjligen bekräfta pedagogernas 
upplevelse. Å andra sidan beskriver informanterna i föreliggande studie, att 
gymnasiets prov och i synnerhet det nationella provet, innebär en stor stress för 
många yrkeselever, inte minst de som befinner sig i matematiksvårigheter. En 
sådan stress torde ha funnits även vid nationella provet i åk 9. 

Detta leder till funderingar runt sambandet mellan de kunskapsluckor som 
gymnasiets pedagoger upplever att yrkeselever har och andra aspekter som 
framkommit i föreliggande studie, till exempel den lektionslängd, de arbetssätt, 
den lärobok och det tempo som yrkeseleverna möter då de kommer till 
gymnasiet. Kanske är det brister i omnämnda aspekter som snarare bidrar till 
pedagogernas upplevelse av att kunskapsluckor finns? Är det kanske stressen och 
ångesten som infinner sig då yrkeseleverna hamnar i provsituationer? Kan det 
vara provsituationens stora krav som gör att resultatet på det nationella provet 
inte visar godkänt, och därmed blir orsaken till att betyg inte erhålls, det vill säga 
- att målen inte nås? Frågorna är retoriska och förvisso behövs vidare forskning 
för att komma närmare ett svar.  

6.4.1.2 Verklighetsanknytning och nytta 
Resultatet i föreliggande studie visar också att skolpersonalen upplever 
yrkeselevernas behov av att få matematikens innehåll kopplat till praktiska delar 
i vardag eller kommande yrke. Detta är i linje med tidigare studier som visar att 
många yrkeselever anser matematiken vara alltför teoretisk och abstrakt 
(Johansson, 2017). Orsaken till att detta behov är stort i denna elevkategori 
kopplas av flera av informanterna i föreliggande studie till att yrkeselever 
uppfattas som mer praktiskt lagda. Detta i sin tur kan ses i relation till ytterligare 
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ett behov som skolpersonalen upplever att yrkeseleverna har, nämligen behovet 
av att se nyttan och relevansen med matematikundervisningen. Elevers 
upplevelse av att skolmatematiken saknar relevans liksom att behovet av relevans 
är nära kopplat till motivation, bekräftas av andra studier, såväl som rapporter 
(Bergqvist et al., 2010; Skolinspektionen, 2010). Andra forskningsstudier 
bekräftar att lärare upplever att yrkeselever ofta saknar motivation för 
matematikämnet (Högberg, 2009) men också att eleverna själva uttrycker att den 
egna motivationen är låg (Muhrman, 2016).  

Flera av informanterna i min studie uttrycker hur infärgning mot yrkeselevers 
programinriktning har en positiv påverkan på yrkeselevers motivation och 
förståelse och infärgning kan därmed anses ha effekt på måluppfyllelsen. Dock 
påtalas att både bristande kompetens hos pedagogerna såväl som bristande 
resurser liksom praktiska och organisatoriska faktorer sätter käppar i hjulen för 
att kunna jobba med infärgning. Möjligheter till kompetensutveckling, såväl som 
tillgång samt fördelning av ekonomiska och praktiska resurser är delar som rör 
skolans ledningsnivå, skolnivån.   Här är det således brister och behov på 
skolnivån (bristande planering, behov av resurser) som ger effekter på 
gruppnivån (bristande kompetens, brist på tid) som i sin tur ger konsekvenser på 
individnivå (ingen infärgning) i form av negativ inställning och minskad 
motivation hos yrkeseleverna för matematikämnet - aspekter som av 
skolpersonalen pekas ut ha påverkan på måluppfyllelsen i matematikkursen. 
Studiens resultat pekar såldes på en spiral av aspekter med påverkan på 
yrkeselevers måluppfyllelse samt hur en upplevelse av elevers specifika behov 
kan ha tydlig koppling till högre nivåer i skolans organisation.  

6.4.1.3 Prov och stress 
Bland pedagoger och elevhälsa påtalas också elevers behov av anpassningar vid 
provsituationer där man upplever att speciellt yrkeselever i svårigheter ofta 
drabbas av stress och oro i samband med matematikprov. I resultatredovisningen 
sorterades denna stress och oro till temat Inställning och självförtroende men jag 
har här valt att diskutera aspekten i förhållande till yrkeselevers speciella behov 
med koppling till ämne och undervisning.  

Elevers provångest är väl beforskat och begreppen matematikångest respektive 
provångest är begrepp som inom detta forskningsfält utgör specifika 
konstruktioner som är tydligt definierade (se t ex Berger, 2012; Suinn & 
Winstson, 2003). Det som skolpersonalen i min studie benämner som 
matematikångest, provångest och stress kanske inte helt överensstämmer med 
gängse definitioner av begreppen men jag väljer ändå att i denna diskussion 
använda mig av begreppet provångest då det var en formulering som användes i 
flera av intervjusamtalen. Begreppet provångest sammanfattar och refererar till 
skolpersonalens formuleringar runt stress och oro i samband med 
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provsituationer. I min studie framkommer att skolpersonalens bild av de negativa 
känslorna vissa yrkeselever hyser i samband med prov är i linje med 
beskrivningar i forskningslitteraturen (Magne,1998; Passolunghi, 2011).  

Rektorerna i min studie är medvetna om stress i samband med prov men tycks 
inte ha samma syn som elevhälsans personal, att provångesten utgör en viktig 
aspekt med påverkan på elevers måluppfyllelse. Stress i samband med prov är i 
och för sig inget som enbart kan knytas till elever på yrkesprogram, utan 
förekommer även bland elever på studieförberedande program, något som också 
framhålls av informanterna i studien. Dock förefaller yrkeselever utifrån 
föreliggande studies resultat som mer sårbara utifrån det faktum att många av 
informanterna menar att yrkeselever många gånger bär med sig negativa 
erfarenheter från tidigare misslyckanden i matematik. Det ligger nära till hands 
att spekulera i att sådana misslyckanden kan kopplas till tidigare provsituationer 
under grundskoletiden. Dock bör tilläggas att skolpersonalen i intervjusamtalen 
inte uttrycker att provångest direkt kopplar till elevernas tidigare misslyckanden 
utan menar att koncentrationssvårigheter, bristande självförtroende samt 
bristande studieteknik är orsaker till provångesten.  

En intressant iakttagelse i resultatet från studien är att elevhälsans personal 
identifierar andra faktorer med koppling till stress och provångest som inte 
framkommer i intervjusamtalen med pedagogerna eller rektorerna. Dels 
beskriver elevhälsans representanter den stress en del yrkeselever upplever då de 
tvingas skriva prov tillsammans med många andra i en stor sal, dels att stress över 
ett misslyckat matteprov hänger sig kvar långt efter att provet är genomfört. 
Dessa typer av stress har jag inte funnit omtalad i tidigare forskning om 
provstress och matematikångest.   

Synen på stress och ångest som en aspekt med påverkan på elevers måluppfyllelse 
skiljer sig alltså åt mellan de tre professionsgrupperna. Skillnaderna torde kunna 
sökas i de olika personalgruppernas skiftande uppdrag (Hylander & Guvå, 2017). 
En sådan skillnad i synsätt kan dock tänkas påverka om eller hur anpassningar 
och stöd organiseras för att stötta yrkeselever i provsituationer. Utifrån vad som 
framkommit i studien, nämligen att flera i skolpersonalen upplever att just stress, 
oro och ångest i samband med prov kan påverka måluppfyllelsen, kan man alltså 
förmoda att yrkeselever som grupp skulle ha nytta av att skolan (främst 
pedagoger och rektorer) i planering och genomförande av prov och testning tar 
hänsyn till detta faktum. Frågor man borde ställa sig är om det är möjligt med 
alternativa sätt att skaffa underlag för bedömning inom yrkesutbildningens 
matematikundervisning. Om prov måste genomföras bör man även agera för en 
trygg provmiljö: mindre sal och extra tid till förfogande för att undvika upprepade 
misslyckanden som kan leda till undvikande (Ashcraft & Moore, 2009; Dowker 
et al., 2016; Passolunghi, 2011). 
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Provångest kan av resultatet i föreliggande studie också kopplas till gällande krav 
för yrkesexamen, där godkänt betyg i Ma1a utgör ett krav. Detta kan kopplas till 
det som framkommer från flera av pedagogerna i min studie nämligen hur 
yrkeselevers rädsla att misslyckas visar sig i att eleverna lägger stort fokus på prov 
och provresultat och har svårt att inse att prestationer de visar under lektionstid 
också finns med i bedömningen. En fråga som kan vara adekvat att ställa i 
sammanhanget är om betyget E i matematikkursen, Ma1a behöver vara ett krav 
för att få ut en yrkesexamen om eleven ifråga är godkänd i de kurser som rör 
yrkesinriktningen. Frågan aktualiseras av att informanter från de olika 
professionerna liksom från båda skolorna påtalar att yrkeselever på vissa 
program i stor omfattning förvärvsarbetar istället för att infinna sig i skolan. 
Eleverna förefaller ha lätt att få jobb, och förefaller också klara jobbet, trots att 
betyg alltså saknas i Ma1a. Kanske behöver matematikbetygets varande eller inte 
varande för en yrkesexamen övervägas. Det kan tänkas att kravet på ett godkänt 
betyg i Ma1a för att få ut full examen härrör till ett traditionellt och alltjämt 
rådande synsätt på matematikämnets status och roll som skolämne. Detta i sin 
tur indikerar behovet av att reflektera över rådande synsätt i skola och samhälle, 
något som diskuteras ytterligare nedan. 

6.4.1.4 Tid och tempo 
Tal om tid utgör ett återkommande inslag i skolpersonalens beskrivningar och 
identifieras vara en påverkansaspekt på yrkeselevers måluppfyllelse.  På 
individnivån indikerar resultatet att faktorer med koppling till tid ses som ett 
behov hos eleverna. Flera informanter uttrycker explicit att yrkeselever i risk att 
inte nå målen behöver extra tid för matematikarbete och kopplar det till 
möjligheten att erbjudas samt ta emot särskilt stöd. Tidsaspekter som belyses av 
pedagoger handlar också om schemaläggning av lektioner och tiden på dagen, 
men också matematiklektioners längd liksom kursens tempo framkommer som 
viktiga aspekter för elevers måluppfyllelse.  Elevhälsans personal talar inte om tid 
på samma sätt som pedagogerna men lyfter yrkeselevers upplevelse av stress före 
lov, då det ofta blir en ansamling av flera prov samtidigt, vilket kan tolkas som att 
tid är involverat. Rektorerna talar inte alls om tid liknande det som pedagoger 
och elevhälsopersonal belyser. Att tidsaspekten omtalas som en påverkansaspekt 
på måluppfyllelsen av pedagoger och elevhälsopersonal men alltså inte av 
rektorer kan möjligen bero på att rektorer inte befinner sig så nära praktiken och 
eleverna som pedagoger och elevhälsan gör, och därmed inte sett behovet på nära 
håll. Tidsaspekten framkommer även i min studie i informanternas tal om att 
tidsaspekten är viktig för att upprätta goda relationer till eleverna. Tidsaspekten 
berörs också då skolans organisering av stöd och anpassningar förs på tal och 
handlar bland annat om vikten av att matematiksvårigheter upptäcks tidigt och 
stödinsatser sätts in snabbt. 
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Tidsaspekten som en orsak till matematikmisslyckanden finns beskriven i 
tidigare forskning (Engström, 2015; Larson, 2014; Rosvall et al., 2017; Sjöberg, 
2006). Tidsaspekten handlar i dessa studier om den tid eleven använder till 
effektivt matematikarbete något som snarare knyter mot föreliggande studies 
aspekt benämnd elevers arbetsinsats, en aspekt med påverkan på 
måluppfyllelsen som lyftes av en majoritet av informanterna i alla tre 
personalgrupper. Skolpersonalens upplevelse av arbetsinsatsens betydelse för 
yrkeselevernas måluppfyllelse bekräftar alltså tidigare forskning men samtidigt 
kastar resultatet av min studie ljus över en kompletterande aspekt: att möjlighet 
och förutsättningar verkligen ges till en effektiv arbetsinsats. Föreliggande studie 
pekar på skolornas behov av att vid planering av yrkeselevers 
matematikundervisning lägga större vikt vid aspekten tid då den förefaller vara 
av betydande vikt för yrkeselevers måluppfyllelse.  

6.4.1.5 Lärobok och arbetssätt 
Lärobokens innehåll, dess språkliga utformning samt dess användning är på 
liknande sätt en aspekt som omtalas av både pedagoger och elevhälsa men inte 
av rektorerna. Bland annat uttrycker pedagoger och elevhälsa en upplevelse av 
att vissa yrkeselever har svårigheter att förstå lärobokens uppgifter på ett 
språkligt plan. Att läroboken omnämns i så liten omfattning bland rektorerna i 
jämförelse med pedagogernas torde även det kunna förklaras med att rektorerna 
inte är involverade i undervisningen på samma sätt. Utfallet kan möjligen också 
tolkas som att läroboken sällan eller aldrig omtalas vid möten runt elever som 
befinner sig i matematiksvårigheter. Elevhälsan är i likhet med rektorerna inte 
heller involverade i undervisningen men elevhälsopersonalen lyfter ändå 
läroboken då yrkeselevers matematiksvårigheter förs på tal. Man kan spekulera i 
om detta indikerar att elever troligen omtalat svårigheter med matteboken i 
samtalen med elevhälsans personal och att elevhälsan i intervjuerna därmed blir 
elevernas språkrör. Förändrad användning av läroboken tycks vara ett behov hos 
yrkeselever i svårigheter. Ovanstående kan kontrasteras mot studier som visar att 
läroboken har en styrande roll inom matematikundervisningen (Boesen et al., 
2014; Jablonka & Johansson, 2010) vilket bekräftar vikten av att skolan granskar 
sina läromedel då de kan tänkas ha en påverkan på måluppfyllelsen i Ma1a.  

Istället för ”tyst räknande i matteboken” talar både pedagoger och 
elevhälsopersonal i föreliggande studie om en önskvärd förändring mot en mer 
elevaktiv undervisning med samarbete mellan elever och fler muntliga och 
reflekterande delar. Elevhälsans personal ger under intervjusamtalen flera 
konkreta förslag på hur matematikundervisningens metoder borde förändras för 
att främja yrkeselevers måluppfyllelse. Sådana förslag kan visserligen vara 
informanternas egna och härstamma från elevhälsopersonalens uppdrag och 
kompetens om förebyggande insatser. En annan möjlighet är att de förslag som 
förs fram är vad yrkeselever uttryckt i enskilda samtal med skolsköterska, kurator 
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och studie-och yrkesvägledare. Jag finner stöd för den senare alternativet i mina 
data, då detta vid några tillfällen uttryckts explicit i intervjuerna med elevhälsan. 
Resultatet indikerar således att elevhälsans personal, utöver uppdraget i sina 
respektive professioner, också fyller en viktig roll i delar som rör ämne och 
didaktik: Det förefaller som att yrkeselever har lättare att uttrycka behov såväl 
som önskemål till elevhälsans personal, än till pedagoger och rektorer. Detta 
pekar på att inte bara pedagogisk personal (matematiklärare, speciallärare) utan 
även personal ur elevhälsans professioner, vilka man kan förmoda rör sig i 
matematikklassrummen i ytterst liten omfattning, kan bidra i diskussionen om 
aspekter med påverkan på elevers måluppfyllelse som knyter till hur 
matematikundervisningen kan organiseras. 

Ytterligare ett behov som framkommer bland yrkeselever är behovet av elevaktiva 
och kommunikativa arbetssätt. Elevhälsans förslag på förändrade metoder och 
arbetssätt är i linje med både nationell och internationell klassrumsforskning 
som visar att metoder som främjar kommunikation och dialog i klassrummet är 
positivt för elevers förståelse av matematiken (Björklund Boistrup,2010; Boaler, 
2011; Löwing, 2014; Patrick, Ryan, & Kaplan, 2007; Rivard, 2004). Några av 
informanterna i föreliggande studie talar om att ”vilja och mod” behövs för att en 
förändring av metoder och arbetssätt ska ske i matematikklassrummen, vilket 
bekräftar vad tidigare forskning på yrkesprogram visat, nämligen att läroboken 
innebär en trygghet och att lärarens självförtroende är avgörande för att förändra 
sättet att använda läroboken i matematikundervisningen (Muhrman, 2016; 
Samuelsson, 2005). Min studies resultat indikerar att om initiering och 
möjligheter skapas i form av kompetensutveckling, samverkan, tid och resurser 
för de pedagoger som undervisar yrkeselever, torde det förbättra yrkeselevernas 
chans till måluppfyllelse, då dessa delar uppfattas som aspekter med indirekt 
påverkan på måluppfyllelsen. 

Tidsaspekter (schemapositioner, lektionslängd, kurstempo) sammantaget med 
läroboken kopplar till undervisningen i klassrummet men överlappar samtidigt 
till högre nivåer i systemet där aktiviteter organiseras, schema läggs, läromedel 
budgeteras för, och så vidare. Att aspekter upplevs generera svårigheter på en 
nivå i verksamheten, (t ex yrkeselevers svårigheter att förstå 
matematikuppgifternas formuleringar) men egentligen har sitt ursprung på en 
annan nivå i systemet (t ex att resurser saknas eller omprioriteras inte för inköp 
av mer lättlästa läroböcker) är ett återkommande mönster i resultatet i 
föreliggande studie. Detta kan indikera hur viktigt det är att elevers svårigheter 
analyseras på skolans olika nivåer och ur olika professioners perspektiv, så att 
inte synsättet hos den profession som har företrädet på en viss nivå (t ex rektorer 
företräder skolnivån) blir det som avgör vilka åtgärder som vidtas. 
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6.4.2 Inställning och självförtroende   
Diskussionen har såhär långt handlat om de speciella behov som informanterna 
i min studie kopplat till yrkeselever som grupp men som är av särskild betydelse 
för yrkeselever i risk att inte nå målen.  Det tema som i det följande tas upp 
handlar om faktorer med koppling till elevernas inre och de identifierade 
aspekterna intresse, inställning, självförtroende och stress skulle kunna 
sammanfattas med ordet känslor då inställning och intresse liksom 
självförtroende och identitet har starka kopplingar till en individs känslor 
(Skaalvik & Skaalvik, 2004). Dessa delar samlade flest meningsbärande enheter 
i alla informantgrupper och var alltså det tema som omtalades mest, sett till hela 
intervjustudien. Känslor förefaller därmed, utifrån min studies resultat ha en 
betydande påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse. Inställning, självkänsla och 
självförtroende kopplas av informanterna till yrkeselevens tilltro till den egna 
förmågan såväl som till trygghet liksom behovet av att bli sedd men också till 
synen på sig själv och sin identitet (Patrick, Ryan, & Kaplan, 2007).  

Resultatet av föreliggande studie pekar därmed på samband mellan aspekterna i 
temat Inställning och självförtroende och aspekterna i temat Roller och relationer 
men det finns också kopplingar till aspekter inom temat Stöd, styrning och 
samverkan. Dessa samband och kopplingar mellan aspekter och teman indikerar 
att känslor förefaller spela en central roll i yrkeselevers vardag och understryker 
att känslomässiga aspekter spelar roll för yrkeselevers matematikprestationer 
vilket bekräftar tidigare forskning (Eriksson & Carlsson, 2015; Magne, 1998; 
Muhrman, 2016). Kanske kan en förklaring till att en stor grupp yrkeselever inte 
når målen i matematik finnas i att planeringen av undervisningen liksom av 
stödinsatser och anpassningar har förbisett känslornas betydelsefulla roll för hur 
yrkeselever lär och tillämpar matematik? Slutsatser som kan dras utifrån bilden 
som skissats med hjälp av skolpersonalens beskrivningar är att det behövs en 
förändrad syn på vad som kan påverka måluppfyllelsen: Resultatet av min 
intervjustudie, visar att aspekter med koppling till känslor spelar en betydande 
roll, ändå förefaller få av de undersökta skolornas specialpedagogiska 
anpassningar och åtgärder fokusera mot att stötta mot just de känslopräglade 
aspekterna. Istället fokuserar stödet som beskrivs i informanternas berättelser, 
enligt traditionell syn mot innehållsaspekter och didaktiska aspekter med direkt 
koppling till matematikkursens innehåll och undervisning. Ur ett didaktiskt 
perspektiv pekar resultatet i min studie på nödvändigheten av att anpassade 
insatser inom matematikundervisningen planeras i relation till yrkeselevers 
känslor, inställning och självförtroende.   

Skolpersonalen i föreliggande studie uppfattar att yrkeselevernas inställning och 
självförtroende påverkas av flera olika faktorer; tidigare erfarenheter, huruvida 
eleven kommit in på sitt förstahandsval, attityder i hemmet, studievanor från 
högstadiet, synen på yrkesprogram, synen på matematikämnet, hur väl 
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ämnesinnehållet kopplar till verkligheten, förståelsen för hur gymnasiestudier 
fungerar, elevens självförtroende, rädslan för att misslyckas, grupprocesser och 
identitetsskapande. Flera av skolpersonalens beskrivningar i min studie 
indikerar att yrkeselevernas inställning till matematikämnet är en aspekt med 
tydlig påverkan på måluppfyllelsen. Detta är i linje med tidigare 
matematikdidaktisk forskning som pekar på hur viktig motivationen är för 
matematiklärandet samt att inställningen till ämnet är av avgörande betydelse 
för hur väl elever lyckas (Murayama, Pekrun, Lichtenfeld, & Vom Hofe, 2013; 
Skaalvik & Skaalvik, 2004).  

Samtidigt som ovanstående faktorer beskrivs som påverkansfaktorer på 
yrkeselevers inställning och självförtroende beskrivs flera av dem också som 
effekter av inställning och självförtroende. Av resultatet i min studie 
framkommer att yrkeselevers inställning och självförtroende i sin tur påverkar 
arbetsinsats, frånvarobeteende samt attityden till hur man tar emot stödinsatser 
men påverkar också elevers identitetsskapande och rollsökande. Detta kan tolkas 
som att inställning och självförtroende riskerar att bli en ”evighetsspiral”, ett 
tillstånd hos individen som upprätthåller sig själv i och med att dess effekter 
också påverkar negativt. Flera av ovanstående kopplingar är i linje med Jenner 
(2004) som ser motivation som en konsekvens av tidigare skolerfarenheter men 
bekräftar även Magnes (1998) syn på motivation som en egenskap hos eleven.  
Jenner (2004) menar att motivation inte är en egenskap hos eleven utan en 
konsekvens av elevens tidigare erfarenheter liksom det bemötande eleven mött i 
skolan. Min tolkning av Jenners resonemang är att det torde gälla även det 
bemötande eleven upplever just nu. Yrkeselevers inställning, självförtroende och 
känslor får i ett sådant perspektiv en direkt koppling till de sociala aspekter som 
diskuteras nedan. 

6.4.3 Roller och relationer 
Elevers rollsökande och identitetsskapande är en aspekt som omtalas i stor 
omfattning av skolpersonalen i min studie och som av flera upplevs initieras av 
den nya miljö som gymnasieskolan innebär. Elevers individuella 
identitetsskapande och rollsökande ses av informanterna ha samband med  
klasskamrater och grupprocesser, något som är i linje med tidigare forskning 
bland yrkeselever (Nylund & Rosvall, 2016). Yrkeselevers roll och identitet ses av 
flera också vara direkt kopplat till relationer med lärare. Goda personliga 
relationer mellan matematiklärare och yrkeselev framhålls av alla tre 
personalgrupper som en viktig aspekt för att främja måluppfyllelse (jmf Jess, 
Skott, Hansen &  Retzlaff,  2011) och bekräftar resultat från andra studier inom 
svensk gymnasieskola (Hugo, 2007).  
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Resultatet från föreliggande studie visar att samtidigt som yrkeselevers roller och 
relationer påverkas av andra aspekter påverkar roller och relationer i sin tur 
andra aspekter:  Relationen med klasskamrater kan skapa grupptryck och en 
jargong som får konsekvenser på yrkeselevers inställning och arbetsinsats vilket 
enligt föreliggande studies informanter kan påverka måluppfyllelsen i 
matematik. Identitetsskapandets koppling till läraren omtalas i min studie i hur 
yrkesprogramstillhörighet påverkar lärares inställning och förväntningar något 
som kan ge konsekvenser i lektionsupplägg och innehåll såväl som i anpassningar 
och stöd. Hur lärare kan sänka sina förväntningar har även identifierats i tidigare 
studier (Hjelmér & Rosvall, 2017; Johansson, 2017). I min studie framkommer 
också en upplevd skillnad mellan yrkesprogram och studieförberedande 
program, där några av informanterna belyser hur viktigt det verkar vara i 
elevgrupper från yrkesprogram att läraren accepteras av elevgruppen. Ett sådant 
accepterande från elevernas sida förefaller enligt informanterna inte lika viktigt i 
klasser med elever från studieförberedande program för att undervisning och 
lärande i matematik ska bli effektivt. Vari accepterande består framgår inte av 
föreliggande studie men kan möjligen kopplas till uttalanden om att en personlig 
relation med läraren skapar en trygg miljö som i sin tur ger konsekvenser i stärkt 
självförtroende hos eleven. Återigen indikerar resultatet att känslopräglade 
aspekter förefaller betydelsefulla för yrkeselevers måluppfyllelse i matematik.    

Resultatet av min studie tyder på att yrkeselevers identitetsskapande har olika 
kopplingar såväl som uttryck beroende på program och knyter på vissa program 
stark mot yrkeskläder och yrkeskultur och på andra program mer mot känslor, 
mående och självbild. Yrkeselevers fokus mot det blivande yrket kan skönjas i 
resultatet från flera studier genomförda bland elever på yrkesprogram (Hjelmér 
& Rosvall, 2017; Högberg, 2009; Johansson, 2017; Muhrman, 2016; Rosvall et 
al., 2017). Skillnader i identitetsskapandets uttryck är också möjliga att 
identifiera i resultatet i dessa tidigare studier men har inte identifierats i en och 
samma studie tidigare. Skolpersonal i min studie menar att yrkeselevers 
identitetsskapande är en energidränerande process som påverkar 
måluppfyllelsen i matematik. Jag har inte heller funnit tidigare studier som 
identifierat att identitetsskapandet förefaller vara så energidränerande för 
yrkeseleverna, varken i relation till skolprestationer i allmänhet eller i relation till 
matematiklärandet i synnerhet. Att faktorer med koppling till identitet lyfts av 
samtliga informanter på båda skolorna är ett intressant men också överraskande 
fynd i föreliggande studie och kan ses som ett av studiens huvudsakliga bidrag.  

Yrke är tätt sammankopplat med en människas identitet. I mötet med nya 
människor ligger frågan ”…och vad jobbar du med?” inte alltför långt bort efter 
att man presenterat sig för varandra. En persons yrke tycks i vårt samhälle och i 
vårt sätt att leva vara viktig information om man vill lära känna eller veta mer om 
någon. Utifrån föreliggande studies resultat förefaller det därför troligt att tänka 
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att yrkeselevers identitetsarbete med koppling mot yrke startar tidigare än hos 
elever som går på högskoleförberedande program (jmf Vasalampi et al., 2010). 
Elever med högskoleinriktning behöver inte identifiera sig mot en yrkesidentitet 
förrän tidigast då de befinner sig på universitet eller liknande. Resultatet av min 
studie pekar på det faktum att yrkeselevers identitetsprocess behöver tas i 
beaktande i skolans planering av yrkesutbildningen i allmänhet, och av 
matematikundervisningen i synnerhet. Den energi som går åt till 
identitetsskapandet behöver yrkeseleverna använda för att lyckas med 
matematikkursen. Detta leder till frågan om åtgärder i form av stöttning av 
yrkeselevers identitetsprocess kan tänkas vara en del av det specialpedagogiska 
stöd som borde erbjudas yrkeseleverna för att på så vis komma åt 
matematiksvårigheterna. Det handlar om att skolornas förebyggande 
elevhälsoarbete behöver en medvetenhet på ett bredare plan när det gäller 
orsaker och ursprung till yrkeselevers bristande måluppfyllelse och att skolans 
personal i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd (SFS 2010:800) vågar 
arbeta utifrån ett bredare perspektiv än bara ämnesdidaktiskt och 
kompensatoriskt, i form av exempelvis mängdträning. Kanske är det så att synen 
på svårigheter i gymnasieskolan i allmänhet och yrkesutbildning i synnerhet 
behöver förändras? Kanske behövs ett nytt perspektiv anläggas och andra 
förklaringsmodeller skapas då gymnasieskolans yrkesutbildning i jämförelse 
med grundskolan i mångt och mycket innebär så mycket ”nytt”? Kanske behöver 
skolans professioner se på yrkeseleven i matematiksvårigheter utifrån ett socio-
emotionellt identitetsperspektiv för att kunna urskilja vad som ligger bakom att 
måluppfyllelse inte nås? Resultatet från föreliggande studie erbjuder nya 
tankeverktyg för hur skolan kan planera för förändrade specialpedagogiska 
insatser i riktning mot yrkeselevers yrkesidentitet för att möjliggöra att fler 
yrkeselever når en examen. 

6.4.4 Stöd, styrning och samverkan  
I sammanfattningen som inledde detta diskussionskapitel beskrevs att 
kännetecknande för flertalet av aspekterna med påverkan på yrkeselevers 
måluppfyllelse är att de påverkar och påverkas av varandra i ett komplext 
sambandsförhållande. Aspekter under temat Stöd, styrning och samverkan är 
just sådana aspekter som kopplar till andra identifierade aspekter.  

Hur yrkeselever ser på och tar emot stödinsatser kopplar med elevers ork, 
inställning, identitetsskapande och grupptryck men också till 
kompetensutvecklingsbehov och samverkan inom den egna skolan, med 
grundskola och vårdnadshavare. Elevhälsan påtalar hur viktig en förbättrad 
samverkan med grundskolan skulle vara, inte minst utifrån hur stöd och 
anpassningar då skulle kunna organiseras och planeras på ett bättre sätt. 
Elevhälsans önskan kan jämföras med tidigare forskning bland 
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gymnasieungdomar som visar att förståelsen för svårigheterna brister och att 
stödet minskar när ungdomarna börjar på gymnasieprogram (Brook & Boaz, 
2005; Eriksson & Carlsson, 2015). Förbättrad samverkan med inte minst 
grundskolan knyter direkt till aspekten ”snällbetyg” som diskuterades i 
inledningen av detta diskussionskapitel. Återigen syns tendenser som påtalats 
tidigare i kapitlet, nämligen att aspekter på en nivå (skolnivån: bristande 
samverkan med grundskolan) ger konsekvenser på en annan nivå (individnivån: 
bristande förkunskaper). Beträffande en ökad samverkan med grundskolan så 
delas en sådan önskan av både pedagoger och elevhälsa, medan rektorer inte 
uttrycker ett sådant behov.  Att rektorerna inte delar uppfattningen att 
samverkan med grundskolan är en viktig aspekt skulle kunna tolkas som ett 
hinder och kanske också en anledning till att sådan samverkan inte redan 
existerar på de undersökta skolorna.  

Flera av aspekterna med påverkan på yrkeselevers måluppfyllelse i matematik 
som identifierats i föreliggande studie kännetecknas av en koppling till samhället. 
Bland annat framkommer styrdokumentens roll och påverkan liksom aspekter 
med koppling till jobb och arbetsmarknad. Hit kan också räknas den i samhället 
rådande synen på matematikämnet såväl som yrkesprogrammen som beskrivs av 
skolpersonalen på de undersökta gymnasieskolorna.  

Resultatet ger därmed ett nytt perspektiv på det sätt varpå skolsvårigheter 
identifieras och bedöms i svensk skola. Enligt styrdokumenten (Skolverket, 2014) 
ska skolsvårigheter kartläggas på individnivå, gruppnivå och skolnivå, något som 
jag utifrån egen erfarenhet förmodar är väl förankrat hos Sveriges alla skolor. I 
föreliggande arbete har jag dock identifierat aspekter på ytterligare en nivå – 
samhällsnivån - en nivå som kanske inte så ofta kommer fram i ärenden som rör 
enskilda elevers måluppfyllelse och som sällan, om någonsin blir kartlagd då 
elever hamnar i skolsvårigheter. Vikten att även kartlägga fenomen på 
samhällsnivå för yrkeselever i matematiksvårigheter var ett oväntat fynd i min 
studie och kan ses som ett kompletterande bidrag till fältet specialpedagogik och 
matematiksvårigheter.  

Slutsatser som kan dras är att karaktäriserande för de aspekter och 
bakomliggande orsaker som identifierats är att de är många samt spänner över 
en stor bredd. De kännetecknas av att koppla till både eleven, skolan och 
samhället. En lärdom som kan dras av föreliggande studie är att i arbetet med 
anpassningar och stöd till yrkeselever i risk att inte nå målen i matematik, 
behöver skolans personal inte bara fokusera på det direkta och synliga problemet, 
utan reflektera över dess koppling till andra nivåer i skolsystemet. Först då kan 
åtgärder troligen bli effektivare.  
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6.4.5 Rådande synsätt 
Jag väljer att fortsättningsvis under detta tema fokusera aspekten rådande 
synsätt, inte utifrån att stöd, styrning och samverkan skulle ha mindre relevans 
för yrkeselevers måluppfyllelse i matematik, utan utifrån det faktum att rådande 
synsätt var något som återkom flera gånger i skolpersonalens beskrivningar. Det 
var samtidigt en aspekt som kändes överraskande.  

Frågor som jag under arbetet med denna studie har ställt mig, är huruvida 
rådande synsätt är att betrakta som en aspekt eller som en bakomliggande orsak. 
I licentiatavhandlingens inledning beskriver jag hur jag med dessa två 
forskningsfrågor vill komma åt dels sådana faktorer som direkt knyter till den 
verklighet som yrkeseleverna befinner sig i (aspekter) och som därmed torde vara 
möjliga att i någon mån påverka och förändra, dels sådana faktorer som kopplar 
till andra förhållanden (bakomliggande orsaker) där den lokala gymnasieskolan 
inte har möjlighet att påverka eller förändra på samma sätt. Rådande synsätt 
placerar sig någonstans mitt emellan dessa båda. 

Studiens resultat visar att skolpersonalen upplever att olika synsätt förekommer 
bland både elever och skolpersonal på grundskolan såväl som bland föräldrar 
liksom i samhället i stort och att dessa synsätt påverkar yrkeseleverna på ett sätt 
så att måluppfyllelsen i matematik blir lidande. Ett synsätt handlar om den 
allmänna bilden av yrkesprogram som ett gymnasieprogram utan eller med få 
teoretiska inslag eller ämnen. Enligt informanterna i min studie leder ett sådant 
synsätt till bristande motivation bland eleverna, en negativ inställning till 
teoretiska ämnen i allmänhet och till matematiken i synnerhet. Konsekvenser 
syns också i svag arbetsinsats samt i ökad frånvaro enligt informanternas 
beskrivningar. Detta synsätt kan också tänkas stå i relation till synsättet att ”alla 
ska gå gymnasiet” och kan kopplas till det faktum att samhälle och skola är dåliga 
på att erbjuda alternativa lösningar till skoltrötta ungdomar, som lyfts fram av en 
informant i min studie. Ytterligare ett rådande synsätt är samhällets syn på vissa 
yrken och den status vissa yrken har i samhället, något som skolpersonal i 
föreliggande studie menar reflekteras i ungdomars inställning och fortplantar sig 
i form av statuskulturer och hierarkier mellan programmen i gymnasieskolan 
men också återfinns i lärares förväntningar (jmf Johansson, 2017; Rosvall, 
Hjelmer och Lappalainen,2017). 

Andra rådande synsätt med påverkan på yrkeselevernas måluppfyllelse som 
framkommer i min studie handlar om matematiken som skolämne. Flera av 
informanterna menar hur det i samhället finns en bild av att matematik är 
komplicerat och tråkigt, något man tycker sig se påverkar yrkeselevernas 
inställning och arbetsinsats – en uppfattning som bekräftas av andra forskare 
(Karaali, 2015; Maloney et al., 2015; Olén, 2016). Man talar även om hur elevens 
närmaste omgivning, exempelvis föräldrar kan ha synen att 
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”matematiksvårigheter finns i vår familj” och på det viset främja en identitet hos 
eleven där måluppfyllelsen inte är i fokus.  

Pedagogerna i min studie påtalar också hur synen på skolmatematikens status, 
inte minst i förhållande till yrkeskurser och yrkesrelaterad kunskap, förstärks av 
gällande styrdokument och inte minst det nationella provet: Det sätt varpå det 
nationella provet är konstruerat, utan specifika inslag där yrkeseleverna kan visa 
sina kunskaper och förmågor i respektive programs yrkesmatematik, kan ses som 
ett rådande synsätt som bekräftar skolmatematikens status men också 
nedvärderar yrkesprogrammens status liksom yrkeskunnandet i sig. Rådande 
synsätt och dess påverkan på ungas inställning till skola och studier är en aspekt 
som i ringa utsträckning har belysts i tidigare svenska studier, enligt mina 
efterforskningar. En slutsats som kan dras av min studie är att matematikens 
dominerande roll och höga status är ett rådande synsätt som kan påverka 
yrkeselevers självkänsla, inställning och identitet negativt och därmed bli en 
bidragande orsak till att måluppfyllelse inte nås. 

Bland flera av informanterna i föreliggande studie kan skönjas ett synsätt som 
inbegriper att man tänker om yrkeseleverna att de bär med sig 
matematiksvårigheter från grundskolan. Synsättet framträder i flera utsagor där 
yrkeselever beskrivs som svaga eller med svaga kunskaper i form av låga eller 
felaktiga betyg. Yrkeselever beskrivs även ha med sig brister i studieteknik samt 
en inbyggd ”hjälplöshet” som handlar om bristande strategier att ta sig an 
matematikuppgifters svårigheter. Man talar också om att elever i behov av stöd 
under grundskoletiden inte fått det stöd och den hjälp man har rätt till.   

I det svenska skolsystemet som med gymnasiet inräknat sträcker sig över en 
tidsperiod på minst 13 år, förefaller det vanligt bland skolpersonal att lägga 
orsaken till skolsvårigheter på föregående stadier eller tidigare skolår (se t ex 
Karlsson, 2019). En sådan tendens syns de facto också i föreliggande studies 
resultat. Synsättet att problemet med elevers matematiksvårigheter eller 
bristande måluppfyllelse härrör till tidigare stadier i skolsystemet skulle kunna 
innebära att ansvaret förskjuts. Man kan spekulera i vad en sådan 
ansvarsförskjutning skulle kunna leda till. Troligt är att om gymnasieskolans 
personal anser de lägre nivåerna i utbildningssystemet stå som ansvariga för de 
problem som gymnasieskolan har att hantera, så kan det tänkas ge pedagogiska 
konsekvenser och innebära bristande engagemang för att utveckla och förbättra 
den egna undervisningsmiljön. Samtidigt befinner sig gymnasiets yrkesprogram 
längst ytterst i kedjan och blir oundvikligen den instans som i slutändan tvingas 
hantera de problem som kanske är resultatet av andra nivåers bristande 
utvecklingsinsatser.  



 

126 

Att skolpersonal har synsättet att yrkeseleverna bär med sig svårigheter från 
grundskolan kan enligt min tolkning bli förödande för yrkeseleverna då de tas 
emot i en ny skolform och en ny miljö. Ingen människa vill bära på misslyckanden 
och brister år efter år och det som framkommer från några av informanterna i 
studien förefaller rimligt: att många yrkeselever efter år av misslyckanden och 
hårt arbete med teoretiska ämnen i allmänhet och matematiken i synnerhet nu 
önskar sig en ”nystart” (Ahlberg, 2015; Lundberg & Sterner, 2009) Istället för att 
se på eleverna som ”bärare” av svårigheter borde skolpersonalen, snarare se på 
den egna gymnasieskolan och dess lärmiljö som en ”möjliggörare” för nystart. Att 
klandra lärare och personal på skolsystemets tidigare stadier är enligt min syn att 
se inte ett fruktbart sätt om man vill komma tillrätta med dåliga förkunskaper, 
bristande studieteknik eller svaga lärstrategier hos yrkeseleverna. Istället torde 
det som också framkommer i resultatet av föreliggande studie vara en möjlig väg 
att gå: Att sträva efter mer och effektivare samverkan mellan stadier och 
skolformer och på så sätt förändra rådande synsätt. Att skapa sådana relationer 
kan ses som ett viktigt utvecklingsområde för svensk skola och något som i sig 
skulle kunna innebära att måluppfyllelsen i Ma1a skulle främjas. 

Resultatet från föreliggande studie pekar på att synsätt inom både skola och 
samhälle kan ha en trolig påverkan på elevernas måluppfyllelse. Skola och 
samhälle har en viktig roll att förmedla insikt till eleverna om vad matematik 
egentligen är. Slutsatser som kan dras av den studie som presenterats i denna 
licentiatavhandling är att det behövs förändrade normer och synsätt runt 
yrkesutbildningens matematik. Sådana förändringar kan förvisso ske inom den 
lokala praktiken och därmed kan rådande synsätt ses som en aspekt med 
potential för skolutveckling. Samtidigt pekar min studies resultat på att rådande 
synsätt även existerar utanför gymnasieskolans väggar och kan utifrån ett sådant 
perspektiv betraktas som en bakomliggande orsak, en faktor förvisso 
betydelsefull för yrkeselevers måluppfyllelse men svårare för den lokala skolan 
att ensam påverka och förändra. Normer skapas i samspel och återigen blir det 
tydligt hur sociala processer, inte bara är en aspekt med påverkan på 
målupopfyllelsen på gymnasieverksamhetens gruppnivå, utan också på högre 
nivåer i skolhierarkin, såväl som på samhällsnivån. Rådande synsätt som aspekt 
såväl som bakomliggande orsak förefaller vara ett resultat från min studie, värd 
att ta i beaktande i diskussionen runt hur yrkeselevers måluppfyllelse kan 
förbättras.  

6.5 Reflektioner 
Denna licentiatavhandlings övergripande syfte var att bidra med kunskap om vad 
skolpersonal anser påverkar yrkeselevers möjlighet till måluppfyllelse i 
matematikkursen, Ma1a. Syftet med studien var också att bidra med en 
sammantagen bild av flera olika professionsgruppers syn på vad som har 
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påverkan på måluppfyllelsen. Har då detta syfte nåtts? För min egen del har 
arbetet med studien onekligen bidragit med mer kunskap om skolpersonals syn 
på yrkeselever och matematiksvårigheter. I mitt yrke som specialpedagog har jag 
otaliga gånger samverkat med både pedagoger, skolsköterska, skolkurator, 
Studie- och yrkesvägledare och rektor i arbetet runt att kartlägga elevers 
skolsvårigheter och planera för stödinsatser. Ofta har samverkan och samtal 
kretsat kring elevers diagnosticerade eller förmodade funktionsnedsättningar 
och hur kompensatoriska insatser ska hjälpa eleverna att nå målen. Sällan har vi 
resonerat runt elevernas identitetsskapande, deras känslor samt sociala behov för 
att hitta lösningar, inte heller har resonemangen rört kopplingar till samhällsnivå 
eller rådande synsätt rörande matematiken som ämne såväl som synen på 
yrkesprogram eller vår egen syn på yrkeselever som grupp. Studiens ansats att 
undersöka olika personalgruppers uppfattningar om vad som påverkar 
måluppfyllelsen och sammanföra dessa till en sammantagen bild av aspekter och 
bakomliggande orsaker har gjort det möjligt att se på fenomenet måluppfyllelse 
och matematiksvårigheter på ett, för mig nytt sätt. Ansatsen har bidragit med nya 
dimensioner genom att visa att en majoritet av aspekterna framkommer i alla 
personalgruppers bild av yrkeselever och matematiksvårigheter på de undersökta 
skolorna. Förhoppningsvis kan studiens resultat bidra med en problematisering 
av inte bara mina egna förgivettagna föreställningar, utan även andra aktörers 
syn och därigenom öppna för nya och alternativa tankar kring yrkesutbildning 
som verksamhet. 

6.5.1 Fortsatt forskning 
Innehållet i denna licentiatavhandling representerar endast aspekter med 
påverkan på elevernas måluppfyllelse identifierade i skolpersonals berättelser. 
För att göra bilden än tydligare behövs också elevernas syn på varför målen är 
svåra att nå. Yrkeselevers upplevelser av matematiken under 
gymnasieutbildningens första år torde erbjuda en inblick i om de aspekter som 
identifierats av skolpersonalen delas av eleverna själva. En studie bland 
yrkeselever i allmänhet såväl som yrkeselever i risk att inte nå målen i synnerhet, 
kan tänkas både bekräfta liksom komplettera innehållet i föreliggande studie men 
också opponera mot detsamma. Även det i min studie synliggjorda 
identitetsskapandet hos yrkeselever utgör en intressant frågeställning för fortsatt 
forskning liksom vilken påverkan sociala och känslomässiga processer har för 
elevernas måluppfyllelse samt om skillnader förekommer på olika yrkesprogram.  

6.6 Avslutande slutsatser 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att andra aspekter än bara 
ämnesdidaktiska faktorer förefaller spela en stor roll i yrkeselevers 
måluppfyllelse i matematik. I min studie har jag dessutom identifierat fyra 
väsentliga delar: Vikten av en ökad diskussion mellan skolans olika professioner 
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runt aspekter med koppling till yrkeselevers måluppfyllelse i matematik; Vikten 
av att i denna diskussion även se och förstå samband mellan olika nivåer; Vikten 
av yrkeselevers identitetsskapande och dess roll för lärandet samt Vikten av att 
insatser, anpassningar och stöd planeras utifrån ett socio-emotionellt 
identitetsperspektiv. 

Beträffande vikten av en ökad diskussion mellan skolans olika professioner visar 
resultatet att skolans olika professioner i flera delar har en samstämmig bild, men 
att bilden också skiftar mellan såväl som inom personalgrupperna. Detta tyder på 
vikten av att inte utelämna specifika perspektiv som exempelvis elevhälsans 
personal kan bidra med, även i frågor om exempelvis matematiksvårigheter, som 
kan tyckas ligga långt från skolsköterskans, skolkuratorns samt studie- och 
yrkesvägledarens uppdrag. Perspektivisering för att vidga bilden och därmed 
förståelsen av ett fenomen är beroende av samverkan, inte bara inom den egna 
verksamheten utan även med aktörer utanför: Att sträva efter mer och effektivare 
samverkan mellan verksamhetens nivåer och professioner men även mellan olika 
stadier och skolformer torde vara något för alla skolaktörer att prioritera för att 
öka möjligheten till måluppfyllelse för alla yrkeselever.  

I en sådan diskussion framkommer av föreliggande studie, även vikten av att se 
och förstå de samband mellan olika nivåer inom verksamheten, som kan ha 
påverkan på måluppfyllelsen: Ett återkommande mönster i min studies resultat 
är att aspekter på en nivå ger konsekvenser på en annan nivå: Aspekter upplevs 
generera svårigheter på en nivå i verksamheten, men har egentligen sitt ursprung 
på en annan nivå i systemet. Detta indikerar hur viktigt det är att skolsvårigheter 
inte bara kartläggs och analyseras på skolans respektive nivåer, utan att även 
sambanden nivåerna emellan, kartläggs. Resultatet pekar även på ytterligare en 
nivå – samhällsnivån - som utöver individnivån, gruppnivån och skolnivån också 
behöver lyftas till diskussion beträffande fenomenet varför många yrkeselever 
inte når målen i matematik.    

Gällande yrkeselevers identitetsskapande och dess roll för lärandet visar studiens 
resultat att det kommande yrket är centralt för yrkeseleverna redan i inledningen 
av yrkesutbildningen. Tankar om yrke och yrkesliv såväl som identifiering till det 
kommande yrket förefaller vara viktiga delar för yrkeselever som grupp. 
Resultatet indikerar att identitetsskapandet med koppling till det egna 
programmets yrkesinriktning spelar en stor roll för enskilda elevers lärande och 
måluppfyllelse, delar som bör tas i beaktande i planering och organisering av 
yrkesutbildningen i allmänhet. 

Vad beträffar behovet av stödinsatser utifrån ett socio-emotionellt 
identitetsperspektiv, leder resultatet till frågor om hur förebyggande insatser, 
anpassningar och särskilt stöd  för yrkeselever i riskzonen bör se ut; Inte minst 



 

129 

gäller detta förebyggande insatser för att i övergången från årskurs 9 till 
yrkesutbildningen på gymnasiet, stötta eleverna inte bara i matematikdidaktiska 
frågor utan även inom andra områden: Aspekter som verkar ha stor betydelse för 
yrkeselever under det första gymnasieåret i allmänhet och Ma1a-kursen i 
synnerhet är aspekter med koppling till sociala och känslomässiga delar. Här 
framstår yrkeselevernas identitetsskapande som en viktig aspekt. Resultatet 
indikerar hur både sociala och känslomässiga processer tillsammans med 
yrkeselevers identitetsskapande är aspekter som inte får glömmas bort i 
diskussionen runt hur yrkeselevers måluppfyllelse i matematik kan förbättras. 
Resultatet pekar även på behovet av att reflektera över yrkeselever och 
provsituationer då studien indikerar att prov innebär en stor stress för många 
yrkeselever, inte minst de som befinner sig i matematiksvårigheter.  

Denna licentiatavhandling är ett litet bidrag till det större pusslet som handlar 
om hur fler yrkeselever ska ges möjlighet att nå full yrkesexamen. Min 
förhoppning är att studien kan bidra till en ökad diskussion bland skolans olika 
personalgrupper om synen på orsaker till matematiksvårigheter på 
yrkesprogram. Min förhoppning är också att licentiatavhandlingen ska inspirera 
till idéer om åtgärder och insatser för att öka yrkeselevers måluppfyllelse i 
matematik, så att fler unga ges möjlighet att avsluta gymnasiet med fullständig 
examen.  
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Mitt tack 

Att skriva en licentiatavhandling är som att lägga pussel. Vissa stunder faller flera 
bitar på plats, vissa stunder känns det som att allting står stilla. Detta arbete 
skulle inte ha blivit vad det nu är utan flera personer som inspirerat och influerat 
mig i mitt pusslande.  

Jag vill rikta ett stort tack till er pedagoger, elevhälsopersonal och rektorer som 
gav av er dyrbara tid för att dela med er av era tankar och erfarenheter. Tack även 
till min huvudhandledare Tomas Bergqvist, och tack mina biträdande 
handledare: Gunnar Sjöberg, Catarina Andersson och Mikaela Nyroos, som 
under olika faser av arbetet fått mig att vända och vrida en extra gång på 
pusselbitarna för att bättre se mönstret och hitta var de passar. Tack också till 
Magnus Österholm för värdefulla perspektiv vid slutseminariet. 

Jag är glad att denna licentiatavhandling inte är ett slutmål, utan bara är ett 
etappmål: Arbetet med pusslet fortsätter! 

Tuvträsk november 2020 

Karoline Holmgren 
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Summary  

The focus of this thesis is students at vocational education in Swedish upper 
secondary school and their goal achievement in mathematics. My research 
interests are related to the fact that obtaining a final degree from upper secondary 
school is important, both for society and for individuals. A degree is a key to 
successful establishment in the labor market and without it, young people risk 
unemployment, financial difficulties, and exclusion, which in the long run may 
affect their entire lives (Lunddahl et al.,2015). In view of this fact, it is concerning 
that in Sweden each year approximately 15,000 students fail to obtain a final 
degree from upper secondary school. This problem affects both higher education 
preparatory programs (aiming for further university studies) and vocational 
programs (aiming towards a practical profession). For students at vocational 
programs, national surveys show that the main obstacle of getting the final degree 
is the mathematic course (Ma1a). Without passing Ma1a it is impossible to 
maintain a final degree even if finishing the three-year long education. The irony 
of this problem is that even though vocational students have passed mathematics 
in year 9, a requirement to be admitted, many of them have difficulties passing a 
course with the more or less same content one year later. What makes 
mathematics so difficult when they come to upper secondary school? The causes 
of these difficulties are not clearly defined, and few studies have addressed this 
issue in Sweden. It is important to identify aspects that affect the vocational 
students’ goal achievement, to be able to support students in achieving grades in 
Ma1a. 

Aim of the study 
The aim of the study is to contribute to the knowledge about what affects 
vocational students’ goal achievement in the mathematics course, Ma1a.  The 
focus was on school staffs’ perceptions of difficulties connected to vocational 
education and mathematics. The purpose of the study was also to contribute with 
an overall picture of several different school practitioners’ views on aspects with 
an impact on goal achievement. Following research questions were formulated: 

1. Which aspects with significance for vocational students’ goal achievement can 
be identified in the school staff’s stories? 

2. What are the underlying causes of the aspects, according to the school staff? 

3. What characterizes the identified aspects and the underlying causes? 
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Background and previous research  
In this study math difficulties are understood as difficulties achieving the goals, 
regardless of reasons, drawing from the Mathematics Delegation which states that 
children and young people - in this case vocational students – “who can manage 
a normal schooling also have the prerequisites to assimilate the subject of 
mathematics and achieve set goals” (SOU 2004: 97, p. 82, author’s translation).  

Research of vocational education and mathematical difficulties are few (Bakker, 
2014). Research focusing upper secondary school students’ school difficulties in 
general and not specifically on mathematics, shows that mathematics difficulties 
are a recurring element among students in need of support. Mathematics belongs 
to the small group of subjects which cause failed grades and difficulties to a 
greater extent than other school subjects in upper secondary school.  This is 
highlighted among both students and teachers (Muhrman, 2016; Möllås, 2009). 

Time 
Former studies show that students perceive the pace as significantly higher in 
upper secondary school mathematics teaching compared to mathematics 
education in compulsory school (Larson, 2014). Studies also show that vocational 
students have low motivation for mathematics and want to spend less time on 
mathematics studies in comparison with students in the higher education 
preparatory programs (Hjelmér & Rosvall, 2017). The fact that the time for 
mathematics learning in school becomes inefficiently used is partly due to the 
students themselves contributing to the time not being effective (Sjöberg, 2006), 
and partly to the fact that teachers also contribute to reducing teaching time 
(Rosvall, Hjelmér, & Lappalainen, 2017). Concerning teachers reducing the time, 
observational studies have found that teachers’ attitudes towards vocational 
students as “practitioners” influenced (Rosvall et al., 2017).  

Attitude, anxiety, and self-image 
Students who choose a vocational program seem to have a more negative attitude 
towards mathematics than those who choose a higher education preparatory 
program (Larson, 2014). They also seem to have lower academic self-esteem 
(Korhonen, 2016). There is a clear tendency for students with poorer 
mathematics grades to choose vocational programs. Especially students at care-
oriented programs state that the mathematics subject had a negative impact on 
choice of program (Larsson, 2014). Studies also show that students worry more 
about their achievements in mathematics than in any other subject (Linnanmäki, 
2004), especially students with low achievement in mathematics feel a great deal 
of uncertainty about the subject itself and have a fear of failure (Muhrman, 2016). 
Many young people blame themselves for their school failures, which affects the 
motivation to complete their studies (Lunddahl et al. 2015). In addition, recurring 
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failures give students a feeling of being useless and mathematics therefore has a 
strong negative emotional charge. There is a risk of a vicious circle, where weak 
mathematical knowledge creates anxiety and mathematical anxiety contributes 
to weak results. This will in turn lead to avoidance, which leads to poorer 
knowledge of the subject and a lower level of education (Lundberg & Sterner, 
2009; Dowker et al., 2016; Skaalvik & Skaalvik, 2004). Longitudinal studies 
among young people show that if students see that they are making progress in 
goal achievement, the effect is increased self-esteem, which in turn predicts 
further opportunities for goal fulfillment (Vasalampi, Salmela-Aro, & Nurmi, 
2010).  

Teachers experience that vocational students often lack motivation for 
mathematics, which is also confirmed by studies where students themselves 
express low motivation to mathematics and to theoretical subjects in general 
(Hjelmér & Rosvall, 2017; Högberg , 2009; Muhrman, 2016). Reviews and studies 
of the Swedish upper secondary school show that many vocational students 
consider mathematics to be too abstract and irrelevant (Bergqvist et al., 2010; 
Muhrman 2016; Skolinspektionen, 2010). However, placing mathematics in a 
context helps students realize that mathematics is a part of their lives, which can 
affect the motivation for the subject and make mathematics meaningful and 
understandable for students (Hjelmér & Rosvall, 2017; Hugo , 2007; Högberg, 
2009; Lindberg, 2010; Rönnberg & Rönnberg, 2001; Wernet, 2017).  

Profession, school,l and identity 
Research shows that vocational education has a strong connection to usefulness 
and usability (FitzSimons, 2014; Johansson, 2009) and that students in 
vocational programs define themselves more as workers than as thinkers. In a 
study among students in the care and nursing program, students expressed that 
they felt that teachers had lower expectations and demands on them because they 
were students in a vocational program. One of the interviewed students described 
himself and his classmates in the care and nursing program as “underclass” 
(Johansson, 2017). Vocational students are in a process that has consequences 
for their identity as they move back and forth between school and work during 
their education (FitzSimons, 2014). This transition process may contribute to 
vocational students’ view on core subjects (e.g., Swedish, English and 
Mathematics) as being of less importance for the future profession (Högberg, 
2009). Social group aspects with connections to profession and identity can also 
affect vocational students’ attitude to, for example, the mathematics course. 
Studies show that among young men in Swedish vocational education it can be 
socially costly if they orientate themselves towards theoretical studies, risking 
losing their social status (Nylund & Rosvall, 2016). Studies in vocational 
education also point to existing tensions between what the syllabus says and what 
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mathematics teachers and vocational teachers say and do, but also what is said 
and done in the workplace (FitzSimons, 2014; Muhrman, 2016; Johansson, 
2009; Aretorn, 2012).  

Relations in school 
The relationship between teacher and student is crucial for the school to be 
perceived as meaningful, which in turn is important for students’ school success. 
A prerequisite for learning to take place among upper secondary school students 
is that the teacher takes on the role of fellow human being and that the 
relationship involves reciprocity (Hugo, 2007; Swahn, 2006). A good learning 
environment and functioning relationships are also about understanding 
students’ difficulties. Studies among upper secondary school students show that 
the understanding of their school difficulties is lacking, and that the support 
decreases when they start upper secondary school programs (Brook & Boaz, 
2005; Eriksson & Carlsson, 2015). A review of upper secondary school (Swedish 
Schools Inspectorate, 2010) showed that many students in vocational programs 
experience teachers having low expectations of them. This is in line with a study 
at Swedish vocational programs where the researchers identified that 
mathematics teachers underestimate the students. The study also revealed that 
the ambition to engage in the mathematics course decreases among the 
vocational students if the teacher does not respond to the students’ interest in 
mathematics (Hjelmér & Rosvall, 2017).  

Not only the relationship with the teacher, but also the relation between students 
is important for vocational students’ goal achievement (Nylund & Rosvall, 2016). 
Self-esteem and self-image as well as ways of behaving have a direct connection 
to the social environment (Gore & Cross, 2014), and are influenced by the social 
climate that prevails in the group (Thornberg, 2013). International research 
among younger teenagers finds evidence that the social environment of the 
classroom is important for students’ involvement in mathematics (Patrick, Ryan, 
& Kaplan, 2007). The social environment is about emotional support from the 
teacher as well as subject-related support from classmates via communicative 
methods in the classroom. Such a classroom climate provides increased 
commitment, increased motivation, and increased self-esteem (Patrick, Ryan, & 
Kaplan, 2007) which has a direct influence on school performance for students 
in high school age (Diaz, 2003). 

School staff's perceptions of school difficulties 
Research shows that there is great variation among school staff’s perceptions 
regarding students’ need for educational support (Backlund, 2007; Lindqvist et 
al., 2011). Studies also show that the school’s different professions often see the 
cause and explanation of the difficulties within the student, or in their home 
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environment (Hjörne, 2004; Karlsson, 2019; Lindqvist et al., 2011; Persson, 
2008). The most common explanations of school difficulties refer to students’ 
intellectual capacity or maturity (Hjörne, 2004), which is also the case when the 
difficulties concern mathematics. Common descriptions of mathematics 
difficulties are that the student is attributed some problem related to learning 
ability or personality traits (Karlsson, 2019; Ljungblad, 1999; Lunde, 2011; 
Magne, 1998; Sjöberg, 2006).How school practitioners look at and define the 
problems that arise in the school environment becomes decisive for how they also 
look at the causes of the difficulties (Hjörne, 2004; Tideman, Rosenqvist, 
Lansheim, Ranagården, & Jacobsson, 2004). This has in turn a clear connection 
to what kind of educational support that is offered (Isaksson, 2009; Persson, 
2008). Schools’ work with students in school difficulties is often institutionalized 
and routine, which hinders specific competence in the Student health services 
from being used when special educational initiatives are planned (Hjörne, 2004).  

Methods and analysis 
To understand vocational students’ goal achievement through school staff’s 
perspective, 30 school actors in two upper secondary schools in Sweden, were 
interviewed. Open-structed questions were used to avoid limiting or controlling 
the answers. The study included school staff who in their professional practice 
meet students from  various vocational programs;  Teachers, which consists of 
mathematics teachers and special teachers; Student health personnel, which in 
the study consists of school nurses, school curators and study and career 
counselors, and Principals. The informants have experience of working with 
vocational students from 2 to about 20 years. The empirical material was 
analyzed with thematic content analysis. The analysis generated a large amount 
of codes that were sorted under categories (aspects). When analyzing the aspects 
affecting vocational students goal achievement in mathematics, four overarching 
themes emerged: Subject and teaching; Attitude and self-confidence; Roles and 
relationships; Support, steering and collaboration. 

Results 
The theme Subject and teaching gathered aspects with connection to the content 
of Ma1a as well as aspects that link to the teaching situation. The aspects in this 
theme were as follows: Knowledge gaps and time; Connection to reality; 
Schedule, time and pace and Teaching materials.   

Aspects described in the theme Attitudes and self-confidence are based on 
categories related to students’ motivation and self-confidence, but also to failures, 
stress and anxiety. Compared to the other themes, this theme was discussed to 
the greatest extent in all three informant groups. Aspects in this theme were: 
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Energy and work effort; Interest and attitude; Self-confidence; Test anxiety; 
School fatigue? and Alternative opportunities. 

Aspects described within the theme Roles and relationships have a psychological 
or social connection and concern students’ identity processes both individually 
and in connection with the group and the program. The theme also highlights 
group processes as well as the teacher’s relationship to the students. Aspects in 
this theme were: Identity process; Increased responsibility; Group processes; 
Personal relationship with the teacher. 

The theme Support, steering and collaboration, describes aspects that link to 
higher levels within the schools’ organization. The aspects concern planning and 
organization of educational support for students at risk of not achieving the goals, 
as well as school staff’s need for collaboration. Here, aspects related to curricula 
and the governing role of the steering documents as well as prevailing views in 
home, school and society are highlighted. Aspects in this theme were: Special 
support and extra resources; The role of the home; Collaboration with 
compulsory school; Collaboration with colleagues; The role of the governing 
documents; Prevailing views. 

Concluding discussions 
The study shows that aspects with an impact on vocational students’ goal 
achievement in mathematics, are many in number and of varying nature, 
according to the school staff’s stories. The aspects seem to have multifaceted 
causes, and the study indicate that mathematics difficulties are complex 
processes that not only have to do with mathematics teaching in the classroom, 
but also other parts of the vocational students’ learning environment are 
perceived to play a role for students’ goal achievement. 

The first year of upper secondary school, which includes the mathematics course 
Ma1a, is perceived as a transformative and energy-draining time for many 
vocational students. According to the school staff, vocational students have a lot 
to relate to when they come to upper secondary school. These are both internal 
and external aspects. Internal aspects, such as identity processes as well as 
external aspects, such as time, seem to be important aspects when it comes to 
vocational students’ goal achievement in mathematics.  

Social aspects and emotional aspects are perceived to be of great importance for 
vocational students’ opportunity for goal achievement. Such aspects are widely 
discussed by school staff in the data. Here, school staff claim that vocational 
students’ identity development plays a central role. The students’ identification 
with the program’s vocational orientation is perceived as both positive and 
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negative for the goal achievement in mathematics, where the negative side seems 
to dominate in the school staff’s stories. One conclusion of the study is that the 
identification with the program’s vocational orientation plays a central role for 
the vocational students during the first year and have impact on goal achievement 
in mathematics.  

Previous schooling emerges from many informants as an underlying reason for 
several of the identified aspects. It is about failures as well as a lack of support 
and encouragement during compulsory school. A conclusion that can be drawn is 
that school experiences from previous years as a cause and influencing factor on 
the vocational students’ goal achievement in mathematics are prominent in the 
empirical material. The vocational student as practically oriented is another 
underlying reason for several of the aspects, which can be identified in several of 
the school staff’s stories. Difficulty concentrating as well as personal conditions, 
mental illness and problematic home conditions can also be identified as 
underlying causes for some of the identified aspects. 

All in all, the identified aspects and their underlying causes are partly related to 
the individual, partly to the school, and partly to society. A majority of the aspects 
identified in the school staff’s stories are characterized by a focus on the student 
as an individual and several of these aspects have emotional connections: It is 
about low self-confidence as well as feelings of insecurity, stress and anxiety. 
Emotional connections are also found in aspects that deal with the students’ 
attitude and motivation as well as the identity development phase that all 
teenagers go through.  

Aspects such as knowledge gaps, negative attitudes, and poor self-confidence due 
to previous failures, are linked to schooling, in this case former school 
experiences. Several aspects affecting goal achievement in mathematics also link 
to the current schooling in upper secondary school. Examples are methods, 
teaching materials and time, length, and pace of mathematics lessons, as well as 
the vocational students’ need for connection to reality. Aspects such as 
collaboration among school staff; competence development; planning of special 
educational support, as well as routines during the transition from upper 
compulsory school to upper secondary school can also be counted as school 
characteristics. Aspects related to relationships may also be included here, such 
as social processes within the group: group processes and group pressure, as well 
as the teacher’s personal relationship with the students. 

Several of the identified aspects with an impact on vocational students’ goal 
achievement in mathematics are characterized by the relationship between 
school and society. This includes the role and impact of the steering documents, 
as well as aspects related to jobs and the labor market. This can also include the 
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prevailing view of the subject of mathematics as well as the general view of 
vocational programs: Views prevailing in the school, and in society, which 
according to the school staff has an impact on the students’ goal achievement. 

Conclusions that can be drawn are that the characteristics of the identified 
aspects are many and span over a wide range. They are characterized by 
connecting to both the student, the school, and society. Aspects related to 
students’ identity development as well as emotional aspects are prominent, as 
well as aspects linked to social processes. Typical for the aspects that have been 
identified having impact on the achievement is that they influence and are 
influenced by each other in a complex relationship. 

The results also show that the school’s different professions in several parts have 
a coherent picture, but that the picture also varies between the professions. This 
indicates the importance of not omitting specific perspectives that, for example, 
personnel on the Student health services may contribute with, even in issues such 
as mathematics difficulties, which may seem far from the school nurse, school 
counselor and study and career counselor’s assignment.  

This study contributes to knowledge in the field of vocational education in 
general, and of special educational needs in mathematics in particular. The 
presentation of aspects and their causes gives a theoretical explanation of 
possible causes why such a large group of vocational students do not reach the 
goals in mathematics every year. It may lead to a more conscious reflection 
concerning vocational students and mathematics about what special educational 
initiatives should look like. Initiatives should support students not only in 
mathematics education issues, but also in social identity issues during the 
transition from year 9 to vocational education in upper secondary school. The 
results suggest that schools screening activities and planning for students in risk 
of not achieving the goals in mathematics should include a socio-emotional 
identity perspective in order to discern what lies behind the difficulties. The 
present study is a smaller contribution to the larger puzzle concerning vocational 
students’ goal achievement in mathematics, and points for more practice-related 
research. Hopefully, the result of this study may offer new thinking tools for how 
the school can plan for changed special educational initiatives in the direction of 
vocational students’ professional identity to enable more vocational students to 
reach a degree. 
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