
 
 Huvudområde: pedagogik 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Undervisningssätt inom matematiken på gymnasieskolan  
 

 
 
 
 

Frida Wetterstrand & Malin Wike 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pedagogik med didaktisk inriktning C 
Examensarbete, 15 högskolepoäng   
Höstterminen 2009     
      
________________________________________________________________  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Sammanfattning 

Den aktuella forskning är entydig gällande hur den största delen av matematikundervisningen 

bedrivs på grundskolan; katederundervisning och individuellt räknande i matematikböcker är 

dominerande. Det finns belägg för att detta även är en trolig bild av gymnasiematematiken, 

trots ringa forskning inom området. I den aktuella matematikdidaktiska forskningen framförs 

att denna typ av traditionell undervisning inte leder till måluppfyllelse för alla elever. Därför 

efterfrågas undervisningssätt innehållande annat än katederundervisning och enskild räkning i 

matematikboken.  

 

Vi har i denna studie lyckats lokalisera och beskriva fyra olika undervisningssätt som 

uppfyller detta kriterium. Vi har kommit fram till detta främst genom att låta matematiklärare, 

verksamma inom gymnasiet beskriva sina undervisningssätt. De fyra undervisningssätten som 

vi lokaliserat skiljer sig, enligt vår kategorisering, i låg, måttlig och hög grad från det 

traditionella undervisningssättet. 

 

Vi har även inom ramen för detta examensarbete utkristalliserat och jämfört de förklaringar 

som studiens lärare uppger vara anledningen till att de valt att undervisa på det sätt som de 

gör. De uppger att fortbildning, kollegialt stöd samt egen drivkraft varit de främsta för-

klaringarna till utveckling av undervisningen. 

 

Nyckelbegrepp:  Undervisningssätt,  matematik,  gymnasium,  traditionellt  undervisningssätt, 

alternativt undervisningssätt.
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1. Inledning 

Skolmatematik. Ta fram böckerna, börja räkna, fråga om du behöver hjälp, kolla i facit om du 

gjort rätt. Så här har vi upplevt skolmatematiken, både under vår egen skolgång och under de 

VFU-perioder vi haft i vår utbildning till matematiklärare. Strukturen har sett likadan ut från 

skolår till skolår och för alla elever. Vi har uppfattat det som det ämne som har varit enklast 

att förutspå; man har vetat vad som skulle komma att ske. Det har känts som att spelreglerna 

redan varit satta. Även Madeleine Löwing (2006) hävdar att matematikundervisningen kan 

förväntas följa vissa mönster: 
 
En vanlig uppfattning är att det är lätt att undervisa i matematik. Det finns bestämda 
regler för hur man arbetar och det finns läromedel som ger all den information som 
behövs. Samtidigt visar både svenska och internationella undersökningar att våra 
kunskaper i matematik inte är vad de borde vara. Hur kan det komma sig? Svaren på 
den frågan ges av de forskare som menar att undervisningen i matematik är mycket 
komplex (Löwing 2006, s 9). 

 

I vår utbildning till matematiklärare har vi diskuterat matematikundervisningens komplexitet 

samt hur vi kan uppfylla läroplanens mål att individualisera och maximera undervisningen för 

var och en av alla elever. Detta har givit oss en annan bild av hur matematikundervisningen 

kan bedrivas än den vi själva upplevt. Mycket av den litteratur vi läst har förespråkat en 

variation av undervisningsformer (se exempelvis Rystedt & Trygg 2005, Unenge, Sandahl & 

Wyndhamn 1994, Emanuelsson, Johansson, Ryding & Wallby 1996/1999). Kursinnehållet 

har dock främst varit riktat mot yngre barn, men då vår examen är mot elever i de äldre 

skolåren finner vi det av vikt att undersöka om samma principer också kan förekomma för 

elever i äldre skolår. Detta har ännu inte varit en del av vår utbildning. 

 

Skolinspektionen har en pågående kvalitetsgranskning om hur matematikundervisningen ser 

ut i gymnasiekursen Matematik A. I bakgrunden hävdas att undervisningen är upplagd utifrån 

enskilt räknande där diskussion och tid för resonemang saknas. Det poängteras vidare att 

eleverna inte heller lär sig att tänka matematiskt (Skolinspektionen 2009a).  

 

I vår kommande bakgrundsdel är vår ambition att ytterligare redogöra för hur matematik-

undervisning beskrivs i aktuell forskning. Som det kommer visa sig finns det mindre 

forskning om gymnasiematematik än grundskolematematik. Därför tycker vi att det är högst 

relevant att vi, som blivande gymnasielärare, inriktar vår undersökning mot just gymnasiet.  
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2. Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

Kursplanerna i matematik uppger mål som alla elever i både det obligatoriska skolväsendet 

och i de frivilliga skolformerna, oavsett bakgrund, ska nå upp till (Ämnesbeskrivning – 

Matematik, u.å, Skolverket 2008). Det anges dock inte en speciell väg att nå målen; detta är 

upp till pedagogerna som verkar i klassrummet att styra på ett så bra sätt som möjligt för alla 

elever. Pedagogerna åläggs också att individualisera utbildningen, genom att utgå från varje 

elevs behov (Lpf 94, Lpo 94).  

 

En nyligen utkommen rapport från Skolinspektionen visar att många grundskolor inte lever 

upp till kravet att individualisera undervisningen. I rapporten förutsätts att variation och 

anpassad undervisning krävs för att nå alla elever (Skolinspektionen 2009b). Denna bild ges 

även i SOU (2004:97), men där påpekas det även att det är nödvändigt att variationen har 

kvalitet. Skolinspektionen (2009b) fastslår vidare att undervisningssätten inte varieras och att 

läroböckerna är dominerande i grundskolan. Även i den nationella utvärderingen av grund-

skolan som gjordes 2003 (Skolverket 2004) framgår att matematikundervisning i svenska 

klassrum handlar om att räkna enskilt i böcker. I rapporterna framkommer en överens-

stämmande och entydig bild av hur undervisningen generellt bedrivs i svenska grundskolor. 

Enligt Stefan Sellbjer (2002) tycks dessutom läromedlen användas i större utsträckning ju äldre 

eleverna blir. Därför kan vi fundera över hur undervisningen bedrivs på svenska gymnasie-

skolor, om bilden av grundskolematematiken ser ut som dessa rapporter hävdar.  

 

Jan Unenge, Anita Sandahl och Jan Wyndhamn (1994) anser att ett sätt att öka chanserna till 

givande inlärning för eleverna är att lärare i sin undervisning varierar arbetsformer och dess 

kontext. De, i likhet med Rita Dunn och Shirley A. Griggs (2000) menar att eleverna inte kan 

betraktas som en homogen grupp där alla individer är och lär lika. De menar att eleverna 

måste betraktas som just enskilda individer som lär sig på olika sätt. 

 

Rita Dunn (2001) påstår att det ändå går att dela elevernas inlärningsstilar i två huvudsakliga 

kategorier, beroende på hur de bäst lär. Den ena kategorin är holistiska inlärare, den andra är 

analytiska inlärare. De holistiska inlärarna kan delas upp i undergrupper, som föredrar olika 

inlärningssätt. Den holistiska inläraren lär enligt Dunn in ett stoff lättast genom att exempelvis 

lyssna på musik, lyrik eller sångtexter, genom att se händelser eller använda multimedia. 

Harold I. Modell, Frank G. deMiero och Louise Rose (2009) beskriver den holistiska miljön 
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som en miljö där olika aspekter av inlärning beaktas. Vi tolkar det som att en holistisk miljö 

ger möjlighet för den holistiska inläraren att utvecklas och lära sig. Vi finner också att den 

holistiska miljön och lärarens syn på vilka inlärare denne har i klassrummet öppnar för att 

skapa olika undervisningssätt. Dunn (2001) skriver att de analytiska inlärarna bäst lär genom 

att repetera ett inlärningsstoff många gånger för sig själv. Vidare lär de sig bäst genom att läsa, 

se, observera eller skriva undervisningsstoffet, vilket till stor del förefaller återfinnas i den 

traditionella läroboksundervisningen. 

 

Enligt forskning som Dunn (2001) gjort på olika kulturella grupper finns det fler olika 

inlärningsstilar inom olika kulturella grupper än mellan grupperna. Vår slutsats blir därför att 

det även inom den svenska kulturen rimligtvis bör finnas många olika inlärningsstilar, vilket 

borde generera många olika undervisningssätt. Därför ser vi det som en omöjligt stor och svår 

uppgift att beskriva dem alla inom ramen för detta examensarbete. Vi väljer därför 

fortsättningsvis att inte försöka beskriva alla undervisningssätt, utan istället dela in dem i två 

övergripande kategorier; traditionellt och alternativa undervisningssätt.   

 

2.1 Undervisningssätt 

Med undervisningssätt avser vi den aktivitet och de företeelser som pågår under lektionstid i 

syfte att berika elevernas matematikkunskaper. Sellbjer (2002) menar att det finns två domi-

nerande undervisningssätt i svenska skolor; ett traditionellt och ett modernt. I många av de 

rapporter vi läst återspeglas ett specifikt undervisningssätt som är det vanliga och dessutom 

beskrivs alternativ till detta men det konkretiseras inte vad dessa alternativa undervisningssätt 

innebär. Vi kommer i vårt fortsatta examensarbete använda oss av Sellbjers (2002) indelning 

som även framkommer i rapporterna, men kommer kalla dessa traditionellt respektive 

alternativa arbetssätt. Detta för att undvika missförstånd om att ett modernt undervisningssätt 

är just modernt utan att det snarare är alternativ till det traditionella. Vad som innefattas i 

begreppen preciseras i kommande stycken.  

 

2.1.1 Traditionellt undervisningssätt 

Sellbjer (2002) menar att det traditionella perspektivet innebär katederundervisning där 

läraren eller läroboken överför sina kunskaper till eleven. Vidare innehåller det traditionella 

undervisningssättet mycket läroboksundervisning. Vi finner att Sellbjers (2002) traditionella 

undervisningssätt, samt det fenomen om lärobokens dominans och brist på varierade under-

visningssätt som Skolinspektionen (2009b) nyligen redogjort för är likartade. Hugo Wikström 
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(1997) menar att detta perspektiv lever kvar även på gymnasiet. Han skriver att det utmärks 

av reproduktion, där det bland annat ställs krav på gott minne. Lärarna styr elevernas under-

visning, genom exempelvis frågor med rätt och fel svar. Fokus i lärandet är en begreppslig 

förståelse enligt författaren. Att detta synsätt på kunskap präglar undervisningen hävdar även 

Roger Säljö (2000/2005): 
 

Att kunskap ses som något tingliknande som skall in i elevens huvud är en socialt 
betydelsefull och mycket reell föreställning som är en aktiv komponent i hur 
undervisningen gestaltas, kunskapsprov konstrueras och i en lång rad sammanhang där 
undervisning och lärande är föremål för diskussioner (s 27). 

 

Vi finner att Sellbjers (2002) traditionella perspektiv överensstämmer med den undervisning 

som framkommer i flertalet rapporter (se exempelvis Skolinspektionen 2009b, Skolverket 

2004, SOU 2004:97). Det överensstämmer även med Dunns (2001) kategori analytiska 

inlärare. 

 

2.1.2 Alternativa undervisningssätt 
Inom det andra perspektivet som Sellbjer (2002) beskriver ses samhälle och skola som en 

samverkande enhet där eleverna lär genom integration med samhället. Vi tolkar detta i enighet 

med Säljö (2000/2005) som menar att kunskap bildas i relation till andra människor. Eleven 

ses som en aktiv och nyfiken kunskapssökare, och det är just olika metoder att finna kunskap 

som står i fokus för lärandet, undervisningen karaktäriseras av att den är experimentell och 

undersökande (Sellbjer 2002). Det här perspektivet ser vi som ett paraplybegrepp för många 

olika undervisningssätt och det kan därför inte definieras lika tydligt som det traditionella. 

Inom dessa olika undervisningssätt inryms, enligt Dunns (2001) benämning, de holistiska 

inlärarna. Vi uppfattar det som att de alternativa undervisningssätten innefattar den varierade 

undervisning som efterfrågas i dagens forskning (se exempelvis Skolinspektionen 2009b, 

Skolverket 2004 & SOU 2004:97). 

 

Sellbjer (2002) menar att det som han benämner som moderna undervisningssätt återspeglas i 

läroplanerna för både grund- och gymnasieskola samt i kursplanerna för de lägre skolåren, 

medan i det i gymnasieskolans kursplaner framskymtar ett mer traditionellt perspektiv. I Lpf 

94 framkommer på flertalet ställen att eleven ska erbjudas varierade undervisningssätt. Vi kan 

bland annat läsa att ”läraren ska […] låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (s 

14), att ”läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande” (s 11) och att ”varje elev i gymnasieskolan […] utvecklar en insikt om sitt eget 
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sätt att lära” (s 9). Detta finner vi som legitimering för att lärarna bör använda olika under-

visningssätt och inte ett enda. 

 

Följande författare påstår att synen på matematikundervisning har gått från ett traditionellt till 

mera alternativa undervisningssätt: 
 

Synen på matematikundervisning har ändrats i de flesta länder. Från att ha sett på 
matematikinlärning som en kumulativ process att stegvis tillägna sig fakta och 
färdigheter har vi kommit att se lärande som en process att konstruera kunnande och att 
förklara, skapa och anpassa detta till komplexa system i vår omvärld […] 
Matematiklärande ses numera som ett samverkansprojekt, där elever utmanas att 
upptäcka, konstruera, verifiera och diskutera idéer och slutsatser (Boesen, 
Emanuelsson, Johansson, Wallby & Wallby 2006, s 1). 

 

I likhet med denna uppfattning framkommer det i SOU (2004:97) att:  
 

Kunnande i skolmatematik har av tradition beskrivits i termer av “kunskaper och 
färdigheter”. Kunskap har inneburit förståelse och memorering av begrepp och teorier. 
Färdigheter har inneburit träning och automatisering av beräkningar, algoritmer och 
formelhantering. I aktuell matematikdidaktisk forskning framstår matematikkunnande 
som en mer mångfasetterad och mångdimensionell kompetens (s 67). 

 

Vi tolkar citaten som att matematikinlärning inte längre bör ses som ett enskilt memorerande 

av begrepp, utan att individen istället uppmanas skapa sin kunskap i samarbete med andra. 

Moment som kommunikation och diskussion lyfts fram av flera författare som grund för 

inlärning (se exempelvis Säljö 2000/2005, 2005, Skolverket 2004, Skolinspektionen 2009b). 

Detta kopplar vi också till Sellbjers (2002) perspektiv om modernt undervisningssätt, 

eftersom eleven ses som en aktiv kunskapssökande individ. 

 

Av ovanstående citat, i kontrast till exempelvis Skolinspektionens (2009b) granskning, drar vi 

slutsatsen att synen på matematikundervisningen inte alltid stämmer överens med praktiken. 

Trots att en stor del av den didaktiska forskningen är entydig tycks många lärare välja att 

undervisa, enligt vår definition, traditionellt. I enighet med detta hävdar Ingela Korsell (2007) 

att många lärare har en ambition att undervisa mindre läroboksstyrt men att de ändå inte gör 

det på grund av att tiden inte räcker till. 

 

2.2 Lärobokens roll i undervisningen 

En kritik mot det traditionella undervisningssättet i den svenska matematikundervisningen är 

att läroboken tycks, som vi inledningsvis nämnde, vara alltför dominerande. Niklas Bremler 
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(2003) och Korsell (2007) påvisar att läroboken har en större roll inom matematiken än inom 

andra skolämnen. I SOU (2004:97) påstås att läroboken rätt använd är både bra och viktig för 

undervisningen och därför inget som helt bör tas bort. Nedan redogör vi för den negativa 

kritik som finns mot den stora dominans som läroboken ofta har. 

 

I likhet med Skolinspektionen (2009b) är det flera studier som hävdar att läroboken inte är ett 

tillräckligt medel för att alla elever ska ha möjlighet att nå läroplanens och kursplanernas 

uppsatta mål: 
 
Läroboken innebär ett tillrättaläggande av innehåll tänkt för en läsare och denna 
anpassning sker i enighet med en föreställning om vad lärande innebär. Denna 
anpassning innebär nästan undantagslöst att helheter styckas upp i delar och att det 
välbekanta beskrivs i sina beståndsdelar (Säljö 2000/2005, s 217). 

 

Vidare skriver Säljö att läroböcker skapar villkoren för lärande, som snarare handlar om att 

lära sig texten som sådan än att förstå innehållet: 
 
Elevens uppgift blir att inhämta den information som är nedskriven mer eller mindre 
som den står. Det är svårt att tänka sig att de flesta skulle kunna känna sig hemma i 
denna diskursiva miljö och appropriera en framställning av detta slag och göra den till 
sin egen argumentation (s 219). 

 

Wikström (1997) är av samma åsikt, att elevernas uppgift ofta blir att inhämta den färdiga 

kunskapen. Han ser också problem med detta, men på ett annat sätt än Säljö: 
 

Det är viktigt att kunskapen inte ”serveras färdig och klar att sväljas” utan att eleverna 
försätts i en situation där de själva kan upptäcka systemets beteende och förstå dess 
struktur, upptäcka att det finns ett problem och att de med hjälp av den pedagogiska 
miljön själva finner orsaken till problemet och därefter eventuellt kan komma med ett 
förslag till lösningar som de sedan kan testa (Wikström 2007, s 11). 

 

Vidare återkommer vi till Skolinspektionens (2009b) resultat att grundskolorna inte tycks leva 

upp till kravet på en individualiserad matematikutbildning genom läroboksstyrd undervisning. 

I nationella utvärderingen 2003 (Skolverket 2004) uppenbaras en bild där lärarna ser räkning i 

läroboken i olika takt som individualiserad undervisning: 
 

Läro- och kursplanens ökade betoning av kommunikation tycks inte ha slagit igenom i 
undervisningen. Istället framträder bilden av en allt mer individualiserad undervisning 
där eleverna arbetar isolerat både från läraren och från de övriga studiekamraterna (s 
53). 

 

I SOU (2004:97) samt i Löwing (2006) framkommer samma bild av att läroboks-

undervisningen blir allt mer enskild och ses som individualiserad utbildning. Dessa påpekar 
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dock att detta inte är individualisering, eftersom alla elever ändå får samma uppgifter att 

arbeta med även om de får olika lång tid till sitt förfogande. I utredningen framgår att detta 

kan leda till andra problem:  
Det enda individuella blir att eleverna kommer att vara utspridda på många olika 
ställen, så att varken gemensamma diskussioner eller genomgångar blir möjliga (SOU 
2004:97, s 89). 

 

En slutsats vi drar av detta resonemang är att enbart räkning i läroböckerna inte lever upp till 

läroplanens (Lpf 94) intentioner om exempelvis individualisering och kritisk granskning. Det 

leder inte heller till att kursplanernas mål nås av alla elever (Skolinspektionen 2009b). 

Måluppfyllelse är sedan införandet av Lpo 94 och Lpf 94 en viktig del av skolgången 

(Löwing 2004). Införandet av mål- och resultatstyrd undervisning medförde också krav på en 

annan typ av bedömning än vad skolan tidigare haft (Pettersson 2005/2006). 

 

2.3 Bedömning 

Olika undervisningssätt kan kräva olika bedömningsformer (Lindström 2005/2006). Lars 

Lindström redovisar tendenser inom betygssättning och bedömning. Han beskriver hur 

bedömningen generellt sett utvecklats; hur det har varit och varåt utvecklingen tenderar gå. 

Om vi ser detta i ljuset av begreppen traditionellt och alternativa undervisningssätt ser vi att 

även bedömningen går från att vara traditionell mot en annan typ av bedömning, och således 

torde denna typ av bedömning vara en del av de alternativa undervisningssätten. Lindström 

(2005/2006) menar att bedömning exempelvis utvecklats från att enbart ha skett utifrån 

skriftliga prov, till att ske utifrån olika examinationsformer. Han redovisar också att färdig-

heter och kunskaper numer tenderar att få stå tillbaka till förmån för ”förståelse och förmågor 

som kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation och problemlösning i realistiska 

situationer” (s 12) när det gäller bedömning. Även kursplanerna för matematikkurserna på 

gymnasiet lyfter fram att olika förmågor och sätt att visa förmågorna ska tas i beaktande vid 

bedömning. Exempelvis nämns att eleverna ska kunna redovisa sina tankgångar såväl 

muntligt som skriftligt (Ämnesbeskrivning – Matematik, u.å). Lindström (2005/2006) hävdar 

vidare att bedömningen går från att ha varit poängrelaterad med vikt på rätta svar och 

produkter, mot att bli kvalitetsrelaterad med vikt på process och konsten att lära av sina 

misstag. Elevernas arbetsgång och uppvisade kvaliteter genom hela kursen tycks således bli 

allt viktigare. 
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I bedömningssammanhang är formativ respektive summativ bedömning två vanliga begrepp 

som används. Summativ bedömning är en slutbedömning som sker vid enstaka tillfällen och 

som ska testa vad eleverna kan vid den tidpunkten (Björklund Boistrup 2005/2006). Per Måhl 

(2005/2006) beskriver detta som att sätta betyg på kvantitiva kriterier, det vill säga poäng-

summor på prov. Lindström (2005/2006) påpekar att detta inte är önskvärt; ”att falla för 

frestelsen att göra det enkelt mätbara till det viktigaste” (s 11). Vidare hänvisar Lindström till 

studier som menar att motsatsen till summativ bedömning är formativ bedömning. Det 

beskrivs att formativ bedömning används i samband med undervisningen och bör nyttjas för 

att lotsa denna. Lisa Björklund Boistrup (2005/2006) hänvisar till olika studier som alla visar 

att elevernas lärande förbättras av undervisning där formativ bedömning är en komponent. 

Ändå, menar Lindström (2005/2006), är denna form av bedömning inte speciellt vanlig i de 

undersökningar som han hänvisar till. Vidare skriver han att detta kan bero på att den typen av 

bedömning kräver en förändring i sättet att se på undervisning. Vi tolkar att den förändring 

som Lindström (2005/2006) skriver om, gällande undervisning, är densamma som 

forskningen visar ännu inte är så utbredd (se exempelvis Skolinspektionen 2009b, Hagland, 

Hedrén & Taflin 2005, Skolverket 2004). Alltså, enligt vår benämning, en förändring till de 

alternativa undervisningssätten. 

 

2.4 Anledningar till att traditionellt undervisningssätt lever kvar 

Slutsatser som vi hittills kan dra av den litteraturgenomgång vi gjort är att det finns många 

studier och rapporter som förespråkar ett varierat undervisningssätt, som inte kretsar kring 

läroböcker. Trots detta lever lärobokscentrerad undervisning kvar i stor utsträckning; under-

visningssätten är inte varierade, läroböckerna dominerar undervisningen och utbildningen är 

inte heller individualiserad i den utsträckning som läro- och kursplaner kräver. Enligt 

Wikström (1997) kan detta bero på att lärarna varit rädda för eller inte fått möjlighet att 

utveckla sin lärarroll, och inte heller fortbildat sig. Även SOU (2004:97) belyser att lärare har 

allt för dålig utbildning och bristande kompetensutveckling, och ser detta som orsaker till att 

läroboksstyrd undervisning lever kvar. Vidare hävdas att traditionen av läromedel är stark, 

och att det därför är svårt att implicera nya idéer i matematiken. Löwing (2006) belyser också 

fenomenet av hur viktiga traditioner tycks vara då hon menar att den erfarenhet lärarna bär 

med sig från sin egen skoltid kan betyda mer för synen på undervisningen än den syn de fått 

under lärarutbildningen. I SOU (2004:97) framkommer fyra övergripande anledningar till att 

lärare inte ändrar sin undervisning; tiden/tidspress, bristande struktur och ledning inom 

kommunen, samarbetsproblem och organisatoriska problem. Även Korsell (2007) påvisar att 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 9

tidsbristen är en bidragande orsak. Vilka orsaker som finns till att lärare väljer att undervisa 

med alternativa undervisningssätt framkommer dock inte.  

 

2.5 Stöd för alternativa undervisningssätt i gymnasieskolan 

Mycket av det vi tagit upp tidigare i texten är riktat mot elever i grundskolan, men vi har inte 

lyckats hitta någon forskning som beskriver hur undervisningssituationen ser ut gällande 

alternativa undervisningssätt på gymnasieskolorna. Då vi läser och jämför läroplanerna för det 

obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna kan vi se en stor samstämmighet 

gällande undervisningssätt. Detta var också läroplankommitténs tanke då de båda läroplanerna 

utformades (SOU 1992:94). 

 

Utifrån resonemanget att Lpo 94 och Lpf 94 uppvisar stora likheter gällande undervisningssätt 

drar vi slutsatsen att undervisningens arbetsformer i grundskolan och gymnasiet kan förväntas 

vara likartade för att läroplanen ska följas och kursplanernas mål i matematik uppfyllas. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Som vi beskrivit ovan finns det mycket som tyder på att en stor del av matematik-

undervisningen inte bara på grundskolan, utan även på gymnasieskolorna, bedrivs på ett 

traditionellt sätt. Det lyfts dock fram vissa exempel på alternativa undervisningssätt, främst i 

litteraturen för de yngre skolåren (se exempelvis Ahlberg 1995/2008, Emanuelsson, 

Johansson, Ryding & Wallby 1996/1999). Eftersom vi har belyst att Lpo 94 och Lpf 94 visar 

stora likheter gällande undervisningsformer finner vi att alternativa undervisningssätt torde 

vara möjligt även på gymnasiet. Vårt syfte med föreliggande studie är att lokalisera några 

olika alternativa undervisningssätt inom gymnasiematematiken och beskriva dessa utifrån ett 

lärarperspektiv. Vår avsikt är att beskriva dessa utifrån hur våra studerade lärare påstår sig 

bedriva undervisningen och det som vi själva ser genom observationer, samt att ställa detta i 

relation till traditionellt undervisningssätt. Två delsyften vi har är dessutom att beskriva och 

jämföra lärarnas förklaringar till att de använder det undervisningssätt som de gör. Vi 

undersöker också eventuella samvariationer inom gruppen gällande undervisningssätt och 

förklaringar. Våra frågeställningar blir då: 

 

§ Vilka alternativa undervisningssätt gällande matematikundervisning i gymnasieskolan 

beskrivs? 

§ Hur ser undervisningssätten ut i förhållande till traditionell undervisning? 

 

Under rubriken Anledningar till att traditionellt undervisningssätt lever kvar beskrivs olika 

anledningar till att traditionellt undervisningssätt fortfarande är dominerande men få för-

klaringar finns varför vissa lärare har valt ett alternativt undervisningssätt. Därför finner vi det 

av vikt att även belysa följande fråga: 

 

§ Vilka förklaringar beskrivs för att bedriva alternativ undervisning?  

 

Slutligen vill vi summera dessa tre frågor genom att undersöka följande fråga:  

 

§ Kan vi se någon samvariation inom den studerade gruppen gällande undervisningssätt 

och förklaringar? 
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Dessa frågor besvaras genom intervjuer med och observationer av verksamma matematik-

lärare på olika gymnasieskolor samt genom vår analys av dessa. Hur vi gått tillväga beskrivs i 

följande avsnitt; Metod.   
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4. Metod 

Här presenterar vi hur vi genomfört föreliggande studie genom att beskriva hur vi gått 

tillväga gällande vårt urval och hur vi lagt upp studien. Vi gör slutligen några förtydliganden 

för att underlätta det fortsatta läsandet. 

 

4.1 Urval 

Den primära tanken med vår studie var att studera verksamma matematiklärare på gymnasie-

nivå som bedriver alternativt undervisningssätt i någon form. Eftersom det enligt redan 

presenterad forskning finns lärare som arbetar traditionellt hade det för oss varit omöjligt att 

praktisera slumpmässigt urval för att nå lämpliga respondenter. Vi kan därför sägas ha gjort 

ett aktivt val då vi försökt finna och studera lärare som vi kan anta bedriver undervisning som 

är skilt från det traditionella undervisningssättet. Vår initiala idé var att söka lärare som är 

medlemmar i ett nätverk med syfte att utveckla matematikundervisningen. Vi kontaktade 

därför lärare från nätverket och valde att träffa dem för ett kortare samtal och i vissa fall även 

observera deras undervisning, för att få en uppfattning om deras undervisning. Då vi utifrån 

dessa observationer och samtal fick en bild av att några av dessa lärare undervisade, enligt 

vår definition, traditionellt ansåg vi att dessa inte tillhörde urvalsgruppen. Därför valde vi att 

inte genomföra intervjuer med de lärare som vi inte ansåg ingick i urvalsgruppen. Vårt 

sökande blev då lite vidare och under starkare tidspress. Vi började då använda oss av, vad 

Martyn Denscombe (1998/2009) benämner, snöbollsurval vilket är en metod där en person 

rekommenderar en annan och så vidare för att utöka urvalspopulationen. Via kontakter1 fann 

vi således ytterligare några lärare som utgav sig för att bedriva en icke-traditionell 

undervisning. Vi fann då fler potentiella lärare att intervjua än tidsramarna medgav. Vi valde 

att välja bort de lärare som befann sig längst bort från oss geografiskt sett. I slutänden hade vi 

fyra lärare inom olika gymnasieprogram, på olika skolor, i olika städer som vi studerade med 

hjälp av intervjuer och observationer. I det här skedet hade vi valt bort fem lärare på grund av 

att de inte tillhörde vår urvalsgrupp. Ytterligare två hade valts bort på grund av tidsbrist och 

geografiska hinder. 

 

Vårt kommande resultat kan på grund av ovanstående inte anses vara representativt för 

gymnasielärare i matematik, detta har inte heller varit vårt syfte med studien.   

 
                                                
1 Vi väljer här att inte precisera vilka våra kontakter är, eftersom identiteterna på studiens studerade lärare då kan 
riskera att röjas. 
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4.2 Studiens upplägg och genomförande 

I ett första skede tog vi kontakt med vederbörande lärare via telefon och e-post. Därefter 

träffade vi de lärare som hade tid och möjlighet i ett kortare möte för att presentera oss och 

våra idéer samt för att få en överblick över hur lärarna generellt ser på undervisning. Detta 

gjorde vi dels för att få det urval vi önskade, och dels för att kunna förbereda observation och 

intervju på så bra sätt som möjligt. Som vi tidigare skrivit valdes några lärare bort efter den 

här processen. 

 

4.2.1 Observation 

Efter det första mötet gick vi vidare med att observera en lektion med den berörda läraren. 

Lärarna undervisade på olika program och i olika kurser, och undervisningsstoffet varierade 

härav. Vår tanke var att observera en lektion per lärare. Dock fanns det inte möjlighet hos en 

lärare att observera dennes lektion, på grund av att eleverna inte hade ordinarie lektioner den 

aktuella perioden. Hos en av lärarna fick vi möjlighet att observera ytterligare en lektion i 

anslutning till intervjun, vilket vi ansåg skulle berika intervjun ytterligare utan att kräva någon 

större tidsåtgång.  

 

Observationernas syfte var huvudsakligen att validera urvalet och för att användas som 

utgångspunkt i vår följande intervju med läraren; dels för att vi skulle kunna ställa lämpliga 

frågor, och dels för att vi skulle förstå lärarens resonemang bättre. Detta motiverar vi utifrån 

Pål Repstad (2007), som skriver att det är bättre att koppla intervjuer till konkreta händelser 

och upplevelser än att respondenterna endast allmänt får redogöra sina åsikter. Efter en av 

observationerna valde vi bort ytterligare en lärare som vi bedömde inte skulle berika vår 

studie. Detta för att vi klassificerade hennes arbetssätt inom ramen för traditionellt under-

visningssätt. 

 

Under observationen var vi med i klassrummet men deltog inte i samtalet med vare sig elever 

eller lärare. Denna typ av observatör benämner Repstad (2007) och Annika Eliasson (2006) 

passiv men öppen observatör respektive deltagande observatör. Under lektionen förde vi båda 

anteckningar på var sitt håll, vilka vi efteråt jämförde och sammanställde i ett skriftligt 

dokument. Utifrån dessa anteckningar lokaliserade vi områden som vi bedömde skulle vara 

berikande för vår studie att ta upp till diskussion med den berörda läraren i kommande 

intervju, som skedde samma dag eller dagen efter observationen.  
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4.2.2 Intervju 

Efter observationerna valde vi, som vi skrivit att använda oss av kvalitativa intervjuer. Detta 

eftersom vi i vår studie vill lokalisera och beskriva olika undervisningssätt, vilket stämmer 

överens med Repstads (2007) beskrivning om när dessa ska användas: 
 
[…] om man vill ha insikter om det grundläggande eller särpräglade i en viss miljö […] 
utan att bry sig om hur ofta det förekommer eller hur vanligt det är – får man lov att 
använda sig av observationer och kvalitativa intervjuer. Kvalitativa angreppssätt 
beskriver på ett nyanserat sätt ’det som finns’ och bryr sig mindre om hur ofta det finns 
(s 22). 

 

Vi utförde intervjuerna på lärarnas skolor; en plats där vi kan tro att lärarna var trygga för att 

minska risken för forskareffekt, något som Repstad (2007) rekommenderar. Valet av plats 

gjordes även utifrån praktiska skäl.  

 

Inledningsvis i intervjun fick lärarna ett skriftligt dokument där vi sammanställt hur vi avser 

att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Där informerade vi om studiens 

syfte samt vilka rättigheter lärarna hade under och efter intervjun. Vi informerade även om 

hur materialet skulle behandlas efter intervjun, att vi skulle använda fingerade namn samt att 

vi inte skulle namnge vare sig skola eller stad.  

 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med lärarna. I den semistrukturerade 

intervjun har intervjuaren möjlighet att vara lyhörd för och utveckla respondenternas svar 

(Eliasson 2006). Vi finner att detta var en viktig poäng med våra intervjuer då vår 

förhoppning var att undervisningen skulle vara differentierad hos de olika lärarna och att vi 

därmed skulle få varierade svar som kräver varierade följdfrågor. Samtidigt sätter den 

semistrukturerade intervjun upp ramar för samtalet (Eliasson 2006) och på så sätt tror vi, 

liksom Repstad (2007), att vi som orutinerade intervjuare, får lättare att hålla oss inom dessa 

ramar och inte sväva iväg på sidospår som inte är till gagn för vår studie.  

 

I våra samtal med lärarna använde vi oss av följande av studiens frågeställningar som 

övergripande tema: 

 

§ Vilka alternativa undervisningssätt gällande matematikundervisning i gymnasieskolan 

beskrivs? 

§ Vilka förklaringar beskrivs för att bedriva alternativ undervisning? 
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Lärarnas uppfattningar om sin undervisning har varit det centrala i intervjuerna och 

intervjuerna har varit det centrala för vårt resultat och analys. Gemensamt för samtliga 

intervjuer är att respondenterna har ombetts beskriva hur de uppfattar sin egen undervisning, 

vad den innehåller och hur den ser ut. De fick också beskriva historien bakom att de jobbar 

som de gör samt vilken utbildningsbakgrund de har. Vi kom till intervjun med några frågor 

som främst byggde på de observationer vi gjort och de tidigare samtal vi haft med lärarna. 

Frågorna blev således olika för de olika lärarna2, men behandlade samma övergripande frågor, 

som vi i punktform presenterat ovan. Vi förde ett samtal med respondenten och med 

utgångspunkt i vad denne svarade ställde vi sedan följdfrågor vilka var mer specifika. Denna 

metod benämner Repstad (2007) ”trattprincipen” (s 99) som innebär att intervjuaren inleder 

samtalet med att respondenten får mer allmänna frågor inledningsvis, därefter mer specifika 

frågor. Ju fler intervjuer vi gjorde desto mer rutinerade blev vi, och vi hade färre och färre 

färdiga frågor med oss. Repstad (2007) kommenterar även detta och menar att det är en fördel 

att inte ha allt för specifika frågor i intervjuguiden eftersom det då kan bli mer naturligt ställda 

frågor. 

 

Under alla faser i kontakten med våra lärare antog vi rollen som nyfikna blivande kollegor, 

med syfte att lära oss från deras undervisning och tankar om undervisning. Detta ser Repstad 

(2007) som positivt då det ”kan aktivera informanterna på ett positivt sätt” (s 56). 

 

4.2.3 Transkribering 

Vi gjorde ljudinspelningar av intervjuerna, som vi sedan transkriberade. Varje intervju om-

fattade mellan 60–80 minuter, och blev runt 15–20 sidor i transkriberat material. Vid trans-

kriberingen valde vi att översätta det muntliga språket direkt till skriftspråk, exempelvis har 

”sen” blivit sedan och ”funka” blivit fungera. Detta har vi gjort dels för att underlätta 

läsningen av texten, men även för att Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) menar att 

respondenten kan uppfattas på fel sätt då betraktaren läser talspråk istället för skriftspråk.  

 

4.2.4 Redovisning av resultat  

Vi valde att göra en framställning av varje studerad lärares beskrivning av sina under-

visningssätt. För att undvika misstolkningar från vår sida har respondenterna fått möjlighet att 

kommentera resultatet. En lärare bad att få transkriberingen av sin intervju, vilket han fick per 

                                                
2 Vi väljer här att inte bifoga intervjuguiderna då risk föreligger att identiteten på studiens lärare då skulle kunna 
röjas. 
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e-post tillsammans med resultatet. Övriga tre lärare har endast tagit del av resultatet. Två 

lärare valde att påvisa varsitt missförstånd, som vi ändrade. De påpekade även små önskvärda 

förfiningar av sina citat, som vi i viss mån tillgodosett då vi ansåg att citaten blev mer lätt-

lästa. De delar vi tagit bort markerades med […]. Även delar som vi bedömt inte främjar för-

ståelsen har vi markerat med samma symbol. Innebörden i citaten är fortfarande intakt.   

 

4.2.5 Genomförande av analys 

Under transkriberingen valde vi att notera spontana tankar, för att inte riskera att glömma bort 

dessa till analysen. Dessa noteringar har till viss del utgjort en grund för en kategorisering vi 

gjort. I analysen valde vi att göra en kategorisering utifrån begrepp som vi fann var centrala i 

samtliga intervjuer. Vi har gjort detta utifrån vad Repstad (2007) kallar sax- och kuvert-

metoden, dock med viss modifikation. Vi använde oss av överstrykningspennor i olika färger 

för att finna gemensamma områden i de olika transkriberingarna. För att förtydliga ger vi 

nedan ett exempel med ett utdrag från en transkribering:  
 

[…]då räcker det med att bara göra fem övningsuppgifter för att testa om det här funkar 
istället för att göra 20 som finns i övnings, i matteboken. Så gärna en uppstart med en 
uppgift, en gemensam uppgift för alla i kanske max 4&4. 3&3grupper är bra, här får ni 
en uppgift (Intervju, Holger) 
 

Här visar vi hur vi använde oss av olika färger för att utkristallisera olika områden. I det här 

fallet har det gråmarkerade med matematikboken att göra medan den gula färgen har med 

elevkommunikation att göra. Utifrån de två övergripande teman, undervisningssätt och 

förklaringar fick vi med hjälp av ovanstående metod fram olika underkategorier som vi sedan 

namngav. Underkategorierna till undervisningssätt; läroboksanvändning, elevkommunika-

tion, elevstyrning, bedömning, individualisering och examinationsformer, lokaliserade vi 

eftersom de återkom i varje intervju, och detta fann vi således centralt i de olika under-

visningssätten. Underkategorierna har vi använt för att jämföra de olika undervisningssätten 

som framkommit i vår studie, för att förtydliga det särpräglade i var och ett av dem. Med 

samma metod analyserade vi den andra övergripande kategorin förklaringar till under-

visningssätt. Vi fann på så vis att förklaringarna verkade handla om antingen miljömässiga 

eller personrelaterade faktorer. Dessa namngav vi till yttre respektive inre faktorer. I analysen 

har vi även använt oss av dessa begrepp för att tydliggöra mönster vi funnit. 
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4.3 Pilotintervju 

Eftersom vi, som redan nämnts, är orutinerade intervjuare valde vi att göra en provintervju 

med en matematiklärare innan första intervjun. Detta för att se hur frågorna stod sig samt för 

att se hur vi reagerade i intervjusituationen. Detta rekommenderar Monica Dalen (2004/2007) 

just för att upptäcka eventuella brister med intervjuguiden samt för att testa sig själv i en 

intervjusituation. Testpersonen är sedan tidigare bekant för oss, och vi har tidigare erfarenhet 

av dennes lektionsupplägg, därför valde vi att inte genomföra en observation. Syftet med 

testintervjun uppnåddes; vi fick uppleva hur vi reagerade i intervjusituationen, vi fick se hur 

vi fungerade i relation till varandra under en intervju och vi fick feedback på våra frågor. 

Detta diskuterade vi och tog med oss till kommande intervjuer. 

 

4.4 Förtydliganden inför det fortsatta läsandet 

I följande resultatdel beskriver vi hur våra respondenter påstår sig bedriva sin undervisning. 

Vi är medvetna om att det finns risk för vissa forskareffekter då lärarna får beskriva sin 

undervisning, detta är något vi återkommer till i diskussionsdelen. I resultatet kommer vi dock 

beskriva lärarnas utsagor som om det vore en exakt spegling av deras undervisning, eftersom 

vårt syfte med föreliggande studie är att beskriva undervisningen utifrån deras egna upp-

fattningar. 

 

Som vi tidigare beskrivit använder vi oss av de två begreppen alternativa undervisningssätt 

som innefattar alla, från traditionell undervisning, skilda undervisningssätt samt traditionellt 

undervisningssätt som främst innefattar läroboksstyrd undervisning. Det senare används 

främst då det gäller jämförelse mellan de olika undervisningssätten.   
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5. Resultat  

För var och en av de lärare som deltagit i studien redovisar vi nedan de arbetssätt vi 

lokaliserat utifrån observationer och intervjuer. I utsagorna nedan använder vi oss av 

fingerade namn. 

 

5.1 Holger 

Holger har drygt 10 års erfarenhet av matematikundervisning, samtliga år från gymnasiet. 

Han har delad tjänst; dels jobbar han på gymnasiet, och dels har han en annan tjänst inom sin 

hemkommun där det ingår i arbetsuppgiften att läsa in sig på aktuell forskning och stärka 

matematikundervisningen. 

 

Holger berättar att han inleder ett nytt område med att ge eleverna en uppgift som de får lösa 

genom gruppdiskussioner och att de därefter tittar på gemensamma lösningar. Hans motiv för 

det är: 
 
Om jag ska berätta om hur hur världen är funtad, eller ska berätta om en viss sanning, 
om det nu finns en sanning. Eller om jag ska berätta om andragradsekvationers lösning 
för en fullständig andragradsekvation. Om jag berättar att såhär gör man, ja visst det är 
ett gäng som hänger på. 10 av 30 de gör så, men de kanske inte förstår varför. Och de 
här andra 20 fattar ju inte ett smack. Jag tänker såhär att om man själv får uppleva, 
återuppleva eller återuppfinna […] när man känner […] det hängde ihop det här, då tror 
jag att förståelsen blir mycket bättre och då räcker det med att bara göra fem 
övningsuppgifter för att testa om det här fungerar istället för att göra 20 som finns i 
övnings, i matteboken. Så gärna en uppstart med en uppgift, en gemensam uppgift för 
alla i kanske max fyra och fyra. Tre och tre grupper är bra, här får ni en uppgift, lös 
den. Så kan vi titta på gemensamma lösningar (Intervju, Holger). 

 

Grupperna ska enligt Holger innehålla tre eller fyra personer för att det ska vara optimalt. 

Detta för att alla då får komma till tals, men ingen kan halka undan att delta i samtalet. 

Innehåller grupperna två elever riskerar de att köra fast, menar han.  

 

Efter introduktionen, uppgiften och diskussionen i helklass angående olika lösnings-

förfaranden får eleverna jobba vidare med uppgifter i läroboken. Den första lektionen som vi 

observerade var 60 minuter, och ägnades helt åt problemlösning i grupp. Den andra lektionen, 

även den 60 minuter ägnades mestadels åt räkning i läroboken. Holger poängterar att 

uppgifterna i läroboken ska ses som en övningsbank och vill att eleverna inte ska sitta och 

traggla samma typ av uppgifter bara för att de ska göras. Han menar att eleverna ska göra så 

många uppgifter inom ett område att de känner sig säkra på det och sedan kan de gå vidare. 

För att individualisera undervisningen ger han förslag på uppgifter med olika svårighetsgrad 
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som eleverna sedan får välja utifrån. På så sätt kan eleverna själv välja vilken nivå de vill 

lägga sig på.  

 

I Holgers undervisning är tydlighet ett nyckelbegrepp både i själva undervisningen och när det 

gäller kursmål och kursinnehåll. Han vill att eleverna ska vara helt medvetna om vad som 

krävs för de olika betygsstegen. Hans ambition att vara tydlig, menar han, återspeglades i en 

av de lektioner vi observerade, där han ville påvisa hur andragradsfunktioner och deras graf 

samt andragradsekvationer hänger samman: 
 

Det vi gör nu då om vi tar det som ett exempel det här med andragradsfunktioner och 
andragradsekvationer. För det första tänker jag, faktiskt de hänger ju ihop. Jag har 
aldrig varit med förut om att försöka, jag har haft lite ambitioner själv att koppla ihop 
dem men om man gör det väldigt konkret då kan man inte jobba så som förklaringarna 
är i matteboken (Intervju, Holger). 

 

Holger kommenterar att han tycker det är viktigt med undervisningsinnehållets ordning, att 

han tydligt vill visa att det hänger ihop. Han säger att han plockar ut kursmål som innehålls-

mässigt liknar varandra, och sedan jobbar integrerat med dem.  

 

Avslutningsvis i det område som Holger undervisar kommer någon form av examination. Han 

nämner att han använder både muntliga och skriftliga prov samt skriftliga inlämnings-

uppgifter. Vad gäller de skriftliga proven inleder Holger dessa med att beskriva vilka mål som 

provet bygger på. Provet är uppdelat i två delar, en del med mer grundläggande frågor och en 

med mer komplexa frågor. Eleverna får välja vilken del de vill lösa. I provet finns flera 

moment som ska testas. Holger konstruerar flera frågor kring varje moment men eleverna får 

välja att lösa endast en av dessa frågor. Sammanlagt gör eleverna cirka fem till sex uppgifter 

på ett prov, som omfattar de kvaliteter som han inledningsvis skrivit på provet. Eftersom 

provtiden, enligt Holger är kort, har han valt att använda sig av relativt få frågor, för att 

tidsbrist inte ska avgöra elevernas prestation. När det gäller bedömningen av prov poängterar 

Holger att det är viktigt att eleverna uppvisar alla kvaliteter som efterfrågas, och i 

återkopplingen till eleven efter provet kommenterar han detta med en skriftlig kommentar 

istället för att ge poäng. Utifrån det säger han att han coachar dem framåt mot det mål som de 

själva har satt upp. När slutbetyget sedan ska sättas vägs både examinationer och prestationer 

under lektionstillfällen in. 
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5.2 Olle 

Olle har över 20 års erfarenhet av matematikundervisning, varav största delen är på 

gymnasium. Han har sedan sin utbildning genomgått ett stort antal fortbildningar på eget 

initiativ.  

 

Olle förklarar att han introducerar de flesta nya arbetsområdet med att ge eleverna en större 

uppgift som han vill att de ska lösa i grupp. När de är klara med uppgiften vill Olle, 

tillsammans med eleverna sammanfatta vad de olika grupperna kommit fram till.  Uppgiften 

ska presentera vad området kommer att behandla. Han vill att den här uppgiften ska vara av 

en karaktär att eleverna genom det fortsatta arbetet kan gå tillbaka till uppgiften för att ha 

något att relatera till. Olle vill att den här uppgiften ska vara komplex, det vill säga innehålla 

många steg och ta tid så att eleverna får möjlighet att tänka igenom strukturen i lösnings-

förfarandet. Han menar att uppgifterna i läroböcker oftast går att lösa på en eller ett par 

minuter och: 
 
Ska man ut och jobba med någonting som är matematikintensivt så har, har jag väldigt 
svårt att se att det man jobbar med är sådant som man får en lösning på efter en eller 
två minuter utan det, det krävs att man kan lägga upp en långsiktig strategi på det jobb 
man har va. Dessutom står det faktiskt i kursplanen att man ska kunna gö, lösa en 
större uppgift på egen hand och det här är en träning så, så slutet på D-kursen som det 
här handlade om är ju att de ska lösa en större uppgift på egen hand och det här är 
också en träning en, en liten start på att öva på hur man gå, kan gå till väga (Intervju, 
Olle). 
 

Under den lektion vi observerade introducerades ett nytt område på detta sätt, och eleverna 

arbetade med samma uppgift hela lektionen som varade i 90 minuter. Olle visar att just den 

uppgiften även hade fler kvaliteter än att introducera ett nytt område, nämligen att eleverna får 

möjlighet att repetera sådant som de lärt sig under tidigare moment, samt att den har en 

historisk anknytning. 

 

Uppgifterna i Olles undervisning har ofta historisk karaktär. Han anser dels att det gynnar 

elevernas förståelse för varför de ska räkna och lära sig matematik, och dels hänvisar han till 

kursplanen som föreskriver att matematikens idéhistoria ska genomsyra undervisningen. Den 

lektionen vi observerade startade med en uppgift av historisk karaktär. 

 

I det fortsatta arbetet inom samma område använder sig Olle en del av läroboken som en 

exempelsamling. Han tycker dock att den saknar vissa uppgifter och kvaliteter vilka han då 

kompletterar med för att eleverna ska nå upp till kursens mål. Dessa uppgifter hämtar han från 
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andra källor än den aktuella läroboken. Han gör dem inte själv på grund av, som han påstår, 

tidsbrist. Han påpekar att han gärna skulle göra dem själv om han hade tid. Han vill att 

eleverna, när de jobbar både i läroboken och med de uppgifter han givit dem, ska samtala med 

varandra. Han säger att: 
 
Det är väldigt få elever som sitter ensamma på lektioner, även när de ska räkna själva 
är det nästan ingen som sitter och räknar för sig själv, utan de spontant delar in sig i 
grupper och diskuterar varenda uppgift  (Intervju, Olle). 

 

I Olles undervisning anser han att det är viktigt att eleverna jobbar med samma arbetsområde 

just för att de ska kunna diskutera med varandra. För att undervisningen ska bli individ-

ualiserad använder han sig av olika svårighetsgrader på uppgifterna istället för att låta dem gå 

vidare till nästa område. Han motiverar detta: 
 
För det är väl det som har hänt till stor del de senaste 15 åren i svensk skola, att lärare, 
att den här individualiseringen som det så fint heter har lett till att många lärare har 
slutat att undervisa, och låter eleverna bara räkna framåt i sin egen takt va, och i princip 
få försöka läsa sig till vad man ska göra. Och kan man inte det så sätter man sig och 
förklarar för just den eleven bara. Och då blir det ju väldigt lite tid och det som också 
händer i ett sådant läge, det är ju att två elever som sitter tillsammans kan ju jobba med 
två helt olika matematiska avsnitt, så när de pratar med varandra, vilket de naturligtvis 
vill göra, så blir det inte matematik man pratar om, utan man pratar om någonting helt 
annat. Om man däremot, som när jag gick i skolan då var det ju också upplagt så att, ja 
det var ju katederundervisning, och man jobbade mycket i boken. Men alla elever var 
ju på samma avsnitt hela tiden, så man kunde ju prata med varandra om uppgifterna 
(Intervju, Olle). 

 

Olle nämner att han ofta använder sig av grupparbeten. Han vill då att eleverna ska jobba 

tillsammans under flera veckor för att de ska lära känna varandra i gruppen samt att de på 

olika sätt kan komma att examineras i just dessa grupper. Då vill Olle att de ska ha fått 

möjlighet att jobba ihop sig med varandra. Grupperna består då av fyra till fem elever, vilket 

Olle inte ser som det optimala antalet. Han tycker att tre elever per grupp ger de bästa 

diskussionerna eftersom alla då blir delaktiga, men på grund av frånvaroproblem blir han 

tvungen att göra större grupper.  

 

Olle bedömer sina elever fortlöpande under kursen i olika former av examinationsuppgifter 

och i deras pågående arbete. Examinationsuppgifterna kan vara av skiftande karaktär. 

Exempelvis gruppuppgifter där de ska lösa en större uppgift med gemensam skriftlig 

inlämning det kan även vara en större uppgift med individuell lösning eller skriftliga, 

individuella prov. Vad det gäller de skriftliga, individuella proven strävar Olle även där efter 

att ha med uppgifter av komplex karaktär och framhåller att uppgifter som innehåller både G-, 
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VG- och MVG-kvaliteter är att föredra, men att de är svåra att konstruera och att finna. Därför 

finns även frågor med som ger separata G-, VG- eller MVG-poäng. 

 

5.3 Sven 

Sven skiljer sig från övriga intervjuade, eftersom han inte jobbar ensam i de klasser där han 

undervisar. Inom det program där Sven arbetar har man valt att ha fem matematiklärare på 

fyra klasser. Sven var med när denna satsning började, och därför har vi valt att intervjua 

honom trots att han i år har uppehåll från den här typen av undervisning. 

 

På det program Sven undervisar, arbetar fem matematiklärare gemensamt runt fyra klasser i 

Matematik A. De olika lärarna undervisar med olika fokus i undervisningen, och till viss del 

på olika sätt. Vilket fokus som finns varierar från år till år och från period till period under 

läsåret, men när vi intervjuade Sven och observerade hans kollegor hade man tre olika fokus. 

Ett fokus låg på mer grundläggande kunskaper, ett fokus på mer avancerade och fördjupade 

kunskaper, samt ett fokus som låg mitt emellan. Eleverna får från lektion till lektion välja 

vilket fokus de vill att deras undervisning ska ha, och med hänsyn till det gå till lämplig 

grupp. Utifrån efterfrågan bestäms hur många grupper som ska finnas av varje fokus. När vi 

observerade lektionerna fanns bara fyra grupper på grund av sjukdom, och vi observerade 

delar av alla fyra gruppers lektioner.  

 

Undervisningstillfällena som vi observerade var enligt våra kriterier i samtliga fyra grupper 

traditionell, men Sven påpekar att det kommer inslag av laborativ matematik i alla elevers 

undervisning under deras tid på programmet. Från början fanns laborativ matematik som ett 

eget fokus, men då intresset från eleverna under flera år var svalt finns inte detta i år: 
 
När vi startade så hade vi inslag av laborativ matematik en gång i veckan, eller 
varannan vecka, det var bara det att där visade det sig att utav 110, 115, 120 elever så 
var det fem stycken som valde det. Och det blev väldigt få som ville ha det. Så därför 
har det minskat. Nu har vi lite sådana inslag från och till, men inte kanske som ett eget 
pass där det står laborativ matematik, gå hit om du vill ha det (Intervju, Sven). 

 

På programmet där Sven jobbar har de valt att ge eleverna tre timmar för skriftliga prov, 

vilket han jämför med andra gymnasieskolor där provtiden är cirka 60–90 minuter per prov. 

Sven menar att proven möjligtvis innehåller några fler uppgifter än ett 90-minutersprov, men 

att grundtanken är att tidsbrist inte ska vara avgörande för hur väl eleverna presterar på 

proven. Om flera elever ger uttryck för att det varit för kort provtid, säger han att det är 
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lärarnas provkonstruktion som är ett problem snarare än elevernas kunskapsnivå. Vidare 

berättar Sven att eleverna bedöms fortlöpande under hela kursen, och att de kvaliteter som 

eleverna visar upp under lektionerna vägs in i det slutliga betyget. Efter första provtillfället 

under hösten har lärarna även ett individuellt samtal med varje elev för att diskutera vilka 

fokusval eleven gjort dittills, om det passat eleven, om lärarna har några rekommendationer 

för fortsättningen. På så sätt får eleverna feedback med syfte att hjälpa dem i deras fortsatta 

arbete. Eleverna får, förutom skriftligt prov, även göra ett skriftligt inlämningsarbete under 

Matematik A.  

 

På programmet har de valt att arbeta i ämnesövergripande projekt där matematiken är en del. 

Där menar Sven att matematiken blir vardagsanknuten. Undervisningen på matematik-

lektionerna är kopplade till projekten i den mening att de synkroniserar matematik-

undervisningen med det område som krävs i projektarbetet. På de lektioner vi observerade 

jobbade eleverna med skala, eftersom de i sitt projekt skulle komma att ha användning av 

det. I övrigt försöker lärarna lägga ihop arbetsområden som liknar varandra, men han berättar 

att de lagt upp innehållet olika från år till år och att det inte haft någon större betydelse för 

elevernas resultat. 

 

5.4 Ulf 

Ulf har fem års erfarenhet av matematikläraryrket, samtliga år på gymnasiet. Dessförinnan 

arbetade han i en annan bransch och hade en annan utbildning med koppling till matematik. 

På Ulfs skola har de en uttalad pedagogik som framför allt fokuserar på egenskaper och 

förmågor. Denna pedagogik ska alla lärare på skolan jobba efter. Pedagogiken har under de 

år som Ulf jobbat på skolan förändrats. Den pedagogik som rådde på skolan då Ulf började 

jobba där fick han då inskolning i, och han har fått kontinuerlig utbildning i takt med att 

skolans pedagogik utvecklats. 

 

På Ulfs skola arbetar de i huvudsak projektinriktat kring matematiken, främst i kurserna 

Matematik A och Matematik B. Ulf säger att de svårare kurserna inte är lika tacksamma att 

jobba projektinriktat med då det är svårare att hitta verklighetsrelaterade områden, samt att 

kurserna på högre nivå är uppbyggda kring matematiska regler och formler. Vårt samtal med 

Ulf behandlade mestadels A- och B-kurserna och det är de vi beskriver nedan.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 24

Kring de flesta områden förbereder Ulf och hans kollegor ett projekt med verklighets-

anknytning som eleverna får genomföra i grupper. Lärarna ger en övergripande uppgift med 

tanke att vara anknuten till elevernas studieinriktning och preferensramar. I projekten är vissa 

matematiska ramar uppsatta, till exempel kan eleverna få veta vilka matematiska begrepp 

som senare ska redovisas. Ulf återkommer ofta under samtalet till att undervisningen även 

ska vara rolig och inspirerande. Därför inleds projekten med en, som Ulf hoppas, intresse-

väckande aktivitet av något slag såsom gästföreläsare, filmklipp eller dokumentär. Därefter 

är det upp till eleverna hur de vill genomföra projektet och hur de vill tillägna sig 

kunskaperna. Här kan eleverna inhämta nödvändiga kunskaper på det sätt som de själva anser 

är lämpligast. Ulf beskriver det så här: 
 

Det här ju ett, ett, ett tema som bygger mycket på, på elevens egna ehh… 
förutsättningar och de har till exempel en, en, en frågeställning här (Ulf pekar i ett häfte 
som beskriver ett av projekten, författarnas anteckning) ehh, behöver vi räkna ett antal 
uppgifter i matteboken för att öka kunskaperna? Det är upp till var och en. Vilken 
information och hjälp kan vi få från videoklipp? Vilka, hur kan vi använda de 
matematiska begreppen för att öka förståelsen? […] Man kan även önska, önska 
föreläsningar. Behöver vi ha stödföreläsningar i vårt arbete? […] Då kan man samla 
ihop de grupper som vill ha det i ett klassrum grupprum och så kör man en genomgång, 
en klassisk mattegenomgång. Kanske med hjälp av en bok vad vet jag men, men då får 
ändå de som vill ha det, de får det. De som känner att: ja men vi kan, vi kan det redan 
eller vi kan surfa igenom det, vi kan hitta det på nätet eller vi kan hitta det i boken. De, 
de löser det på, på sitt sätt. Så att vi tillhandahåller ju ändå en del möjligheter, ett 
smörgåsbord. Hur vill ni ha hjälp? Men vi säger inte, kanske i många fall: nu ska alla 
räkna sidan 37 för att nöta in medelvärde utan det blir, de som vill får göra det, men de 
som känner att de kan det de ska ju inte slösa tid med att sitta och räkna medelvärde 
(Intervju, Ulf). 

 

Projekten är ämnesövergripande och kan därför innehålla andra kvaliteter än de matematiska, 

exempelvis andra ämneskunskaper. De kan också innefatta andra kvaliteter så som att stärka 

elevernas självförtroende, mod och sociala kompetens. De flesta projekt avslutas med någon 

form av muntlig redovisning men det förekommer även skriftliga prov. 

 

Även räkning i läroböcker förekommer; detta kan vara både före, under och efter ett projekt. 

I vissa fall kan de behöva vara förberedda för att klara ett projekt, i vissa fall behöver några i 

grupperna extra träning under tiden och i vissa fall inser elever och lärare att vissa färdigheter 

inte uppnåtts under projektet. 

 

Vissa områden anser Ulf och hans kollegor är svåra att bygga ett projekt på, exempelvis 

ekvationer. Här nämner Ulf att de kan ha mer traditionella lektioner med föreläsningar, men 

påpekar att det kan vara eleverna som har föreläsningarna eller att de får i uppdrag att själva 
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ta reda på det viktiga för att kunna lösa uppgifter inom området. Denna information kan 

eleverna exempelvis få från internet, läroböckerna eller så har de möjlighet att fråga efter en 

lärarledd föreläsning inom området. 

 

Examinationsformerna varierar under kursen. Exempel på dessa kan vara, som ovan skrivet, 

skriftliga prov, muntliga redovisningar eller muntliga prov. De muntliga redovisningarna kan 

variera mellan att en elev presenterar något för en annan elev till att grupper presenterar för 

varandra eller någon form av presentation inför helklass. Vad gäller de skriftliga proven får 

eleverna feedback i form av kommentarer gällande vilka kvaliteter de uppvisat. Poängprov 

förekommer inte. Ulf strävar efter att provfrågorna ska omfatta G-, VG- såväl som MVG-

nivåer. I alla former av examinationer och uppgifter säger sig Ulf vara noggrann med att 

presentera, konkretisera och tydliggöra kursmål och bedömningskriterier. Arbetet som eleverna 

gör under projektarbetets gång säger Ulf vägs in i bedömningen, och han framhåller att 

processen är det viktiga, inte enbart slutprodukten. Eleverna bedöms individuellt även under 

grupparbetena. Om han upplever att elever haft svårt att visa de kvaliteter som projektet 

innehållit, kan individuella punktinsatser bli aktuella. Ulf och eleven diskuterar då gemensamt 

vilken examinationsmetod som är lämpligast. 
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6. Analys 

Utifrån resultatet ovan finner vi några tydliga skillnader och likheter mellan de olika lärarnas 

berättelser. Dessa skillnader och likheter har vi funnit på det sätt vi beskrivit under rubriken 

Studiens upplägg och genomförande. Vi presenterar och jämför dessa nedan.  

 

6.1 Undervisningssätt 

Vi har utifrån resultatet funnit sex olika kategorier som varit centrala. Dessa kategorier 

återfinns i låg grad eller inte alls i den, som vi benämner, traditionella undervisningen. Vi 

presenterar varje kategori var för sig och beskriver vad vi innefattar i varje begrepp samt hur 

de olika lärarna arbetar med dessa. Vi sammanfattar sedan detta i figur 1, 2 och 3. 

 

6.1.1 Ej läroboksanvändning 

I den traditionella undervisningen är läroboksanvändandet centralt. Vi ser att alla fyra lärare 

använder sig av en lärobok på något sätt. Användningsområdena finner vi är olika och graden 

av användning förefaller variera mellan de olika undervisningssätten. Sven och hans kollegor 

är de som tycks använda läroböcker till störst del, ett fåtal läroboksfria inslag förekommer. I 

Holgers och Olles undervisning beskrivs att läroboken används kontinuerligt, men varvas 

med andra uppgifter. De ser läroboken som en möjlighet att öva färdigheter snarare än något 

som styr undervisningen. I Ulfs undervisning finner vi läroboksanvändning som något som 

eleverna själva väljer om de vill ha eller inte och detta förekommer sporadiskt. 

 

6.1.2 Elevkommunikation  

Elevkommunikation inom den traditionella undervisningen förekommer i låg utsträckning 

eftersom eleverna jobbar enskilt på olika avsnitt i läroböcker. Den kommunikation som 

förekommer är mellan lärare och elev då den senare frågar om hjälp på en uppgift. Denna typ 

av kommunikation räknar vi inte in i den här kategorin. Den matematiska elev-

kommunikation vi funnit sker mellan elev och elev eller då elever och lärare för ett 

matematiskt resonemang där båda är aktiva. Kommunikationen gestaltar sig i både muntlig 

och skriftlig form. Vi finner elevkommunikation i lägst utsträckning i Svens och hans 

kollegors undervisning. Viss kommunikation tycks förekomma mellan elever då de hjälper 

varandra med uppgifter. Holger säger sig använda gruppuppgifter samt vissa examinationer 

som kräver elevkommunikation. Även i det enskilda räknandet uppmanar han eleverna att 

diskutera med varandra. Olle använder sig, enligt vår tolkning, av elevkommunikation på ett 
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liknande sätt som Holger. Han tillåter även i viss utsträckning elevernas frågor styra lektions-

innehållet som leder vidare till ytterligare diskussion. Ulfs undervisning förefaller bygga på 

elevkommunikation och är upplagd på ett sådant sätt att eleverna inte klarar kursens mål om 

de inte kommunicerar med varandra.  

  

6.1.3 Elevstyrning 

Vad vi menar med elevstyrning är hur mycket eleven kan påverka lektionens utformning. 

Lektioner där eleverna får vara med och forma innehållet med sina idéer eller frågor anses i 

det här fallet ha hög elevstyrning. I traditionell undervisning är lektionen styrd av läroboken 

och ger inte plats åt flexibilitet utifrån elevernas önskemål. Både Sven, hans kollegor och 

Holger tycks styra lektionerna i relativt stor omfattning. Skillnaden dem emellan är att 

Holger återkopplar undervisningen till elevernas tankegångar. I Olles klassrum verkar 

eleverna i något högre grad tillåtas styra undervisningen med sina frågor som Olle tar upp till 

diskussion och vidareutvecklar. Ulf säger att eleverna i hans undervisning i stor utsträckning 

själva får avgöra hur de vill tillägna sig de kunskaper som är nödvändiga för att klara kursens 

mål, och därmed styra hur de vill att deras undervisning ska se ut. 

 

6.1.4 Formativ bedömning 

I den här kategorin har vi beaktat vilket syfte lärarna uppger sig ha med den bedömning de 

gör, samt hur bedömningen av examinationsformerna återkopplas till eleverna. Inom tradi-

tionell undervisning tillämpas summativ bedömning, där proven är poängbaserade och syftar 

till att mäta vad eleverna kan vid just det tillfället. Samtliga lärare säger sig bedöma sina 

elever fortlöpande under kursens gång och väger därför in annat än examinationer i slut-

bedömningen. Sven och hans kollegor använder sig av poängprov, till viss del kombinerat 

med muntliga kommentarer. Olle använder sig av poängprov, men även elevernas 

matematiska kvaliteter bedöms då frågorna innehåller G-, VG- såväl som MVG- kvaliteter. 

Han säger sig även använda andra examinationsformer där de matematiska kvaliteterna 

bedöms. Principen med att ha G-, VG- och MVG- kvaliteter på frågorna nämner även Ulf att 

han tillämpar, men till skillnad från Olle bedömer han inte proven med poäng. Även Ulf har 

flera olika typer av examinationsformer där elevernas matematiska kvaliteter bedöms. Holger 

har valt att efter varje examination ge eleverna både en skriftlig och muntlig kommentar. 

Dessa används, enligt honom, för att lotsa eleven vidare genom utbildningen och påvisa vilka 

kriterier denne har kvar för att uppnå den egna ambitionsnivån.   
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6.1.5 Individualisering 

Individualiseringen inom den traditionella undervisningen handlar om att låta eleverna räkna 

i sin egen takt i läroboken. Detta är inte något som vi räknar in i kategorin individualisering. 

Alla lärare uppvisar olika syn på individualisering och den ter sig därför olika inom de fyra 

undervisningssätten. I Holgers och Olles fall förefaller undervisningen individualiseras 

genom att eleverna får olika svårighetsgrad på uppgifter inom det område som alla elever 

arbetar med. De uppger att eleverna själva får välja vilken nivå de vill lägga sig på. På Svens 

program tycks individualiseringen handla om att eleverna får välja vilket fokus under-

visningen ska ha. Eleverna får således själva utifrån inlärningsstil och ambition välja vilken 

undervisning och lärare de vill ha. I Ulfs undervisning verkar individualisering innebära att 

eleverna får välja det eller de sätt de vill inhämta sin kunskap på, och även till viss del hur de 

vill examineras. 

 

6.1.6 Variation av examinationsformer  

Den examinationsform som förekommer inom traditionell undervisning är skriftliga, 

individuella prov. I vårt resultat finner vi att alla studerade lärare uppvisar olika examina-

tionsformer både gentemot varandra och inom sin egen undervisning. Sven och hans kollegor 

uppger att de huvudsakligen examinerar genom skriftliga, enskilda prov men att det även 

förekommer skriftliga, enskilda inlämningsuppgifter. Olles examinationsformer tycks variera 

mellan skriftliga, individuella prov, skriftliga gruppuppgifter och skriftliga, individuella 

inlämningsuppgifter. Holger säger sig använda muntliga och skriftliga, individuella prov 

samt individuella inlämningsuppgifter. Ulf uppger att han examinerar sina elever genom 

skriftliga, individuella prov, muntliga individuella prov, muntliga gruppredovisningar och 

muntliga, individuella redovisningar. Han nämner även att eleverna själva får vara med och 

bestämma hur de ska examineras. 

 

6.2 Sammanställning och slutsatser av undervisningssätt 

Vi har valt att tydliggöra och sammanfatta de olika kategorierna och hur lärarnas under-

visningssätt förhåller sig till dessa. Detta har vi gjort genom att bedöma i vilken grad de olika 

lärarna har med de olika kategorierna i sin undervisning. Detta sammanställer vi i figur 1. 
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 Holger Olle Sven  Ulf 

Ej läroboksanvändning Måttlig grad Måttlig grad Låg grad Hög grad 

Elevkommunikation Måttlig grad Måttlig grad Låg grad Hög grad 

Elevstyrning Låg grad Måttlig grad Låg grad Hög grad 

Formativ bedömning Hög grad Låg grad Låg grad Måttlig grad 

Individualisering Måttlig grad Måttlig grad Måttlig grad Hög grad 

Variation av examinationsformer Måttlig grad Måttlig grad Låg grad Hög grad 

Figur 1: Jämförelse mellan lärarnas undervisningssätt. 

 

För att jämföra de olika undervisningssätten med den traditionella undervisningen har vi valt 

att visualisera de olika kategorierna med hjälp av figur 2. I figur 2 ser vi tendenser till hur 

långt ifrån eller nära traditionell undervisning de olika lärarnas undervisning ligger.  

 

Figur 2 utgår från mittpunkten T, som motsvarar den traditionella undervisningen. Bok-

stäverna på pilarna illustrerar hur nära eller långt ifrån den undervisningen som de olika 

lärarna befinner sig. Ju längre bort från centrum bokstaven befinner sig, desto mer olik 

traditionell undervisning är lärarens undervisning inom just denna kategori. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Figur 2: Jämförelse mellan lärarnas undervisningssätt (H,O,S,U) och det traditionella undervisningssättet (T). 
Där H = Holgers undervisningssätt, O = Olles undervisningssätt, S = Svens undervisningssätt, U = Ulfs 
undervisningssätt. 
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Ej läroboksanvändning 

Elev- 
kommunikation 

Elevstyrning Formativ bedömning 

Individualisering 

Variation av examination 

U H O 

U 
U 

H 

H 
O 
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U 
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U H O S 

U 

H 
O 

S 
S S 

S 

S T 

I låg grad skilt från traditionellt undervisningssätt  

I måttlig grad skilt från traditionellt undervisningssätt  

I hög grad skilt från traditionellt undervisningssätt  

Vi har funnit fyra, från traditionell undervisning och från varandra, skilda undervisningssätt.  

Vi ser i figur 2 att lärarna ligger olika nära traditionell undervisning. Dels i förhållande till 

varandra men också i förhållande till sig själva då vi jämför de olika kategorierna. För att 

förtydliga hur mycket de olika lärarnas undervisningssätt varierar från traditionellt under-

visningssätt kombinerar vi graderingen från figur 1 med figur 2, detta visas i figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Illustration av hur skild respektive lärares undervisningssätt är från traditionellt undervisningssätt. 

 

I figur 3 ser vi att Svens undervisningssätt tenderar att ligga närmast det traditionella 

undervisningssättet, medan Ulfs undervisningssätt ligger längst ifrån. Holgers och Olles 

undervisningssätt förefaller ligga någonstans mitt emellan, även om de inte är tydligt 

definierade inom detta område. Härav klassificerar vi Ulfs undervisningssätt som i hög grad 

skilt från traditionell undervisning, Holgers och Olles undervisning som i måttlig grad skilda 

från traditionell undervisning och Svens och hans kollegors undervisningssätt som i låg grad 

skilt från traditionellt undervisningssätt.  
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6.3 Förklaringar 

Lärarna som vi intervjuat anger olika orsaker till varför de arbetar som de gör. Ett av syftena 

med vår studie är att undersöka vilka förklaringar som lärarna säger sig ha för att använda 

sina undervisningssätt. Då vi analyserade materialet fann vi att förklaringarna kunde delas upp 

i två kategorier som vi valt att benämna yttre respektive inre faktorer. Med inre faktorer 

menar vi element som är kopplade till den specifika personen i fråga. Med yttre faktorer avser 

vi miljömässiga faktorer, till exempel organisatoriska, strukturella och miljörelaterade 

element. Vi presenterar och jämför dessa i styckena nedan.  

 

6.3.1 Yttre faktorer 

Både Holger och Olle har genomgått fortbildning efter sin lärarutbildning som de säger har 

påverkat deras undervisning. Holger har genom sin fortbildning fått möjlighet att läsa in sig 

på aktuell forskning inom matematikdidaktik och menar att det är hans skyldighet som lärare 

att forma undervisningen utifrån dagens forskning.  

 

Alla fyra motiverar sin undervisning utifrån Lpf 94 och kursplanerna, i större eller mindre 

utsträckning. Vi finner att de två lärarna som framhäver sin fortbildning lägger större tyngd 

vid talet om gällande läro- och kursplaner. 

 

Vi ser en likhet på Svens och Ulfs skolor, till skillnad från de övrigas skolor, eftersom deras 

skolor har en tydligare utpräglad pedagogisk syn på hur undervisningen ska bedrivas. På 

Svens skola finns en uttalad pedagogik inom matematiken på hans program, han var själv med 

och lade grunden för den pedagogiska synen, vilket gjordes i samarbete med dåvarande skol-

ledning. På Ulfs skola omfattas hela skolan och alla program av samma pedagogiska 

grundsyn, som är utstakad av skolledningen. Även om Ulf hade egna planer på att inte 

undervisa traditionellt har hans undervisning till stor del präglats av den uttalade pedagogik 

som hans skola har. Han valde inte skola utifrån pedagogiken utan anammade den när han väl 

började arbeta där:  
 

Men, men som nybakad lärare visserligen med vissa arbetserfarenheter sedan tidigare 
va, men som lärare så… så är det svårt att liksom bedöma hur, hur arbetar ni vilken 
pedagogisk livssyn har ni och så vidare. När man kommer ut och har alla de här 
böckerna färskt i minnet liksom med forskare hit och dit och det är liksom ja men det 
är ’learning by doing’ det är det här man får li, köp, köp läget där man hamnar och 
sedan får man se om det passar efter ett tag (Intervju, Ulf). 
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Han fick skolas in i pedagogiken genom att skolan gav en kurs och han har därifrån format sitt 

arbete gemensamt med övriga kollegor. Kollegorna på Ulfs skola har som mål att samlas en 

timme varje vecka för planering, men han påpekar att de inte alltid lyckas i sin ambition. 

Även inom Svens arbetsenhet har de ett nära samarbete mellan matematiklärarna som formar 

undervisningen, något som Sven påpekar är en viktig del för att undervisningen ska fungera: 
 
Då sa vi det att ska vi kunna göra det här då måste det finnas gemensamt, så nu ligger 
det inlagt, alltid en konferenstid. Där de då träffas, pratar om dels vem som ska göra 
vad, i vilken ordning man ska göra det, om man ska ändra någonting, andra saker, man 
diskuterar prov, provrättningar, samma syn på saker och ting. Så de träffas, ja varje 
vecka. Och det är ju en väsentlig del för att kunna göra det här. Att man träffas, att man 
pratar (Intervju, Sven). 

 

Vi ser utifrån ovanstående en samvariation mellan den tid som avsätts på schemat till 

pedagogiska och ämnesmässiga diskussioner inom ämneskollegiet och hur samarbetet mellan 

kollegorna ser ut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4: Sammanställning och redogörelse för samvariation mellan lärarnas kollegiala samarbete och avsatt tid 
för samtal inom kollegiet. 

 

Vi ser att Olle och Holger arbetar ensamma och har lite tid för samtal avsatt på deras scheman 

medan Ulf och Sven uppvisar motsatt mönster. De sistnämnda framhåller vikten av både 

samtal och samarbete för att kunna bedriva den undervisning de gör. Olle och Holger fram-

håller att de önskar mer tid för samtal för att uppnå bättre samarbete med sina kollegor, och de 

menar att det är skolledningens ansvar att se till att tid avsätts för att uppnå detta.  

 

En slutsats vi drar inom vår studerade grupp är att de yttre faktorer som finns till att bedriva 

alternativ undervisning huvudsakligen består i antingen att de fått fortbildning eller att skol-
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ledningen styrt den pedagogiska grundsyn som ska råda. De yttre faktorerna till att bedriva 

icke traditionell undervisning finner vi vara en del av förklaringarna, men det förefaller även 

framkomma andra förklaringar, som vi valt att benämna inre faktorer. 

 

6.3.2 Inre faktorer 

Sven, Holger och Olle uttalar att det är någon form av reflektion över deras mer traditionella 

undervisning och dess brister som legat till grund för införandet av deras alternativa under-

visning. Anledningen till att skolledning och lärare på Svens program ansåg det nödvändigt 

att strukturera om undervisningen var, som Sven beskriver det, att elevernas förkunskaper då 

de kom till programmet blev allt sämre. De ansåg att undervisningen var tvungen att anpassas 

efter denna faktor. Gemensamt för Holger och Olle är att de genom egen drivkraft utvecklat 

ett alternativt undervisningssätt. Det är inte kollegor eller skolledning som styrt in dem på det 

spåret. De har på egen hand uppfattat att traditionell undervisning inte varit optimal bland de 

elever de undervisat. Holger beskriver hur eleverna agerade när de hade traditionell 

undervisning: 
 
Det var många elever som kände att men jag har ju 20 uppgifter kvar. Ja visst, har du 
gjort dem tänkte jag, och sa väl också, då finns det 20 kvar. Det finns alltid mer att 
göra, så det var sånt fokus på att kvantitativt mäta antalet uppgifter, inte kvaliteten i det 
man gör. Det blev en falsk trygghet för eleverna att har jag gjort de här 
matteuppgifterna i boken, då är jag klar, då kan jag det här. Det handlar inte om det. 
Det handlar om en förståelse (Intervju, Holger). 

 

Olle som jobbar på ett delvis praktiskt gymnasium såg stora fördelar med att anpassa 

matematiken till elevernas programval. Olle har även inspirerats av den undervisning som 

han själv hade då han gick i skolan där han fick möjlighet till kommunikation med klass-

kompisar. Även Ulf hänvisar till sin egen skolgång; dock som ett avskräckande exempel. 

 

En annan inre faktor som Holger berättar om är att han jämför matematiken med ett annat, 

samhällsvetenskapligt, ämne. Han beskriver hur eleverna jobbar i detta ämne och säger att: 
 
De diskuterar väldigt övergripande och sen måste man ha detaljer då och då. Man 
kanske börjar med de stora övergripande frågorna. […] och så får man den 
diskussionen istället för att börja med de här små detaljerna, det atomistiska liksom, 
och sedan möjligen i bästa fall det holistiska, övergripande tänkandet. Så jag tror det 
har väl gett mig lite skjuts i att våga göra det som jag tror på och det som faktiskt står i 
Lpf 94 (Intervju, Holger).  

 

Vi ser ingen tydlig samvariation mellan inre och yttre faktorer bland våra lärare. Vad vi dock 

kan se är att samtliga lärare har någon form av yttre faktorer som hjälpt dem i utvecklingen av 
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undervisningssättet. Vi finner också att samtliga mer eller mindre haft en egen ambition att 

utveckla sin undervisning. 

 

6.4 Slutlig jämförelse mellan undervisningssätt och förklaringar 

Den slutsats vi drar när vi utgår från figur 3 och figur 4 är att kollegialt samarbete inte tycks 

vara avgörande för hur traditionell undervisningen är, då Ulf och Sven trots liknande kollegial 

situation har två helt skilda undervisningssätt. Holger och Olle förefaller ha liknande under-

visning, gällande de kategorier vi fått fram. Dessa två lärare uppger också en liknande 

bakgrund gällande fortbildning och forskningsmedvetenhet samt en liknande kollegial 

situation. Noterbart är att ingen nämner att deras lärarutbildning har format deras alternativa 

undervisningssätt.  
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7. Diskussion  

I denna del diskuterar vi vår studie utifrån tre aspekter; studiens kvalitet, resultatdiskussion 

och framtida forskningsfrågor. 

 

7.1 Frågor om studiens kvalitet  

Här diskuterar vi del för del vår studie, för att läsaren ska kunna bedöma studiens kvalitet. Vi 

gör ett försök att lyfta fram förtjänster och brister.  

 

7.1.1 Bakgrund 

Vi har inte funnit forskning som klargör hur matematikundervisningen ser ut på gymnasie-

nivå, möjlighet finns att sådan forskning har gjorts, men att vi inte lyckats tagit del av den. 

Bristen på forskning inom området bekräftar dock Holger, som i sin tjänst har till uppgift att 

läsa aktuell matematikdidaktisk forskning. Vi har på grund av ringa forskning inom 

gymnasiematematiken valt att göra en analogi till forskning gällande grundskolans 

matematikundervisning, vilket vi gjort med stöd av läroplanerna.  

 

7.1.2 Urval 

Vårt tillvägagångssätt gällande urvalsprocessen anser vi, i efterhand, hade kunnat vara ett 

annat. Vi hade exempelvis kunnat gå ut med enkäter till ett större antal gymnasielärare i 

matematik, och allmänt frågat om deras syn på sin undervisning; utifrån detta hade vi sedan 

kunnat göra ett lämpligt urval. Vi övervägde detta innan studien genomfördes, men ansåg att 

en risk förelåg att vi inte skulle få svar från lärarna inom vår tidsram. Vi är medvetna om att 

vårt resultat inte är generaliserbart dels på grund av att urvalet ej varit slumpmässigt, men 

även på grund av det låga antal respondenter som deltagit i vår studie. Vi hade av tidsmässiga 

och praktiska skäl inte kunnat studera fler lärare inom ramen för vår studie.  

 

Vi kan fråga oss hur vårt resultat och vår analys hade sett ut om vi även valt att studera lärare 

som vi anser undervisa traditionellt. Var i figur 1, 2 respektive 3 hade dessa lärare hamnat? 

Kan det vara så att dessa också hade kategoriserats i låg, måttlig eller hög grad skilt från 

traditionell undervisning? Vi är medvetna om att vi fått med Svens undervisning som i låg 

grad är skild från traditionellt undervisningssätt. Vi urskiljer dock en distinktion mellan hans 

undervisning och det traditionella undervisningssättet. Vi ser en risk med att han hade kunnat 
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undervisa traditionellt och att han då inte ingått i vår urvalspopulation. Snöbollsurval som 

urvalsmetod kan vi därför ifrågasätta. 

 

Vi har enbart med manliga lärare i vår studie. Eftersom ett syfte med studien var att lokalisera 

och beskriva undervisningssätt, gör vi inte anspråk på ett generaliserbart resultat. Därför ser vi 

inget problem i en sned könsfördelning.  

 

7.1.3 Metod 

Vi valde att använda oss av både intervjuer och observationer vid genomförandet av vår 

studie. Till en början tänkte vi oss att endast använda intervjuer, men då vi förstod att det 

kunde finnas ett brett spektrum av undervisningssätt valde vi att även genomföra observa-

tioner. Detta ser vi som en förtjänst i vår studie då vi fick en större inblick i de olika 

undervisningssätten. Det gjorde att vi kunde avgränsa och lokalisera, för studien, relevanta 

områden att samtala om. Ytterligare en aspekt på att våra observationer varit kvalitetshöjande 

för vår studie är att de lärare vi fick tag på via vårt snöbollsurval hade kunnat undervisa 

traditionellt. Denna risk undveks eftersom vi såg hur lärarna undervisade. 

 

Teoretiskt sett hade en dold observation möjligtvis varit att föredra, för att minska 

forskareffekten på lärarna. Detta ser vi dock som praktiskt omöjligt, eftersom vi från början 

etablerat en kontakt, samt att det inte är möjligt att komma in obemärkt i ett klassrum på 

gymnasiet. Hade vi valt att vara aktiva observatörer tror vi att vår uppmärksamhet hade 

flyttats från lärarens undervisningssätt till vilket innehåll läraren presenterade, vilket inte var 

vårt syfte med observationen. Denna risk med aktiva observationer påpekar även Repstad 

(2007).  

 

Vi hade inte möjlighet att observera någon av Ulfs lektioner på grund av att hans elever inte 

hade ordinarie lektioner den aktuella perioden. Detta ser vi som en brist i vår studie eftersom 

vi bara kan hänvisa till vad han har sagt och vi fick ställa mer allmänna frågor vilket Repstad 

(2007) påpekar inte är optimalt. Samtidigt ser vi att vi var i en fas av vår studie där vi inte 

hade möjlighet att hinna finna någon ny lärare till undersökningen. Noterbart är att Ulf är den 

som, enligt vår analys, står längst från traditionell undervisning. Hur bilden av hans 

undervisning påverkats av det faktum att vi inte observerat hans undervisning är ingenting vi 

bedömer.  
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De intervjuer som vi genomfört varierar tidsmässigt mellan 60 och 80 minuter. Detta beror 

dels på att den intervju vi gjorde med Ulf blev grundligare än de övriga på grund av att vi inte 

hade observerat hans undervisning och därför var tvungna att ställa fler frågor. Det berodde 

även på att vi hela tiden utvecklades som intervjuare och fick lättare att ställa följdfrågor som 

gjorde att respondenten talade mer. En tredje orsak är att de olika lärarna hade olika 

benägenhet att lägga ut talet om sin undervisning. Vi ser att detta skulle kunna ha påverkat 

resultatet negativt men då vi anser att innehållet var omfattande i alla intervjuer anser vi inte 

heller detta som ett problem. 

 

7.1.4 Resultat och analys 

Vårt resultat bygger mestadels på de utsagor lärarna har angående sin undervisning. Vi ser en 

risk i att lärarna framhävde sin undervisning och ställde den i bättre dager än vad den faktiskt 

är eftersom diskussionen om alternativa undervisningssätt är aktuell. Vi kan fråga oss om 

lärarnas ord förfinades av uppfattningen att ett alternativt undervisningssätt är att föredra 

framför ett traditionellt. Korsell (2007) menar att vissa lärare har uppfattningen att det är mer 

pedagogiskt att inte styras av enbart läroboken. Vi ser även att både Olle och Holger hade en 

stor medvetenhet gällande att tala om kursplanerna. Frågan är om detta berodde på att de 

jobbar mer efter kursplanen eller att de har ”förstått” att man ska prata om kursplanen.  

 

Samma frågor har vi gällande den observerade lektionen. Vi observerade en lektion vilket kan 

anses vara för lite för att kunna dra några generella slutsatser. Den lektion vi observerade hade 

lärarna dessutom valt själva. En risk som då föreligger är att de har valt en lektion som inte är 

representativt för deras undervisningssätt. Även detta är något som inte ingår i studiens syfte 

eftersom det var lärarnas uppfattning om sin undervisning som vi ämnade beskriva. 

 

Eftersom lärarna undervisar på olika program och i olika kurser har det inte varit möjligt att 

studera samma lektionsinnehåll. Detta var från början vår tanke men vi förstod snart att 

urvalet skulle bli alltför snävt och detta gjorde att vi studerade olika matematiska områden. 

Det här kan ha påverkat resultatet då olika stoff kan vara olika svårt att variera från 

traditionell undervisning, detta är något som Ulf gav uttryck för då han konstaterade att 

Matematik A och Matematik B är mer tacksamma att bygga projekt runt än de högre 

kurserna. 
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Vi valde att titta efter gemensamma drag i de olika undervisningssätten och göra kategorier 

utifrån dessa. I det omfattande material som vi samlat in finns aspekter gällande de unika 

undervisningssätten som vi inte tagit i beaktande i analysen eftersom de inte varit repre-

senterade i samtliga undervisningssätt. Vi valde att endast lyfta dessa under rubriken Resultat. 

I det fall vi hade valt att även ta med dessa hade analysen möjligtvis sett annorlunda ut. 

 

Vi har analyserat materialet tillsammans. I efterhand kan vi se att bedömarinterreliabiliteten 

möjligtvis hade stärkts om vi gjort analysen på varsitt håll för att sedan jämföra dessa med 

varandra. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

I vårt resultat har vi kommit fram till hur lärare kan bedriva matematikundervisning på 

gymnasiet som är skild från den traditionella undervisningen. I vår bakgrund redogör vi för att 

forskning efterlyser alternativ till den traditionella undervisningen. De fyra undervisningssätt 

som vi lokaliserat skulle kunna klassificeras som detta då de enligt vår analys i låg, måttlig 

eller hög grad är skild från traditionell undervisning. Vi vill här framhäva att våra 

grupperingar av undervisningssätt inte på något sätt värderar undervisningssätten. Att det 

generellt skulle vara att föredra undervisning som i hög, måttlig eller låg grad är skild från den 

traditionella undervisningen är ingen värdering som vi ämnat göra. Studien har inget syfte att 

göra en normering av detta slag. 

 

Studien påvisar, trots att vi bara studerat fyra olika undervisningssätt, att det finns en variation 

och bredd i hur undervisningen kan bedrivas. Vi har i bakgrunden givit exempel på 

matematikdidaktisk forskning som påstår att matematik är ett mångfasetterat och 

mångdimensionellt ämne som innefattar mer än den traditionella memoreringen av begrepp 

och teorier. De lärare vi har studerat har givit praktiska exempel på hur undervisningen kan 

gestalta sig då matematikens komplexitet tas i beaktande. De använder exempelvis andra 

inlärningsstrategier än enbart räkning i läroboken och de låter eleverna föra matematiska 

diskussioner samt vara med och forma undervisningen. Vad det gäller bedömning har vi sett 

ett brett spektrum av hur denna används samt hur examinationerna utformas. Vi har även 

erfarit hur undervisningen, på olika sätt kan individualiseras, utan att det handlar om att räkna 

i sin egen takt i matematikboken. Detta är några olika aspekter som efterfrågas i den forskning 

vi redogjort för.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 39

Inom ramen för denna studie har vi även fokuserat olika inre och yttre faktorer som studiens 

lärare angivit till att bedriva alternativ undervisning. De yttre faktorer vi funnit till att lärarna 

börjat bedriva alternativ undervisning är antingen att de fått möjlighet att fortbilda sig eller att 

de haft ett stort stöd från skolledning och kollegor. Detta kan vi jämföra med de anledningar 

som framkommer i SOU (2004:97); tiden/tidspress, bristande struktur och ledning inom 

kommunen, samarbetsproblem och organisatoriska problem. Vi ser här en omvänd sam-

variation, det vill säga att de fått tid till både utbildning och diskussioner. I de fall där lärarna 

samarbetar återfinns få organisatoriska problem samt en god struktur och ledning på skolan. 

Vi har även funnit att problem med struktur och ledning funnits, men att lärarna trots detta 

valt att bedriva någon form av alternativ undervisning. Vi återkommer till detta under 

rubriken Fortsatt forskning. 

 

Vad gäller de inre faktorer som lärarna påstår sig ha, till sitt val av undervisningssätt, ser vi 

hur den egna skolgången i vissa fall påverkat. Detta kan vi se i ljuset av Löwing (2006) som 

påstår att den erfarenhet lärarna bär med sig från sin egen skoltid kan få stor betydelse för 

deras egen undervisning. Hon beskriver det i termer av varför den traditionella under-

visningen lever kvar. De lärare vi studerat använder dock sin undervisning antingen som ett 

avskräckande eller positivt exempel. Det avskräckande exemplet beskrivs som traditionellt 

undervisningssätt och det positiva exemplet beskrivs i termer av kommunikativa inslag. 

Noterbart är att Ulf som beskriver den traditionella undervisning som han själv fick i negativa 

ordalag är den av de lärare vi studerat som bedriver undervisning i högst grad skild från 

traditionell undervisning.  

 

7.3 Fortsatt forskning 

Under studiens gång och framförallt under de intervjutillfällen vi haft med studiens lärare har 

det framkommit en del påståenden som vi anser är viktiga att lyfta i diskussionen om under-

visningssätt även om de ligger utanför ramen för studiens syfte och tidsmässiga tillgång.  

 

Två av lärarna riktar kritik mot sin skolledning och påstår att de inte fått stöd, vägledning och 

möjligheter att utveckla sin undervisning; detta är även någonting som Skolinspektionen 

(2009b) påvisar är ett vanligt förekommande problem. Det påvisas att den pedagogiska 

debatten saknas, att lärarna inte får möjlighet att diskutera innehåll och metoder. Om vi 

jämför dessa utsagor med vad som framkommer i styrdokumenten för gymnasieskolan finner 

vi en diskrepans. I skollagen framkommer att ”rektorn skall hålla sig förtrogen med det 
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dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas” 

(SFS 1985:1100, § 2). Vidare står det i läroplanen (Lpf 94) att ”rektorn har […] ett särskilt 

ansvar för att […] undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer anpassas efter 

elevernas skiftande behov och förutsättningar” (s 16). Det gäller således att rektorn styr 

utvecklingen av arbetsformer så att de blir förenliga med styrdokumenten. Det krävs då att det 

förs en öppen pedagogisk dialog på skolan där samtliga lärare är delaktiga (Skolinspektionen 

2009b). I resonemanget åläggs rektorn och skolledning det största ansvaret för att utveckla 

alternativa undervisningssätt. I en nyligen utkommen rapport från Sveriges Kommuner och 

Landsting (2009) framkommer att resultatmässigt framgångsrika skolor leds av rektorer som 

tar ansvar för utveckling och måluppfyllelse samt lyfter fram och stöttar lärare i deras arbete. I 

några av de intervjuer vi har gjort får vi bilden av att lärarna har blivit bromsade snarare än 

hjälpta i sin utveckling av undervisningen. Detta, hur skolledningen bedriver pedagogiskt 

ledarskap och hur det påverkar undervisningssätten, finner vi intressant för någon annan att 

undersöka vidare. 

 

Något vi inte tagit upp i vår studie är huruvida undervisningen uppvisar dimensioner av 

variation. Detta är något som vi redogjort för att forskning efterlyser och som i sig är 

intressant att undersöka i de undervisningssätt vi lokaliserat. Här kan en ny studie ta vid. 

 

Vidare forskning skulle också kunna undersöka huruvida de alternativa undervisningssätten 

ger ett bättre resultat än traditionell undervisning eller ej, samt vilken grad av skillnad från 

traditionellt undervisningssätt som i så fall kan anses vara optimal.  

 

Ett sista förslag på vidare forskning kan vara att på ett djupare plan analysera var och ett av de 

undervisningssätt vi lokaliserat och i materialet söka efter ytterligare kategorier och aspekter. 
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8. Slutord 

Med denna studie hoppas vi kunna ha bidragit med kunskap om hur matematikundervisning 

på gymnasienivå kan bedrivas skild från traditionell undervisning. Studiens genomförande har 

utöver syftesuppfyllelse även medfört att vår utbildning berikats och kompletterats med delar 

som vi tidigare ansett saknats.  

 

Vi vill rikta ett slutligt tack till de lärare som deltagit i studien, utan er hade studien inte 

kunnat genomföras!  
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