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___________________________________________________________________________ 
 
 
Den här undersökningen syftar till att se hur olika undervisningsmetoder i matematik används 
i dagens gymnasieskola och hur de uppfattas av lärare och elever. Finns det några  
skillnader/likheter i åsikter angående matematikundervisningen mellan lärare, elever från  
studieförberedande och elever från yrkesförberedande program? Denna frågeställning är mycket  
aktuell eftersom det förs en ständig debatt om behovet av förändrade undervisningsformer i  
matematik för att elevers intresse i ämnet skall öka. Min studie visar att de så kallade  
”traditionella” undervisningsformerna i matematik som t.ex. tavelgenomgång av läraren 
med följande individuell bearbetning, används frekvent och står sig mycket väl i jämförelse 
med mera ”moderna” undervisningsformer som t.ex. ämnesövergripande projekt. 
Till grund för resultatet av min undersökning ligger enkäter och intervjuer med ett stort antal  
gymnasieelever från både yrkesförberedande och studieförberedande program och deras lärare 
i matematik. 
 
___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 
 
Detta examensarbete undersöker hur viktiga undervisningsformerna i matematik är för elever 
i dagens gymnasieskola och det tar även upp lärares syn på olika undervisningsformer i 
matematik samt undersöker gymnasieelevers och gymnasielärares uppfattning om vad 
matematik är för dem. Studien syftar till att jämföra betydelsen av lärarens roll med 
undervisningsformens roll för elevernas intresse av matematikämnet samt att se om det finns 
några tydliga skillnader i åsikter mellan elever på yrkesförberedande program och elever på 
studieförberedande program. Anledningen till valet av denna studie beror främst på den i 
dagsläget rådande trenden att man skall gå från de så kallade ”traditionella” 
undervisningsformerna, som t.ex. tavelgenomgång av läraren med efterföljande räkning samt 
enskild räkning med individuellt stöd, mot ”modernare” arbetssätt, som te.x. grupparbeten, 
laborativa arbeten och ämnesövergripande projekt. Själv är jag inte övertygad om att de 
”modernare” arbetssätten är bättre lämpade för matematikundervisning än vad de 
”traditionella” arbetssätten är. Det kommer därför att bli mycket intressant att se i vilken 
riktning resultatet av min studie pekar. Min nyfikenhet och mitt intresse för betydelsen av 
olika undervisningsmetoder har successivt ökat under mina år som lärare på Wenströmska 
gymnasiets medieprogram i Västerås.  
 
När jag inledningsvis arbetade som lärare var jag huvudsakligen intresserad av mina ämnen. 
Efter att ha undervisat en tid i matematik insåg jag att själva valet av undervisningsform 
kunde varieras på många olika sätt och att gensvaret från skilda elevgrupper blev olika 
beroende på detta val. När jag började som lärare så baserades mitt val av undervisningsmetod 
mycket på mina egna erfarenheter som elev d.v.s. jag tog efter de lärare som jag själv haft och 
tyckt vara mycket bra. Efter hand så har jag insett att det som var bra för mig kanske inte 
passar alla elever. Jag började använda mig av de så kallade ”modernare” 
undervisningsmetoderna, eftersom vissa auktoriteter på området hävdar att dessa metoder är 
mycket bättre för elevernas kunskapsinhämtande i matematik. Utifrån detta så har jag funderat 
mycket på vad lärare och elever på gymnasiet tycker om olika undervisningsmetoder i 
matematik samt vad som avgör lärares val av undervisningsmetoder.  
 
Ämnet matematik upplevs idag av många elever som svårt och de frågar sig ofta efter nyttan 
med matematik. Kan det vara så att lärares olika val av undervisningsformer påverkar 
elevernas resultat i och syn på matematikämnet?  
 
Det har gjorts en nationell utvärdering om elevernas matematiska kunskaper i den svenska 
skolan vt 2005. Resultatet visar att det är en neråtgående kunskapstrend som har skett sedan 
början av 1990-talet. Bra undervisningsmetoder som förbättrar den svenska 
matematikundervisningen är därför önskvärda. Är de ”nya” undervisningsmetoderna, som 
t.ex. grupparbeten, laborativt arbete, projektarbete över ämnesgränserna, rätt väg att gå? 
 
Denna studie kommer att vara mycket viktig för mig i min fortsatta yrkesroll som lärare i 
matematik, då jag med stor säkerhet kommer att arbeta på olika gymnasieprogram och där 
träffa på många elevgrupper med skilda inlärningsstilar. Resultatet av studien kommer 
förhoppningsvis att kunna vägleda mig i mina framtida val av undervisningsmetoder i 
matematik. 
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2 Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att belysa och klargöra vad gymnasieelever från 
studieförberedande program och yrkesförberedande program tycker om olika 
undervisningsmetoder i matematik och se om det finns några skillnader i åsikterna mellan 
eleverna på programmen. Syftet är också att undersöka matematiklärares syn på olika 
undervisningsformer med avseende på elevernas kunskapsprogression. Dessutom är syftet att 
studera vilka skillnader och likheter som finns i uppfattningen om vad matematik är mellan 
elever från studieförberedande program och elever från yrkesförberedande program och om 
dessa eventuella skillnader / likheter på något sätt kan förklara hur undervisningsformerna 
påverkar deras intresse för matematik.  
 
 
 
2.1 Frågeställningar 
 
Följande frågeställningar kommer därför att undersökas 
  

1. Vad tycker gymnasieelever om olika undervisningsformer i matematik samt hur  
viktig är undervisningsformen för deras syn på och intresse för  

            matematikämnet? 
 
      2.   Finns det någon skillnad mellan vad elevgrupper från yrkesförberedande program   

respektive studieförberedande program tycker om olika undervisningsformer samt vad  
som är viktigast för att deras matematikintresse ska vara stort? 
 

3. Vad tycker gymnasielärarna om olika undervisningsformer i matematik samt hur 
      motiverar de sina val? 

 
 

 
3 Tidigare forskning 
 
Löwing (2004) skriver att enskild räkning ur läroboken med stöd från läraren är den mest 
förekommande metoden i dagens matematikundervisning. Vidare hävdas att den enskilda 
räkningen resulterar i kvantitativa kunskaper istället för kvalitativa. Undervisningsmetoden, 
att läraren har genomgång och där beskriver hur eleverna ska lösa uppgifterna i läroboken är 
ett undervisningssätt som inte leder till någon djupare inlärning alls. Hon menar också att det 
som är avgörande för om undervisningen i matematik ska bli framgångsrik, framförallt är 
lärarens val av undervisningsmetod. Andra faktorer som lyfts fram som viktiga för att kunna 
nå ett bra undervisningsresultat utöver undervisningsformen är, skolans kunskapssyn, 
elevgruppens storlek samt vilka läromedel som används. 
 
Malmer (2002) framför precis som Löwing (2004) att enskild räkning med stöd av läraren är 
den mest förekommande undervisningsformen i dagens matematikundervisning. Denna metod 
medför enligt Malmer (2002) att både lärare och elever hamnar i en stressituation eftersom 
fokus blir att hinna räkna alla sidor i boken. Vidare menar hon att matematikundervisningen 
på grund av denna metod blir alltför abstrakt och att mera laborativa inslag i undervisningen 
skulle behövas för att matematiken ska bli mer konkret för eleverna och på så sätt anknyta  
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mer till deras vardagsproblem. Hon poängterar också att matematik ska vara ett 
kommunikationsämne där eleverna måste få möjlighet att prata matematik med läraren och 
med varandra. Variation i undervisningssätt är viktigt enligt Malmer (2002) för att eleverna 
inte ska bli uttråkade utan istället stimuleras av och motiveras att lära sig nya saker i 
matematik på flera olika sätt. 
 
Jakobsson (2001) påpekar att när elever arbetar i grupp finns en risk att läraren endast 
fokuserar på gruppens resultat och därigenom så kan den enskilde elevens resultat bli lidande. 
Han säger vidare att det alltid finns en risk vid grupparbeten att någon elev inte tillför gruppen 
något och på grund av detta varken lär sig själv någonting och inte heller delger de andra 
gruppmedlemmarna något av sina kunskaper. 
 
Madsen (2002) tar upp, det i dagens skola vanligt förekommande, individuella arbetet i 
klassrummet där eleverna på egen hand söker kunskaper och där lärare endast tjänstgör som 
handledare och påpekar att detta arbetssätt innebär att eleverna inte tillgodogör sig några nya 
kunskaper utan ligger kvar på samma nivå hela tiden. Madsen (2002) hävdar att om eleverna 
ska få någon kunskapsprogression så måste läraren ha en framträdande roll i 
undervisningssituationen. 
 
I rapporten Hög tid för matematik (2001) skriver man att många elever i dagens skola har en 
negativ inställning till ämnet matematik och att eleverna saknar tilltro till sin förmåga i ämnet. 
Detta är enligt rapporten en följd av de dåliga ekonomiska satsningarna på matematik och på 
skolornas dåliga ekonomiska förutsättningar. Ett resultat av skolornas ekonomiska situation 
har i matematikundervisningen blivit att man på de flesta skolor tillämpar enskild räkning som 
den dominerande undervisningsmetoden och detta har fått som konsekvens att fler elever 
blivit utslagna och att kunskaperna i matematik blivit sämre. Rapporten påpekar att läraren 
måste återta sin roll att vara lärare och undervisa eleverna och inte bara vara reducerad till 
elevernas handledare. 
 
Skolverkets rapport, Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) beskriver dagens 
undervisningsformer i matematik som alltför enformiga och efterlyser en större variation och 
flexibilitet i matematikundervisningen, alltifrån läroböcker, innehåll och arbetssätt. I 
rapporten fastslår man också att det absolut viktigaste för elevernas lust att lära matematik är 
läraren. Eleverna vill att läraren ska ha förmåga att kunna förklara på många olika sätt, vara 
engagerad och intresserad av matematikämnet, kunna variera undervisningsformerna och 
kunna verklighetsanknyta matematiken. 
 
I boken Hållbar utveckling i praktiken (2004) av myndigheten för skolutveckling skriver man 
att begreppet hållbar utveckling ska genomsyra hela undervisningen i svensk skola både när 
det gäller stoff och undervisningsmetod. Här förespråkas mycket tematiska arbeten i form av 
stora ämnesövergripande projekt där lärarens roll mer skall likna en handledares.  
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4. Metodologi 
 
4.1 Metod 
 
Denscombe (2000) och Stukat (2005) nämner i sina böcker att några metoder som finns att 
tillgå vid undersökningar är frågeformulär, intervjuer och skriftliga källor. De säger vidare att 
dessa metoder kan kombineras i en så kallad metodtriangulering för att ge ett starkare stöd åt 
analysen. Jag kommer här lite kort att beskriva vad Denscombe (2000) och Stukat (2005) 
säger om dessa metoder. 
 
 
4.1.1 Enkäter 
 
Enkäter är lämpliga när man vill nå ett stort antal respondenter på många olika platser och när 
det finns behov av standardiserade uppgifter från identiska frågor. Att få svar via enkäter från 
en stor undersökningsgrupp ger kraft åt resultatet och man får en god möjlighet att kunna 
generalisera sina resultat. Enkäten kan vara både kvantitativ och kvalitativ beroende på syftet 
med forskningen. Frågeformuleringen måste vara konkret, noggrann, enkel samt icke 
upprepande. Man bör på förhand vara relativt säker på vilka uppgifter man vill få fram av 
enkäten och om dessa uppgifter kan formuleras som entydiga frågor. För att enkäten ska bli så 
bra och användbar som möjligt kan det vara lämpligt att göra pilotstudier samt låta kritiska 
personer granska enkäten i förhand. 
 
En fördel med enkäten är att man undviker risken för omedveten styrning av de tillfrågade, 
vilket alltid är en risk vid intervjuer. Även layout och utformning av enkäten är viktig, den får 
inte vara slarvig eller nonchalant. Enkäten måste även förses med ett försättsblad. Det finns 
olika sätt att ställa frågor på, man kan dela upp dem i fasta och öppna frågor i så kallade 
strukturerade enkäter och ostrukturerade enkäter 
 
 
4.1.2 Intervjuer 
 
Enligt Denscombe (2000) finns det tre huvudtyper av forskningsintervjuer, strukturerade , 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjun kan sägas 
vara ett mellanting av de andra två intervjumetoderna. Dessa tre huvudtyper av intervjuformer 
kan genomföras som personliga, grupp eller fokusgruppsintervjuer. Bandinspelning vid 
intervjuer är bra och ger en fullständig dokumentation av det som sägs under intervjun, men 
man missar den icke talade kommunikationen. Därför är det bra att komplettera 
ljudupptagningen med skriftliga noteringar. Stukat (2005) säger vidare att den strukturerade 
intervjun ger liknande svar som en enkät och kan därför kallas för enkätintervju. Intervjun har 
dock fördelen att man får ett mindre bortfall samt att man vet vem som svarat på 
intervjufrågan. 
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4.1.3 Skriftliga källor 
 
Denscombe (2000) betonar att man bör vara mycket källkritisk med skriftliga källor. När man 
börjar med att skapa sig en överblick över det aktuella forskningsområdet genom olika former 
av litteraturstudier måste man vara noga med att det material som man får fram är trovärdigt, 
objektivt samt faktabaserat. Stukat (2005) skriver att de skriftliga källorna syftar till att se 
vilken tidigare forskning som finns på området, hur den tidigare forskningens slutsatser skiljer 
sig åt samt hur min egen forskning kan relateras till de tidigare forskarnas resultat.  
 
 
4.2 Metodval 
 
I mitt arbete kommer jag att använda mig av två olika metoder för insamlingen av data. Jag 
kommer därför att försöka arbeta enligt den metodtriangulering som är beskriven av 
Denscombe (2000) och Stukat (2005) eftersom det sannolikt ökar kvaliteten och validiteten i 
undersökningen när man ser händelser ur olika perspektiv. De två metoder jag använder mig 
av i min studie är, enkäter och intervjuer. Jag har valt att använda enkäter vid undersökningen 
av elevernas åsikter, eftersom jag vänder mig till ett stort antal personer och frågarna är av 
identisk karaktär och då är metoden med enkäter lämplig. Vid insamlandet av information 
från lärarna kommer jag att använda mig av både intervjuer med två av lärarna samt enkäter 
till de övriga fjorton gymnasielärarna. Jag valde att använda mig av intervjun som 
datainsamlingsmetod till två lärare dels för att med hjälp av dessa intervjuer kunna utforma 
enkäterna på bästa möjliga sätt och dels för att de två utvalda lärarna hade lång erfarenhet 
inom läraryrket och att de nu hade tydligt olika inriktningar i sina tjänster varav de ena läraren 
tjänstgjorde mest på studieförberedande program och den andre mest på yrkesförberedande 
program. En ytterligare fördel med denna uppdelning är att intervjun ger möjlighet att få mer 
utvecklade svar och därmed tillgång till en djupare analys. Eftersom jag också vänder mig till 
ett betydligt färre antal lärare än antal elever i min undersökning så är det intressant att få 
kvalitativ information från två av lärarna och detta kan den semistrukturerade intervjun ge 
mig. Utöver enkäter och intervjuer tillkommer också litteraturstudier och utifrån den tidigare 
forskningen kommer jag att kunna sätta in resultatet av min forskning i detta perspektiv. Jag 
kommer att göra metodval av både kvantitativ och kvalitativ form eftersom jag anser att detta 
lämpar sig bäst och kommer att hjälpa mig att nå mitt syfte med min undersökning. 
Tyngdpunkten av min undersökningsmetod kommer att läggas på kvantitativ form eftersom 
jag vänder mig till många respondenter i enkäterna, och huvudsyftet med min studie är att se 
vad eleverna tycker om olika undervisningsformer.  
 
 
4.3 Urval 
 
I enkätundersökningen vänder jag mig till många respondenter för att få in data från ett mer 
representativt urval av elever än vad ett fåtal intervjuer kan ge. Jag har valt att vända mig till 
elever dels från yrkesförberedande program och dels från studieförberedande program och 
fördelningen av elever från respektive program är 64 % från de studieförberedande 
programmen och 36 % från de yrkesförberedande.  
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Anledningen till mitt urval är att jag vill kunna se om det finns några skillnader i åsikter om 
undervisningsformerna mellan elever från de två programtyperna. Urvalet av de lärare som 
tillfrågas i enkäterna i studien baseras på att dessa lärare undervisar de elevgrupper som deltar 
i undersökningen och detta lämpar sig bra eftersom det är intressant att kunna jämföra 
elevernas syn på matematikundervisningen med deras lärares syn. Urvalet av de två lärare 
som intervjuades baserades på att dessa två lärare tydligt representerade undervisning på dels 
de studieförberedande och dels de yrkesförberedande programmen samt att dessa två lärare 
hade lång erfarenhet inom läraryrket. Min strävan var att urvalet skulle vara ett representativt 
stickprov av elever och gymnasielärare i matematik från studieförberedande och 
yrkesförberedande program i dagens gymnasieskola. Lärare och elever valdes från två 
kommunala gymnasieskolor i Västerås varav den ena är en liten skola med cirka 300 elever 
och den andra skolan är en stor gymnasieskola med cirka 1700 elever. Vidare gjordes urvalet 
av elever så att endast elever från årskurs två och tre deltog. Detta val gjordes för att dessa 
elever har den största erfarenheten av matematikundervisning på gymnasiet.  
 
 
4.4 Tillvägagångssätt 
 
4.4.1 Enkätundersökning 
 
Inför enkätundersökningen lades stor kraft på planeringsarbetet och utformningen av frågor 
eftersom detta är mycket viktigt om man ska kunna använda resultatet på ett relevant sätt. De 
semistrukturerade intervjuerna med de två lärarna var viktiga vid utformandet av enkäterna. 
Då enkäten besvaras av både gymnasieelever och lärare så måste språket och 
frågeformuleringarna i enkäten anpassas till dem som tillfrågas. Enkäten fick eleverna besvara 
vid undervisningstillfällen i matematik, där jag personligen närvarade vid genomförandet och 
presenterade mig. På så sätt hade jag kontroll över att det var ett litet bortfall och jag kunde 
personligen motivera eleverna att svara seriöst på enkäten genom att kortfattat beskriva syftet 
med enkäten och uttrycka min uppskattning av deras deltagande. Utdelandet av lärarenkäterna 
gjordes personligen av mig och jag erbjöd lärarna att få möjlighet att ta del av slutresultatet 
om de så önskade. Enkäterna består till största delen av fasta frågor men även av ett par öppna 
följdfrågor. Svarsalternativen till de flesta av de fasta frågorna är utformade i en skala från 1  
till 5, där 1 är det sämsta alternativet och 5 det bästa. Eftersom stor del av analysen och 
jämförelsen görs i form av aritmetiska medelvärden så är en femgradig betygsskala 
användbar. Som inledning till enkäten fick alla deltagare ta del av ett missivbrev, som beskrev 
syftet med enkäten. Fjorton lärare och tio klasser besöktes varav sex klasser från 
studieförberedande program och fyra klasser från yrkesförberedande program. 
 
4.4.2 Intervjuer 
 
De två lärarintervjuerna genomfördes i ett för ändamålet bokat konferensrum. Bandspelare 
användes vid de semistrukturerade intervjuerna samt skriftliga anteckningar fördes. Den ena 
läraren som intervjuades var matematiklärare för de studieförberedande eleverna och den 
andre undervisade de yrkesförberedande eleverna. En av frågeställningarna i den 
semistrukturerade intervjun var identisk med en av frågorna i elev- och lärarenkäterna, fast 
inte med givna svarsalternativ, detta för att kunna göra jämförelser och dra slutsatser.  
De två matematiklärare som jag intervjuade, presenterade jag mig för samt berättade något 
om min undersökning, vilket fungerade som ett muntligt missivbrev. 
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4.4.3 Etiska aspekter 
 
Både vid enkätundersökningarna och vid intervjutillfällena så togs hänsyn till etiska aspekter. 
Elever och lärare informerades om studiens syfte samt att deltagandet i stud ien är frivillig. 
Vidare informerades deltagarna i studien om att studien skall användas som ett examensarbete 
vid Mälardalens högskola, där jag studerar på lärarprogrammet. Konfidentialitetskravet 
belystes också, d.v.s. att deltagarna förblir anonyma i min studie samt att alla privata data som 
de eventuellt lämnar behandlas konfidentiellt. Lärare och elever erbjöds också möjlighet att ta 
del av den slutliga rapporten. 
 
 
4.4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
För att öka reliabiliteten vid min studie så valdes två olika undersökningsmetoder. Vid 
utformandet av enkäterna och intervjufrågorna så lades extra stor vikt vid frågeställningarna 
och hur frågorna skulle formuleras för att inte frågorna skulle hamna vid sidan om det 
uppsatta syftet med undersökningen samt inte heller vara tvetydiga. Huruvida mitt val av 
frågor är tillräckliga för en god reliabilitet kan säkert diskuteras. 
 
När det gäller validiteten av resultaten av studien så kan man ju naturligtvis alltid ifrågasätta 
en del aspekter. En sådan aspekt skulle kunna vara att eleverna avsiktligt tilldelar läraren en 
större betydelse för deras intresse av matematik än vad de egentligen har eftersom eleverna 
vet att deras lärare kommer att ta del av forskningsrapporten.  
 
Generaliserbarheten vid min undersökning borde kunna vara god eftersom urvalsgrupperna 
bestod av så många som 250 elever och 16 lärare. Dessutom så har eleverna valts från både 
studieförberedande och yrkesförberedande program för att kunna stärka generaliserbarheten.  
En svaghet i frågan om generaliserbarhet skulle kunna vara att fördelningen av eleverna från 
de två programtyperna som deltog i undersökningen inte var jämn, utan 64 % kom från 
studieförberedande program och 36 % från yrkesförberedande program. 
Lärarna som deltog i enkätundersökningen var både män och kvinnor och de representerade 
olika åldersgrupper. De två lärarna som intervjuades har båda mångårig erfarenhet av 
läraryrket och borde därför ha testat många undervisningsmetoder genom åren. Samtidigt 
skulle detta naturligtvis kunna medföra att lärarna endast utnyttjar metoder som de anser 
fungerar och inte förnyat sin undervisning.    
 
 
5   Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningarna av elevgrupperna och lärarna  
samt resultatet av de semistrukturerade intervjuerna med de två matematiklärarna. Resultatet 
av enkäterna och lärarintervjuerna finns också i tabellform.  
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5.1 Resultat av elevenkät 
 
I enkätundersökningen (bilaga 1) deltog 250 elever varav 160 elever från de 
studieförberedande programmen och 90 elever från de yrkesförberedande programmen. 
Resultatet i tabellen redovisas i form av aritmetiska medelvärden utifrån en femgradig skala 
på frågorna. Dessutom redovisas några elevkommentarer. Frågan som behandlar om eleverna 
stött på andra undervisningsformer i matematik än de som angavs i enkäten samt frågan om 
vad som är viktigast för elevernas matematikintresse av alternativen läraren och 
undervisningsformen, redovisas genom procentuell fördelning av elevsvaren. 
 
 
Frågeställning  Samtliga Studie-  Yrkesförberedande 
   elever. förberedande 
 
1. Hur intresserad är du av matematikämnet? 3,2 3,5 2,8 
 
2. Hur upplever du matematikundervisningen 3,6 3,7 3,3 
 
3. Hur viktig är undervisningsformen i 3,5 3,1 4,1 
    matematik för ditt intresse av ämnet? 
 
4. Vad tycker du om följande    
     undervisningsformer? 
 
a, Tavelgenomgång av läraren med följande  
     individuell räkning  3,8 4,0 3,5 
 
b, Enskild räkning med individuellt stöd 3,6 3,8 3,2 
 
c, Arbete i grupp med lärobokens uppgifter 2,9 2,8 3,1 
 
d, Arbeta i grupp med större problem 3,0 3,1 2,8  
 
e, Laborativt arbete  2,8 2,7 3,1 
 
f, Projektarbeten över ämnesgränserna 2,7 2,8 2,6 
 
g, Parvis arbete   3,5 3,5 3,5 
 
 
     
5. Har du stött på några andra   Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej  
    undervisningsformer  i matematik än  
    de som anges i fråga 4?   5,6% / 94,4%  6% / 94% 5% / 95% 
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6. De elever som svarat Ja på fråga 5 har skrivit följande: 
 
Studieförberedande 
 

- Räkna tillsammans med läraren på tavlan (1 elev) (betyg 3) 
- Veckans problem (2 elever) (betyg 4,0) 
- Datorstödd undervisning (1 elev)  (betyg 3) 
- Internetbaserat läromedel (3 elever)  (betyg 5,0) 
- Enskilda arbeten med öppna problem  (2 elever) (betyg 5,0) 

 
Yrkesförberedande 
 

- Soduko (1 elev) (betyg 4) 
- Matematik i yrkesämnena (3 elever) (betyg 4,0) 
- Huvudräkning i tävlingsform (1 elev) (betyg 3) 

 
 
   Samtliga  Studie- Yrkesförberedande 

elever förberedande  
 

7. Vad är viktigast för ditt intresse för A  /  B A  /  B A  /  B  
    matematikämnet? 
   67% / 33% 63% / 37%  73% / 27% 
A: Läraren   
B: Undervisningsformen 
 
8.  Hur beskriver följande påståenden vad matematik är för dig? Rangordna från 1 till 4, där 1 är det alternativ 
     som bäst beskriver vad matematik är för dig. 
  
 a, Räkning med siffror i vardagslivet 
 b, Problemlösning 
 c, Ett sätt att tänka 
 d, Formler  
 
Sammanställning av elevsvar på fråga 8 i tabellform. 
 
Samtliga elever 
 
 1 2 3 4 
a 25% 26% 23% 26% 
b 35% 34% 22% 9% 
c 23% 24% 31% 22% 
d 17% 16% 24% 43% 
 
Studieförberedande elever 
 
 1 2 3 4 
a 16% 26% 24% 34% 
b 41% 31% 20% 8% 
c 26% 23% 29% 22% 
d 17% 20% 27% 36% 
 
Yrkesförberedande elever 
   
 1 2 3 4 
a 42% 26% 20% 12% 
b 25% 38% 25% 12% 
c 17% 26% 35% 22% 
d 16% 10% 20% 54% 
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När det gäller intresset för matematik för samtliga elever oavsett program så ser man att det 
hamnar i mitten av skalan, medan när man studerar programmen var för sig ser man att 
intresset är markant (0,7 enheter) mer hos de elever som läser studieförberedande program. I 
frågan som handlar om hur eleverna upplever sin matematikundervisning så hamnar resultatet 
av samtliga elevers skattning något över mitten i skalan. Skillnaden mellan programmen är 
här mindre än frågan som gäller elevernas intresse för matematik. (0,4 enheter)  
 
Ett annat resultat när det gäller jämförelsen mellan frågorna om hur intresserade eleverna är 
av matematikämnet respektive hur de upplever matematikundervisningen visar att eleverna på 
det yrkesförberedande programmet har en skattning som är 0,5 enheter högre på hur de 
upplever matematikundervisningen, medan eleverna på det studieförberedande programmet 
har en skattning som är 0,2 enheter högre vid samma jämförelse. Frågan som tar upp 
elevernas syn på hur viktig undervisningsformen är för deras intresse av matematik visar att 
undervisningsformen har en markant större betydelse för yrkeseleverna (1,0 enheter) än vad 
den har för de studieförberedande eleverna. Avslutningsvis när det gäller de tre frågorna om 
intresse av matematikämnet, upplevelse av matematikundervisningen och betydelsen av 
undervisningsformen i matematik, kan man se att den sammanslagna skattningen för 
programmen är högst när det gäller frågan hur eleverna upplever matematikundervisningen 
och lägst när det gäller frågan om elevernas intresse för matematik. Om man studerar 
programmen var för sig ser man en stor skillnad, nämligen att eleverna på de 
studieförberedande programmen skattar frågan om hur viktig undervisningsformen är för 
deras intresse av matematik lägst medan eleverna på de yrkesförberedande programmen 
skattar samma fråga högst av de tre första frågorna i enkäten. 

 
I frågan där eleverna skattar betydelsen av sju stycken undervisningsformer framgår att 
eleverna skattar tre av dessa sju undervisningsformer högst oavsett vilket program de studerar 
på. Dessa tre undervisningsformer är, tavelgenomgång av läraren med följande individuell 
räkning, enskild räkning med individuellt stöd, respektive  parvis arbete. Båda elevgrupperna 
skattar undervisningsformen tavelgenomgång av läraren med följande individuell räkning 
högst. Poängteras kan också att eleverna på de studieförberedande programmen skattar denna 
undervisningsform så högt som 4,0. Vidare anser eleverna på de studieförberedande 
programmen att den sämsta undervisningsformen av de sju utvalda undervisningsformerna är 
laborativt arbete (2,7) medan eleverna på de yrkesförberedande programmen skattar 
undervisningsformen med projektarbete över ämnesgränserna lägst (2,6).  
När det gäller undervisningsformen att arbeta i grupp, så skiljer sig de två programtyperna åt 
på så sätt att eleverna på de studieförberedande programmen föredrar att arbete med större 
problem framför lärobokens uppgifter medan eleverna på de yrkesförberedande programmen 
prioriterar tvärtom. Undervisningsformen projektarbete över ämnesgränserna skattas lågt av 
båda elevgrupperna och får också den lägsta skattningen av alla sju undervisningsformerna 
när man tittar på samtliga elevers skattning (2,7). Undervisningsformen parvis arbete skattas 
exakt lika av båda elevgrupperna (3,5).  Genomsnittsvärdet på skattningen för de sju 
undervisningsformerna hamnar på ungefär samma resultat för båda elevgrupperna, nämligen 
3,2 för de studieförberedande eleverna respektive 3,1 för de yrkesförberedande eleverna. På 
frågan om eleverna stött på några andra undervisningsformer än de sju som namnges i 
enkäten blev det procentuella resultatet från båda elevgrupperna ungefär detsamma och 
resultatet för samtliga elever blev att 5,6 % svarade ja på denna fråga. Noterbart är att de 
undervisningsformer som fler än en elev angett som alternativa undervisningsformer, än de 
sju i enkäten, också skattades med de högsta två betygen. Den undervisningsform som flest 
elever på de studieförberedande programmen nämnde var internetbaserat läromedel och de 
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gav skattningen 5,0 till denna undervisningsform. Matematik i yrkesämnena var den 
undervisningsform som flest antal elever på de yrkesförberedande programmen nämnde och 
även dessa elever skattade undervisningsformen med det högsta värdet.    
 
I frågan där eleverna skulle rangordna vad som var viktigast för deras intresse för matematik 
av alternativen, läraren och undervisningsformen, så tycker båda elevgrupperna att läraren är 
viktigast. Av eleverna på de studieförberedande programmen tyckte 63% att läraren var 
viktigast, medan 73% av eleverna på de yrkesförberedande programmen tyckte likadant. Man 
ser att när det gäller frågan om vad som är viktigast för elevernas matematikintresse har 
läraren en större betydelse för yrkeselevernas matematikintresse än för de studieförberedande 
elevernas intresse, en skillnad på 10 procentenheter. 

 
På frågan där eleverna ska rangordna vad matematik är för dem och välja mellan alternativen 
räkning med siffror i vardagslivet, problemlösning, ett sätt att tänka och formler ser man att 
eleverna på det yrkesförberedande programmet sätter räkning med siffror i vardagslivet som 
det bästa alternativet medan eleverna på det studieförberedande programmet sätter detta 
alternativ som ett av de två sämre. Eleverna på det studieförberedande programmet sätter 
problemlösning som sitt klart första alternativ medan eleverna på det yrkesförberedande 
programmet sätter samma alternativ på andra plats. Vidare kan man se att alternativet formler 
som en beskrivning av vad matematik är för eleverna placeras lågt av båda elevgrupperna. 
Avslutningsvis ser man att alternativet, ett sätt att tänka, skattar de studieförberedande 
eleverna något högre än de yrkesförberedande eleverna.   
 
 
5.2 Resultat av lärarenkät 
 
I detta avsnitt redovisas lärarnas svar på enkäten (bilaga 2). Svaren sammanställs i samma 
ordning som frågorna numrerats i enkäten. Frågorna 2 och 11 redovisas både i tabellform och 
i kommenterad form. Kommentarerna tar upp både lärarnas gemensamma svar och skilda svar 
på frågorna i enkäten.  
 
2. Betygsätt nedanstående undervisningsmetoder med avseende på elevernas kunskapsprogression. 
 
 
a, Tavelgenomgång av läraren med följande individuell räkning  4,4  
 
b, Enskild räkning med individuellt stöd   3,5  
 
c, Arbete i grupp med lärobokens uppgifter   2,8  
 
d, Arbeta i grupp med större problem   3,0 
  
e, Laborativt arbete    2,5  
 
f, Projektarbeten över ämnesgränserna   2,0  
 
g, Parvis arbete     3,2 
 
 
11. Vilken av nedanstående två faktorer tror du är viktigast för elevernas intresse för matematik? 
 
 a, Läraren  100% 
  

b, Undervisningsformen 0% 
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De fjorton lärarna som deltog i enkäten hade sin undervisning på både yrkesförberedande och 
studieförberedande program.  När det gäller skattningen av de sju undervisningsformerna så 
fick, tavelgenomgång av lärare med följande individuell räkning den högsta skattningen (4,4) 
medan undervisningsformen projektarbeten över ämnesgränserna fick den lägsta skattningen 
(2,0). Skillnaden i skattning mellan dessa två undervisningsformer blev så stor som 2,4 
enheter. Endast tre av de sju undervisningsformerna skattades över 3,0 på den femgradiga 
skalan. På första plats kom undervisningsmetoden tavelgenomgång av läraren med individuell 
räkning (4,4), följt av enskild räkning med individuellt stöd (3,5) och parvis arbete (3,2).  
 
Några av de gemensamma motiveringarna som lärarna ger till sin höga skattning på 
undervisningsformen, tavelgenomgång av läraren följd av individuell problemlösning är att 
denna undervisningsform är mest effektiv, håller samman elevgruppen, ger möjlighet till 
dialog med eleverna då eleverna tränas i att tala matematik och man kan med denna 
undervisningsmetod förklara på många olika sätt när frågor uppstår under genomgången och 
på så sätt fördjupa dialogen. 
 
De flesta av de tillfrågade lärarna har använt sig av samtliga sju undervisningsformer i 
skiftande utsträckning. De undervisningsmetoder som lärarna använder sig mest frekvent av 
är de tre metoder som de också gav högst skattning till. Tre av lärarna kommenterade 
undervisningsformen projektarbeten över ämnesgränserna med att denna typ av undervisning 
inte lämpar sig så bra i matematik eftersom det är svårt att hitta ämnesövergripande projekt 
där matematiken har en naturlig roll.  
 
På frågan om hur de tre faktorerna, gymnasieprogram, olika matematikkurser, moment inom 
en och samma kurs, påverkar lärarnas val av undervisningsform svarade tolv lärare att dessa 
faktorer påverkade deras val av undervisningsform medan två lärare ansåg att det inte 
påverkade deras val nämnvärt. Som gemensamma svar på hur dessa tre faktorer påverkar 
valet av undervisningsform anger de tolv lärarna att, på yrkesprogrammen är det lämpligare 
med laborativa inslag än på de studieförberedande programmen och att inom 
matematikkurserna A och B är det lättare att använda flera av de sju undervisningsformerna 
medan på de högre kurserna (C-E) så är de tre undervisningsmetoderna som lärarna gav högst 
betyg som också används mest frekvent och slutligen när det gäller olika moment inom en och 
samma kurs så anser lärarna att vissa avsnitt som t.ex. geometri, statistik och sannolikhetslära 
lämpar sig bra för grupparbeten och laborativa inslag. 
 
Andra faktorer än, gymnasieprogram, olika matematikkurser och moment inom en och samma 
kurs, som påverkar valet av undervisningsmetod anser lärarna är, elevernas kunskapsnivå och 
hur homogen gruppen är i kunskapshänseende.  
 
När det gäller frågan om hur mycket de tillfrågade lärarnas egna matematiklärare har påverkat 
deras val av undervisningsmetoder så är svaren mycket spridda. Några lärare anser att de inte 
alls blivit påverkade av sina egna matematiklärare medan andra anser att de blivit mycket 
påverkade. De lärare som anser att de blivit mycket påverkade varierar från att tycka att deras 
tidigare lärare påverkat dem på ett positivt sätt och andra att de blivit påverkade negativt. 
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Samtliga lärare har förändrat sina undervisningsmetoder genom åren på så sätt att de har 
använt sig av alla metoder som anges i enkäten och utvecklat och förfinat de metoder som de 
skattade högst. Framför allt så anser majoriteten av de tillfrågade lärarna att 
undervisningsmetoden tavelgenomgång av läraren med följande individuell räkning är den 
metod de utvecklat mest och att denna metod har en viktig roll i dagens 
matematikundervisning. Till hjälp i sin utveckling av undervisningsmetoder anger flera lärare 
att de använt sig av kontinuerliga elevutvärderingar av sin undervisning.  
 
Lärarna anser inte att gruppens storlek påverkar valet av undervisningsmetod utan att de 
metoder som de skattade högst är de bästa oavsett gruppstorlek. Lärarna poängterar att 
smågrupper dock ger mer tid till varje elev. 
 
Lärarnas uppfattning av hur stor del av eleverna som upplever matematik som intressant 
varierar mellan 5% till 90%.  Genomsnittsvärdet av lärarnas uppfattning på denna fråga 
hamnar på 40%. 
 
Samtliga tillfrågade lärare ansåg att läraren var än viktigare faktor än undervisningsformen för 
elevernas intresse av matematik. Detta motiverar lärarna på följande sätt, mötet mellan lärare 
och elev i klassrumssituationen är avgörande för elevernas intresse av matematik. Viktigt är 
också att läraren är engagerad och tror på sin undervisningsform. 
 
På frågan om vad matematik är för lärarna är några av de återkommande svaren,  logiskt 
tänkande, det vackraste som finns, system, mönster, avkoppling, ett hjälpmedel i vardagen, ett 
språk i olika vetenskaper. 
 
Den sista frågan i enkäten, där lärarna ska beskriva om de anser att en viss typ av 
undervisningsform lämpar sig bäst på grund av matematikämnets karaktär, besvaras med att 
lärarna hänvisar till sin skattning av de sju undervisningsmetoderna som de tagit ställning till i 
enkäten och framför att tavelgenomgång av läraren med följande individuell räkning är den 
undervisningsmetod som lämpar sig bäst på grund av matematikämnets karaktär. 
 

 

5.3 Resultat av lärarintervjuer 
 
 
I de semistrukturerade intervjuerna deltog två matematiklärare.  Lärare X är undervisande 
lärare för de studieförberedande eleverna som deltar i undersökningen och lärare Y undervisar 
eleverna på det yrkesförberedande programmet i den här undersökningen. Båda lärarna har 
dock erfarenheter av undervisning från båda programtyperna.  
 
Sammanfattning av vad lärare X svarade på intervjufrågorna (bilaga 3) 
 
1.      Vad tycker du om följande undervisningsformer? 
 

     a, Tavelgenomgång av läraren följd av individuell räkning 
     b, Enskild räkning med individuellt stöd 
     c, Arbete i grupp med lärobokens uppgifter 
     d, Arbete i grupp med större problem 
     e, Laborativt arbete 
     f, Projektarbete över ämnesgränserna 
     g, Parvis arbete 
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2.      Vilka av undervisningsformerna a-g använder du dig av? 
 
3.      Vad påverkar ditt val av undervisningsform? 
 
 
1a,    Han anser att det är en bra undervisningsform. Den kräver att läraren är väl förberedd  

     och strukturerad men är beredd att frångå sitt koncept vid elevfrågor och ta upp dessa 
     frågor till diskussion, då det med all säkerhet finns flera elever som har liknande  
     funderingar och detta innebär att den här undervisningsformen blir en bra form av  
     individualisering. Genomgången får inte vara för lång. Det måste tydligt framgå vad som  
     är viktigast i genomgången. 
 

1b,    Denna metod fungerar bra om uppgifterna ligger på den svårighetsnivå som eleverna  
          behärskar. Enskild räkning är ett bra sätt för eleverna att göra framsteg i matematiken. 

 
1c,d,  Måste vara väl förberett från lä raren. Grupperna får inte vara för stora. Rollfördelningen  

      inom gruppen skall vara tydlig annars blir den här undervisningsformen ineffektiv och det riskeras att alla  
      inte blir lika delaktiga i lärandet. Viktigt är också att  
      rejält med tid avsätts när eleverna jobbar med öppna problem i grupp. 

 
1e,     Spännande att genomföra laborationer då och då. Viktigare att använda sig av  

      laborationer på de yrkesförberedande programmen för att motivera dessa elever. 
 

1f,     Skall användas mellan de ämnen där samarbetet faller sig naturligt. 
 

1g,    Fungerar oftast väldigt bra om eleverna jobbar bra ihop. Viktigt är att läraren är observant på hur  
         matematikspråket används av eleverna och stöttar eleverna med det vid behov 

 
2.    Samtliga undervisningsformer används. De mest frekventa är formerna a, b och g. 
       Därefter kommer formerna c, d och e. Minst används f. 
 
3.   Vilket område inom matematiken som behandlas, vilken matematikkurs som undervisas i, vilket  
       gymnasieprogram undervisningen sker på och längden på undervisningspassen. 
      Vid långa undervisningspass måste flera undervisningsformer användas. 
 
 
Sammanfattning av vad lärare Y svarade på intervjufrågorna (bilaga 3) 
 
1.      Vad tycker du om följande undervisningsformer? 
 

     a, Tavelgenomgång av läraren följd av individuell räkning 
     b, Enskild räkning med individuellt stöd 
     c, Arbete i grupp med ́ lärobokens uppgifter 
     d, Arbete i grupp med större problem 
     e, Laborativt arbete 
     f, Projektarbete över ämnesgränserna 
     g, Parvis arbete 
 

2.      Vilka av undervisningsformerna a-g använder du dig av? 
 
3.      Vad påverkar ditt val av undervisningsform 
 
1a, Har gått tillbaka till den här formen mer och mer eftersom den är tidseffektiv och läraren 
      vet vad som är viktigt inom respektive område inom matematiken och kan betona detta vid  
       tavelgenomgången. Genomgångarna får inte vara för långa. 
 
1b,     Detta är ett måste för att eleverna ska kunna befästa sina kunskaper. 
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1c,d,   Anser att det fungerar bättre på de studieförberedande programmen än på de  
           yrkesförberedande. Eftersom eleverna på de studieförberedande programmen har större tålamod med att  
           fullfölja uppgifterna och detta är nödvändigt vid grupparbete med öppna problem, och på dessa program   
           så deltar alla medlemmar i gruppen på ett mera aktivt sätt. 
 
1e,      Har inte använt sig så mycket av den här formen och kan därför inte så mycket om den. Men tror att det   
           kan  vara bra för vissa elever för att kunna förstå vissa moment bättre. 
 
1f,       Han tror inte alls på den här undervisningsformen. Det beror helt på vilka lärare som ska 
           samarbeta hur resultatet kommer att bli och han tror att mycket av det viktiga i  
            kursinnehållet i matematik kan missas. 
 
1g,      Detta är inte helt fel om eleverna jobbar tillsammans med en elev som de trivs med. Då lär  
           eleverna av varandra, oberoende av om de ligger på samma kunskapsnivå eller ej, och de kan bolla idéer   
           samt visa varandra olika lösningsmetoder. 
  
 
2.        Han använder sig främst av metoderna a, b och g. 
 
3.       Den undervisningsform som gör att det blir ordning och reda i gruppen är viktig att hitta.  
          Det är viktigare att välja rätt undervisningsform på det yrkesförberedande programmet än  
          på det studieförberedande. Eleverna på det studieförberedande programmet klarar av alla  
          undervisningsformer.  
 
 
När det gäller undervisningsformen tavelgenomgång av läraren följd av individuell 
problemlösning så ansåg de båda lärarna att formen är bra. Undervisningsformen enskild 
räkning med individuellt stöd får också bra omdöme av lärarna. Lärare Y ansåg att arbete i 
grupp fungerade bättre på de studieförberedande programmen än på de yrkesförberedande 
programmen. Lärare Y har inte använt sig av laborativt arbete som undervisningsmetod i 
matematik i någon större utsträckning och vill därför inte värdera denna metod. När det gäller 
undervisningsformen att arbeta i projekt över ämnesgränserna är han negativt inställd till den. 
Vid parvis arbete är båda lärarna överens om att detta är en bra undervisningsform.  

 
På intervjufrågan om vilka undervisningsformer som lärarna använde sig av så svarade bägge 
lärarna att främst så används tre av de sju metoderna, nämligen, tavelgenomgång av läraren 
följd av individuell problemlösning, enskild räkning med individuellt stöd, parvis arbete.  

 
När det gäller frågan om vad som påverkade respektive lärares undervisningsform så framgår 
att lärare Y tycker det är viktigare att välja rätt undervisningsform på det yrkesförberedande 
programmet. 
 
 
6. Analys och Diskussion 

 
I följande avsnitt kommer resultatet av enkätundersökningarna och intervjuerna att analyseras 
och diskuteras. Resultaten kommer att analyseras utifrån, de aritmetiska medelvärdena, 
procentuella fördelningarna, lärar- och elevkommentarerna på enkätfrågorna samt svaren på 
intervjufrågorna. Huvuddelen av analysen av elevenkäten genomförs genom att studera dels 
de sammanlagda resultaten dels de enskilda resultaten av varje studieinriktning. Vilka är 
likheterna och skillnaderna mellan gymnasieinriktningarna? Lärarenkäterna och de öppna 
lärarintervjuerna analyseras utifrån en jämförelse mellan lärarnas svar och resultaten från 
elevenkäten. Hur överensstämmer lärarnas enkät- och intervjusvar med elevernas enkätsvar? 
Samt hur överensstämmer resultatet med tidigare forskning?  
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Mitt syfte med den här studien var att undersöka hur viktig undervisningsformen är för 
elevernas intresse för matematik, vad eleverna tycker om olika undervisningsformer och se 
om det fanns någon skillnad mellan åsikterna från elever på yrkesförberedande program 
jämfört med elever från studieförberedande program och slutligen titta på överensstämmelsen 
mellan lärares val av undervisningsform och vad deras elever har för åsikter om 
undervisningsformerna i matematik. I min undersökning deltog 16 lärare och 250 elever och 
detta antal borde vara tillräckligt för att kunna generalisera resultatet, dra säkra slutsatser och 
se intressanta samband.  
 
När det gäller elevernas matematikintresse så var det klart högre hos de studieförberedande 
eleverna än hos de yrkesförberedande och detta kan sannolikt bero på att de 
studieförberedande eleverna har bättre kunskaper och högre betyg i matematik från tidigare 
stadier och har därför valt att studera på ett program där matematiken har en större betydelse. 
När man tittar på intresset för matematik och upplevelsen av matematikundervisningen samt 
hur viktig undervisningsformen är för intresset av matematik och jämför dessa tre 
frågeställningar så ser man en intressant skillnad mellan programtyperna. De 
yrkesförberedande eleverna har ett lågt intresse för ämnet men upplever undervisningen bättre 
och betydelsen av undervisningsformen för deras intresse får en ännu högre skattning. 
Resultatet för de studieförberedande eleverna visar en annan bild, nämligen att skattningen av 
deras intresse för matematik är högt och de skattar matematikundervisningen ännu högre men 
de skattar undervisningsformen som minst viktig av dessa tre frågeställningar. Det faktum att 
de yrkesförberedande eleverna skattar undervisningsformens betydelse som viktigast av de tre 
första frågorna i enkäten och att de studieförberedande eleverna gör tvärtom och skattar 
undervisningsformen som minst viktig och att skillnaden i skattning blir så stor som 1,0 
enheter finner jag mycket intressant. Detta kan kanske förklaras genom att de 
studieförberedande elevernas matematikintresse redan är så stort från början att 
undervisningen inte förstärker deras intresse på samma sätt som det gör hos yrkeseleverna. 
Här av kan man dra slutsatsen att lärares val av undervisningsformer är viktigare för de 
yrkesförberedande eleverna.  
 
En annan intressant observation är att eleverna oavsett program gav högst betyg till samma tre 
undervisningsformer och att det var dessa tre undervisningsformer som lärarna också gav 
högst betyg till. Kanske beror detta samband på det faktum att lärarna påverkat eleverna 
genom att till största delen använda sig av dessa tre former och att eleverna här känner igen 
sig bäst medan de övriga undervisningsformerna känns mer främmande. Alternativt kanske 
detta samband skulle kunna tolkas så att lärarna faktiskt väljer den undervisningsform som 
passar eleverna bäst och att detta val sker genom en överenskommelse mellan elever och 
lärare i form av utvärderingar av undervisningen. 

 
Anmärkningsvärt är att så få som 6% av eleverna på de studieförberedande programmen och 
5% av eleverna på de yrkesförberedande programmen svarade att de stött på någon annan 
undervisningsform än de sju former som jag frågade om. Betyder detta att övriga elever i 
undersökningen inte stött på de relativt vanliga metoderna att använda datorstöd i 
undervisningen och internetbaserat matematikläromedel eller har flera av eleverna bara glömt 
bort att nämna dessa undervisningsformer? En intressant observation är att de elever som stött 
på andra undervisningsformer ger dessa relativt höga betyg. Detta faktum kan säkert bero på 
att de elever som stött på andra undervisningsformer haft lärare i matematik som verkligen 
varit engagerade i och trott på den här typen av undervisning eller helt enkelt att dessa 
undervisningsformer passade bra för de här eleverna.  
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Man kan se i frågan om vad som är viktigast för elevernas matematikintresse när det gällde 
betydelsen av läraren jämfört med betydelsen av undervisningsformen att båda 
elevgrupperingarna skattade lärarens betydelse högst samt att yrkeseleverna skattade 
betydelsen av läraren 10 procentenheter högre än eleverna på de studieförberedande 
programmen.  Detta resultat satt i relation till resultatet på frågan om hur viktig 
undervisningsformen är för elevernas intresse av matematik, är intressant eftersom eleverna 
på de yrkesförberedande programmen skattade undervisningsformens betydelse för deras 
intresse som klart högre än vad de studieförberedande eleverna gjorde men sedan skattar 
yrkeseleverna alltså betydelsen av läraren som högre än vad de studieförberedande eleverna 
gör när elevgrupperna ska jämföra lärarens betydelse med undervisningsformen.  
 
Jag ser inte detta resultat som en motsägelse, utan snarare som en bekräftelse på mina tidigare 
slutsatser att eleverna på de yrkesförberedande programmen är i större behov av att läraren 
hittar rätt undervisningsform samt att läraren är väldigt skicklig i sitt yrkesutövande, än vad 
eleverna på de studieförberedande programmen har, eftersom dessa elever redan har ett stort 
intresse för matematikämnet och på så sätt en större inre drivkraft  i sina matematikstudier. 
Man kan alltså också konstatera att det allra viktigaste för elevernas matematikintresse, 
oavsett vilket program de studerar på, inte är undervisningsformen, utan deras 
matematiklärare. Detta faktum är naturligtvis mycket intressant eftersom det ständigt förs 
fram att användandet av olika arbetsformer och nya didaktiska arbetsmetoder krävs för att 
stärka och stimulera elevernas intresse för matematik och därigenom öka deras 
matematikkunskaper. Resultatet i min studie stärker min uppfattning om att den metod som 
varje enskild lärare tycker är bäst och som han/hon känner sig tryggast med också medför att 
undervisningen blir bra och att eleverna därmed blir intresserade av ämnet.  
 
När eleverna rangordnade vad matematik är för dem och alternativen var, räkning med siffror 
i vardagslivet, problemlösning, ett sätt att tänka, och formler, så blev det både skillnader och 
likheter i resultatet mellan de studieförberedande och yrkesförberedande eleverna. Eleverna 
på de yrkesförberedande programmen satte alternativet, räkning med siffror i vardagslivet på 
första plats medan eleverna på det studieförberedande programmet satte detta alternativt lågt. 
På andra plats satte eleverna på de yrkesförberedande programmen alternativet 
problemlösning sedan följde alternativen ett sätt att tänka och sist formler. Eleverna på de 
studieförberedande programmen satte alternativet problemlösning som sitt klart första 
alternativ av vad matematik är för dem, sedan följer i rangordning alternativen, ett sätt att 
tänka, räkning med siffror i vardagslivet och sist alternativet formler. Om man läser 
målbeskrivningarna för respektive kursplan i matematik så ser man att några av de 
återkommande nyckelformuleringarna i matematik A är, Eleven skall kunna: … lösa 
matematiska problem för vardagsliv och vald studieinriktning… tillämpa sina kunskaper i 
vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen… och några av de återkommande 
nyckelformuleringarna i exempelvis kurs D är, Eleven skall kunna: formulera, analysera och 
lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar och vald studieinriktning… använda 
sina kunskaper i tillämpade sammanhang… använda sina kunskaper vid tillämpad 
problemlösning. 
 
Med dessa nyckelformuleringar som bakgrund till elevernas resultat av rangordningen av vad 
matematik är för dem kan man dra slutsatsen att matematikundervisningen har varit relevant 
med avseende på målen i kursplanen, d.v.s. att matematikundervisningen på de 
yrkesförberedande programmen främst syftar till att eleverna skall kunna lösa 
matematikproblem för sina vardags- och yrkesliv och att matematikundervisningen på de 
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studieförberedande programmen syftar till att dessa elever skall fortsätta med vidare studier 
och där komma i kontakt med olika typer av problemlösning. Vidare kan man konstatera att 
eleverna oavsett studieinriktning inte har fastnat i rent formeltänkande i matematik, då de 
placerat alternativet formler lägst i rangordningen.  
 
När det gäller lärarnas enkätsvar och intervjusvar kan tilläggas att undervisningsformen 
tavelgenomgång av läraren med följande individuell räkning fick den klart högsta skattningen. 
Denna skattning överensstämde väl med elevernas skattning av denna undervisningsform, 
eftersom eleverna också placerade den högst. En slutsats av detta är att denna ”traditionella” 
undervisningsform hävdar sig väldigt bra även i dagens skola och att samtliga lärare i 
undersökningen provat de övriga undervisningsformerna men ändå funnit tavelgenomgång av 
läraren med följande individuell räkning som den bästa undervisningsmetoden. Att 
undervisningsmetoden projektarbeten över ämnesgränserna får den klart lägsta skattningen av 
lärarna är naturligtvis anmärkningsvärt med tanke på dagens trend i skolan där mycket fokus 
ligger på ämnesövergripande samarbeten. Detta resultat kan bero på olika faktorer som t.ex. 
att traditionell schemaläggning försvårar detta och att det kan vara svårt att inom de högre 
matematikkurserna(C-E) hitta naturliga ämnesområden att samarbeta med andra ämnen än de 
ämnen där tillämpad matematik används frekvent som i t.ex. fysik. 
 
När det gäller lärarnas uppfattning av hur stor del av eleverna som upplever matematik som 
intressant så blev variationsbredden av svaren väldigt stor (85). En förklaring till detta skulle 
kunna vara att lärarna har huvuddelen av sin undervisning på antingen studieförberedande 
program eller på yrkesförberedande program och eleverna på dessa olika programinriktningar 
visade också stor skillnad i sitt intresse för matematik.  
 
När man jämför resultatet i min undersökning med tidigare forskning, så kan man se att 
eleverna i min studie skattar enskild räkning högre än laborativt arbete, vilket i viss mån 
motsäger Malmers (2002) synpunkter om att undervisningsmetoden enskild läraren är alltför 
abstrakt för eleverna och att mera laborativa inslag i matematikundervisningen därför krävs  
för att konkretisera matematiken. Tilläggas kan att eleverna i min undersökning fått 
varierande undervisningsformer och inte endast arbetat med en enskild metod, vilket också 
Malmer (2002) hävdar är nödvändigt för framgångsrik matematikundervisning.  
 
Malmer (2002) lyfter också fram vikten av att eleverna ska prata matematik både med 
varandra och med läraren. Betydelsen av att eleverna tränas i att tala matematik betonas även 
av lärarna i min undersökning. Jag vill återigen peka på det faktum att eleverna och lärarna i 
den här studien ansåg läraren viktigare än undervisningsformen vilket kan motsäga Löwings 
(2004) synpunkter att valet av arbetssätt är avgörande för om läraren skall lyckas med sin 
undervisning, eller så kan man tolka det som att lärarna i den här studien har valt rätt 
arbetsformer för sina elever.  
 
Jacobssons (2001) synpunkter, att när elever arbetar i grupp, så finns risk att den enskilde 
elevens resultat blir lidande. Detta sammanfaller väl med de två intervjuade lärarnas 
synpunkter på, arbete i grupp, som undervisningsmetod i matematik. Dessa två lärare 
poängterar att om denna arbetsmetod skall fungera bra så måste rollfördelningen inom 
gruppen vara tydlig så att alla gruppmedlemmar är aktiva i lärprocessen och tillägnar så 
mycket kunskap som möjligt.    
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Både lärarna och eleverna i min studie är överens om att läraren har en betydande roll när det 
gäller att påverka elevernas intresse för matematik och detta resultat stärks av Madsen (2002), 
som hävdar att läraren måste ha en framträdande roll i undervisningen och av rapporten Hög 
tid för matematik  (2001), där man skriver att läraren måste undervisa eleverna och inte enbart 
vara reducerad till elevernas handledare. Samtidigt så motsägs mitt resultat, Madsens (2002) 
tes och rapporten Hög tid för matematik (2001) av boken Hållbar utveckling i praktiken 
(2004) där det förespråkas att lärarens roll mer ska likna en handledares. I rapporten Hög tid 
för matematik  (2001) skriver man även att många elever idag har en negativ inställning till 
matematik detta framkommer inte av resultatet på elevenkäten i den här studien. 
 
En tydlig skillnad i resultatet i min undersökning jämfört med vad som hävdas i boken 
Hållbar utveckling i praktiken (2004) är att både elever och lärare i min studie  skattade 
undervisningsformen, projektarbete över ämnesgränserna, lägst, medan boken klart 
förespråkar denna undervisningsmetod och säger att den skall genomsyra hela 
undervisningen. 
 
Slutligen visar min undersökning samma resultat som skolverkets rapport Lusten att lära – 
med fokus på matematik  där man förordar att det absolut viktigaste för elevernas lust att lära 
matematik är deras matematiklärare. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1.  

 
Enkät till matematikstuderande elever på gymnasiet. 
 
 
Vilket program studerar du på?........................................................................................... 
 
Ringa in dina svar mellan 1 och 5, där 1 är det sämsta och 5 det bästa alternativet! 
 
1. Hur intresserad är du av matematikämnet?  1     2     3     4     5 
 
2. Hur upplever du matematikundervisningen?   1     2     3     4     5      
 
3. Hur viktig är undervisningsformen i matematik för ditt      1     2     3     4     5 
    intresse av ämnet?  
 
4. Vad tycker du om följande undervisningsformer? 
 
     a, Tavelgenomgång av läraren med följande individuell räkning 1     2     3     4     5 
 
     b, Enskild räkning med individuellt stöd  1     2     3     4     5 
 
     c, Arbete i grupp med lärobokens uppgifter  1     2     3     4     5 
 
     d, Arbete i grupp med större problem   1     2     3     4     5     
 
     e, Laborativt arbete    1     2     3     4     5 
 
     f, Projektarbeten över ämnesgränserna     1     2     3     4     5 
 
     g, Parvis arbete    1     2     3     4     5 
 
  
5. Har du stött på några andra undervisningsformer i matematik 
    än de som anges i fråga 4?                                                              Ja       Nej      
 
 
   Om du svarat Ja på fråga 5 gå då till fråga 6 och om du svarat Nej på fråga 5 gå då till    
   fråga 7. 
 
6. Vilken/Vilka andra undervisningsformer i matematik har du stött på?  Beskriv dessa och  
     betygsätt dem från 1-5. 
  
....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 
  
 
7. Vad är viktigast för ditt intresse för matematikämnet? Ringa in ditt svar 
 
 a, Läraren    
 
 b, Undervisningsformen     
      
 
 
 
8. Hur beskriver följande påståenden vad matematik är för dig? Rangordna från 1 till 4, där 1  
    är det alternativ som bäst beskriver vad matematik är för dig. 
 
 
 A, Räkning med siffror i vardagslivet  ….. 
 
 B, Problemlösning   ….. 
 

C, Ett sätt att tänka   ….. 
 
D, Formler    ….. 
 
  

Tack för din medverkan! 
 
Anders Sundvall 
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Bilaga 2. 

 

Enkät till lärare i matematik på gymnasiet. 
 
 
1.    Vilket program undervisar du på nu och vilka program har du undervisat på? 
 
        ……………………………………………………………………………………………... 
 
        ……………………………………………………………………………………………... 
 
2.    Betygsätt nedanstående undervisningsmetoder m.a.p. elevernas kunskapsprogression. 
 
 a, Tavelgenomgång av läraren med följande       1   2   3   4   5 
                          individuell räkning 
  
 b, Enskild räkning med individuellt stöd       1   2   3   4   5 
 
 c, Arbete i grupp med lärobokens uppgifter                       1   2   3   4   5 
 
 d, Arbete i grupp med större problem       1   2   3   4   5
  

e, Laborativt arbete        1   2   3   4   5 
 
 f, Projektarbeten över ämnesgränserna        1   2   3   4   5 
 
 g, Parvis arbete        1   2   3   4   5 
 
 
3.    Motivera ditt betyg på fråga 2a. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
4.    Vilka av ovanstående metoder använder du dig av och finns det några ytterligare metoder  

  som du använder dig av?  
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
5.    Hur påverkas ditt val av undervisningsmetod av nedanstående faktorer? 
     
       a, Gymnasieprogram 
          
   b, Olika matematikkurser (A-E) 
 
 c,  Moment inom en och samma kurs 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6.    Vilka andra faktorer än de som nämns i fråga 5 som styr ditt val av undervisningsmetod? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7.    Hur har dina egna lärare påverkat dina val av undervisningsmetoder? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8.    Hur har dina val av undervisningsmetoder förändrats genom åren? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9.    Hur påverkar undervisningsgruppens storlek ditt val av undervisningsmetod? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 10.  Hur stor del av eleverna på gymnasiet upplever matematik som intressant tror du? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
11.   Vilken av nedanstående två faktorer tror du är viktigast för elevernas intresse för 
        matematik? 
 

a, Läraren   
 

b, Undervisningsformen 
 
      Motivera ditt val. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
12.   Vad är matematik för dig? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
13.   Anser du, med tanke på vad matematik är för dig, att en viss typ av undervisning lämpar 
        sig bäst p.g.a. matematikämnets karaktär? I så fall, utveckla detta något. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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Tack för din medverkan! 
Anders Sundvall 
Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till två lärare i matematik. 
 
 

1. Vad tycker du om följande undervisningsformer? 
- a, Tavelgång av läraren med följande individuell räkning 
- b, Enskild räkning med individuellt stöd 
- c, Arbete i grupp med lärobokens uppgifter 
- d, Arbete i grupp med större problem 
- e, Laborativt arbete 
- f, Projektarbeten över ämnesgränserna 
- g, Parvis arbete 

 
 

2. Vilka av undervisningsformerna a-g ovan använder du dig av? 
 
 

3. Vad påverkar ditt val av undervisningsform? 
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Bilaga 4 
 
Missivbrev till eleverna 
 
Jag heter Anders Sundvall och studerar till lärare i matematik och engelska. Jag gör en 
undersökning om gymnasieelevers syn på undervisningsformerna i matematik. Enkäten som 
följer detta brev består av ett antal frågor som handlar om din syn på matematik och 
matematikundervisningen. 
 
Du kommer att vara anonym i undersökningen så ingen kommer att veta vad just du svarat på 
frågorna. Du skall därför inte skriva ditt namn utan endast vilket program du studerar på. 
 
Jag är mycket tacksam för att du tar dig tid att noggrant svara på mina frågor eftersom dina 
åsikter är viktiga för min undersökning. 
 
Tack på förhand för din medverkan. 
 
Anders Sundvall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


