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Lärarlett eller elevaktivt?  

En studie av sex lektioner i ickelinjära funktioner på gymnasiet 

Susanne Tornert 

Sammanfattning 

Matematiklärare brukar ofta ha en förkärlek för katederundervisning. John Hattie (2009) har 

gjort en metastudie över 800 andra metastudier om vilka faktorer som påverkar elevers 

studieprestationer, och han menar att direktundervisning ger bättre resultat än exempelvis 

elevaktiva arbetssätt. Men är direktundervisning och katederundervisning samma sak? Enligt 

Hattie är det inte riktigt samma sak. Det framgår dock inte riktigt vilken typ av elevprestationer 

som egentligen mätts i de undersökningar som Hattie studerat. Men det man kan utläsa ur 

litteraturen är att direktundervisning framför allt är tidseffektiv. Den leder emellertid oftast till 

ytinlärning. Tidseffektiviteten kan förklara matematiklärarnas preferens av just 

katederundervisning.  Matematikkurserna är ofta innehållsmässigt omfattande och kognitivt 

svåra för elever att lära sig. Tidsaspekten har därför stor betydelse. 

För att se om katederundervisning, eller direktundervisning, är bättre för svenska elever på 

gymnasiet idag än vad elevaktiva arbetssätt är har sex grupper studerats. Tre av dessa har fått 

undervisning i form av katederundervisning (eller i en form av direktundervisning), och tre av 

dem har undervisats på ett elevaktivt sätt. Innehållet för lektionerna har varit ickelinjära 

funktioner i Matematik B. Därefter har resultaten av lektionerna analyserats utifrån vilken typ 

av kunskap som eleverna visat upp med avseende på yt- och djupkunskap. Ansatsen är 

fenomenografisk, men analysen är till stor del kvantitativ eftersom inga intervjuer gjorts med 

eleverna.  

Resultatet visar att elevaktiva arbetssätt är att föredra både när det gäller yt- och djupinlärning, 

Eleverna tyckte också bättre om den formen, vilket leder till ökad motivation för lärande. 

Direktundervisning, så som det definieras i Hattie, kan också ge bra resultat, särskilt vad gäller 

ytkunskaper, om alla stegen som Adams och Engelmann definierat följs.  

Nyckelord 

Undervisning, elevaktiva arbetssätt, undersökande arbetssätt, katederundervisning, 

direktundervisning, matematik, gymnasium, ickelinjära funktioner, ytinlärning, djupinlärning.  
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Kapitel 1 Bakgrund 

Inledning 

 

Gymnasieskolan är idag en skolform som i princip alla grundskoleelever ska ta sig igenom. Det 

demokratiska uppdraget är stort. Vi ska skapa goda samhällsmedborgare som har förmågor och 

kunskaper att dels klara sig i samhället, dels kunna påverka och bidra till samhället på ett 

positivt sätt. Uppdraget har i sin ambition att vara heltäckande skapat läroplaner och kursplaner 

som är mycket gedigna. Så gedigna att Marton, Dahlgren, Svensson, Säljö (2005) skriver om en 

kvantitativ överbelastning vilken skapar en pedagogisk paradox. Kunskapskraven är så 

omfattande att man inte hinner med inlärningen. Detta medför att lärare och elever ofta hänfaller 

till ytlig inlärning och ren memorering. Men målet är förståelse. Förståelse tar dock tid att uppnå 

(Marton, Dahlgren, Svensson, Säljö, 2005).  

Men vad är egentligen förståelse? Och vad är egentligen syftet med undervisningen? Det kan 

vara så många saker, som exempelvis att eleverna ska lära sig innebörden av ett definierat 

innehåll. Undervisningen kan också syfta till att lära eleverna att tänka själva, resonera och 

reflektera. Eller att ge eleverna redskap för lärande. Eller att motivera eleverna till att vilja lära. 

Eller att kunna stå för egna åsikter och kunna redogöra för och argumentera för dem. Eller att 

kunna ta eget ansvar. Att allmänt bli bättre samhällsmedborgare. Den svenska läroplanen 

signalerar att allt detta är viktigt. Det gör lärarens roll och uppdrag komplexa.  

Matematiklärare (och även lärare i naturvetenskapliga ämnen) på gymnasiet är en grupp lärare 

som ofta får höra att de är bakåtsträvande och ovilliga till att förändra sina sätt att arbeta med 

undervisning, åtminstone om man lyssnar till rektorer på olika skolor. Lärarna är istället ofta 

mer intresserade av sina ämnen än av läroplansmålen. Det som framför allt kännetecknar 

matematiklärarnas undervisning är katederundervisning, och tillhörande individuellt räknande i 

läroboken. Försök att förändra lärares sätt att undervisa i matematik slutar ofta med att var och 

en snart återgår till de metoder som de alltid har använt. Enligt John Hattie (2009, s. 254) är 

detta kännetecknande för de flesta lärare. Han citerar Cuban (1984) som skriver att lärare bara 

vill bli lämnade ifred för att undervisa på sitt eget sätt. Samtidigt skyller de oengagerade elever 

på allt annat än läraren eller metoden. Trots att man till och med genom lagändringar försöker få 

till stånd förbättringar när det gäller hur lärare ser på undervisning och lärande verkar det som 

om dessa har liten eller ingen effekt.   

Herbert & Stigler (2009) diskuterar i likhet med Hattie att många förändringar som görs i skolan 

för att uppnå bättre resultat i elevprestationer ofta missar målet. De menar att strukturella saker 

som exempelvis minskad klasstorlek endast gör lärare gladare, men om undervisningsmetoden 

fortsätter vara densamma kommer elevernas prestationer knappast att förbättras.    

Utbildningsforskaren John Hattie har i boken Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-

analyses relating to achievement (2009) gjort en metaanalys av sina egna och andra forskares 

metaanalyser av vilka faktorer som påverkar elevers studieresultat. Hattie påtalar i den vikten av 

att skolan och lärarna i skolan ser till evidens när de förespråkar olika åtgärder och metoder för 

lärande. Han tar också upp gruppstorlek som många tror behöver minskas för att eleverna ska 

kunna lära sig mer. Så är inte fallet enligt de studier som gjorts på gruppstorlek och utfall i form 
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av lärande (Hattie J. 2009, s. 254). Inte heller många Rousseau-inspirerade metoder
1
 brukar ge 

förbättrade resultat när det gäller elevers lärande. Hattie (2009, s. 258) citerar Carnine (2000) 

som menade att förkastandet av direktundervisning för att istället övergå till sådana metoder är 

ett klassiskt fall av hur lärarprofessionen påverkas mer av opinion och ideologi än av vetenskap.  

Hattie förespråkar direktundervisning som en välfungerande metod vilket med svenska mått 

mätt är något ovanligt. Detta utgör bakgrunden till denna studie. Men vad lär sig egentligen 

eleverna? Hattie talar just om effektiviteten i direktundervisning, d.v.s. att eleverna lär sig 

kvantitativt mer på kortare tid. Men innebär det att de också förstår bättre? Hur resultaten mätts, 

alltså hur man mätt elevernas kunskap, framgår inte. 

 

Hattie kan uppfattas ha en behavioristisk och positivistisk grund för sin studie. Endast 

studieresultaten utgör mått på elevers framgång och det strukturerade (programmerade) stegvisa 

lärandet förespråkas. Men även formativ bedömning förespråkas, vilket anses kopplas till ett 

sociokulturellt perspektiv på lärandet, eftersom både lärare och elev är gemensamt delaktiga i 

bedömningsförfarandet och är till för att leda eleven vidare till nästa nivå i det som Vygotskij 

kallar den närmaste utvecklingszonen. 

Läroplanen för den svenska gymnasieskolan, Lpf 94, förespråkar istället elevaktiva arbetssätt. 

Det gör också de forskare som utgår från konstruktivistiska eller sociokulturella teorier om 

lärande. Enligt Hattie ska dock elevaktiva arbetssätt vara mindre framgångsrika än 

direktundervisning när det gäller elevers lärande. Detta påstående tycker jag är så intressant att 

det blev upptakten till denna studie. Hur bör egentligen matematikundervisning på gymnasiet se 

ut? På vilket sätt påverkar arbetssättet lärandet hos eleverna? 

Undersökningsområde 

Matematik är ett erkänt svårt ämne, och inom matematiken finns även områden som är svårare 

än andra. Funktioner är ett sådant område. Enligt rapporten Svenska elevers 

matematikkunskaper i TIMSS 2007 är även algebra ett särskilt svårt område för svenska elever. 

Särskilt då man testar funktionsbegreppet kombineras algebra och funktioner så att 

variabelbegreppet (algebra) måste förstås i en ny kontext (funktioner). Detta blir särskilt 

problematiskt för svenska elever. Orsaker till det är, enligt rapporten, att vi i Sverige fokuserar 

för mycket på procedurell förmåga i undervisningen, vilket innebär att eleverna får öva på att 

utföra beräkningar men inte på att lösa problem. Detta orsakar svårigheter när det gäller djupare 

förståelse för matematik. Begrepp blandas och elever kan ha både korrekta och inkorrekta 

strategier och metoder för att lösa uppgifter. Eftersom eleverna i den svenska skolan är alltför 

utelämnade åt sig själva och läroboken befästs inte de korrekta metoderna och begreppen. 

TIMSS-rapporten rekommenderar därför att lärare ska lära sig mer om hur begreppsbildning går 

till, att de ska jobba mer med matematiska diskussioner och att utsätta eleverna för 

dekontextualisering av uppgifterna för att eleverna ska ges möjlighet att urskilja vad som är 

kunskap om de olika lärandeobjekten.  

                                                      

1 Rousseau har inspirerat till pedagodik grundad på barnets mognadsstadier och på frihet att 

upptäcka världen utifrån egna behov. Konstruktivismen med Dewey och Piaget som förespråkare 

kan sägas ha fortsatt i Rousseaus fotspår. 
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En av de svårare kurserna på gymnasiet är Matematik B (50 poäng). Många elever möter här så 

många svårigheter att deras betyg kan sjunka ett helt steg jämfört med Matematik A (100 

poäng). Det är inte helt ovanligt att en stor del av klassen blir underkända. En av anledningarna 

kan vara att Matematik B är den första kurs som faktiskt introducerar helt ny matematik. I 

Matematik A repeteras mycket av det som eleverna tragglat hela grundskolan. Eleverna kan 

därför luta sig mycket på sina tidigare erfarenheter och kunskaper i matematik, medan de måste 

lära sig nya begrepp och metoder i B-kursen, vilket naturligtvis är mer arbetsamt och därmed tar 

mer tid. Att kursen givits hälften av poängen för matematik A brukar därför vara ett stort 

problem, då poängen ofta styr hur mycket tid ämnet får på schemat.  

Kursen är också obligatorisk på det samhällsvetenskapliga och estetiska programmet, program 

som kanske inte lockar de mest matematiskt intresserade eleverna. Detta borde enligt 

diskussionen ovan leda till att eleverna i större grad utsätts för ”effektiv” undervisning, vilket då 

syftar på direktundervisning, eller snarare katederundervisning som handlar mer om direkt 

överförande av lärarens kunskaper till eleverna, och egen räkning i boken. 

Studiens syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien var att få mer kunskap om elevaktiva och lärarledda arbetssätt. Dessutom är 

syftet att undersöka om arbetssättet påverkar utfallet av lärande genom att kvantitativt mäta 

mängden kunskap efter en lektion, men också kvalitativt genom att undersöka elevernas 

kunskaper både på yt- och djupnivå. Detta inom ramen för en lektion i ickelinjära funktioner i 

Matematik B. Syftet preciseras i följande forskningsfrågor: 

 Hur definieras elevaktivt och lärarlett arbetssätt av olika forskare? 

 Finns det en skillnad i ytnivå och djupnivå i elevernas lärande när de undervisas på olika 

sätt?  

 Hur ser eleverna på de båda sätten? Kan ett sätt motivera eleverna att lära mer? 

 Finns det en tendens att ett elevaktivt eller ett lärarlett sätt att undervisa är att föredra, d.v.s. 

leder till mer förståelse hos eleverna, när man undervisar något erkänt svårt och abstrakt 

inom Matematik B, i detta fall ickelinjära funktioner?   

Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 

Fenomenografi 

Denna studie har sitt avstamp i fenomenografin. Fenomenografins utgångspunkt är att fenomen 

i omvärlden kan uppfattas på olika sätt av olika människor i olika situationer. Förståelse för 

fenomenen utvecklas ständigt, varför en absolut komplett och sann bild av ett fenomen inte kan 

uppnås. Endast en empirisk erfarenhet och beskrivning av dessa är möjliga. Detta har sina rötter 

i Immanuel Kants filosofi (Kroksmark, 2007). Även Husserls fenomenologi ligger till grund för 

fenomenografins framväxt. Fenomenografin är alltså en beskrivande ansats, och den beskriver 

hur människor uppfattar fenomen och erfarenheter. 
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Marton & Booth (2008) beskriver fenomenografin som en forskningsansats som ämnar bidra till 

en djupare förståelse av lärande, men också för hur människor förstår sin omvärld som en följd 

av lärande. Samtidigt poängterar de att man inom didaktiska fenomenografiska studier inte 

avser att studera lärandet i sig, utan förutsätter att lärande innebär en kvalitativ förändring av hur 

en person förhåller sig till omvärlden som ett resultat av en erfarenhet, (exempelvis läsning av 

en text, eller en lektion). Kunskapssynen är alltså kvalitativ till skillnad från kvantitativ. 

Forskaren fokuserar på forskningsobjektet, d.v.s. de studerades sätt att erfara denna läsning eller 

lektion. Dessa erfarenheter samlas upp, ofta genom intervjuer, och utgör empirin som beskrivs 

och kategoriseras av forskaren.  

Ett grundantagande för en studie baserad på en fenomenografisk ansats är att det finns ett 

begränsat antal sätt att uppfatta olika företeelser i omvärlden. De olika uppfattningarna kan 

utgöra variationer på samma tema, vilket forskaren försöker finna ut och kategorisera. Dessa 

kategorier analyseras för att se hur empirin kan kopplas samman med den eller de teorier som 

utgjort grund för studien. Uppfattningar som begrepp definieras av Dahlgren & Johansson 

(Fejes & Thornberg, 2009) som ett sätt att förstå något, eller ett sätt att erfara något. Den 

samlade uppsättningen av uppfattningar bildar ett utfallsrum för företeelsen som studeras. 

Utfallsrummen kan bli helt olika om urvalet eller kontexten ändras. Kategoriseringen är därför 

bunden till både urval och kontext.    

De variationer av hur innehållet för lektionerna har uppfattats av eleverna bildar två utfallsrum. 

Det ena utfallsrummet syftar till att redogöra för elevernas uppfattningar om lektionen i sig, och 

det andra för att redogöra för hur de tolkat lektionens innehåll genom att visa tecken på lärande 

av någon form. 

Kunskapssyn 

Kunskapssynen som ligger till grund för den här studien fenomenografisk och 

variationsteorietisk. Enligt Dahlgren & Johansson (Fejes & Thornberg, 2009) har 

fenomenografin utvecklats till en teori om undervisning genom variationsteorin. 

Variationsteorin beskriver hur ökad förståelse för ett fenomen kan uppnås genom att man 

varierar olika aspekter av fenomenet. Carlgren och Marton (2001) menar att teorin 

förutsätter att det finns ett lärandeobjekt, d.v.s. något som är möjligt att lära. För att förstå 

objektet eller erövra förmågan måste den lärande kunna urskilja de aspekter av objektet 

som är kritiska eller centrala. Teorin kan beskrivas genom ett exempel. För att en person 

ska kunna uppfatta essensen i ett fenomen, exempelvis vad som är en kvadrat, bör personen 

utsättas för flera kvadrater av olika färg och storlek. Formen hålls då invariant, men färg 

eller storlek varierar. Personen behöver också jämföra kvadraten med andra former, såsom 

rektangeln, romben och parallellogrammet. Då kan exempelvis storlek och färg hållas 

invariant medan formen förändras. På detta sätt kan den lärande till slut förstå vad en 

kvadrat är (och vad den inte är).  

I TIMMS (2007), som också vilar på fenomenografisk och variationsteoretisk grund, 

beskrivs inlärning enligt detta perspektiv. Eleverna behöver erfara matematiska begrepp 

och procedurer (fenomenen) på flera olika sätt för att få djupare förståelse för dem. En 

djupare förståelse kräver att två processer genomgåtts, teorirevision och det som Per-Olof 

Bentley kallar ”redescription” (TIMSS, 2007, s. 12) .  

Teorirevision handlar om att eleven i mötet med fenomenet skapar en grov uppfattning av 

det (en teori om fenomenet skapas). Därefter förfinas uppfattningen med varje exponering 
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som eleven utsätts för (teorin revideras). Redescription handlar om att eleven genom 

högfrekvent exponering av fenomenet till slut kan lagra sin bearbetade uppfattning om 

fenomenet i långtidsminnet. Djupare förståelse handlar om att eleven har tillägnat sig så 

mycket kunskap om fenomenets olika attribut att denne kan relatera fenomenet till andra 

begrepp och procedurer. Att ha förstått innebär att eleven kan applicera begrepp och 

metoder i rätt sammanhang. 

Skillnader mellan denna studie och studie baserad på en 

fenomenografisk metod 

Det som skiljer denna studie från en renodlat fenomenografisk sådan är bristen på analys av 

eleverna sätt att tänka och beskriva det de upplevt. Syftet har istället varit att se om 

undervisningsmetoden kan påverka elevernas lärande i någon riktning. Studien är mer 

kvantitativ än vad en fenomenografisk studie bör vara. Orsaken till detta är att kunna jämföra 

resultatet med Hatties (2009) kvantitativa resultat. Hans forskning baserades enbart på 

kvantitativa studier, med en kunskapssyn som också kan anses vara behavioristisk och 

kvantitativ.  

Min analys av uppvisade kunskaper är dock mer kvalitativ eftersom jag söker efter tecken på yt- 

och djupinriktat lärande, d.v.s. variationer i elevers sätt att förstå eller erfara den undervisning 

de fått. Analysen av resultatet är sedan enbart kvantitativ. Övergången till en kvantitativ analys 

gör att jag också använt mig av metoder och begrepp från Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud (2009) utifrån att denna studie kan anses vara en form av fältexperiment enligt deras 

beskrivning av empiriska experiment.  

Kapitel 3 Tidigare forskning 

För att hitta forskning gjord på området matematik och undervisningsmetod har jag sökt i 

Google Scholar, ERIC och Libris med sökord såsom matematik, gymnasium, elevaktiv, 

undersökande, katederundervisning, direktundervisning, design experiment, design research, 

learning study. I ERIC har jag också sökt på teaching methods, mathematics och secondary 

school. Den forskning som jag hittat har mestadels varit på C-nivå, och har rört antingen ITIS-

projektet eller annan utprovning av metoder att undervisa med IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) eller IST (interaktiva skrivtavlor) som hjälpmedel i undervisningen. Jag 

har dock hittat en del litteratur via referenslistor i dessa rapporter eller uppsatser. Exempel på 

detta är Susanne Nordgrens (2003) magisteruppsats Elevaktiva arbetssätt och delaktighet i 

skolan – En studie om hur elevernas delaktighet kommer till uttryckt i skolan och om elevernas 

egna åsikter om sin delaktighet i två olika ITiS-projekt. Ett annat är Malin Erlandssons (2005) 

examensarbete En studie om flexibelt lärande på en gymnasieskola.  

Jag har hittat en studie som varit lik den jag själv genomför, Upplevelsebaserat lärande 

eller traditionell katederundervisning. En jämförande studie av undervisning i två 

gymnasieklasser. Den är ett examensarbete skrivet av Fredrik Ekstedt och Maria Kristiansson 

(2008), examinerade vid Göteborgs universitet. De jämförde två klasser på gymnasiet där den 

ena klassen fick traditionell katederundervisning om riksdag och regering. Den andra klassen 

fick en upplevelsebaserad lektion byggd på ett rollspel om riksdagen.  Fredrik undervisade sina 
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egna klasser och Maria agerade observatör. Både förtest och eftertest gjordes, samt intervjuer i 

form av fokusgrupper. Resultatet blev att gruppen som undervisats med katederundervisning 

fick bättre resultat på eftertestet än gruppen som varit med om ett rollspel. Eleverna som fått 

katederundervisning tyckte dock att lektionen varit traditionell och tråkig, men att den fyller sitt 

syfte för att förbereda dem inför skriftliga prov. Eleverna i den andra gruppen såg inte rollspelet 

som en lärandesituation, och den fick mest en socialiserande och engagerande betydelse för 

klassen.  

 

Jag har också läst en del forskning som angränsat till mitt område. Exempel på detta är 

Matematikdidaktiken i Sverige – en lägesbeskrivning av forskningen och utvecklingsarbetet 

(2003), skriven av Ole Björkqvist för NCM, nationellt centrum för matematik. Han skriver om 

matematik som ett erkänt svårt skolämne i behov av mer forskning för att hitta didaktiska 

metoder som fungerar.  

 

Marton & Ling (2007) och Herbert & Siegler (1999) kopplar både till ämnet matematik och 

talar om vikten av att hitta bättre undervisningsmetoder för att elevprestationerna ska höjas. De 

problematiserar vad som är en bra undervisningsmetod. Metoden i sig är inte en garanti för att 

undervisningen blir kvalitativ. Deras fokus läggs dock mer på hur lärare kan arbeta för att de ska 

kunna hitta bättre undervisningsmetoder, än på undervisningsmetoderna i sig.  

 

Den forskning som ligger till grund för den här studien är därför Hatties (2009), Scherps (2001), 

Österlinds (2006), Carlgren & Martons (2007) och Skinners (2007).  För definition av 

kunskaper i matematik har jag valt OECD/PISA (2003), Skolverkets betygskriterier och 

Björklund Boistrup (2010), men även TIMSS (2007). För metodval är också Marton & Lings 

(2007) och Herbert & Sieglers (1999) forskning en utgångspunkt. Dessa redovisas under 

rubriken Centrala begrepp. 

 

Centrala begrepp 

Som Knud Illeris skriver i sin bok Lärande (2007) finns det inget automatiskt samband mellan 

lärande och undervisning. Lärandet är en komplex process som kan definieras på olika sätt. 

Inom behaviorismen sätts fokus på att studera det observerbara beteendet vilket mest kopplas 

ihop med den fenomenologiska och innehållsliga aspekten av lärandet. Konstruktivismen med 

Dewey och Piaget som huvudsakliga förespråkare lade fokus på det som sker inuti individen. 

Socialkonstruktivismen med Vygotskij som förgrundsfigur betonade lärprocessen som ett 

samspel med andra. Variationsteoretiska tankegångar handlar istället om att lärandet är en 

kvalitativ förändring i hur man uppfattar fenomen sin omvärld.  

Den forskning som ligger till grund för denna studie har betonat kopplingen mellan elevaktiva 

arbetssätt och konstruktivism, och direktundervisning har kopplats till behaviorism.  Men även 

ett sociokulturellt perspektiv kan läggas på det elevaktiva arbetssättet, eftersom det oftast sker i 

grupp. Det man kan se är också att det konstruktivistiska perspektivet ofta blandas med det 

sociokulturella när elevaktiva arbetssätt används i klassrummet. Detta kan kanske bero på att det 

utgör grunden för gymnasieskolans läroplan, och därför genomsyrar klassrumsarbetet till viss 

del.  
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Detta avsnitt tar upp de tre lärteorier som ännu inte beskrivits, samt forskning på området som 

också utgör grund för de centrala begrepp som kommer att användas. Dessa begrepp är 

elevaktivt arbetssätt, katederundervisning, direktundervisning, yt- och djupinriktning och 

matematisk kompetens. Till detta kommer en redovisning av tre praxisnära forskningsmetoder 

som jag valde mellan för att kunna genomföra experimenten i denna studie. 

Konstruktivism 

Konstruktivismen med Dewey och Piaget som två förgrundsfigurer utgår ifrån grundantagandet 

att det är eleven som själv skapar sin kunskap och förståelse. Kunskap ses alltså som inre 

mentala konstruktioner (scheman) som barnet själv arbetar fram. Undervisning kan ses som ett 

slags sokratisk majevtik, förlossningskonst, där läraren handleder eleven fram till upptäckter 

som leder till kunskapande (adaption). Eleven måste utsättas för en ojämvikt i sin mentala 

balans, vilken återställs genom eget arbete, under vilket en assimilation av nya erfarenheter kan 

ske, samt om det behövs, även en omorganisering (ackommodation) av elevens befintliga inre 

scheman (Piaget, 2007). Enligt Österlind (2006) är denna typ av undervisning undersökande till 

sin natur eftersom eleven själv måste erövra det nya, genom att integrera det nya med det som 

eleven redan visste eller kunde. 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet kallas också för det kulturhistoriska perspektivet eftersom det 

utgår ifrån att människan, till skillnad från djuren, kännetecknas av en kulturskapande förmåga 

och utvecklas i samspel med kulturutvecklingen. Vi deltar i olika verksamheter och använder 

olika typer av redskap och i detta samspel både tillägnar vi oss kulturen som vi ingår i samtidigt 

som vi påverkar den. Vygotskij (2007) beskriver verksamheten lärande som något som sker i 

samspelet mellan en person som är kunnig och en eller flera som är mindre kunniga. Lärandet 

sker optimalt när kunskapsinnehållet eller förmågan som ska utvecklas ligger i den närmaste 

utvecklingszonen, d.v.s. mellan den, för individen, lägsta och den högsta tröskeln för inlärning. 

Dessa trösklar bestäms av vilken utvecklingsnivå barnet nått. Själva lärandet sker genom 

imitation, varför det alltid behöver ske i samspel och gärna i grupp. Vygotskij hade sett att barn 

lär sig mer och klarar svårare uppgifter och problem i samarbete med jämnåriga än på egen 

hand. Han ansåg att det var viktigt att skolbarn utvecklade sin förståelse av vetenskapliga 

begrepp på detta sätt, eftersom han såg dessa begrepp som ”äkta” och ”sanna”. (Vygotskij, 

2007, s. 251). 

Det kulturhistoriska perspektivet  och det arbetssätt som Vygotskij står för är så önskvärt i det 

svenska samhället att det är inskrivet i läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94: 

Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att 

inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer 

vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. Inom gymnasiesärskolan och särvux ska 

eleverna tillägna sig ett alltmer undersökande sätt att tänka och arbeta. 

Genom studierna ska eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Förändringar 

i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet 

ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Eleverna ska i skolan få 
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utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både 

självständigt och tillsammans med andra. 

[…] 

Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan 

olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras 

kompetens. Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och 

arbetsorganisation. (Lpf 94, s. 5) 

 

Här understryks vikten av samhällsmedborgare med både informationskompetens, vilket 

innebär en förmåga att kunna söka, tillgodogöra sig och använda sig av information på ett 

konstruktivt sätt, och en generell förmåga att lösa problem. Båda kompetenserna utvecklas 

enligt litteraturen genom undersökande arbetssätt (Österlind, 2006). 

Behaviorism 

Behaviorismen är en gren inom psykologin som när det gäller lärande främst kopplas ihop 

med B.F. Skinner.  Den utgår ifrån Ivan Pavlovs experiment med hundar och barn, men 

grundades av John B. Watson. Den första pedagogiska teorin grundad på behaviorism 

framfördes av Edward Lee Thorndike, som ansåg att lärande sker genom trial-and-error. 

Han formulerade effektlagen som innebär att när man prövar sig fram och uppnår 

tillfredsställande resultat, då upprepar man det som är tillfredsställande, och därmed 

förstärks lärandet. På samma sätt försvagas lärandet om effekten av försöken är 

otillfredsställande eller uteblir (Illeris, 2007). Härifrån kommer idén om att repetition är 

inlärningens moder (Scherp, 2001, s. 22).    

Skinner fortsatte i Thorndikes fotspår och gav upphov till teorier om att effektivt lärande 

sker genom tillrättalagda (programmerade) serier av operant betingning vilket leder till att 

den lärande direkt eller snabbare kan lära ett lärobjekt eller en förmåga (Skinner, 2007). 

Thorndikes effektlag syns här i form av de olika typer av förstärkningar eller bestraffningar 

som ska påverka följderna av ett beteende så att eleven hamnar rätt och får känna 

tillfredsställelse, vilket leder till lärande.  

Behaviorismen utgår ifrån en empirisk idétradition, d.v.s. den säger ingenting om hur 

lärandet sker inuti eleven, utan ser bara på effekterna av lärandesituationen i form av den 

lärandes observerbara beteenden (Säljö, 2008).
2
 Kunskap är alltså det av läraren eller 

samhället definierade önskvärda beteendet hos en individ.  

Elevaktivt arbetssätt 
 

En av svårigheterna med att definiera elevaktiva arbetssätt är att lärare, forskare och andra 

ser på begreppet på lite olika sätt. Här presenteras tankar och definitioner framförda av 

Hans-Åke Scherp (2001), John Hattie (2009), Karolina Österlind (2006) samt Carlgren & 

Marton (2007). 

                                                      
2
 Idag har behaviorismen ganska dåligt rykte inom didaktik och pedagogik, men lever kvar inom 

fenomenologin och inom forskning kring kognitiv beteendeterapi.  
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Scherp om elevaktiva arbetssätt 

Hans-Åke Scherp har tillsammans med 150 lärare, skolledare och forskare arbetat i ett 

nätverk för att bygga upp kunskap om elevansvar och elevaktiva arbetssätt. Inom nätverket 

har man både försökt definiera hur lärare, skolledare och forskare förstår begreppen och 

undersökt hur man tillämpar dem, samt försökt dra slutsatser. Hans rapport Elevaktiva 

arbetssätt (2001) belyser olika sätt att definiera förståelse och tillämpning av arbetssättet 

inom svensk skola.  

Elevaktiva arbetssätt bygger, enligt Scherp, på gestaltteoretiska och konstruktivistiska 

teorier om lärande. Den inre obalansen är grunden för sökandet och tillägnandet av ny 

kunskap. Därför menar Scherp att eleverna bör inkluderas även när man definierar vad som 

ska läras och hur det ska läras och utvärderas. Man måste ofta lämna skolans 

ämnesindelning för att istället jobba med projekt eller arbeta tematiskt, d.v.s. mer holistiskt. 

Läraren utsätter eleverna för utmanande situationer som skapar den inre obalansen. Läraren 

får sedan en handledande roll, med i huvudsak två uppgifter: att aktivt hjälpa eleverna att 

knyta an till egna erfarenheter och egna frågor samt att hjälpa dem i 

problemlösningsarbetet så att de fördjupar och breddar sin förståelse av det som ska läras. 

Eleverna ska i mindre grupper utveckla förmågor som att upptäcka mönster och se 

sammanhang, sovra i och problematisera information. Därefter utvärderas både lärandet 

och lärandeprocessen gemensamt. Det man lär ska vara meningsfullt för individen. Det är 

det utmanande mötet som är grunden för lärande.  

Hattie om elevaktiva arbetssätt 

Hattie (2009) beskriver elevaktiva arbetssätt som problembaserat lärande, 

problemlösningsorienterad undervisning och grupparbete. Hans undersökning baseras på 

en metaanalys av drygt 800 andra, enbart empiriska, kvantitativa och statistiska, 

metastudier på området lärande. I studien rangordnar han 138 olika aspekter som är av 

betydelse för elevers prestationer i skolan. Resultatet redovisas i form av ett statistiskt 

framtaget nyckeltal mellan minus 0,2 och plus 1,2. Nyckeltalet 0,4 anger ett genomsnitt, 

eller en gräns för att det undersökta området ska uppfattas som något som ger positiv effekt 

på elevers prestationer.  

Problembaserat lärande involverar ofta en öppen, verklighetsnära frågeställning där 

eleverna i mindre grupper genom experiment och/eller undersökningar analyserar och 

resonerar sig fram till kunskap. Läraren agerar handledare, och ny information söks av 

eleverna själva. Denna form av undervisning leder, enligt Hattie, framför allt till utvecklade 

förmågor såsom att tänka kritiskt, att arbeta experimentellt och att kunna applicera 

kunskaperna. Innehållsmässigt leder det dock inte till mera ackumulerade faktakunskaper. 

Elever, som arbetar problembaserat, minns dock det som de lärt sig bättre än elever som 

fått traditionell (faktaorienterad) undervisning. Metoden får olika resultat i olika ämnen, 

biologi nämns som ett ämne där den fungerar väl, medan den i kemi var olämplig. 

Dessutom fungerar den sämre på högre stadier, såsom på gymnasiet. Nyckeltalet var 0,15 

för denna form av undervisning, vilket ligger under ganska långt under gränsen för positiv 

effekt på elevernas studieresultat. Hattie påpekar dock att metoden riktar in sig på djupare 

förståelse för kunskapsobjektet, vilket kan ge en negativ effekt på ytliga utantillkunskaper.  



 

 12 

Problemlösande undervisning är närliggande, men fokuserar ännu mer på heuristisk 

metod
3
. Pólyas problemlösningsmetod ligger ofta till grund, och matematik är det ämne 

som mest främjas av arbetssättet. Naturvetenskapliga ämnen gynnas inte i lika hög grad. 

Nyckeltalet var 0,61, d.v.s. metoden har en positiv effekt på elevprestationerna. 

Hattie jämför också studier om utfallet av individuellt arbete och samarbete, samt utfallet 

av tävlingsinriktat arbete jämfört med samarbete och individuellt arbete. Resultatet visar att 

samarbete är effektivt för lärandet, särskilt när man inför något nytt och man vill uppnå 

djupare förståelse (nyckeltal 0,59). Elever i alla åldrar, men mer ju högre upp i åldrarna 

man kommer, drar fördel av arbete i mindre grupper. Den sociala faktorn blir viktigare med 

åren, och eleverna är mer mottagliga för att ta emot instruktioner, rättelser och förklaringar 

från kamrater eller jämlikar än från lärare. En studie (Hall, 1988) visar dock att metoden att 

arbeta i mindre grupper passar bättre för läsning än för matematik. Tävlingsmomentet ger 

också bättre resultat än individuellt arbete om man erbjuds påtagliga belöningar, men har 

som metod ingen större påverkan på elevernas prestationer. 

Österlind om elevaktiva arbetssätt 

Österlind (2006) kallar elevaktivt arbetssätt undersökande. Hon utgår från ett 

konstruktivistiskt perspektiv på lärande. I sin metastudie utgick hon ifrån två tidigare 

studier av två klasser som arbetat med miljöfrågor. I det ena fallet fick eleverna i mindre 

grupper söka information om ett förbestämt innehåll i olika källor, medan eleverna i det 

andra fallet arbetade växelvis med praktiska aktiviteter och teoretisk lärarledd genomgång, 

även här i mindre grupper. Läraren var i båda fallen mer handledare än 

kunskapsförmedlare.  

I studien har hon också kopplat ihop det undersökande arbetssättet med ämnesövergripande 

lärandesituationer. Hon skriver att det undersökande och ämnesövergripande arbetssättet 

har som fokus att lära och motivera eleverna att lära. Det livslånga lärandet är en del av 

läroplansmålen och om eleverna själva lär sig att inhämta kunskap har vi uppnått ett mål av 

vikt för samhället, nämligen att få medborgare som kan tänka själva och fatta genomtänkta 

beslut.  

Carlgren och Marton om elevaktiva arbetssätt 

Carlgren & Marton (2007) har i boken Lärare av imorgon undersökt och sammanställt 

egen och andras forskning i syfte att utröna hur framtidens lärare och forskning kommer att 

se ut. De utgår i sin egen forskning från ett fenomenografiskt perspektiv och 

variationsteorin. Bland annat som angår lärande och undervisning tar de också upp 

elevaktiva arbetssätt. De har sett att denna metod oftast förekommer i sammanhang där det 

råder en horisontell relation mellan lärare och elev, d.v.s. där relationen är mer demokratisk 

och vänskaplig än i en hierarkisk sådan. Fördelen med metoden är att man kan hålla ihop 

klassen trots att den är kunskapsmässigt heterogen, och man kan dra nytta av att eleverna 

kan bidra med olika perspektiv och varierande sätt att förklara fenomen. Svårigheten är 

dels att hitta rätt nivå på uppgiften dels att finna en så engagerande sådan att den leder till 

aktivt samarbete och till en fördjupad förståelse. 

                                                      

3 Nationalencyklopedins definition av heuristisk metod: en sokratisk metod, undervisningsmetod där 

eleven stimuleras att genom av läraren ställda frågor självständigt nå fram till kunskap och insikt.  
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Definition av elevaktiva arbetssätt 

Sammanfattningsvis kan man kortfattat definiera elevaktivt arbetssätt enligt följande 

kriterier: 

 Utgår oftast ifrån en konstruktivistisk grundsyn på kunskap och lärande. Individen 

konstruerar sin kunskap i mötet med omvärlden. När det mötet utmanar eller orsakar en 

konflikt i individens föreställningsvärld väcks lusten att förstå, förklara eller erövra något 

som kan hjälpa individen att hantera något som upplevs som viktigt.  

 Problemlösning är en central aspekt i arbetet. 

 Arbetet utgår från elevernas egna erfarenheter eller frågor. 

 Arbetet är undersökande och experimenterande. 

 Arbetet utförs i mindre grupper som aktivt bearbetar, diskuterar och processar det man 

arbetar med. Detta återspeglar såväl ett sociokulturellt som ett variationsteoretiskt 

perspektiv på lärandet. 

 Ny information söks av eleverna själva. 

 Läraren är en aktiv handledare som utmanar eleverna och väcker elevernas egna frågor och 

erfarenheter till liv. Läraren kan också informera och ibland undervisa om vissa delar om 

det krävs för att leda eleverna vidare i rätt riktning. (Se vidare om lotsning nedan). 

 Arbetet kan med fördel involvera eleverna i val av ämnesinnehåll, planering, genomförande 

och utvärdering. 

 Arbetet är ofta ämnesövergripande. 

Direktundervisning  
 

Direktundervisning eller katederundervisning kan också definieras på olika sätt. Intressant 

är att många talar om katederundervisning utan att egentligen definiera vad det är. Ändå är 

det den form som de flesta av oss tror oss känna till. Carlgren & Marton (2007), Skinner 

(2007) och Hattie (2009) beskriver metoden på följande sätt. 

Carlgren och Marton om direktundervisning 

Direktundervisning kallas också i folkmun katederundervisning. Carlgren och Marton 

(2007) kallar undervisningssituationer där katederundervisning pågår för det traditionella 

klassrummet. Begreppet direktundervisning betyder just det att man utan omvägar lär ut 

något. Eleven behöver inte själv undersöka, experimentera eller på annat sätt induktivt lära. 

Läraren har ett deduktivt förhållningssätt, d.v.s. han eller hon förmedlar vad eleverna ska 

kunna, fastställer ramarna för undervisningssituationen och leder aktiviteterna i 

klassrummet. Ofta sker undervisningen via föreläsning och förbestämda individuella 

övningar, under vilka läraren går runt och hjälper elever som behöver hjälp. 

Undervisningsformen är vanligare i klassrum där det råder en hierarkisk relation mellan 

lärare och elever.   

Kritiken mot denna form av undervisning handlar, enligt Carlgren och Marton (2007), 

mycket om att metoden är för mekanisk och att den bygger på idén om en homogen 

elevgrupp som kan ta sig igenom en kurs på samma tid (vilket oftast är orealistiskt). 

Dessutom anses eleverna bli relativt passiva mottagare och utantillkunskap (ytinlärning) 

främjas. Denna typ av kunskap är ofta kortlivad. 
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Skinner om direktundervisning 

 

Undervisning ska enligt Skinner (2007) utformas genom att först definiera slutbeteendet, 

eller vad eleven ska kunna göra som ett resultat av undervisningen. Därefter arrangeras 

lektionen i väl genomtänkta sekvenser, där den första är av vikt för att motivera eleven 

vidare till nästa. Sekvenserna ligger på en allt högre svårighetsgrad, och eleven får gå 

vidare till nästa efter att ha uppvisat önskvärd respons.  

Eleven ska vägledas av läraren eller ett program till slutbeteendet via imitation, 

förstärkning och prompter.
4
 Det är, enligt Skinner, avgörande att eleven får förstärkningen i 

direkt anslutning till sin respons.  

Skinner skriver också att undervisningsteknologin är till för dem som inte är 

undervisningsresistenta, d.v.s. de lärare och elever som inte har en medfödd (?) talang att 

lära ut eller lära sig saker oavsett metod, lärare eller läromedel (s. 101). Han ser också en 

svaghet i direktundervisning då elever ska lära sig produktivt tänkande. Elever som lär sig 

ett antal typproblem i matematik och metoder att lösa dessa tycks lösa nya problem utan att 

tänka. De kommer därför inte vidare när de står inför en ny typ av problem, eller problem 

som kräver en lösning i flera steg (s. 111-113).  

Carlgren & Marton (2007) räknar undervisningsteknologins glansperiod under 60- och 70-

talet som en tid av ”avprofessionalisering” av läraryrket, eftersom teknologin skulle 

medföra att vem som helst skulle kunna vara lärare. 

Hattie om skillnaden mellan direktundervisning och 

katederundervisning 

 

Hattie (2009) skriver att han alltid möter högskolestudenter som indoktrinerats med att 

konstruktivism är bra, och direktundervisning är dålig. Han menar dock att det är skillnad 

på en lärare som enbart står och föreläser/överför sin kunskap till eleverna, vilket då kallas 

katederundervisning, och en lärare som arbetar med metoden direktundervisning såsom 

den skisserats av Adams och Engelman (1996). 

Enligt Adams och Engelman involverar direktundervisning sju steg (Hattie, 2009, s. 204-

206): 

1) Definiera syftet med lektionen. Vad ska eleverna kunna, förstå eller tycka som ett 

resultat av undervisningen? 

2) Enligt vilka kriterier mäts elevernas prestationer? Eleverna ska informeras om 

dessa, och de ska också veta hur och när de ska testas på lektionens innehåll. 

3) Sedan inleds lektionen med något som ska fånga elevernas intresse så att de kan 

fokusera på lektionen och på syftet med den. 

4) Innehållet i lektionen bör ha med någon form av input, förebilder och kontroll att 

eleverna har förstått. Input kan ges via föreläsning, film, bilder etc. Förebilder 

handlar om att visa eleverna med exempel vad som förväntas av dem. Kritiska 

aspekter ska förklaras genom att man exempelvis inför relevanta begrepp, 

                                                      

4 Prompter: när en önskvärd respons från eleven frigörs av ett mindre stimuli, såsom att läraren 

endast uttalar första bokstaven i ett svar . Skinner B.F. (2007), kapitel 10. 
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kategoriserar och att man jämför olika exempel av hur slutprestationen kan se ut. 

Innan eleverna får öva ska kontroll av förståelse genomföras. Läraren går igenom 

begrepp eller förmåga tills alla förstått vad som eftersträvas och på vilket sätt. 

5) Eleverna ska nu öva under uppsikt av läraren, som går runt och ger konstruktiv 

feedback på elevernas prestation. 

6) Lektionen ska sedan avslutas på ett sätt som knyter ihop säcken för eleverna. De 

ska få ihop hela bilden, kunskaper ska befästas, oklarheter redas ut och det som är 

viktigast ska förstärkas så att eleverna fortsätter att använda sig av den nya 

kunskapen. 

7) Nu följer elevernas självständiga arbete, vilket kan ske som hemuppgift eller som 

grupparbete (eller individuellt arbete) i klassrummet. De ska få möjlighet att öva 

sig på det nya de lärt i en annan kontext. Dekontextualisering är viktigt för att 

kunskapen inte ska stanna inom ett snävt område, utan kunna tillämpas i nya 

sammanhang. Detta är det steg som förespråkare för direktundervisning ser som 

centralt. Missar man detta steg kan eleverna inte tillämpa sina kunskaper, vilket i 

sammanhanget måste räknas som att djupare förståelse uteblir. 

 

När Hattie jämfört olika undervisningsmetoder ger direktundervisning bland de bästa 

resultaten i elevers lärande, särskilt inom språk, läsning och undervisning för elever i behov 

av särskilt stöd. Nyckeltalet är 0,59, men ger så högt som 1,00 när man jämför med andra 

metoder. Även för matematik är effekten positiv (0,50). Särskilt framhålls effektiviteten i 

undervisningen; lärare hinner undervisa och eleverna hinner lära kvantitativt mer på mindre 

tid.   

 

Jämförelse av direktundervisning, katederundervisning och 

elevaktiva arbetssätt 

Kopplingen är tydlig mellan Skinners undervisningsmetod och Adams och Engelmans 

definition av direktundervisning.
5
 Förenklat skulle man kunna definiera 

katederundervisning som en överföring av lärarens kunskap till eleverna, där läraren via 

föreläsning och dialog med hela klassen leder eleverna fram till målet för lektionen. 

Eleverna förväntas sedan arbeta enskilt med övningar. De får vid behov hjälp av varandra 

och av läraren.  

Det som skiljer katederundervisning från direktundervisning är framför allt arbetet med 

formativ bedömning som kännetecknar direktundervisning.
6
 Dekontextualiseringen som 

ses som central för direktundervisning kan också utgöra en skillnad mellan 

direktundervisning och katederundervisning. Detta lyftes även i TIMSS (2007) som något 

som behöver utvecklas i svensk undervisning. 

                                                      
5 Metoden tillämpas också inom genrepedagogik med stor framgång.  
6 Formativ bedömning handlar om att initialt tydliggöra målet för undervisningen, och att under 

hela arbetsprocessen vägleda eleverna mot en större förståelse för vilket slutresultat som 

förväntas av dem och regelbundet återkoppla var de ligger i förhållande till det målet. Forskning 

har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande. Se exempelvis Skolverkets hemsida: 

http://www.skolverket.se/sb/d/3726.  

http://www.skolverket.se/sb/d/3726
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Skillnaden mellan elevaktiva arbetssätt och direktundervisning är främst lärarens och 

elevernas roller. I det elevaktiva lärandet är läraren handledare och eleverna arbetar 

självständigt, ofta i grupp, och de arbetar induktivt. I direktundervisning är läraren 

förmedlare och eleven bearbetar individuellt den input som läraren förmedlar och arbetar 

därmed deduktivt. 

Yt- och djupinriktning i lärandet 

Frågan om vad elever lär sig är viktig i sammanhanget. Utan något att lära är det svårt att 

tala om lärande. Men man kan lära sig ett kunskapsobjekt på olika sätt.  

Marton, Dahlgren, Svensson, Säljö (2005) var med och lade grunden till det som kom att 

kallas fenomenografisk forskning genom den studie som de avhandlar i boken Inlärning 

och omvärldsuppfattning från 1977. Där utgår de från sin tidigare forskning och bygger 

vidare på den. De behandlar kvalitativa skillnader som de funnit i studenters inlärning, 

vilka kategoriseras som yt- eller djupinriktad, och atomistiskt eller holistiskt organiserad.  

Ytinriktning innebär att eleven fokuserar på att lära sig texten i sig, d.v.s. utantillinlärning. 

Då eleven lär sig texten gör denne oftast detta utifrån en atomistiskt organisering utav 

innehållet i texten. Atomistisk inriktning betyder att eleven fokuserar på delarna av texten 

och försöker minnas ordningen mellan dessa. Detta får konsekvenser. Forskarna såg att 

dessa elever hade svårt för att se helheten och förstå budskapet med texten. De ser inte 

skogen för alla träd. Oftast kan de därför inte sammanfatta eller sätta rubrik på ett innehåll. 

Det resulterar i svårigheter att klara uppgifter som kräver förståelse eller som kräver att de 

minns större textmassor. 

 Djupinriktningen innebär att eleven fokuserar på själva budskapet i texten, d.v.s. på en 

djupare förståelse, och det medför att de strukturerar sin läsning på ett holistiskt sätt. När 

de läser tänker de tillbaka och relaterar till det som tidigare sagts för att på så sätt 

strukturera och organisera delarna för att få en helhetsbild av ett sammanhang. De ställer 

aktivt frågor till texten och kan också integrera egna erfarenheter eller källor från andra 

sammanhang. Den stora skillnaden är att den senare gruppen kan dra slutsatser av 

innehållet och kan minnas större mängd information under en längre tid, medan de med 

atomistisk inriktning inte kan dra slutsatser och även har svårt att integrera och minnas 

större mängder information. 

För att en elev med atomistisk inriktning ska klara sig i skolan krävs mycket repetition och 

överinlärning (vilket Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö (2005) menar att 

studiehandledningar ofta förespråkar). Författarna argumenterar dock för att det är ett 

felaktigt sätt att hjälpa dessa elever. De bör istället få utveckla djupinriktning. För att ett 

holistiskt arbetssätt ska kunna anammas behöver lärare dels undervisa om vad det innebär, 

dels fokusera frågeställningarna på just förståelse för innehållet i dess helhet utan att 

utpeka särskilda delar. 

Carlgren och Marton (2007) talar om ut- och djupinlärning.  Enligt dem visar forskning
7
 att 

klassisk katederundervisning leder till högre aktivitetsgrad hos eleverna, jämfört med enskilt 

arbete. (Vilket motsäger att eleverna blir mer passiva av katederundervisning). Däremot främjas 

                                                      

7 Carlgren och Marton hänvisar framför allt till Doyle, 1986, Doyle & Carter, 1984 och Metz, 1978. 
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ytinlärning av denna sorts undervisning. Med ytinlärning menas utantillinlärning, av den typ 

som elever med ytinriktning uppvisar.   

 

Carlgren och Marton (2007) fortsätter sitt resonemang med att hävda att djupinlärning kräver 

mer komplicerade uppgifter som eleverna får fördjupa sig i. Problemet är att om uppgiften är 

svår att komma in i kan eleverna reagera genom att motsätta sig uppgiften. De kan då bli passiva 

eller stökiga. Svårigheten är alltså att hålla eleverna aktiva i inlärningsprocessen och samtidigt 

ge dem möjlighet att lära sig något som leder till djupare förståelse. Särskilt om eleverna 

kommer från en socioekonomiskt underprivilegierad bakgrund kan en elevaktiv uppgift, som 

upplevs som svår av eleverna, leda till stor oordning i klassrummet. Det fungerar däremot ofta 

bra i klassrum där eleverna inte ifrågasätter ordning eller lärarens auktoritet. Där kan läraren 

utsätta eleverna för mer öppna arbetsformer och svårare uppgifter utan att de protesterar genom 

passivitet eller stökighet. 

Lotsning 

Även frågan om lotsning har med yt- och djupinlärning att göra. Lotsning handlar om att läraren 

hjälper eleverna förbi hinder för inlärning eller allmänna svårigheter istället för att invänta att de 

själva kommer fram till förståelse genom att de på allvar få ta itu med problemet. Ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv kan lotsning leda till ytinlärning eller t.o.m. hindra inlärning. 

Samtidigt kan det i klassrummet, i enlighet med diskussionen ovan och ett behavioristiskt 

perspektiv, vara ett sätt att upprätthålla ordningen, bibehålla elevernas intresse och att 

effektivisera inlärningsprocessen. Att eleverna blir passiva leder inte heller till inlärning, 

åtminstone inte just då. Tidsaspekten är ofta en avgörande faktor för vilken strategi lärare 

använder.  

 

Motivation och koppling till yt- och djupinriktning  

När det gäller klassrumssituationen och lärandet som sker där spelar även teorier om motivation 

en stor roll. Illeris (2007) skriver att vi undermedvetet och medvetet bestämmer oss för både att 

och vad vi vill lära, och detta har med emotionella faktorer såsom motivation, känslor och vilja 

att göra.  

Österlind (2006) behandlar motivation och dess betydelse för inlärning och arbetssätt i sin 

avhandling. Motivation anses kunna uppnås genom undersökande arbetssätt, eftersom 

glädjen i att själv upptäcka något ger bättre självförtroende och mer lust att lära. Om det 

däremot är förenat med misslyckande har Watts och Alsop (1997) visat på att elever helt 

kan ta avstånd från sådant som de upplever är motbjudande, d.v.s. det som är för svårt eller 

för ansträngande.
 
Dessa elever motiveras mer av lärarledd undervisning. 

De emotionella faktorerna är av betydelse framför allt vad gäller elevers tendens att vilja 

skapa förståelse till skillnad från att endast lära utantill.
8
 Enligt Österlind (2006) har 

Claxton (1989) kopplat elevers motivation för lärande till inlärningsstrategier. En elev som 

vill klara proven, få bra betyg och vinna lärarens gillande lär ofta utantill. En typisk tänkare 

försöker istället skapa en förståelse för innehållet. Ytterligare en elevtyp styrs av personligt 

                                                      

8 Se exempelvis Dole & Sinatra, 1998; Pintrich m.fl., 1993. (Österlind, 2006, s. 39.) 
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intresse, vilket innebär att denne fördjupar sig i den del som intresserar eleven, men missar 

det övriga som tas upp i undervisningen.   

 

Begreppsbildning på yt- och djupnivå 

 

Yt- och djupinlärning handlar också om elevernas förmåga att koppla ihop olika 

abstraktionsnivåer och förståelse för olika begrepp . Österlind (2006) hänvisar bl.a. till 

Caravita och Halldén (1994) som skiljer mellan elevers teoretiska, begreppsliga och 

empiriska referensramar. Forskning har visat att det är mycket svårt för elever att se 

sambandet mellan dessa abstraktionsnivåer. Eleverna kan lätt fastna på en nivå och då ser 

de inte att det upplevda hänger ihop med de begrepp som de lärt sig eller med teori. Att 

undervisningen växlar mellan olika abstraktionsnivåer är inte något som automatiskt 

underlättar för eleverna att förstå bättre. Begrepp är alltså svåra att kontextualisera, vilket 

yttrar sig i att elever oreflekterat kan ta med onödig information eller använder fel begrepp 

i fel sammanhang. TIMSS (2007) redogör också för att många elever inte kan skilja på 

olika begrepp och att de inte kan förstå ett begrepp i en annan kontext. Detta menar 

Österlind (2006) borde tala för ett elevaktivt arbetssätt där eleverna arbetar i grupp för att 

på så sätt hjälpas åt att få ordning på begreppen och urskilja vad som är relevant. Hattie 

pekade också på vikten av dekontextualisering. Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv är 

dekontextualisering också central för att eleverna ska kunna urskilja de attribut som utgör 

essensen i ett fenomen. 

Matematisk kompetens 

För att kunna kategorisera elevers matematiska kunskaper på yt- och djupnivå följer en 

redovisning av hur OECD (2003), Skolverket och Björklund Boistrup (2010) definierar 

matematisk kompetens.  

OECD/PISA definierar generell matematisk kompetens som förmågan att identifiera och 

förstå vilken roll matematiken spelar i världen, att göra välgrundade bedömningar och att 

använda matematik på sådana sätt att det möter behov i individens liv som en konstruktiv, 

engagerad och reflekterande medborgare. (Min översättning av OECD, 2003, s. 24) Även 

Björklund Boistrup (2010)  redovisar att matematisk kompetens handlar om att kunna vara 

delaktig i politiska processer i samhället. Grunden för att bli en aktiv, kritiskt tänkande 

medborgare handlar till stor del om matematiskt tänkande och förmåga. Det demokratiska 

uppdraget syns tydligt i denna definition. 

För att kunna använda sig av matematik i vardagslivet krävs att eleverna får träna på åtta 

specifika kompetenser, vilka OECD/PISA har tagit från Niss (1999). Dessa kompetenser är 

(kortfattat): 

1. Att kunna tänka och resonera kring frågor som matematiken kan besvara och att 

kunna skilja på betydelsen av olika definitioner, teorem, hypoteser, exempel och 

påståenden.  

2. Att kunna argumentera matematiskt och kunna skilja olika resonemang från bevis. 

3. Att kunna kommunicera matematiskt både muntligt och skriftligt. 
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4. Att kunna modellera, d.v.s. kunna översätta en situation eller ett problem till 

matematiska strukturer, kunna välja bland olika matematiska modeller och metoder 

för att lösa problemet, att kunna validera, reflektera över och kritisera modellen 

och resultatet, och att kunna kommunicera modellen och resultatet.
9
  

5. Att kunna formulera och definiera olika typer av matematiska problem och att 

kunna lösa problemen på flera olika sätt. 

6. Att kunna förstå och hantera matematikens olika representationsformer. 

7. Att kunna använda symboliska, formella och tekniska språk och metoder, vilket 

innebär att kunna översätta termer, formler och symboler till vardagligt språk och 

att kunna använda variabler och lösa ekvationer vid problemlösning. 

8. Att kunna använda olika typer av matematiska hjälpmedel och verktyg, och att 

förstå deras begränsningar. (OECD, 2003, s. 40-41) 

Dessa kompetenser återspeglas i gymnasieskolans betygskriterier för matematikämnet. För 

att uppnå ett djup i kunskaper i matematik krävs, enligt betygskriterierna för betygen VG 

och MVG, framför allt att eleverna kan modellera, utföra generella beräkningar, lösa 

problem med säkerhet, genomföra bevis och att de kan resonera kring, analysera och 

värdera olika metoder, modeller och resultat. De ska också kunna beskriva vilket inflytande 

matematiken haft på vårt samhälle och vår kultur.   

Lisa Björklund Boistrup (2010) diskuterar också vad som är matematisk kompetens i sin 

avhandling Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social 

Semiotic Study. Hennes avhandling handlar om bedömning av kunskaper i matematik, 

varför just frågan om vad som ska bedömas är central. Hon beskriver både ämnesinnehåll 

och förmågor som krävs för att en person ska anses matematiskt kompetent. Hennes bidrag 

är bland annat att benämna förmågor som logiskt resonemang, generalisering och att se 

samband. Innehållsligt handlar det om att exempelvis kunna hantera olika beräkningar och 

ekvationer, att sortera, att hantera tabeller och diagram, och att hantera förändringar, 

sannolikheter och kontinuitet.  

Sammanfattning av tidigare forskning samt problematisering av 

fokus på undervisningsmetod 

Vad som kan anses vara exempel på djupinriktad kunskap har med graden av kritisk 

analysförmåga att göra. Om eleverna kan uppvisa kunskaper som visar att  de kan generalisera 

och använda sin kunskap i olika sammanhang är det också tecken på djupare förståelse.  

Det man kan urskilja ur övrig genomgången forskning kring elevaktiva arbetssätt och kateder- 

eller direktundervisning är att de flesta forskare gör en koppling mellan det elevaktiva 

arbetssättet och djupinriktat lärande. Direktundervisning kan däremot gynna grupper som är 

svagpresterande, behöver en mer hierarkisk struktur i klassrummet eller som arbetar med språk- 

och lästräning. Hattie (2009) visade att effekten på matematikinlärning var positiv, dock inte 

mer positiv än heuristisk undervisningsmetod, som är en i grunden konstruktivistisk metod. 

Men hur viktig är egentligen själva undervisningsmetoden? I artikeln Learning from “the 

Learning Study” (Marton & Ling, 2007) hänvisar författarna till Kilpatrick, Swafford & Findell 

                                                      

9 För mer utförlig diskussion kring vad modellering egentligen är rekommenderas Jonas Bergman 

Ärlebäcks avhandling Mathematical modelling in upper secondary mathematics education in 

Sweden (2010). 
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(2001) som problematiserar att man oftast inom matematik snarare fokuserar på vilken metod 

man använder i undervisningen än på vilken kvalitet som undervisningen erbjuder. De refererar 

just till valet mellan direktundervisning eller problembaserat arbetssätt, lärarlett eller 

elevcentrerat, traditionellt eller modernt. Syftet borde istället vara att förbättra det som forskning 

visat har betydelse, nämligen lärares kunskap om ämnet, hur de använder sina kunskaper, hur de 

bemöter eleverna och hur de arbetar med elevernas hantering av matematiska uppgifter. (s. 32). 

Metoden i sig är inte avgörande för hur effektiv matematikundervisningen är. 

Även Cohen & Hill (2000) har i sin forskning sett att elevernas prestationer var avsevärt bättre i 

de klasser där lärare hade möjlighet att fördjupa sig lärandeobjektet i sig, d.v.s. det som de 

ämnade lära ut, snarare än generella metoder. (Marton & Ling, 2007) 

Herbert & Stiegler (1999), å andra sidan, propagerar inte för en metod att undervisa, utan 

snarare för möjligheter för lärare att kunna utveckla bättre metoder för undervisning. Men de 

menar att metoden är viktig, eftersom metoden sätter gränser för hur bra en lärare kan lyckas 

med att höja elevernas prestationer. Metoden, inte läraren, är alltså begränsningen. De jämför, 

liksom Carlgren i Forskning av denna världen II (2005), läraryrkets profession med läkarens, 

och efterlyser mer av evidensbaserade, standardiserade tekniker och metoder som hjälper elever 

att lära.   

I ljuset av detta ska experimentet genomföras. Har metoden betydelse? För att kunna genomföra 

lektioner som inte bara levererar en metod utan är verkligt kvalitativa ville jag använda en 

praxisnära forskningsmetod. Nedan redovisas kortfattat tre metoder som kan användas inom 

forskning med fenomenografisk ansats och fördelarna med dessa. 

Tre praxisnära forskningsmetoder 

 

Marton & Ling (2007) beskriver tre metoder som tar sin utgångspunkt i just lärandeobjektet och 

hur det kan läras ut. Dessa tre är design experiment, lesson study och learning study.  

Herbert & Stiegler (1999) introducerade termen ”lesson study” för att beskriva den arbetsmetod 

de sett att japanska lärare använder för att utveckla sin undervisning. De hävdar att metoden 

ligger till grund för de framgångar och höga resultat som de uppvisar i internationella 

undersökningar vad gäller matematik. Metoden går ut på att en grupp lärare väljer ett 

kunskapsområde som ska behandlas i en eller flera forskningslektioner. Tillsammans bestämmer 

de vilka specifika delar i kunskapsområdet som eleverna ska lära sig. Därefter gör de up en plan 

för hur lektionen ska designas för att målen för lektionen ska uppnås. En lärare undervisar sedan 

lektionen med en klass medan övriga lärare observerar. Lektionen utvärderas och förändras 

utifrån vad de sett fungerar bra eller mindre bra. Lektionen genomförs därefter av en av de 

andra lärarna i en ny elevgrupp och utvärderingen kan sedan ytterligare förändra lektionen. När 

lärarna är nöjda med lektionen sprids resultatet till andra lärare, både inom och, om resultatet är 

intressant nog, även utanför skolan. Syftet med dessa forskningslektioner är att dels skapa 

effektiva lektioner, dels att möjliggöra för lärare att upptäcka varför och hur lektionen fungerar. 

Design experiment introducerades, enligt Gustavsson & Wernberg (Holmqvist (red.), 2006), 

1992 av Ann Brown och Allan Collins. Det är en variant på lesson study med fokus på att lärare 

tillsammans med forskare utarbetar en lektion med samma syfte som i en lesson study. 

Skillnaden är att man tar sin utgångspunkt i tidigare studier och att forskare är involverade i 
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planeringen av lektionen. Målet är att både utveckla teori och förbättra praktiken. Dessutom 

utvärderas vad eleverna lärt sig av undervisningen genom förtest och eftertest.  

Även om design experiment är en mer kontrollerad variant än lesson study, är det fortfarande 

svårt att avgöra vilka variabler i undervisningen som egentligen påverkar resultatet. Brown och 

Collins argumenterar dock för värdet av denna typ av forskning, eftersom systematisk hantering 

av lektionerna ändå bidrar till utvecklingen av både teorier och av lektionerna i sig. 

Marton och Ling (2007) skriver i artikeln att Marton & Morris (2002) definierade metoden 

learning study som en blandning av Browns & Collins design experiment och japanska lesson 

study. Syftet är tredelat: eleverna ska lära, lärarna ska lära av litteraturen, från varandra, från 

eleverna och från studien i sig, och forskarna ska lära mer om hur teorierna fungerar i praktiken.  

Skillnaden mellan learning study och lesson study är att en learning study utgår från 

fenomenografi och variationsteori som teoretisk ansats. I en lesson study eller ett design 

experiment är det inte så att just fenomenografi eller variationsteori måste ligga till grund. I 

övrigt liknar en learning study i allt väsentligt en lesson study i utförande.  

Marton och Ling (2007) utförde 27 learning studies i Hong Kong mellan 2000 – 2003. 

Lektionerna filmades, utvärdering av elevernas kunskaper skedde genom för- och eftertest, och 

de intervjuade också en del deltagande lärare och elever i studien. De tog även in data från 

enkäter skickade till lärare, rektorer och representanter från the Curriculum Developement 

Institute, som även finansierade studien. De, i samarbete med andra forskare, följde även upp 

hur eleverna presterade på de nationella prov som genomfördes under de tre åren. 

Resultatet visar att filmningen av lektionerna var viktig för att kunna utvärdera hur elevernas 

uppvisade kunskaper till följd av lektionen berodde på hur läraren undervisade. De såg också att 

lärare har svårt för att tala om hur de undervisar för att eleverna ska lära sig en viss förmåga och 

varför de gör så. De argumenterar för att det kan bero på att de flesta inte sett en lektion 

undervisas på olika sätt. Herbert & Stiegler (1999) resonerar också kring det faktum att lärare 

inte vet hur andra lärare undervisar och att det utgör en stor begränsning för hur lärare kan 

utveckla sina undervisningsmetoder.  

Eleverna som deltog i studierna presterade allt bättre på de nationella proven jämfört med hur de 

presterat tidigare. Men eftersom varje elevgrupp endast haft en designad lektion per termin, kan 

resultatet inte härledas till denna lektion, utan till att läraren deltagit i studien och därmed blivit 

mer fokuserad på att utveckla elevernas lärande enligt de principer som använts i studien.  

Lektionerna i sig gav mycket bra resultat på eftertesterna. Skillnaden före och efter lektionen 

var stor, och särskilt gynnade lektionen dem som ansågs vara svagpresterande. Orsaken till detta 

anser Marton & Ling (2007) vara metoden för hur lektionen planeras. Planeringen bygger på att 

lärarna, genom förtestet och egna erfarenheter, tar fram de kritiska aspekterna i lärandeobjektet, 

vilket innebär att de fokuserar på vad eleverna visat att de har svårt för. Därefter planeras 

lektionen för att överbrygga dessa svårigheter.  

Här argumenterar Marton & Ling (2007) för variationsteorins betydelse. De menar att eleverna 

ofta inte lär det vi avser med undervisningen eftersom de inte uppfattat de olika kritiska 

aspekterna av lärandeobjektet. Om lärare upptäcker och fokuserar på att variera dessa, för att 

eleverna ska kunna urskilja vad som egentligen åsyftas, blir resultatet självklart bättre. Även 

lärares möjlighet att se en lektion undervisas på olika sätt (innehållet är invariant, medan 

metoden varieras) utvecklar lärares sätt att tänka kring undervisning. 
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Fokus på lärandeobjekt istället för kursmål förändrar alltså lärares sätt att tänka kring 

undervisning på ett positivt sätt. Att man bryter den isolering som är vanlig i läraryrket är 

ytterligare en positiv aspekt. Lärarna intar forskarens perspektiv när de planerar sina lektioner 

och genom att bygga upp ett gemensamt språk kring undervisning och lärande kan arbetet 

fördjupas och utvecklas.  

Kapitel 4 Metod 

För att kunna ge rättvisa åt de två undervisningsmetoderna (elevaktivt och lärarlett arbetssätt) 

uppstod behovet av att utveckla en riktigt bra lektion tillsammans med andra lärare för att på så 

sätt erbjuda eleverna en kvalitativ lektion, och inte enbart en metod. Utifrån Marton & Lings 

(2007) och Herbert & Stieglers (1999) diskussion kring behovet av ett lärandeobjekt som grund 

för utveckling av undervisningsmetod valde jag mellan design experiment, lesson study och 

learning study. Jag ville ha en praxisnära forskningsmetod som kan vila på en fenomenografisk 

ansats och som samtidigt erbjuder en reell möjlighet att få studera verkliga lektioner i en 

autentisk kontext och miljö. Eftersom studien inte finansierats såg jag också en vinst i att lärare 

som deltog kunde motiveras att delta för att få del av den kompetensutveckling som studien 

skulle innebära även för dem.  

 

Eftersom syftet med studien var att se om en undervisningsmetod ger bättre eller sämre resultat i 

elevernas kunskapsutveckling och jag ville jämföra två specifika metoder, ansåg jag att design 

experiment var bäst lämpad. Undersökningen är ett didaktiskt experiment som är kopplad till 

teorier om vad som fungerar bäst. Den syftar inte till att förbättra en viss lektion eller ett visst 

sätt att undervisa, vilket både lesson study och learning study skulle kunna användas för. 

Däremot syftar den till att deduktivt pröva teorierna och att utveckla praktiken. Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2010) skulle nog kalla studien för ett didaktiskt 

fältexperiment där orsaksvariabeln är metoden för undervisning och den beroende variabeln är 

elevernas kunskaper efter en lektion. 

 

För att mer ingående kunna analysera vad som gör en lektion mer eller mindre lyckad valde jag 

att videofilma lektionerna. Dessutom lät jag både elever och lärare fylla i en enkät för att 

komma åt hur de uppfattat lektionen. En fördiagnos och en efterdiagnos fick utgöra underlaget 

för hur de uppfattat innehållet för lektionen.  

Design experiment 

Begreppet design research, eller design experiment, kommer ifrån industrin där man utgår från 

en önskan att förfina eller förbättra en produkt genom att testa den i praktiken och sedan göra de 

förändringar som krävs för att den ska bli mer problemfri eller bättre. Efter förbättring kan nya 

problem uppstå och utvärderingen blir ett verktyg för en progressiv utveckling av produkten.
 
 

Enligt Gustavsson & Wernberg (Holmqvist (red.), 2006) introducerades design experiment i 

början av 1990-talet av Ann Brown och Allan Collins. Syftet med metoden var att kunna testa 
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och förbättra planeringen av undervisning med utgångspunkt från tidigare studier. Målet är att 

utveckla teori och förbättra praktiken.  

Kortfattat handlar det om att lärare och forskare samarbetar när det gäller planering av en 

designad lektion, men forskaren är ansvarig för designen eftersom han eller hon baserar 

designen på tidigare forskning. Den designade lektionen utvärderas genom ett förtest och ett 

eftertest som ska mäta elevernas kunskaper före och efter lektionen.  

Kritiken mot design experiment som forskningsmetod handlar framför allt om att metoden är 

relativt odefinierad, samt att kopplingen till teori blir för svag, särskilt hos läraren som ofta inte 

får tid att sätta sig in i teorin för att kunna omsätta den i praktiken. Detta medför ofta att 

lektionen blir annorlunda än vad designen avsåg. Dessutom är det så många variabler i en 

klassrumsmiljö, jämfört med i ett laboratorium, att det är omöjligt att egentligen avgöra vilken 

variabel som ledde till ett försämrat eller förbättrat resultat.  

Fördelarna anses av Carlgren, Josefsson m.fl. (2005) vara att den är praxisnära och att det finns 

ett behov av att låta lärare och forskare samarbeta i forskningen för att utveckla praktiken i 

skolan. Så länge man inte försöker dra för generella slutsatser kan design experiment genom 

systematisk planering och objektiv observation bidra till teoriutveckling, (och då avses i 

synnerhet variationsteorin), samtidigt som praktiken förbättras.(Marton & Ling, 2007)  

Videofilmade lektioner 

Herbert & Stiegler (1999) tar upp hur videofilmning kan påverka en lektion. De effekter de kan 

se är att lärare ofta vill göra sitt bästa och att även eleverna visar upp sina bästa sidor. Den 

vanliga eventuella disciplineringen försvinner, och lektionen kan alltså bli bättre än den skulle 

ha varit utan kameran i rummet. Men de kunde inte se att samtalsrutinerna ändrades, eftersom 

de oftast automatiska och svåra att ändra på (s. 19-20).  

I boken Det värderande ögat (2005) diskuteras filmupptagning som observationsmetod. 

Författarna menar att filmning är bra eftersom filmen ”konserverar observationer av ett 

pedagogiskt ögonblick som annars skulle gå förlorat och aldrig bli registrerat” (s. 72). Det 

möjliggör att man kan se episoden upprepade gånger och man kan på detta sätt upptäcka detaljer 

som man i annat fall hade missat. Särskilt kan man få med samspelet mellan verbal och icke-

verbal kommunikation. Att se sig själv på en filmupptagning kan också leda till fördjupad 

självkännedom, en lärare ges möjlighet att observera sig själv och kan bli speglad av andra. 

Platsen som kameran ställs på är av betydelse för vilket perspektiv som är i fokus. Om kameran 

riktas mot läraren är det elevernas perspektiv som betonas. Om kameran befinner sig bakom 

läraren är det lärarens perspektiv som är viktigt. Men oavsett vilket perspektiv man utgår ifrån 

kan kameran endast få med en begränsad mängd av det som faktiskt sker i klassrummet. 

Ljudupptagningen och kameravinkeln missar ofta väsentliga delar. 

Hur kameran i rummet påverkar personerna som observeras beror på hur synlig kameran och 

observatören är, hur känslig situationen som spelas in är, vilken tillit de observerade har till 

observatören och hur vana de observerade är vid att ha en observatör närvarande. Man har sett 

att de observerade strax glömmer kamerans närvaro, särskilt om kameran ställs på ett stativ som 

inte flyttas på. Flera forskare har redovisat att kameran inte heller förändrar vad de observerade 

säger eller gör, åtminstone efter en liten stund. (s. 76-78) 

Filmkameran ställdes därför på ett stativ på en lite undanskymd plats på ena sidan av 

klassrummet (vid fönstret). Läraren och den vita tavlan var i fokus, både vid de elevaktiva 
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lektionerna och de lärarledda. Endast den första elevaktiva lektionen videofilmades genom att 

forskaren gick runt med kameran. Det blev dock en så fragmentarisk upptagning att det inte gav 

särskilt mycket. Elevernas arbete studerades därför framför allt genom deltagande observation 

och anteckningar vid de två kvarvarande elevaktiva lektionerna. 

Enkät som observationsmetod 

Enligt Cato & Bjørndal (2005) är enkäten är den mest strukturerade formen av observation, 

eftersom frågorna och ofta även svaren är på förhand definierade. Fördelen med en enkät till 

skillnad från en intervju är att den tar mindre tid att genomföra (flera kan göra enkäten 

samtidigt), anonymitet kan ge mer uppriktiga svar och det går snabbare för forskaren att 

sammanställa. Nackdelen är att det inte finns möjlighet att reda ut missförstånd och att få 

fördjupad information. Enkät används oftare i kvantitativa studier än kvalitativa. 

Fördelen för denna studie var just tidsaspekten och att jag kunde få in ärliga svar från alla 

grupper som deltog. Tidsbristen gjorde också att jag inte hann med uppföljande intervjuer som 

jag hade planerat för initialt. Detta medförde ytterligare distans till en rent fenomenografisk 

studie. 

Begränsning 

Denna studie har genomförts utifrån grundantagandet att det inte finns en universell metod när 

det gäller undervisningens roll i elevers lärande (i enlighet med exempelvis Marton & Booth 

(2000) och Carlgren & Marton (2007)). Däremot kan en metod ha visat sig vara mer eller 

mindre (tids)effektiv när det gäller yt- och djupinriktning. (Marton, Dahlgren, Svensson, Säljö, 

2005, och Hattie, 2009). Man kan sedan inte generellt säga att det är på det ena eller det andra 

sättet som varje lärare bör arbeta, eftersom det beror på vilken elevgrupp som ska undervisas 

och på hur en lärare är kapabel att undervisa. Jag anser dock, i likhet med Herbert & Siegler 

(1999), att varje lärare bör lära sig en arsenal av metoder för att kunna variera undervisningen 

och så sätt nå så många elever som möjligt och även utveckla deras förråd av verktyg för 

lärande. 

Studien avser att kvantitativt mäta den kunskap som inhämtats under en lektion. Elevsvaren 

analyseras också kvalitativt genom att identifiera kritiska beståndsdelar i lektionen och koppla 

dem till vilken typ av kunskap som eleverna visar upp. Syftet är att se om ett lärarlett eller ett 

elevaktivt undervisningssätt är att föredra för att åstadkomma yt – eller djupinriktning hos dessa 

elever. Därefter analyseras elevernas uppfattningar om lektionen för att se om de motiveras mer 

av någon metod. Eleverna har dock inte fått tycka fritt utan har hänvisats till färdiga enkäter 

som på grund av tidsbrist inte har följts upp av intervjuer.  

 

Delar i designen 

Två skolor, tre lärare och sex elevgrupper deltog i studien. Totalt deltog 77 elever i alla delar av 

studien. De elever som exempelvis deltog i lektionen men inte gjorde efterdiagnos och/eller 

enkät räknas inte med (totalt fem elever). För att minimera antalet orsaksvariabler fick en lärare 

undervisa två grupper på två olika sätt. I enlighet med variationsteoretiska tankegångar hölls 

innehållet för lektionerna invariant och metoden var det som framför allt varierades.  
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Den ena gruppen undervisades med klassisk katederundervisning; genomgång, helklassdialog 

och liten del elevaktiva element. Den andra gruppen introducerades till lektionen av läraren, och 

sedan fick de arbeta i slumpade grupper om tre och med hjälp av frågor på ett elevblad (bilaga 

1) själva komma fram till målet för lektionen. Läraren agerade handledare och höll i en 

sammanfattning i slutet av lektionen, där eleverna redovisade sina slutsatser. Läraren fyllde i det 

som saknades.  

Lektionerna föregicks av en fördiagnos och efterföljdes av en efterdiagnos som skulle mäta 

elevernas kunskaper på området före och efter lektionen. (Bilaga 3). Resultaten utvärderades 

med hjälp av en poängmall. (Bilaga 4). Lektionerna filmades för att möjliggöra djupare analys 

av lektionerna. 

Experimentets delar var alltså följande: 

 Fördiagnos 

 Lektion (lärarledd eller elevaktiv)  

 Efterdiagnos 

 

Dessutom genomfördes en enkätundersökning både bland involverade elever och lärare.  

Enkäterna återfinns som bilaga 5 och 6. 

Planering och detaljerat upplägg  

Initialt var tanken att studien skulle genomföras på endast ett program (Samhällsvetenskapligt 

program), och att samtliga lärare skulle delta fullt ut i processen att skapa lektionerna och 

diagnoserna. De lärare som tackat ja till deltagande i studien drog sig emellertid ur, och jag fick 

ersätta dessa med lärare från två andra skolor och involvera flera olika program. För att 

grupperna skulle gå att jämföra valdes en klass på det samhällsvetenskapliga programmet och 

en på det estetiska programmet. En klass på det naturvetenskapliga programmet delades i två 

grupper och ytterligare en grupp med yrkeselever från barn- och fritidsprogrammet och 

handelsprogrammet delades också i två delar.  

Endast två av de tre lärarna var med i valet av innehåll för lektionen, eftersom den tredje 

tillfrågades efter att valet redan blivit gjort. Denne tillfrågades eftersom jag ansåg att studien 

skulle bli mer intressant om jag ökade spridningen genom att ha med fler elevtyper. Den grupp 

som kom till i studien var den från det naturvetenskapliga programmet. När alla grupper blivit 

valda arbetade en av lärarna fram lektionens detaljinnehåll och genomförande i samråd med 

mig.  

Innehållet för lektionen var ickelinjära funktioner i matematik B, ett erkänt svårt avsnitt. Alla 

elever som deltog läste denna kurs. Vid planeringen av lektionen utgick vi ifrån Skolverkets 

kursmål: 

Eleven skall kunna förklara vad som kännetecknar en funktion samt kunna ställa 

upp, tolka och använda några icke-linjära funktioner som modeller för verkliga 

förlopp och i samband därmed kunna arbeta både med och utan dator och 

grafritande hjälpmedel. 

Lektionen designades för att målen ”att kunna ställa upp, tolka och använda några icke-linjära 

funktioner som modeller för verkliga förlopp, […] utan dator och grafritande hjälpmedel” skulle 

uppnås.  
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Vi valde att inte använda andragrads- eller exponentialfunktionen, eftersom eleverna lärt sig om 

dessa tidigare. Eventuellt lärande skulle därför inte kunna härledas till lektionen. Istället fick de 

möta eller arbeta med rationella funktioner. (Se bilaga 1 för elevmaterialet för den elevaktiva 

lektionen, och bilaga 3 för för- och efterdiagnos).  

Diagnosen skulle mäta elevernas kunskaper om följande lärandeobjekt: se mönster, göra en 

tabell, rita graf, ställa upp en formel, tolka en funktion, hitta definitions- och värdemängd samt 

namnge dessa mängder.  I diagnosens uppgift var grafen avtagande, men i lektionens uppgift var 

den växande. Detta för att kunna se om elevernas tolkningar var korrekta och inte bara skrev 

sådant som de mindes utantill från lektionen. Uppgiften såg ut att handla om geometriska 

figurer, och krävde förståelse även för sådana och för vinklar, men mönstret som bildades gav 

upphov till en funktion. Detta kan uppfattas som en dekontextualisering av funktionsbegreppet.  

Även enkätfrågorna utarbetades tillsammans med ett antal lärare, varav två ingick i 

experimentet. Den fråga som skulle mäta hur eleverna uppfattat hur deras kunskaper fördjupats 

lades till av mig. Frågan löd: ”Tycker du att det är lättare att själv komma på en formel för ett 

samband nu efter den här lektionen?” Svarsalternativen var ja, lite och nej. Att hitta en formel 

för ett samband är något som är erkänt svårt för elever och TIMMS (2007) redovisade att endast 

16 % av eleverna i årskurs 8 klarade av detta. För att en elev ska klara av det krävs djupgående 

förståelse både för funktioner men också för algebra.
10

 

Lärarna uppmanades att undervisa eleverna i den lärarledda gruppen i enlighet med uppgiften 

som den elevaktiva gruppen fick. Lärarna i de två sista experimenten fick också en skriftlig 

instruktion (bilaga 2). Målet var att eleverna skulle kunna svara på frågorna i diagnosen efter 

lektionen. När de handledde den elevaktiva gruppen skulle de introducera regelbundna 

polygoner för eleverna och eventuellt hjälpa dem att se mönstret att varje polygon kan delas in i 

ett bestämt antal trianglar, vilka bestämmer hur stor polygonens vinkelsumma är. Därefter skulle 

eleverna få fortsätta på egen hand. Läraren fick lotsa om det var nödvändigt för att eleverna inte 

skulle fastna och ge upp, men helst ställa frågor som fick dem att koppla till tidigare 

erfarenheter. När grupperna var klara eller i stort sett klara skulle läraren hålla i en 

sammanfattning av lektionen, men eleverna skulle stå för redovisningen av sina resultat. Läraren 

fick ställa följdfrågor, poängtera det som var korrekt och fylla i det som saknades, eller förklara 

det som eleverna inte förstått eller kunde sätta ord på. Lektionerna skulle ta mellan 40 minuter 

och en timme att genomföra, förutom tid för diagnoserna. 

Miljöer och urval 

Grupperna var strategiskt utvalda så att de skulle vara så jämförbara som möjligt. Eleverna i den 

första skolan hade ett högt genomsnittligt betyg från grundskolan, men deras betygsnivå hade 

sedan sjunkit på gymnasiet till en mer jämförbar nivå med eleverna i den andra skolan.  

Eleverna i den första skolan var nivågrupperade, så att exempelvis fyra klasser delades upp på 

fem olika grupper utifrån kunskapsnivå. De utvalda grupperna låg på en kunskapsmässigt 

jämförbar nivå och gick på jämförbara program, årskurs 1 på det estetiska programmet och det 

samhällsvetenskapliga programmet. De hade alltså läst matematik A på en termin (vilket är 

                                                      

10 Även PISA visar en nedåtgående trend i svenska elevers kunskaper i matematik, men visar inte 

vilka områden inom matematiken som är svårast. De hänvisar dock till att funktionstänkande är en 

av de viktigaste matematiska förmågorna, vilken yttrar sig i en förståelse även för den algebraiska 

representationen. (OECD (2003))  
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ovanligt på dessa program), och de läste nu matematik B. De hade inte haft momentet icke-

linjära funktioner tidigare i kursen, men däremot linjära funktioner och andragradsekvationer. 

Eleverna, framför allt i den elevaktiva gruppen, var vana vid katederundervisning. Ofta bestod 

lektionerna till 80 % av föreläsning. De hade dock i båda grupperna erfarenhet av elevaktiva 

moment, särskilt under den tidigare A-kursen.  

Det första experimentet genomfördes med eleverna på det estetiska programmet, 17 stycken, 

vilka hade en elevaktiv lektion. Samma lärare hade sedan samma lektion med gruppen från det 

samhällsvetenskapliga programmet, vilka var 29 stycken. Denna lektion var lärarledd. Läraren 

hade eller hade haft båda elevgrupperna i matematik, så de kände varandra. Dessa grupper fick 

undervisning av läraren som arbetat fram innehållet för lektionen. 

Det andra och det tredje experimentet genomfördes på en annan skola med lägre 

intagningspoäng. Det andra experimentet utfördes med elever i årskurs 1 på det 

naturvetenskapliga programmet. De hade tidigare gått igenom linjära funktioner och 

andragradsekvationer, men inte ickelinjära funktioner som begrepp (förutom i A-kursen, då de 

gått igenom exponentialfunktionen). De hade haft mer varierad undervisning, men oftast 

genomgångar följt av egen räkning.  

Klassen delades in slumpmässigt i två delar
11

. Den ena gruppen som bestod av 12 elever fick 

lärarledd undervisning och den andra, med 10 elever, fick elevaktiv. Upplägg och 

lektionsinnehåll var tänkt att vara exakt detsamma som i det första experimentet. Experimentet 

genomfördes vid ett längre lektionstillfälle så att läraren kunde ha en grupp i taget. Eleverna i 

denna klass hade en extrem spridning kunskapsmässigt, med många som hade svårt för 

matematik och relativt få som låg på en riktigt hög nivå. Läraren hade inte varit delaktig i val av 

innehåll för lektionen utan enbart fått instruktioner, muntligt och skriftligt (bilaga 2). 

Det tredje experimentet genomfördes med en grupp elever från yrkesprogam i årskurs 3 vilka 

läste matematik B som individuellt val. Eleverna kom antingen från handels- och 

administrationsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet. Dessa elever hade lägst 

kunskapsnivå, och de flesta hade dessutom inte haft matematik på ett och ett halvt år. De hade 

enbart haft katederundervisning eller direktundervisning under kursens gång. Vad de tidigare 

upplevt är oklart eftersom de kom från olika klasser och program.  

När denna lektion genomfördes hade de haft tolv lektioner i matematik B, där de första 

lektionerna mycket handlat om att återerövra grunderna från kurs A. På samma sätt som med 

naturvetarklassen slumpades eleverna så att den ena gruppen fick en elevaktiv lektion och den 

andra fick en lärarledd lektion. Då många elever uteblev den här dagen blev det sex elever i den 

lärarledda gruppen och endast tre i den elevaktiva. Innehållet var detsamma som vid de två 

första experimenten, med den skillnaden att eleverna i den lärarledda gruppen även fick en 

övningsuppgift att arbeta med innan de fick efterdiagnosen. Läraren hade varit delaktig i valet 

av område inom matematik B, men inte i själva utarbetningen av lektionen, däremot i 

utarbetningen av diagnosen. Instruktionerna gavs även här både muntligt och via bilaga 2. 

                                                      

11 Indelningen gjordes med hjälp av att eleverna drog ett kort ur en kortlek som minskats i omfång 

så att gruppen skulle delas i ungefär lika stora grupper. Även grupperna om tre elever i den 

elevaktiva lektionen slumpades på liknande sätt med hjälp av att eleverna fick dra kort ur en 

kortlek. 
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Materialbearbetning 

Denna studie fokuserar innehållsmässigt på ickelinjära funktioner där eleverna ska upptäcka hur 

antalet hörn i en regelbunden polygon påverkar storleken på vinklarna i figuren.
12

 I uppgiften 

ingår att de ska upptäcka ett mönster, d.v.s. se sambandet mellan antalet hörn och vinklarnas 

storlek och beskriva detta med matematiskt symbolspråk (som en tabell, en graf och en formel). 

De ska dessutom visa att de kan hantera procedurer som rör tabeller och grafer och utifrån dessa 

kunna dra slutsatser om funktionens beskaffenhet. Slutligen ska de dra slutsatser om vad 

resultatet innebär i praktiken för vinklarna i regelbundna polygoner, d.v.s. kunna avgöra största 

och minsta antal hörn i polygonen (definitionsmängd) och största och minsta storlek på 

vinklarna (värdemängd). Allt detta kräver att eleverna kan modellera, resonera logiskt, 

generalisera och analysera metoder och resultat. De måste känna till olika matematiska begrepp 

såsom funktion, formel, definitions- och värdemängd, och de måste kunna urskilja olika 

funktioners egenskaper. Alla dessa fenomen bör eleverna ha haft erfarenhet av både i 

grundskolan och i gymnasiets A-kurs. De har alltså haft möjlighet till både teorirevision och 

”redescription”. Eleverna i experimenten hade dessutom erfarit delar av funktionsbegreppet 

även i B-kursen, genom att läsa om räta linjen och andragradsfunktionen. De flesta begreppen 

och förmågorna borde vid det här laget vara lagrade i långtidsminnet genom den upprepade 

exponering som de utsatts för. Det som är nytt för eleverna är därför bara typen av funktion 

(rationella funktioner, vars generella formel är  𝑦 =
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 ). 

Enligt den forskning som ligger till grund för OECD/PISA, Björklund Boistrups avhandling och 

Skolverkets betygskriterier kan följande förmågor anses visa prov på djupkunskap: 

 att kunna modellera, d.v.s. att gå från problemet till att hitta en metod för att upptäcka 

mönstret som visar hur antal hörn påverkar vinkelstorleken i polygonen. 

 att generalisera sambandet i form av en formel. Detta kräver analys och värdering av 

resultatet och även av metoden. Att kunna generalisera sambandet som en formel är något 

som är mycket svårt för svenska elever. Som redan nämnts kunde endast 16 % av eleverna i 

årskurs 8 detta i TIMMS undersökning 2007.  

 att kunna hitta definitions- och värdemängd och i övrigt kunna analysera grafens utseende 

på flera olika sätt. 

  

Ytligare kunskap i uppgiften är ren faktakunskap som inte kräver särskilt mycket av värdering 

och analys. Till detta kan räknas att ställa upp en tabell och rita en graf, samt namnen på 

definitions- och värdemängd. 

Elevdiagnoserna och enkäterna bedömdes kvantitativt med ett poängsystem. Den kvalitativa 

aspekten hade att göra med att olika typer av elevsvar kategoriserades som olika exempel på 

ytinriktning eller djupinriktning. För att kunna kategorisera följde jag i princip en 

fenomenografisk analysmodell, såsom beskriven i Fejes & Thornberg (2009). Jag satte mig in i 

materialet och bekantade mig med elevsvaren. Sedan började jag jämföra och gruppera sådant 

som jag ansåg gav prov på ytligare och djupare förståelse utifrån tidigare forskning. Därefter 

gjorde jag en artikulerad mall för vilka typer av svar som skulle ge en viss poäng, ofta med en 

                                                      

12 En polygon är en månghörning där alla sidor är lika långa och alla vinklar är lika stora. Den 

minsta polygonen är triangeln, följt av kvadraten och pentagonen. I triangeln är varje vinkel 60°, 

medan vinklarna i kvadrater är 90°. Sammanhanget för uppgiften är alltså geometrisk. 
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motivering, så att jag sedan skulle kunna bedöma liknande svar på samma sätt. Mallen 

redigerades ett antal gånger innan jag och de lärare jag konsulterade var nöjda. 

För att visa på processen följer ett par exempel. De elever som endast fyllt i de värden i tabellen 

som de kunde utläsa ur bilderna på polygonerna (fyra stycken) visar mindre förståelse för 

uppgiften än de som räknat ut fler värden enligt det mönster som bildas av bilderna. Ju fler 

värden man räknar ut, desto bättre blir grafen. En elev som räknar ut många värden (t.ex. fyller 

tabellen) visar eventuellt prov på förståelse för detta. Åtminstone har eleven förstått att mönstret 

fortsätter. En del elever har fortsatt uppåt för att se vad som händer när antalet hörn ökar och har 

på så sätt använt mönstret och tabellen för att upptäcka definitions- och värdemängd. De visar 

på djup förståelse för tabellen. Utan intervjuer med eleverna som avslöjar vilken förståelse som 

ligger bakom att de gjort på det ena eller det andra sättet hänvisas jag enbart till det eleverna 

visar upp. Jag har därför poängsatt proceduren så att fyra korrekta värden ger en poäng, medan 

fem till sex värden ger två poäng och sju eller fler värden ger tre poäng.  

På samma sätt har de elever som råkat rita in en punkt på fel plats i koordinatsystemet, vilket 

orsakar en plötslig avvikelse i grafens utseende, visat prov på ytligare förståelse. Även elever 

som graderat axlarna på ett ologiskt sätt, eller som missat att gradera axlarna, visar prov på 

ytligare förståelse. Därför har även detta poängsatts på liknande sätt. För detaljerad mall för 

bedömning, se bilaga 4. 

För att kunna jämföra svaren på elevenkäterna poängsattes även dessa. Elevernas redovisade 

betyg poängsattes så att MVG gav tre poäng, VG 2 poäng, G en poäng och IG noll poäng. På 

detta sätt kunde jag räkna fram ett genomsnitt för betygen i klassen och därmed jämföra 

klasserna med varandra på ett kvantitativt sätt. På samma sätt poängsattes även andra svar om 

lektionen. Eleverna kunde i enkäten placera ett kryss i en rad rutor, så att de kunde placera sin 

upplevelse på en skala mellan två påståenden. De såg ingen gradering, men jag utgick ifrån att 

ett kryss längst till höger gav noll poäng. Sedan fick rutan till vänster en poäng och nästa till 

vänster ytterligare en poäng o.s.v.. På så vis var även elevernas upplevelse möjlig att gradera 

kvantitativt. 

Validitet och reliabilitet 

Extern validitet handlar om generaliserbarhet (TIMMS, 2007). Då denna studie inte innehåller 

ett större antal studenter kan inga generella slutsatser dras, men om alla experiment visar samma 

typ av resultat, exempelvis avseende vad elever uppfattar är lätt eller svårt och som styrker 

tidigare forskningsresultat kan viss möjlighet till generalisering finnas. Den här studien omfattar 

endast diskreta nedslag i tre lärares klasser. Analyser görs utifrån resultatet av endast en lektion. 

Rent statistiskt kan man alltså inte uttala sig, särskilt vad gäller elevers utveckling av 

djupinriktad kunskap, då intervjuer inte har genomförts.  

 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2010) krävs minst 30-40 personer i varje 

experiment- respektive kontrollgrupp för att man ska kunna använda statistiska tester som kan 

konstatera skillnader mellan grupperna. Även om man räknar ihop alla elever som fått elevaktiv 

undervisning som en grupp (30 stycken) och de som fått lärarledd undervisning som en annan 

(47 stycken) går de inte riktigt att jämföra eftersom lektionerna blev lite olika för de olika 

lärarna. Eleverna fick inte samma möjligheter att lära de olika lärandeobjekten. Dessutom måste 

man nog anse att elevtyperna på de olika programmen är så olika att detta i sig är ett problem 
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vid jämförelse. Däremot är grupperna i de tre experimenten sammansatta så att de borde vara 

jämförbara inom varje experiment.  

 

Intern validitet handlar enligt TIMMS (2007) om innehållsvaliditet och konstruktionsvaliditet. 

Innehållsvaliditet innebär att data verkligen beskriver elevernas uppfattningar om begreppen och 

deras tillämpningar av procedurer. Det som är en brist är att om eleverna inte hittar ett samband 

mellan antalet hörn och storleken på vinklarna i polygonen kan de inte svara på resten av 

frågorna. Diagnosuppgiften var dock konstruerad så att majoriteten av eleverna skulle lyckas 

hitta sambandet, vilket de flesta också gjorde. Svårigheten låg i att skriva en formel för 

sambandet och att analysera vad mönstret har för betydelse för vinklarna.   

 

Konstruktionsvaliditet är ett mått på hur väl mina kunskapskategorier återspeglar elevernas 

förståelse och kunskap. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2010) beskriver detta som 

operationella indikatorerna på kunskap, alltså vad som anses vara kunskaper på det valda  

området.  Dessa diskuterades med två av lärarna, en på varje deltagande skola. Därefter 

utformades lektionen, diagnosen och övningsuppgiften. En lärare utformade lektionen, varefter 

jag formulerade diagnosen och övningsuppgiften. Dessa diskuterades med båda lärarna. I detta 

avseende var åtminstone vi överens med tidigare forskning om vilka indikatorer vi trodde skulle 

visa på ytligare eller djupare förståelse. Andra lärare hade möjligen kommit fram till andra 

indikatorer. Den tredje läraren deltog inte i förarbetet. Detta visade sig vara en brist.  

 

Resultatvaliditet kan också diskuteras beroende på två aspekter som bägge avser 

begreppsvaliditet (enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2010)). Den ena handlar 

om att ingen av lektionerna egentligen följde alla kriterier för vare sig elevaktivt arbetssätt, eller 

direktundervisning. Särskilt problematisk är den lärarledda lektionen, som blev mer lik 

katederundervisning och i viss mån enbart föreläsning med viss dialog. Detta förbättrades i det 

tredje experimentet, men den gruppen var så liten att inga slutsatser egentligen kan dras. Den 

andra aspekten handlar om att det var svårt att ibland avgöra vilken poäng en elev skulle få för 

ett svar på diagnosen. Poängsättning diskuterades dels med en av de involverade lärarna, samt 

en utomstående matematiklärare från en skola som inte ingick i studien. Denne konsulterades i 

svåra bedömningsfall.  

 

Reliabiliteten, som avser noggrannheten i datainsamlingen, är relativt hög, eftersom materialet 

är litet och jag har dubbelkollat överensstämmelsen mellan elevers diagnoser och enkäter med 

mina resultatfiler minst två gånger, ofta fler, under materialbearbetningsprocessen. Det som kan 

vara en brist är att eleverna, särskilt i SP1, hade en tendens att titta på varandras papper under 

diagnoserna. I övriga grupper var detta inte ett nämnvärt problem.  

 

När det gäller själva experimentets genomförande är naturligtvis filmningen något som kan 

påverka resultatet. Lärarna blev alla nervösa av att ha en kamera i rummet. Även min närvaro 

bidrog härtill. Jag ville dock ha möjlighet att observera eleverna under lektionen eftersom 

filmkameran endast fångade upp läraren och den främre delen av rummet. Detta påverkade de 

lärarledda lektionerna mest, eftersom fokus riktas mer mot lärarens prestation i dessa fall. 

Lärarna blev dock snart upptagna med lektionen, och kamerans och min närvaro verkar inte ha 

påverkat lektionerna nämnvärt. Detta stämmer också med den forskning som jag redovisat ovan. 
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Även eleverna påverkas av kameran. De gör troligtvis sitt bästa på ett helt annat sätt än om det 

vore en vanlig lektion. För studiens del är detta bara positivt, eftersom elever som kanske annars 

enbart hade suttit av en lektion deltog, med möjlighet att mäta dessas kunskapsutveckling. 

Bortfallet blev säkert mindre på grund av detta. Det blir också fokus på metoden och inte på 

lärarens eventuella popularitet. Däremot kan nog mindre sägas om metodens motiverande 

aspekter. Eleverna kan ha blivit motiverade av situationen mer än av metoden.  

 

De lärare som deltog var mina egna kontakter. Fler lärare och skolor tillfrågades, även av mig 

okända sådana, men dessa avböjde av olika skäl, oftast på grund av brist på tid. De tre 

deltagande lärarna har alla ett eget intresse för forskning, hade själva deltagit i studier tidigare 

där de blivit filmade och hade ett intresse för resultatet av en studie som denna. Bara en av 

lärarna hade en tanke kring vilken metod som skulle kunna fungera bäst; övriga var öppna för 

vilket resultat som helst. Alla tre hade erfarenhet av att arbeta elevaktivt och självklart också av 

katederundervisning. 

 

Min egen påverkan på resultatet handlar mest om drivkraft. Jag  hade ingen egen undervisning 

med någon av eleverna; de var alltså helt frikopplade från mig. För alla grupper utom en var jag 

också helt okänd. Min egen drivkraft var att få veta mer om olika arbetssätt, särskilt med tanke 

på att det elevaktiva sättet är så ovanligt bland matematiklärare, samtidigt som Hattie 

förespråkat direktundervisning. I min lärartjänst har jag sett att båda dessa metoder kan ge 

sämre och bättre resultat, i enlighet med vad Hattie också skrivit om att elevaktiva arbetssätt 

kanske inte ger så mycket faktakunskaper, men mer metodik och ökad problemlösningsförmåga. 

Eleverna kan därför uppfatta elevaktiva arbetssätt som tidsfördriv. De tror inte att de lär sig 

matematik, i enlighet med resultatet i Ekstedts och Kristianssons examensarbete. Till detta 

tillkommer problemet med att hinna med kursen, som ofta innebär att elever ska ha fått 

möjlighet att lära sig alla delar av kursen, d.v.s. en mängd fakta och metoder som ska in. Genom 

de projekt jag varit involverad i tidigare, Matematikvisionen som jag deltog i under tre år, och 

ett lesson study-projekt som jag deltog i under ett år, har jag upplevt och sett att elevaktiva 

arbetssätt uppfattas som tidskrävande och måste ge mycket goda effekter för att vara värda den 

tid som läggs ner. Jag har också sett att det är svårt för många matematiklärare att genomföra en 

bra elevaktiv lektion. Det har också funnits en frustration över att inte kunna hitta vettiga 

elevaktiva sätt att arbeta på inom Matematik E. En förhoppning var att mer kunskaper om 

elevaktiva arbetssätt skulle kunna råda bot på detta. Ytterligare drivkraft var att kunna arbeta 

mer forskningsbaserat på den egna skolan vad gäller att sprida kunskap om både elevaktiva 

arbetssätt och direktundervisning utifrån att evidensbaserat kunna tala om vad eleverna 

egentligen lär. 

 

Etiska aspekter 

De etiska kraven som ställts har sin grund i Vetenskapsrådets  Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). 

Elever, vårdnadshavare, skolledare och lärare blev alla informerade om vad studien gick ut på 

och att deltagandet var anonymt. Lärarna deltog frivilligt, och eleverna och deras målsmän fick 

möjlighet att avstå från deltagande via ett brev hem (bilaga 8). Ingen av eleverna ville avstå från 

själva undersökningen, men ett antal ville inte synas på film. Dessa placerades på ett sådant sätt 
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i klassrummet att de inte skulle synas. Alla involverade parter informerades också om att filmen 

endast skulle ses av forskaren i analyssyfte och möjligtvis av den undervisande läraren i 

kompetensutvecklingssyfte. Efter att studien godkänts raderades filmerna, som fram till dess 

förvarats på ett säkert ställe. Denna information gavs även vid introduktionen av experimenten.  

Dessutom poängterades att det var lektionen som var i fokus, och att elevernas diagnosresultat 

endast skulle mäta hur bra metoden var. Innehållet var dock en del av kursen och skulle 

examineras senare, efter att de haft fler lektioner. 

Skolor, elever och lärare avidentifieras i studien, och alla diagnoser och enkäter är ifyllda med 

pseudonymer istället för med egna namn. Detta också för att eleverna skulle våga säga vad de 

tyckte i enkäterna. Ingen av de undervisande lärarna fick se diagnoserna eller enkäterna efter att 

eleverna fyllt i dessa. Diagnoser och enkäter kommer att förstöras efter examinationen, medan 

sammanställningar av resultaten kommer att sparas. 

Kapitel 5 Resultat 

Diagnos 

Det första utfallsrummet i studien handlar om elevernas uppfattningar om vad de skulle lära sig 

och diagnosen visar vad de kunde före och efter lektionen.  

Det första experimentet 

Eleverna i den första skolan hade ett högt genomsnittligt betyg från grundskolan, och deras 

förkunskaper var också bättre än övriga gruppers. De var fler till antalet än grupperna i den 

andra skolan, men även om man skulle ta bort hälften av eleverna slumpmässigt för att få ett 

överensstämmande antal elever är deras resultat bättre på fördiagnosen. I princip inga av dessa 

elever skrev fördiagnosen med noll poäng, vilket förekom i ganska hög omfattning vid de andra 

två experimenten.  

 

Den lärarledda lektionen (SP1) innehöll introduktion av experimentet, då de fick veta att 

innehållet i lektionen ingick i kursen och skulle examineras senare. Därefter skrevs en 

fördiagnos, följt av undervisning i form av föreläsning med inslag av helklassdialog och frågor 

som eleverna fick tid att fundera på och räkna ut själva. Eleverna leddes stegvis fram till 

slutresultatet, en tabell och en graf, och en formel för hur stor en vinkel i en regelbunden 

polygon är. Dessutom efterfrågades tolkningar av funktionens utseende. I tolkningen ingick 

definitionsmängd och värdemängd (med namn), samt insikt om att funktionen är ickelinjär och 

hur det påverkar vinklarnas storlek, samt hur det återspeglas i tabell och graf. Läraren använde 

bara tavlan som hjälpmedel där han ritade upp polygonerna, tabell, graf och tolkningar. Läraren 

resonerade även kring hur troligt det är att funktionen är kontinuerlig (vilket den inte är), och 

gav ett exempel på hur man skulle kunna definiera en icke regelbunden polygon med 5/2 sidor 

(vilket skulle kunna bli en femuddig stjärna). Lektionen tog cirka 40 minuter och avslutades 

med efterdiagnos och enkät.  

Eleverna kunde vara anonyma genom att de fick välja en pseudonym som de använde både på 

diagnoserna och på enkäten. De uppmanades att inte titta på varandra eftersom diagnosen skulle 

mäta hur bra lektionen var, och hur deras egen kunskapsutveckling såg ut till följd av lektionen. 
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Detta var dock svårt eftersom de satt runt bord som rymde upp till sju elever. De kunde alltså 

lätt titta på någon annans papper. Klassrummet hade inte utrymme för att separera eleverna mer, 

och det fanns ingen ledig närliggande sal. 

 

Den elevaktiva lektionen (ES1) inleddes med introduktion av experimentet, fördiagnos, och en 

inledning av läraren som gick igenom vad regelbundna polygoner var. Sedan slumpades 

eleverna i grupper om tre i vilka de fick arbeta med frågor på en stencil (bilaga 1). Läraren gick 

runt och handledde grupperna efter behov. Läraren höll sedan i en sammanfattning av lektionen, 

där eleverna fick redovisa sina resultat och slutsatser på tavlan. Läraren fyllde i namnen för 

definitions- och värdemängd, och avslutade även här med diskussionen om funktionens 

kontinuitet. Lektionen tog cirka 50 minuter. De gjorde efterdiagnosen och enkäten dagen efter 

lektionen.  

 

Resultatet av diagnoserna för den elevaktiva gruppen ES1 visas i diagram 1. Resultatet för den 

lärarledda gruppen SP1 visas i diagram 2. Den ena grafen visar elevernas sammanlagda resultat 

i antal poäng för varje fråga på diagnosen före lektionen, och den andra grafen visar på samma 

sätt det sammanlagda resultatet i antal poäng på diagnosen efter lektionen. Kriterierna för 

poängen återfinns som bilaga 4. Tabell 1 visar sedan antal poäng per person för olika uppgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.  Diagnosernas resultat för ES1 och SP1 räknat i genomsnittligt antal poäng per person, före 

och efter lektionen. Max poäng är 3 för alla frågor utom Tolkning (rätt och fel), som ger en poäng per 

svar. 

  
Tabell Graf Formel 

Definitions-
mängd Namn 

Tolkning 
rätt Tolkning fel Värdemängd Namn Totalt 

ES 1 Innan 2,12 1,76 0,78 0,24 0,00 0,47 0,29 0,18 0,00 5,84 

n = 17 Efter 2,06 1,76 1,88 1,71 1,82 3,47 0,88 1,00 1,35 15,94 

            SP 1 Innan 2,62 1,72 1,48 0,52 0,00 1,28 0,41 0,17 0,00 8,21 

n = 29 Efter 2,41 1,69 1,38 0,69 1,34 2,07 0,86 0,38 0,93 11,76 

Diagram 1. Elevaktiv lektion i grupp ES1, n = 17. 

Sammanlagda resultatet i antal poäng på diagnos gjord före 

lektionen (romb) och diagnos gjord efter lektionen (kvadrat). 

Diagram 2. Lärarledd lektion i grupp SP1, n = 29. 

Sammanlagda resultatet i antal poäng på diagnos gjord före 

lektionen (romb) och diagnos gjord efter lektionen (kvadrat). 
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Det man kan se är att framför allt förståelse för funktionens utseende utvecklades av den 

elevaktiva lektionen. Ökningen av antalet korrekta tolkningar av funktionen var drygt 600 %, 

jämfört med drygt 60 % i den lärarledda gruppen. Jämför man i antal poäng per elev var 

ökningen i den elevaktiva gruppen från 0,47 till 3,47 poäng/person, medan i den lärarledda 

gruppen gick från 1,28 till 2,07 poäng/person.  

 

Förkunskaperna var dock högre i den lärarledda gruppen om man ser till det totala antalet poäng 

per person. Deras kunskaper ökade efter lektionen med 43 %, vilket inte alls är i samma 

omfattning som hos elevernas i den elevaktiva gruppen. De ökade sina kunskaper med 173 %. 

Eleverna i den elevaktiva gruppen lärde sig alltså mer av sin lektion än eleverna i den lärarledda 

gruppen.  

 

Ser man på den mest uttalade utantillkunskapen, namnen på definitions- och värdemängd, kunde 

61 % av eleverna i den elevaktiva gruppen namnet på definitionsmängd, jämfört med 45 % i den 

lärarledda. Namnet på värdemängd kunde 45 % av den elevaktiva gruppen, och 31 % av dem i 

den lärarledda. Även här gav den elevaktiva lektionen bättre resultat.  

 

Att resultatet sjönk för tabell och graf beror på att eleverna ombads av mig att se till att de skulle 

hinna svara på alla frågor. Det gjorde att många lade ner mindre tid på att göra fullständiga 

tabeller och grafer, vilket de berättade för mig.    

Det andra experimentet 

Det andra experimentet genomfördes i den andra skolan. Eleverna i en klass i årskurs 1 på 

naturvetenskapligt program delades slumpmässigt in i två grupper. De fick en gemensam 

introduktion till experimentet. Därefter fick den ena gruppen en lärarledd lektion, som fick 

aningen för stort fokus på det linjära sambandet mellan polygonernas vinkelsumma, vilket 

återspeglade sig i elevsvaren. Eleverna utsattes aldrig för det ickelinjära sambandet som graf 

eller tabell, utan endast som formel. Läraren använde PowerPoint och tavlan som hjälpmedel i 

undervisningen och undervisade i dialogform. Två elever i klassen tog mycket plats genom att 

sitta och fnissa och ibland kasta ur sig svar innan de övriga fått tid att tänka. En elev sa så 

småningom ifrån, men då var lektionen nästan slut. Eleverna fick inte heller höra namnet på 

definitionsmängd. Läraren utryckte båda mängderna för tillåtna värden på x  och y som 

värdemängd. Lektionen avslutades efter cirka 45 minuter med diskussion om den ickelinjära 

funktionens kontinuitet.   

Eleverna hade gjort fördiagnosen på torsdagen, och de hade lektionen på fredagen. 

Efterdiagnosen och enkäten genomfördes på måndagen. Alla elever fick även här vara anonyma 

via pseudonym och fick veta att innehållet i lektionen ingick i kursen och skulle examineras 

senare. De uppmanades också att inte titta på varandras diagnoser för att deras egen 

kunskapsutveckling skulle kunna mätas. 

 

Den andra gruppen fick en elevaktiv lektion, där läraren gick igenom regelbundna polygoner 

och det första exemplet. Sedan fick de arbeta i slumpade grupper med tre elever i varje. De hade 

samma stencil som eleverna på skolan innan. Läraren handledde efter behov och fokus var nu på 

det ickelinjära sambandet. Sist höll läraren i en sammanfattning där eleverna fick redovisa sina 
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slutsatser. Läraren fyllde även här i sådant som eleverna hade svårt att förmedla, och även 

namnen på definitionsmängd och värdemängd uttalades. Lektionen tog cirka en timme.   

Resultatet av diagnoserna är sammanställda i diagram 3 och 4, samt i tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevaktiv Tabell Graf Formel 
Definitions-

mängd Namn 
Tolkning 

rätt 
Tolkning 

fel Värdemängd Namn Totalt 

NV 1  Innan 2,70 0,80 0,60 0,20 0,00 0,10 0,50 0,00 0,00 4,90 

n = 10 Efter 1,80 1,40 1,20 1,20 0,90 1,40 1,00 0,30 1,00 10,20 

Lärarledd 
          NV 1 Innan 1,50 1,50 1,17 0,92 0,00 1,17 0,83 0,42 0,00 7,50 

n = 12 Efter 1,00 1,58 1,25 0,83 0,50 1,33 1,42 0,58 0,33 8,83 

 

Tabell 2.  Diagnosernas resultat för NV 1 elevaktiv grupp och NV 1 lärarledd grupp räknat i 

genomsnittligt antal poäng per person, före och efter lektionen. Max poäng är 3 för alla frågor utom 

Tolkning (rätt och fel), som ger en poäng per svar. 

 

Även detta experiment gav liknande resultat som det första. Den lärarledda gruppen hade 

sammantaget bättre förkunskaper än den elevaktiva gruppen, men ökningen av kunskaper var 

högre i den elevaktiva. Den elevaktiva gruppen ökade sina kunskaper med 108 %, jämfört med 

den lärarledda gruppen där ökningen endast var 18 %.  

 

Framför allt ökade antalet korrekta tolkningar av funktionen i den elevaktiva gruppen, denna 

gång med 1300 %, eller från 0,1 till 1,4 poäng/person. I den lärarledda gruppen ökade man 

poängen från 1,17 till 1,33 poäng/person, vilket utgör 14 %. De hade dock inte fått undervisning 

om hur funktionen kunde tolkas i sin lektion. 

 

Jämför man utantillkunskapen, namnen på definitions- respektive värdemängd, blev resultatet 

att 30 % respektive 33 % av den elevaktiva gruppen kunde dessa namn efter lektionen. I den 

Diagram 3. Elevaktiv lektion i grupp NV1, n = 10. 

Sammanlagda resultatet i antal poäng på diagnos gjord före 

lektionen (romb) och diagnos gjord efter lektionen (kvadrat). 

Diagram 4. Lärarledd lektion i grupp NV1, n = 12. 

Sammanlagda resultatet i antal poäng på diagnos gjord före 

lektionen (romb) och diagnos gjord efter lektionen (kvadrat). 
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lärarledda gruppen var resultatet 17 % respektive 11 %, vilket innebär att namnet på 

definitionsmängd var något som den lärarledda gruppen mindes från tidigare lektioner.  

Det tredje experimentet 

Inför det tredje experimentet ändrades den lärarledda lektionen för att mer efterlikna 

direktundervisning, snarare än katederundervisning. En uppgift konstruerades för att eleverna 

själva skulle kunna öva på det som lektionen innehöll men i en lite annan kontext (bilaga 7). 

Denna uppgift konstruerades i enlighet med variationsteoretiska tankegångar. Uppgiften 

handlade fortsättningsvis om polygoner, i detta fall trianglar, som bildade ett mönster på något 

sätt. Alla frågor var desamma som på diagnosen och lektionen. Dessa aspekter hölls alltså 

invarianta. Men den här gången blev sambandet ett linjärt sådant, vilket utgjorde den varierande 

aspekten.
13

 Därför blev eleverna utsatta för båda sorters funktioner och fick därmed möjlighet 

att urskilja skillnader mellan de båda fallen.  

 

Den tredje gruppen bestod av elever från yrkesprogrammen handels- och 

administrationsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. De läste kursen som individuellt 

val och hade endast en lång lektion en gång per vecka. Gruppen delades slumpmässigt i två 

grupper. På grund av att mer än halva gruppen uteblev den här dagen blev det endast sex elever 

i den lärarledda gruppen och tre i den elevaktiva.  

Den lärarledda lektionen inleddes som tidigare med introduktion av experimentet och 

fördiagnos. Sedan startade den lärarledda lektionen, som följde samma planering som 

lektionerna i de tidigare klasserna. Läraren använde programmet GeoGebra som hjälpmedel i 

undervisningen. Här fick eleverna se vad som hände när man ökade antalet sidor i polygonen, 

och de framförde hypoteser om vad som skulle hända. Sedan fick programmet rita ut resultatet. 

Genom att upprepade gånger öka antalet sidor fick de se att det var svårt att uppnå 180°, och 

därmed var det lättare för eleverna att se att värdemängden var mindre än 180°. De fick också se 

hur varje polygon kunde delas i trianglar, för att på så sätt upptäcka vinkelsumman. Därefter 

genomförde läraren undersökningen igen, fast denna gång på tavlan. De utgick då från den 

formel de delvis själva upptäckt via den första genomgången. Nu fick eleverna se hur man 

gjorde början av tabellen utan hjälpmedlet GeoGebra. Hypoteser, som eleverna hade, testades 

dock även fortsatt med GeoGebra. Eleverna fick sedan självständigt göra fortsättningen av 

tabellen fram till antal hörn = 11 och därefter rita grafen. De skulle också skriva 

definitionsmängd och värdemängd. Läraren tolkade sedan grafen tillsammans med eleverna. De 

upptäckte då att definitionsmängden inte var samma som tabellens sista värde (11) utan det 

största antal hörn som en polygon kan ha. (Definitionsmängden var mycket svår för flera elever 

att förstå). Däremot talade de inte om hur det ickelinjära sambandet syns i tabell, graf och 

formel, annat än att det inte blir en rät linje. Läraren avslutade med den extra övningsuppgiften. 

Lektionen tog cirka en timme och en kvart. Eleverna fick ta rast, och sedan gjorde de 

efterdiagnosen och enkäten.  

 

Den elevaktiva gruppen startade när den första gruppen gjorde efterdiagnosen. (De hade en 

stödlärare med som kunde vakta dem.) Eleverna fick en likadan inledning av regelbundna 

                                                      

13 Självklart var det nya polygonmönstret ett annat, vilket måste ses som en varierande aspekt, 

men sammanhanget för mönstret var fortfarande relaterat till trianglar och polygoner, vilket var 

invariant. 
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polygoner med GeoGebra som den lärarledda gruppen. Sedan gick läraren igenom det första 

exemplet, och därefter fick eleverna arbeta i grupp med hjälp av frågorna på stencilen. Läraren 

handledde vid behov och lotsade dem en hel del. En kortare sammanfattning avslutade 

lektionen, där fokus var på tabell, graf och formel. Läraren missade att diskutera och ta upp 

namnen på definitions- och värdemängd eftersom lektionstiden började ta slut, vilket avspeglar 

sig i resultatet. Lektionen varade cirka en timme och avslutades med efterdiagnosen. Enkäten 

fick de ta med och lämna in till läraren senare på dagen.  

 

Resultaten av det tredje experimentet visas i diagram 5 och 6, samt tabell 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.  Diagnosernas resultat för NV 1 elevaktiv grupp och NV 1 lärarledd grupp räknat i 

genomsnittligt antal poäng per person, före och efter lektionen. Max poäng är 3 för alla frågor utom 

Tolkning (rätt och fel), som ger en poäng per svar. 

 

Resultatet blev annorlunda i detta experiment jämfört med de tidigare två. Återigen var det 

eleverna i den lärarledda gruppen som hade de sammantaget bästa förkunskaperna. Men även 

om den ackumulerade mängden kunskap blev högre per person i den lärarledda gruppen var 

relativa ökningen högre i den elevaktiva gruppen. Deras kunskaper ökade med 2 324 %, medan 

den lärarledda gruppen ökade sina kunskaper med 240 %. I den elevaktiva gruppen hade man 

sammantaget fått 1 poäng på fördiagnosen, vilket gjorde att ökningen blir så markant.  

Elevaktiv Tabell Graf Formel 
Definitions-

mängd Namn 
Tolkning 

rätt 
Tolkning 

fel Värdemängd Namn Totalt 

BF/HP Innan 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 

n = 3 Efter 1,67 2,33 1,67 0,00 1,00 0,67 0,67 0,00 0,00 8,00 

Lärarledd 
          BF/HP Innan 1,33 1,50 0,83 0,17 0,00 0,83 0,17 0,00 0,00 4,83 

n = 6 Efter 1,42 1,50 2,17 2,00 2,83 1,17 1,83 0,50 3,00 16,42 

Diagram 5. Elevaktiv lektion i grupp BF/HP, n = 6. 

Sammanlagda resultatet i antal poäng på diagnos gjord före 

lektionen (romb) och diagnos gjord efter lektionen (kvadrat). 

Diagram 6. Lärarledd lektion i grupp BF/HP, n = 3. 

Sammanlagda resultatet i antal poäng på diagnos gjord före 

lektionen (romb) och diagnos gjord efter lektionen (kvadrat). 
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Det eleverna i den elevaktiva gruppen mest utvecklade var att hitta sambandet mellan 

polygonerna, så att de kunde ställa upp en tabell och utifrån den göra en bra graf. Där lyckades 

de också bättre om man räknar poäng per person. Den lärarledda gruppen var dock bättre när det 

gällde att hitta en formel (i genomsnitt 2,17 poäng/person jämfört med 1,67 poäng/person i den 

elevaktiva gruppen).  

  

Tolkningarna av grafen ökade mest i den lärarledda gruppen, men med betoning på antalet 

felaktiga tolkningar. Dessa ökade med 1000 % jämfört med 40 % fler korrekta tolkningar. Den 

elevaktiva gruppen ökade både de korrekta och de felaktiga tolkningarna med två poäng 

vardera, vilket ger 0,67 poäng per person. 

  

Utantillkunskapen definitions- och värdemängd försvann nästan helt för eleverna i den 

elevaktiva gruppen, medan i princip 100 % av eleverna i den lärarledda gruppen kunde dessa 

namn efter lektionen.  

 

Analys av resultatet 

 

Orsaker till varför den lärarledda lektionen initialt gav sämre resultat än den elevaktiva kan vara 

att den var för lite lik direktundervisning. Lektionsinnehållet i sig kan också ha bidragit till 

resultatet. Innehållet (hitta mönstret och ett matematiskt samband) handlar mycket om att 

experimentera och utforska, så om eleverna inte tillåtts att själva göra detta kan det självklart 

inverka menligt på resultatet.  

Tidseffektivitet 

 

Det man kan se är att den lärarledda lektionen tog mindre tid i de två första experimenten, men 

längre tid i det tredje. Den tredje elevaktiva lektionen behövde emellertid avbrytas i brist på 

lektionstid. I de första två experimenten fick eleverna inte öva något själva, och de utsattes inte 

för en annan uppgift i en ny kontext. Kopplingen till direktundervisning blir därför svag. Detta 

kan motsäga att direktundervisning är mer tidseffektiv. Om eleverna kunde få ut mer av den 

elevaktiva lektionen på samma tid som det skulle ha tagit för läraren att också ta dem igenom 

träning i ny kontext, kan de två metoderna antas vara likvärdiga i tidseffektivitet. Däremot visar 

resultatet att det elevaktiva sättet gav mer djup i förståelse. Eleverna tyckte också att det var 

roligare, och vilket talar för ökad motivation till lärande. Direktundervisning ser ut att i bästa 

fall bidra med kvantitativt fler ytinriktade kunskaper. 

 

Det första experimentet 

I det första experimentet kan det sämre resultatet i den lärarledda gruppen också bero på att 

eleverna satt som de gjorde i klassrummet. De satt runt bord som rymde sex – sju elever, och det 

var mycket trångt mellan borden. Många elever satt med ryggen mot tavlan och hade svårt att 

vrida stolen då det var så trångt. De fick varandra i fokus, och särskilt vid ett av borden började 

man viska med varandra istället för att delta aktivt i lektionen. Dessa elever hade också svårt att 
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låta bli att titta på varandras papper då de skulle göra diagnoserna, vilket återspeglas i resultatet. 

Men trots att de tittade på varandras lösningar mer i den här gruppen kunde de inte prestera 

bättre än eleverna i den elevaktiva gruppen. 

  

Som observatör upplevdes denna lektion också som ”jobbigare” att delta i. Eleverna behöver 

vara uppmärksamma hela tiden, och det orkar man inte under 40 minuter. Middendorf & Kadish 

(1996) hänvisar till forskning som visar att ett maximum på 15 – 20 minuter är vad en vuxen 

klarar av innan man som åhörare behöver en paus eller något som ändrar ens inriktning i 

lyssnandet så att man kan fokusera igen. En aktiv övning under cirka två minuter räcker för att 

man ska ladda upp för att orka lyssna igen. De mikropauser och variationen mellan eget 

tänkande och samtal i gruppen som den elevaktiva lektionen möjliggör bidrar till att de orkar ta 

in mer under ett längre undervisningspass. 

 

Det andra experimentet 

I det andra experimentet vittnade elever efteråt om att de två elever, som fnissat och kastat ur sig 

svar på lärarens frågor utan att ge tid för alla att tänka efter först, hade förstört lektionen. De 

tappade intresse för innehållet, och deras engagemang minskade, när de inte fick möjlighet att 

tänka själva. En klar majoritet av båda grupperna i detta experiment angav att de lärde sig 

audiovisuellt, d.v.s. genom att läsa själva, eller att någon visar, gärna bildligt och med exempel, 

berättar och förklarar och att man diskuterar innehållet. Många angav också att de nöter in 

kunskaper. Den lektion som de hade i den lärarledda gruppen stördes kanske därför särskilt 

mycket av att de inte fick möjlighet att prova själva, nöta in eller diskutera.  

 

Eleverna i detta experiment lärde sig minst av lektionerna, om man jämför med eleverna i de två 

övriga experimenten. Detta kan bero på att läraren inte hade deltagit i förberedelserna på samma 

sätt som de andra två. Det belyser i så fall vikten av att få vara del i planeringen, och även att få 

delta i de andras lektioner, för att kunna genomföra en kvalitativ lektion som baserar sig på en 

metod. Metoden i sig är alltså inte avgörande för kvaliteten, utan vilken insikt läraren har i 

lärandeobjekten och hur denne hanterar dessa i klassrummet. Detta är i linje med vad Marton & 

Ling (2007) presenterat i Learning from the ”Learning Study”.  Men även Herbert & Stiegler 

(1999) har rätt i att metoden ändå sätter en gräns för hur lektionen kan öka elevernas 

prestationer. Eleverna i den elevaktiva gruppen hade samma lärare, men utvecklade sin 

förståelse och sina kunskaper i mycket hög grad jämfört med sina klasskamrater i den lärarledda 

gruppen. Det kan bero på att de leddes in i uppgiften av de färdiga frågorna, och därmed fick del 

av de lärandeobjekt som lektionen avsåg. Frågorna hade ju formulerats av lärare som varit del 

av planeringen och som hade lärandeobjekten i fokus. En slutsats kan då vara att om en lärare 

ska hålla en lektion som en annan person har utarbetat, är det elevaktiva sättet ett bra sätt att 

börja med. Då får läraren syn på de kritiska aspekter som eleverna står inför och har då lättare 

för att sedan direktundervisa materialet. Det elevaktiva sättet är då kompetenshöjande för 

läraren, eftersom förståelse för elevernas svårigheter avslöjas på ett helt annat sätt än vid 

direktundervisning. Elever som inte förstår vågar inte alltid fråga när de sitter i helklass.  
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Det tredje experimentet 

Det tredje experimentet är det svårast att säga något om eftersom underlaget var så litet. Den 

gruppen var dock intressant eftersom de hade sämre förkunskaper än vad deras betyg angav, 

troligtvis som en följd av att de inte läst matematik på ett och ett halvt år. Kognitivt låg de också 

på en lägre förståelsenivå, och enkäten visade att de var atomistiskt inriktade i sin inlärning. 

Alla skrev där att de nöter in kunskaper och att de vill att någon förklara för dem hur de ska 

göra. Endast en elev i gruppen ville klura ut lösningar på problem på egen hand. Den eleven fick 

också högst resultat på diagnosen. Hon stod för fem av de totalt sju korrekta tolkningar av 

grafen som gjordes i den lärarledda gruppen. Hon hade också högst betyg i tidigare kurser i 

matematik.  

 

Trots sämre förkunskaper och den ytinriktning som fanns i den lärarledda gruppen kunde de 

ändå få flest antal poäng per person av alla grupper i experimentet. Det beror mest på att så få 

deltog och att de flesta poängen kommer ifrån namnen på definitions- och värdemängd, d.v.s. 

den mest uttalade utantillkunskapen. Att hundra procent av eleverna lyckas återge dessa namn 

får naturligtvis verkningar på resultatet. Det man kan se är att det är just ytinriktning som syns i 

resultatet.   

 

En annan mycket intressant iakttagelse var att den lilla trion i den elevaktiva gruppen fick besök 

av en försenad elev när de i princip var klara med uppgiften. Jag föreslog då att gruppen skulle 

berätta för den nykomna eleven vad de gjort. Eleverna kunde då inte återge detta 

sammanhängande och på ett holistiskt sätt, utan kunde mest delge små delar av förfarandet, 

vilket medförde att det blev obegripligt för den nyanlända. Detta förstärker det som Österlind 

och Marton m.fl. beskrivit om svårigheterna för atomistiskt inriktade elever att se förbi 

detaljerna och se helheten, samt att se kopplingen mellan olika abstraktionsnivåer, i detta fall 

den teoretiska uppgiften och uppgiftens praktiska lösning, som dessutom var uppdelad i flera 

steg. Det förstärker också analysen av elevernas ytinriktning i lärandet. 

 

En orsak till att ytinriktningen var så uttalad även i den elevaktiva gruppen kan vara att de inte 

fick möjlighet att träna på att själva finna tolkningar av funktionen och definitions- och 

värdemängd eftersom läraren lotsade eleverna aningen för mycket som en konsekvens av 

tidsbrist. I det avseendet var lotsningen ett hinder för djupinlärning. Men om lotsning inte hade 

förekommit hade eleverna kanske gett upp. De tog längre tid på sig än tidigare grupper för att 

komma fram till sambandet, vilket fick effekter på följdfrågorna. De hann inte med dessa.  

 

En intressant efterverkning är att det tredje experimentets elever klarade provet, som de hade tre 

veckor efter lektionen, på ett mycket bra sätt. De kunde dra slutsatser om definitionsmängd och 

värdemängd för nya funktioner, och de refererade till lektionen när de svarade på dessa 

uppgifter. Visualiseringen med GeoGebra upplevdes också som hjälpande för dessa elever. 

Båda grupperna hade alltså haft nytta av båda sätten att undervisa. Dessa elever gagnas dock 

kanske av skriftliga prov, om proven mäter mycket som kan läras utantill. Men de visade också 

prov på analysförmåga när de lyckades få fram definitions- och värdemängd för nya funktioner.  
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Elevenkät 

Det andra utfallsrummet i studien handlar om elevers uppfattningar om lektionen och metoden 

som de utsatts för. Dessutom fick de en fråga som skulle mäta hur de uppfattat att deras djup i 

förståelse utvecklats. Denna fråga var om de upplever att de lättare kan hitta ett samband i form 

av den formel efter lektionen. Resultatet kopplas till elevernas allmänna uppfattningar om 

matematik.  

Syn på matematik och betygssnitt 

Eleverna fick svara på en enkät (bilaga 5) där de fick frågan om de tyckte att matematik är roligt 

och om det var svårt (svarsalternativ var ja och nej, och de fick redogöra för varför eller varför 

de inte tyckte det var roligt/svårt). De fick också specificera sina betyg i matematik i årskurs 9, i 

matematik A samt sitt omdöme hittills i matematik B. Resultaten för detta visas i diagram 7 och 

8. 
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Diagram 7. Vad eleverna tycker om matematik. Svarsalternativen var ja och 

nej, samt motivering. Diagrammet visar relativ frekvens ”ja”. 

Diagram 8. Elevernas betyg i genomsnitt i årskurs 9, i matematik A och omdöme hittills i 

matematik B. Flera skrev att de bara kunde få G i omdöme när omdömet gavs i Ma B. 
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Man kan tydligt se hur betygen sjunker för varje kurs. Den grupp vilka hade högst andel elever 

som ansåg att matematik var svårt tyckte också i högre grad att matematik var tråkigt (SP 1). De 

hade haft högst betyg i årskurs 9, men dessa sjönk därefter snabbt ner till de övrigas nivå. 

Eleverna i NV 1 och yrkeseleverna var de som tyckte att matematik var roligast, och de hade 

också i många fall höjt sina betyg mellan högstadiet och gymnasiet. Omdömet i kurs B baserade 

sig på vad lärarna satt som omdöme i ett tidigt skede i kursen, då de inte hade så mycket 

underlag, så därför hade de flesta G. Några elever skrev dock högre eller lägre omdömen, 

beroende på hur de trodde att de låg till i kursen nu. 

 

Uppfattningar om lektionen 

Första experimentet 

Eleverna fick i enkäten tycka till om lektionen och jämföra den med tidigare lektioner i 

matematik B. De två lektionerna leddes av samma lärare och hade samma innehåll, det var 

framför allt metoden som skiljde dem åt. Diagram 9 visar hur eleverna upplevde lektionen 

jämfört med tidigare lektioner i matematik B. Diagram 10 visar hur de skulle vilja förbättra den. 
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Diagram 9. Hur eleverna upplevde lektionen jämfört med tidigare lektioner i matematik B. 

Antal elever i elevaktiv grupp = 17, antal elever i lärarledd grupp = 29. 
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Eleverna i den elevaktiva gruppen var nöjdare än eleverna i den lärarledda gruppen. De 

upplevde också i högre grad att de lärt sig mer än vanligt jämfört med den senare gruppen. Båda 

grupperna ansåg dock att lektionen kunde förbättras. Framför allt handlade det om att läraren 

borde ha förklarat eller visat mer. Den lärarledda gruppen efterfrågade också mer egen räkning 

och diskussion. Endast drygt 25 % av eleverna i denna grupp tyckte att lektionen var bra som 

den var. Resultatet kan återspegla att elevernas intresse för matematik i allmänhet är lågt. 

Andra experimentet 

Precis som i det första experimentet var skillnaden mellan lektionerna framför allt metoden. 

Diagram 11 och 12 visar vad eleverna i de båda grupperna i NV1 ansåg om lektionen och hur de 

ville förbättra den. 

 

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

Hur lektionen kan förbättras

ES1 elevaktiv

SP1 lärarledd

Diagram 10. Hur eleverna i ES 1 och SP 1 tyckte att lektionen kunde förbättras. Antal 

elever i elevaktiv grupp = 17, antal elever i lärarledd grupp = 29. 
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I det andra experimentet var eleverna överlag mer nöjda. Särskilt eleverna som fick arbeta 

elevaktivt tyckte att lektionen var både rolig, effektiv och bra som den var. I princip 100 % 

ansåg detta, men färre, 65 %, bedömde att de hade lärt sig mer än vanligt. Eleverna i den 
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100,0%

120,0%

Hur eleverna upplevde lektionen

NV1 elevaktiv

NV1 lärarledd
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NV1 elevaktiv

NV1 lärarledd

Diagram 12. Hur eleverna i NV1 tyckte att lektionen kunde förbättras. Antal elever i 

elevaktiv grupp = 10, antal elever i lärarledd grupp = 12. 

Diagram 11. Hur eleverna upplevde lektionen jämfört med tidigare lektioner i matematik B. 

Antal elever i elevaktiv grupp = 10, antal elever i lärarledd grupp = 12. 
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Diagram 13. Hur eleverna upplevde lektionen jämfört med tidigare lektioner i matematik B. 

Antal elever i elevaktiv grupp = 3, antal elever i lärarledd grupp = 6. 

lärarledda gruppen var mindre nöjda, dock avsevärt nöjdare än eleverna i SP 1 och ES 1 i det 

första experimentet. Detta kan återspegla att eleverna i NV 1 anser att matematik generellt sett 

är roligt, medan eleverna i den första skolan inte tyckte om matematik i samma utsträckning.  

Mindre än hälften av eleverna i den lärarledda gruppen ansåg att de hade lärt sig mer än vanligt 

och de ville ha fler förändringar av lektionen, med betoning på att få diskutera mer.  

Tredje experimentet 

Det tredje experimentet skiljde sig från de två övriga genom att den lärarledda lektionen fick en 

övningsuppgift som eleverna fick öva på innan läraren sammanfattade lektionen. Den elevaktiva 

var som tidigare, men hade mindre tid till definitions- och värdemängd än de tidigare elevaktiva 

grupperna haft. Elevernas tankar kring lektionerna visas i diagram 13 och 14.  
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Dessa elever var nöjdast. Skillnaden mellan den här gruppens resultat och tidigare gruppers 

resultat är att eleverna i den elevaktiva gruppen ville räkna mer själva jämfört med eleverna i 

den lärarledda gruppen. Övningsuppgiften hade alltså effekt på den lärarledda gruppens behov 

av att få räkna mer själv. Resultaten i detta experiment blir dock svårtydda då antalet elever är 

så få.  

Analys av elevers uppfattningar av lektionen 

Elevernas uppfattningar om lektionerna var väldigt olika. Trots att lektionerna i SP1 och ES1 

var mycket väl genomförda och intressanta för mig som deltagare tyckte eleverna att de var 

relativt tråkiga och de ville ha flest förändringar. Eleverna i ES 1 var mer nöjda än de i SP1, 

men de hade trots det relativt många förslag på hur de ville förbättra lektionen. Båda gruppernas 

eget bristande intresse för matematik kan vara orsaken till att de tycker så. De har också valt 

program som inte är matematiskt inriktade. Kanske har fallet i betygsnivå mellan årskurs 9 och 

första kursen i matematik A bidragit till detta bristande intresse. Det man kan utläsa är dock att 

den elevaktiva lektionen motiverade eleverna mer och nästan 70 % ansåg att de fått ett större 

djup i sina kunskaper eftersom de ansåg att de efter lektionen lättare kunde hitta ett samband i 

form av en formel. 

 

Om man jämför med hur de svarat på diagnoserna är det många som har visat prov enbart på 

ytinriktning i båda klasserna och det kan vara så att dessa helt enkelt inte har fått verktyg för att 

nå en djupare nivå i matematik. Eftersom de haft möjlighet att träna grundskolematematiken 

under nio år i grundskolan, kan deras höga grundskolebetyg bero på lång och mödosam 

utantillinlärning utan egentlig djupinriktning i lärandet. Tyvärr är detta enbart spekulation 

eftersom djupintervju inte har genomförts. 
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Diagram 14. Hur eleverna i BF/HP tyckte att lektionen kunde förbättras. Antal elever i 

elevaktiv grupp = 3, antal elever i lärarledd grupp = 6. 
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De övriga två klasserna tyckte däremot om matematik. Det är naturligt på ett program som det 

naturvetenskapliga programmet som bygger just på matematiska färdigheter. De elever som 

läste Matematik B som individuellt val hade också valt kursen helt frivilligt, vilket också kan 

vara ett tecken på att de dels är intresserade, och dels är mer kunniga. Mötet med yrkeseleverna 

visade dock att de hade den ytligaste inriktningen av alla grupper. Det hindrade dock inte att de 

hade ett intresse för matematik. Eleverna i den lärarledda gruppen var dock mer positiva till sin 

lektion än eleverna i den elevaktiva, vilket avvek från övriga experiment. De ansåg dock i lägre 

utsträckning att de själva skulle kunna hitta ett samband i form av en formel. Detta förstärker 

resonemanget kring att direktundervisning gynnar mer av ytinriktat lärande. De hade också 

minst att säga om förändringar av lektionen. Det kan återspegla att de inte vill ha lektionen på 

ett annat sätt, men det kan också bero på att de inte erfarit andra sätt som de upplevt som 

positiva för deras inlärning.   

 

Naturvetarna hade mest delade meningar om lektionerna. De som fått en elevaktiv lektion var 

mycket mer nöjda än de som fått en lärarledd lektion. Om resultatet på den lärarledda lektionen 

beror på de två elever som upplevdes som störande eller på själva lektionen är svårt att svara på. 

I denna grupp spelade det ingen roll om man visat prov på mer av ytinriktning eller 

djupinriktning. De tyckte ungefär likadant om lektionen.  

 

Att de tyckte sämre om den lärarledda lektionen kan också härledas till det faktum att de är vana 

vid laborationer i de naturvetenskapliga ämnena och att de troligtvis tycker om den typen av 

elevaktiva arbetssätt. De ville heller inte att läraren skulle förklara mer, däremot ville de 

diskutera mer. Eleverna i den elevaktiva gruppen, som var mycket nöjda med lektionen, ansåg 

dock inte i lika hög utsträckning att de lärt sig mer än vanligt. Detta antyder att de lär sig 

matematik oavsett hur de undervisas. Alternativt är de vana vid elevaktiva lektioner, och anser 

att de lärt sig lika mycket som vanligt. Just denna lektion var kanske roligare beroende på att 

innehållet var intressant, att lektionen var en ovanligt kvalitativ sådan, eller att de helt enkelt 

blev filmade. Deras svar på hur tidigare lektioner sett ut visar att undervisningen varierat i högst 

grad av alla grupper.
14

 Att de föredrar det elevaktiva sättet framgår dock. Hur djupinriktningen 

påverkats går inte riktigt att jämföra eftersom lektionerna fokuserat på så olika delar. Men att 80 

% av eleverna i den elevaktiva gruppen tycker att de har lättare för att hitta ett samband i form 

av en formel efter lektionen indikerar dock att eleverna anser att djupinriktningen har främjats 

av det elevaktiva arbetssättet. 

Kapitel 6 Diskussion 

Att kombinera två olika perspektiv visade sig vara svårt. Att själv ha en utgångspunkt i ett 

perspektiv men att sedan ge sig på att pröva en teori utifrån en studie med ett annat perspektiv 

gav ingen självklar stringens åt arbetet. Bristen på intervjuer gör också att de fenomenografiska 

aspekterna tonas ned allt för mycket.  

                                                      

14 Denna del av enkäten är ej redovisad eftersom den är perifer i undersökningen. 
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När det gäller syftet att pröva teorier kring vad som är en bra metod för undervisning i 

matematik kan man säga att experimentlektionerna inte reflekterar teorierna för vare sig 

elevaktivt arbetssätt eller direktundervisning i detalj.  Detta gör att man av resultatet inte kan 

säga något om det ena eller det andra sättets egentliga förtjänster. Det man kan se är hur tre 

lärare angripit uppgiften att försöka undervisa ett bestämt innehåll på olika sätt.  

 

Anledningen till att lektionerna avvek från definitionerna av arbetssätten berodde på min egen 

ovilja att styra lärarna för mycket, framför allt på grund av deras tidsbrist. Lärarna gav 

experimentet tid inom ramen för kursens undervisningstid, som redan innan är lågt tilltagen. 

Experimentet bestod ju inte enbart i att genomföra lektionerna, utan också i att ge tid för enkäter 

och diagnoser. Elevernas undervisningstid sjönk därmed. Därför ville jag att de skulle få känna 

att de hade frihet att göra ett så bra jobb som möjligt för att eleverna verkligen skulle lära sig  

lektionsinnehållet utan att teorierna krånglade till det för mycket. Lärarna fick dessutom ta extra 

tid för att skapa eller sätta sig in i lektionerna och ramarna för dessa, vilket även ökade deras 

arbetstid. Tidsaspekten är därför en viktig detalj att ta hänsyn till om man ska kunna genomföra 

ett experiment som är mer styrt. Kritiken mot designexperiment besannades i det avseendet att 

lärarna inte fått möjlighet att sätta sig in i teorierna innan de genomförde lektionerna.  

 

En annan aspekt som försvårade experimentet var att lektionen utarbetats av endast en av 

lärarna. Läraren i det andra experimentet, som inte hade lärandeobjekten och de kritiska 

aspekterna av dessa klara för sig, lyckades sämre med att öka elevernas prestationer. Det visar 

därför att det är centralt att lärare får möjlighet att fokusera på detta när de arbetar med att 

utveckla kvalitativa lektioner, i enlighet med Marton och Ling (2007). Det experimentet hade 

troligtvis fungerat bättre om det inletts med den elevaktiva lektionen. Då hade läraren fått syn på 

lärandeobjekten och de kritiska aspekterna. En studie i form av en learning study hade också 

kunnat råda bot på problemet med att sätta sig in i en annans lektion. Det hade dock krävt ännu 

mer tid av varje lärare. Troligtvis hade det dock varit mer givande för dem.  

 

Det man kan se i det tredje experimentet är att närmandet mot direktundervisning, med hjälp av 

ökad kontroll av elevernas förståelse och den extra övningsuppgiften (i enlighet med punkt 5 

och 7 i Adams och Engelmanns sju steg för direktundervisning), ändå hjälpte upp det 

sammanlagda resultatet på efterdiagnosen jämfört med de två tidigare lärarledda grupperna. Att 

den extra uppgiften behövs kan också förklaras utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv. 

Eleverna behöver erfara fenomenet upprepade gånger och på olika sätt för att utveckla en 

förståelse för vad fenomenets kritiska aspekter är. I detta fall avsåg uppgiften att hjälpa eleverna 

urskilja en modell och procedurer som kan leda till att de själva ska kunna hitta samband och att 

sedan kunna tolka en tabell och en graf. I det första försöket (lektionsuppgiften) skapar de en 

initial teori om hur detta går till, och i nästa uppgift (övningsuppgiften) kan de urskilja fler 

aspekter som förtydligar för eleverna vad som egentligen är centralt.  

 

Det tredje experimentet var i detta avseende mer lyckat. Underlaget är dock extremt litet. Men 

om man tar hänsyn till att gruppens förkunskaper var sämre, borde även efterdiagnosresultatet 

ha blivit sämre om det skulle vara i linje med de första två lärarledda grupperna. Nu blev det 

bättre än övriga gruppers. Slutsatsen är därför att resultatet av den lärarledda lektionen blir 

bättre ju mer av direktundervisning eleverna får, jämfört med katederundervisning. Eleverna 
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behöver få träna på en liknande uppgift, och det är troligt att uppgiften helst ska förläggas i en 

annan kontext för att eleverna ska kunna tillämpa sina kunskaper och få möjlighet att urskilja 

fler kritiska aspekter. Den metod som Hattie (2009) förespråkade ser alltså ut att fungera väl, 

särskilt om man ser till kvantitativ ökning av faktakunskaper. Även detta förstärker det som 

tidigare forskning visat om att direktundervisning framför allt gynnar ytinlärning.  

 

För klasserna som deltog i dessa tre experiment var ändå ett elevaktivt arbetssätt att föredra. De 

flesta tyckte att det var roligare, vilket talar för ökad motivation till lärande. Även möjligheten 

till att orka fokusera under en längre tid talar för detta arbetssätt. Resultatet, både på diagnosen 

och elevernas egen uppfattning om detta, visar att djupinriktad förståelse stärks av en sådan 

metod. Att eleverna arbetar i grupp möjliggör för att de får syn på fler kritiska aspekter av 

fenomenen, eftersom de pratar med varandra och delger varandra sina initiala teorier. Processen 

att upptäcka olika kritiska aspekter går därmed snabbare. Överbryggningen mellan olika 

abstraktionsnivåer ser också ut att gå lättare om minst en elev i gruppen kan hjälpa de andra 

utifrån ett annat perspektiv. Resultatet visar därmed att det elevaktiva arbetssättet är mer 

effektivt om målet är att utveckla djupare förståelse. Detta går också i linje med den forskning 

som redovisats.  

 

Elever i det tredje experimentet med uttalad ytinriktning i lärandet klarade sig bättre med 

direktundervisning och tyckte dessutom bättre om den metoden.  Djupinriktning utvecklades 

dock inte, varför elevaktivt arbetssätt kan förespråkas även för dem. Det kan dock vara frestande 

att undervisa en sådan grupp med direktundervisning eftersom det elevaktiva sättet i det fallet 

tog längre tid. Läraren kände sig tvingad att lotsa eleverna för att de skulle hinna med en större 

del av det som ingick i planeringen. Följden kan ha blivit en sämre förståelse. Frågan är om 

eleverna hade uppnått djupare förståelse om de fått mer tid. Problemet med att hinna med 

kursen gör sig snabbt påmint om en lärare bestämmer sig för att träna eleverna i 

problemlösning. Är det värt det? Läroplanen och definitionerna av matematisk kompetens är 

dock tydliga när det gäller detta, de förespråkar inte ytliga kunskaper, utan en förståelse för att 

kunna sortera information och lösa problem, i syfte att bli en engagerad, reflekterande 

medborgare som kan ta aktiv del i samhällets demokratiska och politiska processer.  

 

Att utveckla en kvalitativ elevaktiv uppgift som både fångar elevernas intresse och som är på 

lagom svår nivå är emellertid inte lätt (Carlgren & Marton, 2007). Det kräver att lärare får 

arbeta tillsammans och utveckla lektioner som är givande på flera olika plan. Att börja skapa 

uppgiftsbanker med den här typen av uppgifter vore bra. På www.lektion.se kan man hitta en 

del. Den struktur som finns för utveckling och spridning av bra lektionsunderlag som finns i 

Japan är dock eftersträvansvärd (Marton & Ling, 2007, och Herbert & Stiegler, 1999). 

 

Det ska bli intressant att se hur lärare kommer att förhålla sig till detta när de börjar undervisa 

och sätta betyg i det nya betygssystemet som införs vid gymnasiereformen i höst 2011. Då ska 

eleverna få del av samtliga punkter i det centrala innehållet och kunskapskraven har förtydligats. 

Kommer det att innebära en ännu större återgång till snabba direktmetoder för elevgrupper som 

inte är så självgående? Det får framtiden utvisa. 

 

http://www.lektion.se/
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Framtida forskning 

 

Med tanke på att detta experiment inte följde fenomenografisk metod fullt ut, skulle det vara 

intressant att fördjupa sig i vad elevernas uppfattningar grundar sig på för att få mer djup i 

studien.  

Jag tror annars att den här studien gett ytterligare empiriska belägg för ett variationsteoretiskt 

perspektiv på lärande och att elevaktiv undervisning ger bättre resultat. Det skulle därför vara 

intressant att genomföra learning studies för utveckla kvalitativa lektioner som fokuserar på 

djupinriktad förståelse. Ett förslag är att ta innehåll i kursen Matematik E, eller något annat som 

är synnerligen svårt att undervisa på ett elevaktivt sätt. Svårigheten beror på att innehållet är helt 

nytt för eleverna och även kognitivt på så hög nivå att endast elever med en utpräglad 

matematisk begåvning skulle kunna lära sig saker induktivt. Hur kan vi utforma ramar för en 

sådan lektion för att den ska kunna bli elevaktiv?  

I övrigt önskar jag mer forskning kring hur lärare kan hjälpa eleverna till djupare förståelse och 

bättre studieteknik (som inte baserar sig på upprepning och överinlärning). Skulle eleverna i det 

tredje experimentet kunna bli mer holistiska i sin inlärningsstil, eller finns det begränsningar för 

detta i form av medfödda anlag? Måste man börja tidigare än på gymnasiet? 

Jag återkommer till min initiala fråga kring undervisning. Vad är egentligen syftet med 

undervisningen? Är det att eleverna ska lära sig innebörden av ett definierat innehåll? Är det att 

lära dem att tänka själva, resonera och reflektera? Eller att ge eleverna redskap för lärande? 

Eller att motivera eleverna till att vilja lära? Eller att kunna stå för egna åsikter och kunna 

redogöra för och argumentera för dem? Eller att kunna ta eget ansvar? Att allmänt bli bättre 

samhällsmedborgare? Svaret är ja, och lärare kan bidra på olika sätt till elevernas utveckling. 

Slutsatsen bör bli att vi matematiklärare måste börja se på vårt uppdrag på ett mer holistiskt och 

djupinriktat sätt.  
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Bilaga 1 Elevblad för den elevaktiva lektionen 
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Bilaga 2 Instruktioner till lärare i experiment 2 och 3 

 

Upplägg lektion: 
 

Lärarledd (40 – 60 min):  

Gå igenom allt tillsammans med eleverna. Gå igenom vad regelbundna polygoner är. Ställ 

frågor som: 

Vilken vinkelsumma har en triangel? (180°) 

Hur stor blir varje vinkel i triangeln? (180/3 = 60°) 

Vilken är kvadratens vinkelsumma? (360°) 

Varför då? (Två trianglar = 180·2 = 360°) visa med streck i figuren. 

Osv. 

Hur kan vi sammanställa detta så att vi kan hitta ett samband? (Tabell och graf) 

Gör tabell.  

Fråga hur man ska gradera axlarna till koordinatsystemet. 

Beroende och oberoende variabel, var ska de stå på axlarna och vad står de för? 

(Oberoende är antal sidor i polygonen, beroende är vinkelns storlek). 

Rita grafen. 

Fråga/diskutera vilka samband kan vi hitta när det gäller: 

 antalet sidor i polygonen (kan aldrig bli färre än 3, men kan vara oändligt många, ända tills 

det blir en cirkel.) = definitionsmängd 

 Vinkelsumman i polygonen (Nästa polygons vinkelsumma får man om man tar 180(x – 2) 

där x = antalet sidor i polygonen) 

 Storleken på vinklarna i polygonen (blir aldrig mindre än 60° eller så stora som 180°) = 

värdemängd. 

 Sambandet som en formel (180(x – 2)/x  = 180 – 360/x). Visa hur man får fram det om 

ingen elev kan förklara. (tex. x = 3: 180/3, x = 4: (180 + 180)/4 = 2·180/4, x = 5: 

(180+180+180)/5 = 3·180/5 osv. Visa med tabell(?) att 3 ger 1, 4 ger 2, 5 ger 3 osv. dvs.       

x – 2, ett linjärt samband) 

 Om du har tid: Är funktionen egentligen kontinuerlig? Kan vi få 2,5 sidor i en polygon? 

 Man kan gå via exemplet med att 3
1

2 betyder något enbart för att vi har definierat att         

3
1

2 =  3. För vad är egentligen ett tal upphöjt till en halv? P.s.s. kanske vi kan definiera att       

x = 2,5 är något konkret. Om man stoppar in x = 2,5 i formeln får vi 36°. Om vi går 

baklänges och ritar en polygon som har vinkeln 36° och har 5/2 sidor kan då se ut så här!  

 

 

 

 

 (Experiment 3): Låt eleverna träna med övningslappen cirka 15 minuter. 

 

 

Elevaktiv lektion: (Cirka 60 minuter) 

Gå igenom vad en regelbunden polygon är och ta de två första exemplen med eleverna. 

(Max 10 minuter). Låt de sedan fortsätta själva i grupper om tre. Ge dem cirka 30 minuter. 

Gå runt och lotsa dem. Ställ följdfrågor. 

Sammanfatta allt. Låt eleverna redovisa (om de kan). Berätta att värdemängderna kallas 

definitionsmängd och värdemängd. Analysera grafen tillsammans. Kontinuerlig? Gå via 

3
1

2 =  3 och kom fram till stjärnan (om du har tid)! (Sammanfattning cirka 15-20 minuter) 
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Bilaga 3  För- och efterdiagnos 
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Bilaga 4 Poängmall för utvärdering av diagnoserna 

 

1. Tabell 

 

3 p:  7 värden eller fler (visar på förståelse för att flera värden måste till för att grafen  

ska kunna ritas på ett bra sätt) 

        2 p:  5 – 6 värden. (Visar att de kan följa mönstret även om det inte finns bilder.) 

      1 p:  4 värden (D.v.s. eleven tar fram resultatet endast för de figurer som finns på bild.) 

  0 p:  Felaktiga eller inga värden. 

    

2. Graf 

 

3 p:  eleven ritar korrekt och användbart graderade axlar, x- och y-axel på ”rätt” plats,  

har  namngivit axlarna, punkterna rätt ritade och graf är dragen mellan punkterna. 

2 p:  Max två av ovanstående punkter saknas eller är lite felaktiga, men grafen är i  

övrigt bra. 

  1 p:  Om tre av punkterna saknas, men att grafen är avläsbar och korrekt i övrigt. 

  0 p:  Om fyra punkter saknas, eller att grafen inte går att använda för avläsning, är  

uppenbart felaktig eller på annat sätt ologisk så att avläsningsmöjligheter hindras. 

 

3. Formel 

 

3 p: Korrekt formel, t.ex. 𝑦 =
360

𝑥
. 

2 p: De fall där x- och y-axel byter plats i grafen, men formeln ändå ser ut som ovan. 

1 p: Endast uttryck anges  
360

𝑥
  eller annat som stämmer, t.ex. 𝑥 ∙ 𝑦 = 360, vilket visar  

      förståelse för mönstret men brist på kunskap om vad som är en formel. 

 

4. Definitionsmängd 

 

3 p:  3 ≤ 𝑥 < ∞, eller 𝑥 ≥ 3, eller skrivet med ord (t.ex. ”från 3 och uppåt”) 

2 p:  Något fel med olikhetstecknet, t ex. 3 < 𝑥 > ∞, där ändå betydelsen framgår. 

1 p:  Ena änden är rätt, t.ex. ”3 – ” 

0 p:  Felaktigt svar, t.ex. 3 ≥ 𝑥. 

 

5. Namnet ”definitionsmängd” 

 

3 p: Definitionsmängd (även felstavade varianter, t.ex. ”difinitionsmengd”) 

2 p: Definierad mängd, def. mängd eller liknande 

1 p: Vänder på definitions- och värdemängd, men använder båda orden. 

 

6. Värdemängd 

 

3 p: 0° < 𝑦 ≤ 120° eller samma sak med ord. 

2 p: Något fel med olikhetstecknet, t.ex. 0° > 𝑦 < 120°, men där betydelsen framgår. 

1 p: Ena änden rätt, t.ex. 𝑦 ≤ 120°, eller 1°− 120° 
0 p: Felaktigt svar, t.ex. 𝑦 ≥ 120° 

 

7. Namnet ”värdemängd” 

 

3 p: Värdemängd 

2 p: Inga andra”godkända” varianter hittades 

1 p: Vänder på definitions- och värdemängd, men använder båda orden. 
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8. Tolkning av funktionen 

 

Antal rätta tolkningar räknas som 1 poäng vardera, och antal felaktiga tolkningar räknas 

som 1 poäng vardera (men i egen kolumn). Varianter med samma innebörd som 

exemplen nedan finns och har räknats som den tolkning som de liknar.  

 

Korrekta tolkningar:         Markerad i tabell som 

tolkning: 

 

Ju fler hörn, desto mindre vinklar 
    

1 

Max värde för vinklarna = 120: 
    

2 

Minsta värde för vinklarna nästan 0/går mot 0 
  

3 

Inte en linjär förändring 
    

4 

Förklarar att grafen planar ut 
    

5 

Man kan ha i stort sett hur många hörn som helst 
  

6 

Fler hörn ger fler trianglar som delar figuren 
  

7 

Figuren kan ej ha färre än tre hörn 
 

8 

Minskningen (i tabellen) blir mindre och mindre 
  

9 

Vinkeln kan inte vara 0: (för då ingen vinkel) 
  

10 

Vinkeln kan inte vara negativ 
    

11 

Polygonen kan ha fler än 360 hörn, då blir vinkeln decimaltal  12 

till slut blir polygonen en cirkel 
    

13 

Annat rätt svar, tex. ger exempel 
    

14 

Vinkelsumman måste bli 360: 
    

15 

Storleken på vinklarna ändras inte proportionellt med antalet hörn 16 

      y tillhör heltalen/reella tal odefinierade 
   

18 

                 Felaktiga tolkningar: 

 

     Ändras linjärt 
    

x 

Vinklarna kan inte vara större än 180 el. 360: 
  

y 

Vinklarna kan inte vara mindre än 0: 
   

z 

Vinkeln kan vara hur stor som helst 
   

å 

Vinkeln kan vara hur liten som helst 
   

ä 

Storleken på vinklarna minskar/ändras exponentiellt/potensiellt p 

Öppnar för negativa vinklar 
    

q 

Tror ej att vinkeln kan vara <1: (svårt att rita) 
  

r 

Vinkeln ej mindre än 120: eller 90: 
   

s 

Det kan som mest finnas 17 hörn 
    

t 

Otydligt: "det minskar vid varje ökning", "vinklarna kan ej 120:" u 

Polygonen kan endast ha ett begränsat antal vinklar 
 

v 

Använder ordet polynom ist. för polygon 
   

m 

Cirkelarean blir 180: 
    

n 

        Tolkningar tagna från lektionens 

 

uppgift: 

 

    Ingen linjär ändring 
    

a 

Ju fler hörn, desto större vinkel 
    

b 
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Ökningen minskar 
    

c 

Vinklarna kan inte bli större än 180: 
   

d 

för då bildar de en rak linje 
    

e 

för då bildas en cirkel 
    

f 

Ju fler hörn, ju fler trianglar/vinklar 
   

g 

För varje ny triangel ökar polygonens vs med 180: 
  

h 

Vinklarna kan bli hur små som helst 
   

ix 

Vinklarna kan inte bli mindre än 60: 
   

j 

Vinkelsumman ökar 
    

k 

Vinklarna kan inte vara mindre än 180: 
   

lx 
 

Tolkningarna ix och lx är felaktiga tolkningar som eleverna plockat upp från lektionens 

uppgift. 
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Bilaga 5  Elevenkät 
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Bilaga 6  Enkät till lärare 
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Bilaga 7  Extra övning till lärarledd lektion 
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Bilaga 8 Brev hem till myndiga och omyndiga elever 
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