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Abstrakt 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om det är skillnad mellan 

undervisningen i matematik samt hur eleverna ser på sitt arbete på 

spetsutbildningen och ordinarie klasser på naturvetenskapsprogrammet. 

För att undersöka detta har eleverna fått besvara en enkät, deras 

matematiklärare har intervjuats och observationer har gjorts  i klasserna. 

Resultaten från denna undersökning visar att arbetssätt som till 

exempel grupparbeten, som främjar kommunikation, används oftare på 

spetsutbildningen än på det ordinarie naturvetenskapsprogrammet. Detta 

gäller även problemlösning som stimulerar reflektion och ger djupare 

förståelse för olika lösningar på matematiska problem. Eleverna på 

spetsutbildningen tror sig förstå sina lösningssätt medan eleverna på 

ordinarie naturvetenskapsprogrammet lär sig formler och lösningssätt 

utantill i högre utsträckning.  
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1.  Inledning 

Genom arbetet som lärare möter man elever med inlärningssvårigheter, genomsnittselever, 

samt de som har ett genuint intresse och stor förmåga för olika ämnen. Min erfarenhet som 

lärare på både låg- och mellanstadiet, gymnasiet samt vuxenutbildning, är att den största 

målgruppen blir genomsnittseleverna. Att hjälpa dem samt att försöka få elever med 

inlärningssvårigheter att uppnå läromålen tar mycket tid, vilket gör att man har mindre tid 

över för de med hög kapacitet. Man upplever att man ständigt har ett dåligt samvete över att 

inte räcka till för alla. 
Det går att ställa sig många frågor kring det faktum att det ägnas mindre tid åt de 

högpresterande eleverna. Klarar inte de sig själva? Räcker det inte att de får gå vidare i 

böckerna i sitt eget tempo, vilket kallas för tempodifferentiering, och att de utmanas av en 

svår uppgift emellanåt? Kräver barnen med särskilda förmågor en annan didaktik än andra 

elever? Vilket bemötande får de i skolan? Det senaste har Pettersson (2011) skrivit om i sitt 

arbete ”Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor”. Att läsa 

avhandlingen återväckte mitt intresse för denna elevgrupp. 

Till gymnasiet väljer eleverna program efter intresse och förmågor. Grupperna blir 

kanske något mera homogena än i grundskolan, men vad händer med eleverna med stort 

intresse och särskilda förmågor inom olika ämnen? Det har i många år funnits program på 

gymnasieskolan med riksintag där de har en spetsutbildning inom de estetiska och idrottsliga 

ämnena. De teoretiska ämnena har däremot inte haft motsvarande utbildning. 

För tre år sedan fick några gymnasieskolor godkänt sina ansökningar till Skolverket om 

en försöksordning med spetskompetensutbildning i olika teoretiska ämnen och bland dem är 

matematik ett ämne. Genom den här utbildningen kan ungdomar med matematisk förmåga 

och stort intresse för ämnet få undervisning som passar dem. Upptagningsområdet till denna 

utbildning är hela landet. I mitt examensarbete vill jag undersöka vilka arbetssätt som präglar 

matematikundervisningen på spetsutbildningen. Jag är även intresserad av att se om dessa 

arbetssätt skiljer sig från dem som används på de ordinarie gymnasieprogrammen inom 

naturvetenskap och i sådana fall på vilket sätt.  

2.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på om det finns skillnader mellan 

matematikundervisningen vid spetskompetensutbildningen och den som bedrivs i de ordinarie 

klasserna på naturvetenskapsprogrammet samt om det är skillnad på hur eleverna på 

spetsutbildningen ser på sitt lärande jämfört med eleverna på ordinarie NA/NV-program.  Av 

stort intresse är att se på olika matematiska aktiviteter som matematiska diskussioner, 

presentation av olika lösningsförslag och utmaningar i form av problemlösning. NA är 

naturvetenskapsprogrammets första år som läser efter den nya läroplanen. NV är 

naturvetenskapsprogrammets andra år som läser efter Gy 2000. 

Frågeställningar:  

1. Hur ofta används olika arbetssätt i matematikundervisningen? 

2. Vilka arbetssätt tycker eleverna bäst om och vilka lär de sig mest av? 

3. Har elevernas matematikintresse förändrats efter att de började på gymnasiet? 

4. Hur ser eleverna på sitt eget lärande? 

5. Vilka tankar har lärarna om matematikundervisningen? 

6. Vilka arbetssätt blir använda i praktiken? 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Vad är ”matematisk förmåga”? 

I Skolverkets utvärdering av spetskompetensutbildningarna är det många av de intervjuade 

lärarna som framhäver elevernas intresse och deras förmågor inom utbildningarnas 

specialområden (Skolverket, 2010). Jag utgår därför ifrån att de elever som söker sig till 

spetskompetensutbildningen i matematik är speciellt motiverade för matematikämnet och att 

de kanske även har särskild matematisk förmåga. Det borde ge en bra utgångspunkt för en 

skräddarsydd undervisning till elevgruppen.  

Vad menas med uttrycket ”matematisk förmåga”? Vi ser på Krutetskiis definition från 

1976. Han definierar förmåga som ”en personlig egenskap eller potential som gör det möjligt 

för en individ att utföra en given uppgift.” (Krutetskii, 1976, i Pettersson, 2011, s. 59). 

Krutetskii genomförde 1955-1966 en studie på hur matematiska förmågor uttrycks. Han 

observerade och intervjuade över 200 barn och ungdomar i åldrarna 6 till 17 år. Eleverna fick 

uttrycka sig i både tal och skrift när de löste olika problem. I studien var han intresserad av 

hur eleverna tänkte när de löste problemen, både när de klarade lösa problemen på egen hand 

och när de fick ledtrådar från en vuxen. Krutetskii hävdar att matematiska förmågor utvecklas 

genom matematiska aktiviteter och beskriver de olika förmågorna såhär:  

 Förmåga att formalisera matematiskt material, att skilja form från innehåll, att operera 

med formella strukturer av relationer och samband. 

 Förmåga att generalisera matematiskt material, att upptäcka vad som är viktigt, att välja 

bort det som är irrelevant och att se vad som är gemensamt i det som ytligt sett är lika. 

 Förmåga att operera med siffror och andra symboler. 

 Förmåga till sekventiellt, logiskt resonerande. 

 Förmåga till flexibilitet och reversibilitet i matematiska resonemang. 

 Förmåga att förkorta och förenkla matematiska resonemang och operationer. 

 Förmåga att minnas matematisk information, ett så kallat ”matematisk minne”, som 

karakteriseras av minne för relationer, typiska drag i uppgifter och lösningar, 

argumentationsscheman, bevis, principer för problemlösning m.m. (Krutetskii 1976 i 

Pettersson, 2011, s. 60) 

Enligt Krutetskii är det även viktigt med ett matematiskt sinnelag som till exempel visar sig i 

”ett intresse för de matematiska aspekterna av omvärlden, i en lust att matematisera den” 

(Krutetskii, 1976, i Pettersson, 2011, s. 60). Han insåg att matematisk förmåga har ett nära 

samband med färdighet som han definierade som ”färdighet avser hur individen utför 

uppgiften” (Krutetskii, 1976, i Pettersson, 2011, s. 59). Krutetskii ansåg inte att matematisk 

förmåga var något medfött, men han hävdade att det går att ärva en benägenhet för att 

utveckla förmågorna. 

Enligt Sriraman (2008b) har forskare har genom tiderna haft olika uppfattningar av vad 

matematisk förmåga innebär. Sriraman (2008b) har gjord en sammanställning av 

uppfattningarna. I min översättning blir det: 

 Förmågan att abstrahera, generalisera och urskilja matematiska strukturer/processer. 

 Förmågan att hantera data. 

 Förmågan att behärska principer för logiskt tänkande och dra slutsatser. 

 Förmågan till analogt och heuristiskt tänkande samt att konstruera och formulera liknande 

problem. 

 Förmågan till flexibilitet och reversibilitet av matematiska operationer och matematiskt 

tänkande. 

 En intuitiv medvetenhet för matematiska bevis. 

 Förmågan att självständigt upptäcka matematiska principer. 
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 Förmågan att ta beslut i situationer med problemlösning. 

 Förmågan att visualisera problem och samband. 

 Förmågan att komma fram till metoder och egenskaper för att undersöka om en 

konstruktion är sann eller om det finns felaktigheter i den. 

 Förmågan att skilja mellan empiriska och teoretiska principer. 

 Förmågan att tänka rekursivt. 

 Förmågan att kunna lära i snabbare takt. (Sriraman, 2008b, s.93) 

Sammanställningen visar att matematisk förmåga är ett mångfacetterat begrepp. Det 

viktigaste att ta med sig vidare är att förmågorna kan tränas genom matematiska aktiviteter.  

3.2 Begåvning och kreativitet 

Begreppen begåvning och förmåga blir båda använda i litteraturen. I Nationalencyklopedins 

ordlista förklaras förmåga som ”möjlighet att utföra ngt, som enbart beror av inre egenskaper 

särsk. hos levande varelser” och begåvning som ”egenskapen att vara begåvad allmänt 

förståndsmässigt el. inom angivet område” (NE, 2012). Här förklaras de två uttrycken på 

olika sätt.  

Inom forskningsfältet har Szabo (2012) skrivit om begreppen i en artikel. Han skriver att 

historiskt sett, på slutet av 1800-talet och fram till slutet på 1900-talet, var det bästa sättet att 

bedöma begåvning en sorts intelligenstest där man fick fram en intelligenskvot. Begåvningen 

ansågs vara medfött och något som inte kunde utvecklas mycket under en individs livstid 

(Szabo, 2012). Kritik har riktats mot dessa tester när det har visat sig att en människas IQ kan 

variera under livstiden, att testerna saknar koppling till den sociala miljön runt individen och 

att de utesluter icke-intellektuella faktorer. Det har dock visat sig vara svårt att finna andra 

metoder att mäta begåvning på än med intelligenstest.  

Redan på 1970-talet övergavs synen på att individens förmågor uteslutande bestäms av 

genetiska faktorer (Szabo, 2012). Szabo konkluderar i sin artikel att IQ-tester tycks indikera 

ett samband mellan intelligens eller begåvning och matematiska förmågor och att detta kan 

bero på att intelligenstesten innehåller många frågor som är matematikrelaterade.  

På 1990-talet kom begreppet kreativitet till att göra så att det skedde en omdefiniering av 

synen på människans förmågor. Kreativitet är dock svårt att definiera och eftersom det finns 

många operationaliseringar av begreppet är det svårt att mäta det. Szabo hänvisar till 

forskning av Juter och Sriraman som hävdar att ”beskrivningen av den matematisk(a) 

kreativitet är vag och undvikande i facklitteraturen” (Juter & Sriraman, 2011, i Szabo, 2012, 

s.7).  

Av detta blir Szabos slutsats att: 

[...] avslutningsvis kan man konstatera att begåvning, matematisk förmåga och kreativitet 

är begrepp som kan varken definieras eller avgränsas på ett systematiskt och enhetligt sätt 

– följaktligen är det minst sagt problematiskt att leta efter samband mellan begåvning, 

matematiska förmågor och kreativitet (Szabo, 2012, s.9). 

Inte mindre problematiskt blir det när andra forskare inför nya begrepp. Szabo nämner i sin 

artikel att ”den vedertagna svenska benämningen för barn med utomordentliga förmågor är 

särbegåvade barn” (Persson, 1997, i Szabo, 2012, s.2).  Ziegler inför uttrycket excellent 

prestationsförmåga och han visar till att ”all forskning pekar entydigt mot att excellent 

prestationsförmåga beror på inlärningsprocesser” (Ziegler, 2010, s.44). Mönks och Ypenburg 

(2009) använder uttrycket högt begåvade eller hög intellektuell begåvning och hävdar att det 

omfattar minst tre personlighetsdrag, vilka är ”höga intellektuella förmågor, kreativitet och 

motivation” (s.26). De hävdar, i likhet med Krutetskii (1976, i Pettersson, 2011), att varje 

talang behöver stöd och stimulans för att kunna utvecklas.  
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Även om Szabo (2012) tycker det är svårt att hitta samband mellan begåvning, 

matematiska förmågor och kreativitet, så är kreativitet ett begrepp som ofta belyses i utländsk 

forskning när det gäller barn med stora matematiska förmågor. 

3.3 Matematisk aktivitet 

Krutetskii (1976) ansåg, som tidigare nämnts, att de matematiska förmågorna utvecklades 

genom matematiska aktiviteter. Utifrån detta behöver olika aspekter kring undervisningen i 

skolan tas i beaktande. Till exempel hur den bör vara utformad för att de matematiska 

förmågorna ska utvecklas och om undervisningen i våra skolor är sådan att eleverna erbjuds 

aktiviteter som utvecklar dessa förmågor. 

Pettersson genomförde under hösten 2005 och våren 2006 en enkätstudie bland 

grundskollärare om vad som karakteriserade deras matematikundervisning (Pettersson, 2011). 

Av detta framkom det att i genomsnitt 35 % av tiden under matematiklektionerna gick till tyst 

matematik med hjälp av läroböcker samt 18 % till genomgång för alla elever i helklass. 

Resterande tid gick till grupparbete med uppgifter från läroboken, laborativ matematik i 

grupp, grupparbete med speciella gemensamma uppgifter laborativ matematik enskilt eller 

övrigt. 

Johansson genomförde 2006 en studie om hur läroboken används i 

matematikundervisningen. Hennes studie utfördes på högstadiet och tre lärare ingick. För 

dessa lärare bestod lektionerna av genomgång för hela klassen i nästan 40 % av tiden. 

Resterande tid fick eleverna arbeta enskilt med att lösa uppgifter i läroböckerna. Johansson 

(2006) gjorde observationen att den lärobok som användes hade stor inverkan på de exempel 

som lärarna gav under genomgångarna.  

Studierna av Pettersson (2011) och Johansson (2006) tyder på att genomgång i helklass 

samt enskilt arbete är två vanliga arbetsformer som präglar undervisningen i matematik. Båda 

dessa studier är genomförda i grundskolan, vilket gör att det inte går att dra slutsatser om 

undervisningen på gymnasiet. I Skolverkets rapport från 2003 står att det är en modell som 

dominerar undervisningen i matematik:  

[...] tydligast är detta i år 7-9 och gymnasieskolan där det är svårt att hitta exempel på 

andra arbetsformer, men den är också vanlig i år 5. Modellen utgörs av genomgång ibland, 

enskilt arbete i boken och diagnos, alternativt prov. Läraren går runt och hjälper eleverna 

individuellt. (s.20)  

Det vill kräva ett större arbete att systematiskt undersöka hur det ser ut i dagens 

matematikundervisning i gymnasiet än vad som är möjligt inom ramen för det föreliggande 

examensarbetet. Förhoppningsvis ger ändå en jämförelse mellan spetsutbildningen och 

ordinarie gymnasieprogram en inblick i hur det kan se ut.  

Matematiska aktiviteter kan enligt Pettersson (2011) kategoriseras utifrån deras form, 

innehåll och syfte. Formen beskriver arbetsformen, det vill säga om aktiviteten organiseras i 

grupparbete, helklassundervisning eller projektarbete. Det handlar även om arbetssättet vilket 

innebär om ämnesinnehållet behandlas genom föreläsningar, diskussioner eller undersökande 

aktiviteter. Relaterat till detta är också hur man i skolan organiserar undervisningen för att ge 

stöd och stimulans till dem som behöver det. ”När det gäller stöd och stimulans till högt 

begåvade barn i skolan, urskiljer man i allmänhet två möjligheter: (1) acceleration och (2) 

berikning av den normala undervisningen (enrichment)” (Mönks & Ypenburg, 2009, 

s.72).  

Acceleration finner vi på Spetsutbildningen eftersom eleverna läser gymnasiekurserna i 

matematik i ett högre tempo än vid andra program. Gymnasieutbildningen är redan 

organisatoriskt differentierad då eleverna själva söker sig till de olika programmen. 

Spetsutbildningen blir möjligen även en differentiering från andra program. ”Innehållet i en 
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matematisk aktivitet kan dels beskrivas i termer av ämnesinnehåll, dels kompetensinnehåll” 

skriver Pettersson (2011, s. 62). Exempel på ämnesinnehåll kan vara aritmetik, statistik, 

lösning av ekvationer eller problemlösning. En matematisk aktivitet kan även träna elevernas 

kompetenser, till exempel att föra ett logiskt resonemang och att kunna argumentera för 

slutsatser. Aktiviteternas syfte handlar om vad aktiviteterna ska leda till och dess 

användbarhet. Till exempel att de ska ”ge eleverna utmaningar samt erfarenhet av 

matematikens logik etc.” (Skolverket, 2011a, s.90). 

Det behöver poängteras att klassens och lärarens norm måste vara av en sådan karaktär 

att utveckling stimuleras. Till exempel är det stor skillnad på det sociala klimatet i 

klassrummet om läraren endast betonar ett sätt att lösa en uppgift i stället för att acceptera 

olika lösningsalternativ och diskutera dessa. En annan aspekt som är av stor betydelse är 

lärarens ämneskompetens. Den betydelsen illustrerar Wistedt (2001) när hon skriver att 

”ämneskunskaper ger möjligheter att urskilja det fruktbara i det eleverna gör och säger, att se 

den matematiska potentialen i elevernas erfarenheter” (s.227). 

 

3.3.1 Kommunikation 

Kommunikation är en förutsättning för utveckling och således en central aspekt av 

arbetssättet. Bauersfeld (1998) skriver att ”inte ens de främsta begåvningarna ’utvecklas’ av 

sig själva, utan deras utmejsling kräver möten med andra – ingen adaption utan omvärldens 

motspänstighet” (s.59). I Skolverkets rapport ”Lusten att lära - med fokus på matematik” från 

år 2003 uttrycks betydelsen av kommunikation på följande sätt:  

[...] med hjälp av språket utvecklas matematiska begrepp, eleven blir medveten om sitt 

kunnande och om hur man lär. I undervisningen behöver eleverna därför ges utrymme att 

förklara hur de har tänkt, hur de löst uppgifter och de behöver delta i samtal kring 

matematik som ett led i att utveckla sitt matematiska språk, sitt matematiska tänkande och 

sin förståelse (s.44).  

Arbetssätt som främjar samtal och diskussioner är därmed viktiga och exempel på sådana är 

grupparbete, redovisning och diskussion av olika lösningar samt att ställa frågor till och 

kommentera lärarens förklaringar. 

 

3.3.2 Problemlösning 

Ett arbetssätt som främjar kommunikation är problemlösning. ”Ett problem föreligger då man 

inledningsvis inte vet hur man ska angripa en uppgift” (Ulin, 2001, s. 275). Men för att det 

ska bli ett problem i matematiskt sammanhang måste det tilläggas att eleverna ska uppleva 

problemet som deras eget (Björkqvist, 2001). För att det ska bli ett rikt problem måste ett 

antal kriterier vara uppfyllda enligt Hagland, Hedrén och Taflin (2005, s.28–30). Dessa är att: 

 Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 

 Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

 Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

 Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer. 

 Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, 

en diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematiska idéer. 

 Problemet ska fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden. 

 Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 

Det finns olika sätt att lösa matematiska problem på. Polya tog redan på 1940-talet fram sin 

modell för problemlösning, som består av fyra faser. Först behöver man förstå problemet, 
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göra upp en plan för hur problemet ska lösas och därefter genomföra planen. Det sista steget 

är att kontrollera resultatet och utvärdera metoden som använts (Polya, 2005, i Pettersson, 

2011).  

Polya tog även fram några olika strategier som eleven kunde lära sig och som de kunde 

använda vid problemlösning. Exempel på sådana strategier är att gissa och pröva, rita en bild, 

göra en tabell eller ställa upp en ekvation (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 

Möllehed (1998) ser på inledningen av processen med problemlösning som ett ”sökande 

efter relevanta kunskaper och ett aktiverande av lämpliga förmågor, vilket utmynnar i en viss 

handling eller en metod” (s.138). Han skriver också om vad som blir nästa steg om inte första 

strategin leder fram till en lösning. Då får man gå tillbaka och hitta ett annat sätt att lösa 

problemet på, vilket kräver att man har kunskap om olika alternativ och förmåga att vara 

flexibel och uthållig. ”Genom att arbeta med problem kan eleverna utveckla sin förmåga att 

tänka såväl kreativt och självständigt som logiskt, systematiskt och strukturerat” (Hagland 

m.fl. 2005, s.13). De anser att problemlösning kan vara motiverande, ge eleverna aha-

upplevelser, stärka deras självförtroende, träna symbolspråket, förbereda för att lösa 

matematiska problem i framtida vardags- och yrkesliv samt träna rutinfärdigheter.  

 

3.3.3 Reflektion 

Polyas sista fas med att gå tillbaka för att kontrollera och utvärdera glömmer ofta våra elever, 

vilket Hagland m.fl. (2005) poängterar. De kommer med förslag på några frågor som det går 

att ställa sig efter att man har löst en uppgift. Dessa är: 

Stämmer lösningen verkligen med de förutsättningar, som ges i problemet? Finns det 

något annat, kanske enklare sätt att lösa problemet på? Kan jag kontrollera mitt resultat 

genom att lösa problemet på ett annorlunda sätt? Har jag upptäckt några spännande 

matematiska samband, som jag kan ha nytta av i andra sammanhang? (Hagland, Hedrén & 

Taflin 2005, s.19-20).   

Möllehed (1998) hävdar att man bör reflektera över om ”det finns mer än en lösning och 

eventuellt om man kan generalisera resultatet” (s.133). 

Genom att ställa sig dessa frågor tränar eleverna sin metakognitiva förmåga. 

Metakognition är en persons kunskap om och kontroll över sitt eget tänkande och lärande. 

Den spelar en stor roll vid problemlösning (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s.67). Elevernas 

metakognitiva förmåga tränas genom problemlösning. Genom att lösa problem tillsammans 

med andra måste de värdera sina egna tankar och lösningssätt samt försvara dem.  

Utveckling av ett reflekterande arbetssätt kräver ett personligt engagemang från elevens 

sida. Blomhöj (2001) skriver att den reflekterande elevverksamheten rymmer ”en stor 

inlärningspotential” och att den kan göra att ”eleven skapar nya mentala representationer för 

ämnesmässiga begrepp och begreppsrelationer” (s.211). Skolverket (2003) påpekar också 

detta när de tar upp vad som tyder på att undervisningen har hög kvalitet: ”En viktig del i 

elevens lärande är att själv kunna bedöma sina kunskaper och sin kompetens” (s.31). 

 

3.3.4 Kreativitet 

Sriraman (2008a) undersökte vad som var framträdande bland fem framstående matematiker i 

deras kreativa arbete. Han fann flera gemensamma faktorer. En sammanställning av 

faktorerna blir i egen översättning till svenska: 

 Matematikerna kunde själv välja vilka problem de skulle arbeta med. 

 Social interaktion med kolleger via mail eller på konferenser stimulerade deras kreativa 

arbete.  
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 Om matematikerna skulle ge sig in i ett för dem okänt matematiskt område, ägnade de 

först mycket tid åt att läsa det som redan fanns publicerad.  

 Matematikerna arbetade på flera problem samtidigt. Om de stod fast på det ena växlade de 

över till ett annat så det första fick vila en tid intill det dök upp i tankarna igen, kanske när 

de minst anade det. 

 Om de kom fram till ett resultat på ett problem kontrollerade de lösningen mot andras 

resultat för att se om deras egen kunde verifieras. Först när de gjort detta försökte de göra 

ett matematiskt bevis. 

 När de bevisat sitt resultat hoppades de att deras arbete kom till att bli sanktionerat av en 

expertgrupp på området så det kunde bli publicerat i en bra tidsskrift (s. 14-26)  

För att göra detta relevant för undervisning har Sriraman (2008b) omvandlat sina erfarenheter 

och resultat från samtalen med matematikerna till fem principer som skall främja kreativitet 

hos begåvade elever. En sammanställning av de fem principerna blir i egen svensk 

översättning:  

 Gestalt-principen: Det är viktigt att eleverna får engagera sig i utmanande problem över en 

längre tidsperiod. Detta för att de ska få uppleva glädjen över att nå sitt mål efter arbete 

under en lång tid och få en aha-upplevelse. 

 Estetiska principen: Att eleverna sätter pris på en vacker lösning som till exempel en enkel 

lösning på ett svårt matematisk problem. 

 Den fria marknadens princip: Att eleverna vågar presentera sina lösningar på matematiska 

problem. 

 Den vetenskapliga principen: Eleverna bör uppmuntras till att försöka generalisera 

problem och lösningar, ifrågasätta både lärarens och andra elevers lösningssätt och 

utforska problem oavsett om de får en explicit instruktion att göra detta eller inte. 

 Osäkerhetsprincipen: Eleverna bör få göra sig erfarenheter både av osäkerhet och av att 

något är svårt när de skapar matematik. Läraren måste stödja eleverna när de upplever 

frustration i lösningsprocessen (s. 98-101). 
 

3.4 Vad säger styrdokumenten 

Eleverna som gick andra året på gymnasiet under skolåret 2011/2012 följer läroplanen Gy 

2000. Under ämnets syfte står det att eleverna ska lära sig förmågan att kommunicera, men 

även att ”eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin matematiska kreativitet och förmåga 

att lösa problem samt få erfara något av matematikens skönhet och logik” (Skolverket, 2000, 

s. 73). I Gy 2000 fanns det ett avsnitt om de mål som eleverna ska sträva efter och där står det 

bland annat att undervisningen ska sträva efter att eleverna:  

utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och i grupp 

[…] samt att tolka och värdera lösningarna i förhållande till det ursprungliga problemet, 

utvecklar sin förmåga att reflektera över sina erfarenheter av begrepp och metoder i 

matematiken och sina egna matematiska aktiviteter, 

utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin begreppsbildning 

samt formulera och motivera olika metoder för problemlösning (Skolverket, 2000, s. 73-

74). 

Under avsnittet om ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” står följande avsnitt:  

Matematik är en mänsklig tankekonstruktion och matematisk problemlösning är en 

skapande aktivitet. Samtidigt kräver matematiken uthållighet i tankeverksamheten och 

förståelse för att problemlösning är en process som kräver tid. Denna process skall kunna 

utvecklas i en grupp men även genom att individer reflekterar över sin egen kunskap och 

inlärning. Detta gäller även matematikämnet i skolan (Skolverket, 2000, s. 74). 
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Under 2011 fick gymnasiet en ny läroplan som gäller för de som började på gymnasiet hösten 

2011. I kapitel 2, under ”Övergripande mål och riktlinjer”, står det att läraren ska ”utgå från 

den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2011a, 

s.10) och ”organisera och genomföra arbetet så att eleven – utvecklas efter sina egna 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (2011a, 

s.11). Samtidigt ska läraren utgå ifrån att eleverna ska ta ansvar för eget lärande och ”låta 

eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (Skolverket, 2011a, s. 13). 

För naturvetenskapsprogrammet står bland annat följande skrivet om examensmålen i 

matematik: ”Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet samt deras 

förmåga till analytiskt tänkande” (Skolverket, 2011a, s. 47). Det nästa i läroplanen som är av 

intresse för detta examensarbete finner vi under matematikämnets syfte. Där står att i 

undervisningen ska ”eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet 

och sitt matematikkunnande” och att undervisningen ska ”innehålla varierade arbetsformer 

och arbetssätt” (ibid. s. 90). Eleverna ska utmanas och ges möjlighet att kommunicera ”med 

olika uttrycksformer” och undervisningen ska ”ge utrymme för problemlösning” (ibid. s. 90). 

 

4. Gymnasial spetsutbildning 

Den 26/5-2008 gick Utbildningsdepartementet ut med en promemoria om att man ville prova 

att ha riksrekryterande spetsutbildning inom andra områden i tillägg till de existerande 

utbildningarna inom estetiska området och idrottsområdet. Utbildningarna skulle inrättas som 

specialutformade program. I promemorian stod det att ”försöks-verksamheten får högst 

omfatta 20 utbildningar i landet, spridda över riket, och högst 30 elever per utbildning och 

intagningsomgång” (Utbildningsdepartementet, 2008, s.1). Det stod även att det maximalt 

fick finnas 10 utbildningar inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Med 

spetsutbildning avsåg departementet en utbildning:  

1. med särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnes-område 

spetsutbildningen är inriktad mot, utöver vad som normalt förekommer på det nationella 

program som närmast motsvarar spetsutbildningen, och  

2. som möjliggör att eleven parallellt med viss tid av gymnasieutbildningen kan läsa 

högskolekurser (Utbildningsdepartementet, 2008, s.2) 

10 utbildningar fick klartecken att starta upp hösten 2009, varav nio kom igång. Ytterligare 10 

skulle starta hösten därefter. En nödvändig förutsättning för att bli tilldelad försöksverksamhet 

med spetsutbildning var att gymnasiet hade nära anknytning till ett universitet eller högskola. 

Det är för att eleverna ska läsa kurser på högskolan parallellt med sina gymnasiestudier.  

        Inför den andra omgången av ansökningar var informationen från Skolverket att:  

Spetsutbildningen ska utformas som ett specialutformat program. Programmet ska 

innehålla gymnasiekurser med särskild fördjupning eller breddning inom det ämne 

eller ämnesområde spetsutbildningen är riktad mot, utöver den omfattning som 

normalt förekommer på det nationella program och den inriktning som närmast 

motsvarar spetsutbildningen (Skolverket, 2009, s.1). 

I dagsläget är totalt 20 spetsutbildningar igång under försöksverksamheten. Fyra skolor har 

matematik som sitt spetsutbildningsområde. Därutöver är utbildningarna fördelade på följande 

områden: engelska, entreprenörsprogram, samhällsvetenskap och humaniora, Classe 

française, forskar-NA, hållbar utveckling, moderna språk, marinbiologi, biomedicin, fysik, 

finansgymnasiet FINEK, historia, scienceprogrammet, samt bioteknik  

(http://www.spetsutbildningar.se). 
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Varför ville utbildningsdepartementet satsa på en spetsutbildning inom det teoretiska 

området? Ska inte alla elever få undervisning i skolan som är anpassad till deras behov 

oavsett om det är elever som behöver särskilt stöd eller som har särskilda förmågor? I 

utbildningsdepartementets promemoria står det att detta i normalfallet ska ske ” inom ramen 

för ordinarie utbildningar genom en individanpassad undervisning”, men att ”i vissa fall kan 

det dock vara i elevernas intresse att erbjuda en utbildning som är specialutformad för att på 

bästa sätt ta tillvara en elevs särskilda förmågor” (Utbildningsdepartementet, 2008, s.2).  

Förhoppningen var även att denna utbildning kunde ge ökad motivation för ämnena.  

Departementet slog också fast att ”det finns en efterfrågan på sådana utbildningar 

försöksverksamheten är tänkt att omfatta” (s.2). 

Denna försöksverksamhet ska pågå fram till år 2014 för att man ska få erfarenheter inför 

kommande beslut om att eventuellt fastställa spetsutbildningar. Ordningen blir utvärderad av 

Skolverket varje år. Det förutsätts även att:  

[...] utbildningarna sinsemellan skiljer sig åt inte bara när det gäller inriktning för 

spetsutbildningarna, utan även när det till exempel gäller rekrytering, urval med ev. 

förkunskapsprov, skolarbetets förläggning, ingående gymnasiekurser och samarbete med 

högskolor (Utbildningsdepartementet, 2008, s.8). 

Försöksordningen är inne på tredje året och det har kommit två utvärderingar. I den första 

utvärderingen står det att:  

[...] på en majoritet av skolorna framhålls att undervisningen inte har påverkats nämnvärt 

av spetsutbildningen utan att personalen ständigt arbetar med att utveckla all utbildning. 

En motivering till att utbildningen inte har lett till nämnvärt nya pedagogiska metoder är 

att flera personer säger att deras utbildning redan håller spets. Den största skillnaden 

verkar i stället vara att spetseleverna ställer fler och delvis annorlunda krav på lärarna 

genom sitt stora engagemang (Skolverket, 2010, s 40).  

Men även om det står att uttalandet gäller en majoritet av skolorna är det inte möjligt att 

avgöra om det även gäller för den matematikutbildningen som undersöks i föreliggande 

examensarbete, eftersom utvärderingen är gjord anonymt.  

Enligt Skolverkets första utvärdering av spetsutbildningen är eleverna som söker sig till 

utbildningen speciellt motiverade. Ett citat från Skolverkets utvärdering från 2010 är:   

[...] personalen är enig om att eleverna är entusiastiska inför att läsa spetsämnet/-ämnena. 

En förklaring som återkommer i samtalen är att eleverna är väldigt engagerade, 

intresserade och studiemotiverade (s. 34). 

Både i den första och andra utvärderingen har det emellertid poängterats att antalet 

ansökningar till utbildningarna är låg. I något fall har alla som sökt sig till spetsutbildningen 

blivit antagna. I den andra utvärderingen står det: ”Ett lågt söktryck kan ha lett till att elever 

ibland antas som inte nödvändigtvis har särskilt intresse eller särskild fallenhet för 

utbildningen” (Skolverket, 2011b, s 6). I den första utvärderingen ställs frågan ”Är det elever 

med högst betyg och intresse som går utbildningarna, eller är det studiemotiverade och 

strategiska elever som vill ha en bra förberedelse inför högre studier?” (Skolverket, 2010, 

s.56). Det är svårt att fastställa om frågan även gäller spetsutbildningen i matematik. 
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5. Metod och studiens genomförande 

5.1 Undersökningens metod och forskningsetiska principer 

För att få elevernas syn på undervisningen och sitt eget lärande användes en kartläggande 

enkätundersökning. Denna forskningsform är kvantitativ då man kan nå ut till ett stort antal 

personer. Enligt Johansson och Svedner (2010) är enkäten en lämplig metod för att få ”en 

översiktlig bild av helheten” (s.16). Nackdelen med enkäten som forskningsform är enligt 

Johansson och Svedner (2010) att den ger ytlig information, risken för bortfall är stor och att 

enkätfrågorna kan vara svåra att konstruera så att de inte blir svårbegripliga eller 

dubbeltydiga.  

Till intervjuerna med matematiklärarna användes den kvalitativa forskningsintervjun. 

Syftet var att de intervjuade skulle ge så utförliga svar som möjligt om sin undervisning, och 

då är den intervjumetoden mest lämplig (Johansson & Svedner, 2010). Vid både enkät och 

intervjuer följdes de forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning vedrörande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande, som 

Vetenskapsrådet (1991) har gett ut. 

  I denna studie blev det genomfört tre observationer. Syftet var att de skulle ge en bild av 

hur undervisningen var i praktiken. Observatören satt till stor del bakerst i klassrummet och 

vad som hände på lektionerna blev nertecknat som löpande observationer (Johansson & 

Svedner, 2010). 

Ingen studie är tidigare gjord på spetsutbildningen i denna stad. Studien har som syfte att 

upptäcka skillnader på två program, så undersökningen blir att kategorisera som explorativ, då 

man försöker belysa ett område allsidigt vid hjälp av flera tekniker (Patel & Davidsson, 

2011). 

 

5.2 Deltagare 

På det gymnasium med spetsutbildning där studien är genomförd läser eleverna gymnasiets 

ordinarie matematikkurser under de två första åren. På dessa kurser har de lika många 

undervisningstimmar som de övriga gymnasieprogrammen har på samma kurser. Andra året 

läser de i tillägg till den ordinarie matematikundervisningen kurser vid en högskola, och under 

det tredje året läser eleverna enbart matematikkurser vid samma högskola. I studien ingick två 

klasser från spetsutbildningen. Dessa bestod av elever som gick första och andra året på 

gymnasiet och läser därför gymnasiets ordinarie matematikkurser.  Totalt går det 32 elever på 

programmets två första år, varav 53.1 % deltog i studien, 6 av dessa var flickor och 11 pojkar. 

Sex av eleverna som deltog kommer från en annan kommun än där spetsutbildningen är, men 

alla kommer från samma län.  

        Kontrollgruppen till spetsutbildningen var två klasser från de två första åren på NA/NV-

programmet på en gymnasieskola i en närliggande stad. I dessa två klasser gick det 

sammanlagt 65 elever. Svar kom in från 41.5 % av eleverna, 14 pojkar och 13 flickor. Alla 

går på gymnasiet i sin hemkommun.  

I studien ingick även tre lärare som undervisar de respektive klasserna i matematik. 

Lärarna har olika lång tid bakom sig som gymnasielärare. Den första läraren på 

spetsutbildningen har undervisat sedan 1997, varav de två sista åren på spetsutbildningen. I 

arbetet kallas denna lärare för Andreas. Andreas har undervisat alla gymnasiets 

matematikkurser på ordinarie gymnasium, samt kurserna matematik D, E och Matematik 

Breddning på spetsutbildningen. Den andra läraren på spetsutbildningen, som i arbetet fått det 

fiktiva namnet Cecilia, har arbetat åtta år som gymnasielärare, varav tre år på 

spetsutbildningen. Cecilia har varit lärare för alla gymnasiekurserna i matematik utom 
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Matematik Diskret. Läraren från gymnasiets ordinarie naturvetenskapsprogram har i arbetet 

fått namnet Bodil. Bodil har undervisat i 20 år i kurserna matematik A – D. Namnen är valda 

utan tanke på vilket kön lärarna egentligen har. Personliga pronomen som passar till deras 

fiktiva namn används i arbetet. Andreas blir ”han” oberoende av om det är en kvinna eller 

man i verkligheten.  

 

5.3 Material 

Enkät med brev  

En enkät (bilaga 2) blev utarbetad för att delas ut till klasserna som deltog i studien och som 

fylldes i anonymt. Enkäten innehöll inledningsvis frågor om kön, vilket gymnasieprogram 

och årskurs eleven gick samt ett par frågor som jämförde matematikundervisningen på 

gymnasiet och högstadiet. Eftersom spetsutbildningen har riksintag, innehöll enkäten en fråga 

om eleven gick på skola i sin hemkommun.  

Därefter följde 14 frågor som handlade om hur ofta olika arbets-sätt användes i 

klassrummet under matematikundervisningen, till exempel ”Läraren har genomgång med alla 

elever”. Eleverna skulle kryssa för om arbetssätten blev använda mycket ofta, ofta, ibland, 

sällan eller aldrig på matematiklektionerna. Enkäten innehöll även 14 frågor som handlade 

om hur den enskilde eleven förhåller sig till olika arbetssätt i det individuella arbetet, till 

exempel om eleven tänker ut strategier för att förstå formler etc. 

Många av eleverna var under 18 år, så de fick med sig ett brev till sina föräldrar (bilaga 1) 

där föräldrarna skulle ge sitt samtycke till att deras barn fick delta i studien. Brevet blev även 

delat ut till de eleverna som redan hade fyllt18 år, och det fungerade då som missiv brev eller 

följebrev till enkäten med uppgifter om studien och kontaktuppgifter till den som genomförde 

studien (Johansson & Svedner, 2010).  

 

Intervju 

Under intervjuerna berördes samma områden vid alla tillfällena, men frågorna var inte helt 

lika (bilaga 3). Områdena valdes för att få lärarnas syn på de samma arbetssätten som togs 

upp i enkäten som eleverna fick besvara.  

 

5.4 Procedur 

Enkäten 

Enkäten distribuerades till eleverna under maj månad. Den delades ut vid ett 

observationstillfälle i andra årsklassen på spetsutbildningen samt till en grupp av elever som 

gick första året på NA-programmet. Gymnasieläraren på NA/NV-programmet delade ut 

enkäten till den andra gruppen av förstaårselever samt till den klass som gick andra året. 

Enkäterna insamlades av matematikläraren och upphämtades efter skolårets avslutning. På 

grund av ett missförstånd blev enkäten inte utdelad till förstaårsklassen på spetsutbildningen, 

så enkäten skickades ut under första veckan av sommarlovet till varje enskild elev med 

frankerat returkuvert. Rektor för programmet gav sitt samtycke till detta och var behjälplig 

med elevernas hemadresser.  

 

Intervjuerna  

Studiens tre intervjuer genomfördes i juni månad efter vårterminens avslut. Intervjuerna med 

Andreas och Bodil genomfördes på respektive lärares arbetsrum. Under intervjun med Bodil  
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satt det även en annan lärare på rummet. Denna lärare gav sitt godkännande för att intervjun 

kunde genomföras. Ytterligare en tredje lärare kom in på arbetsrummet under intervjun en 

kort stund. Intervjun med Cecilia genomfördes i skolans fikarum utan andra närvarande. 

Intervjuerna spelades in på en MP3-spelare och transkriberades efteråt.  

 

Observation av lektioner 

Tre observationer genomfördes. En var i april och två var i månaden maj. Den första var i 

klassen som gick första året på spetsutbildningen. Klassen skulle börja på nytt område som 

handlade om derivata och exponential-funktionen. Alla elever i klassen var närvarande och 

inför observationen hade läraren blivit ombedd att hålla en lektion som illustrerar det 

arbetssätt som läraren oftast använder sig av. Undertecknad satt längst bak i klassrummet och 

gjorde anteckningar under den gemensamma genomgången samt gick runt i rummet under 

grupparbetet och lyssnade på diskussionerna. 

Den andra observationen var i halva gruppen från första året på ordinarie NA-program. 

Läraren hade berättat att klassen kom att ha förberedelse inför de Nationella proven, så att det 

kom att vara en lektion präglad av detta. Undertecknad satt mest längst bak i rummet och 

gjorde anteckningar, men gick även runt för att titta på hur eleverna arbetade samt för att 

lyssna på enstaka samtal.  

Den tredje observationen var i den andra årskursen på spetsutbildningen. Även denna 

lektion var i när anknytning till Nationella proven. Undertecknad satt längst bak i 

klassrummet under hela lektionstiden.  

Anteckningar blev gjorda under observationstillfällena och renskrivna efteråt. Inga 

ljudupptag eller videoinspelning blev tagna.  

 

5.5 Statistik 

Datorprogrammet SPSS användes för att undersöka om det finns skillnader mellan hur 

eleverna på spetsutbildningen och ordinarie NA/NV-program har svarat på frågorna i enkäten. 

Eleverna från de två klasserna på spetsutbildningen utgjorde en grupp och de två klasserna 

från ordinarie NA/NV-program utgjorde den andra gruppen. Eleverna blev tilldelade ett ID-

nummer på enkäterna och deras svar lades först in i ett Exceldokument för att sedan 

importeras till SPSS. Svaren kodades om på en numerisk skala från 1-5, där 1 är ”aldrig” och 

5 är ”mycket ofta”. Fråga 6 i enkäten kodades om på en skala från 1-3, där 1 är ”Minskat 

intresse”, 2 är ”Oförändrat intresse” och 3 är ”Ökat intresse”. De statistiska analyserna gjordes 

med ”Indipendent samples T-test” eftersom det var två oberoende grupper som jämfördes mot 

varandra där mätningarna har skett vid ett tillfälle. En signifikansnivå (p) på 5 % användes för 

att avgöra om grupperna skilde sig åt i hur de besvarat en fråga. 

Vid ett T-test får man även medelvärdet (M) och standardavvikelsen (SD) för hur en 

grupp har svarat. M är det som personerna i en grupp har svarat i genomsnitt. SD är ett mått 

på spridningen av svaren i förhållande till gruppens medelvärde. Ju högra SD är, desto större 

skillnad är det bland deltagarnas svar. 
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6. Resultat 

6.1 Hur ofta olika arbetssätt används i matematikundervisningen 

Resultaten på frågan om hur ofta olika arbetssätt används på matematiklektionerna 

presenteras i tabell 1. Av medelvärdena går det att se att ”Läraren har genomgång med hela 

klassen” är det vanligaste arbetssättet i båda grupperna. Ett arbetssätt som blir ansett som 

mycket ofta förekommande på ordinarie NA/NV-program är även ”Enskilt arbete med 

uppgifter i läroboken. På spetsutbildningen är ”Grupparbete som inledning till nytt tema” det 

näst vanligaste arbetssättet. ”Projektarbete” är minst förekommande i båda grupperna. 

På sju av påståendena finns det en signifikant skillnad på svarsfördelningen i de två 

grupperna. Arbetssättet ”Enskilt arbete med uppgifter i läroboken” blir använt oftare av 

NA/NV än av spetsutbildningen, medan de andra sex arbetssätten som det finns en signifikant 

skillnad på är mer använda på spetsutbildningen.  

Tabell 1: Vilka arbetssätt som används på matematiklektionerna. 
 

Påstående 
M (SD) 
Spetsutbildning 

M (SD) 
NA/NV t p 

8.1 Läraren har genomgång med 
alla elever 4.71 (0.59) 4.96 (0.19) t (18) = 1.75 0.10 

8.2 Läraren har genomgång med 
grupper av elever  2.12 (0.70) 2.19 (0.92) t (42) = 0.26 0.80 

8.3 Matematisk diskussion (Ex: 
Diskussion i klassen om olika 
lösningssätt) 3.53 (1.01) 3.17 (1.01) t (39 )= -1.14 0.23 

8.4 Elever förklarar sina olika 
lösningar för klassen 3.25 (1.34) 2.96 (0.85) t (22) = -0.77 0.45 

8.5 Grupparbete som inledning till 
nytt tema 4.06 (1.03) 1.52 (0.64) t (24) = -9.12 0.00* 

8.6 Grupparbete med uppgifter från 
läroboken 3.41 (1.00) 2.15 (1.03) t (42 ) = -4.01 0.00* 

8.7 Grupparbete med andra 
uppgifter 3.59 (0.80) 1.81 (0.96) t (42) = -6.35 0.00* 

8.8 Samarbete om uppgifter (inte 
organiserade grupper) 4.00 (0.79) 3.41 (0.84) t (42) = -2.32 0.03* 

8.9 Enskilt arbete med uppgifter i 
läroboken 3.88 (1.22) 4.81 (0.40) t (18.15) = 3.06  0.01* 

8.10 Enskilt arbete med andra 
uppgifter 3.18 (0.73) 2.89 (1.28) t (42) = -0.84 0.41 

8.11 Problemlösning 3.76 (0.66) 2.89 (1.34) t (40.3) = -2.88 0.01* 

8.12 Projektarbete, eller uppgifter 
som tar längre tid (mer än en 
vecka) 1.59 (0.71) 1.44 (0,89) t (42) = -0.56 0.58 

8.13 Läraren är noga med hur vi 
skriver uträkningar, använder 
likhetstecknet etc. (formalia) 3.59 (1.32) 4.26 (1,02) t (42) = 1.89 0.07 

8.14 Vi ser på hur matematiken 
kan kopplas till livet utanför skolan 3.38 (0.96) 2.37 (1,18) t (41) = -2.88 0.01* 

* p < 0.05 
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6.2 Arbetssätt eleverna tycker bäst om och lär sig mest av 

En av frågorna handlade om vilka arbetssätt eleverna tycker bäst om. Fördelningen på deras 

förstahandsval presenteras i diagram 1. 42.3 % av eleverna på NA/NV-programmet tyckte 

bäst om att läraren hade genomgång. Nästan lika många tyckte bäst om det egna arbetet med 

uppgifter från läroboken. På spetsutbildningen fick eget arbete och problemlösning vardera 

23.5 % av svaren. Grupparbete fick lika stor andel av rösterna som genomgång av läraren, 

17.6 %.  

 
Diagram 1: Vilka arbetssätt eleverna tycker bäst om. 

 

 

Elevernas andraval fördelade sig enligt diagram 2.  

 
Diagram 2: Vilka arbetssätt eleverna tycker näst bäst om. 

 

På frågan om vilka arbetssätt eleverna lärde sig mest av kunde det uppges intill tre arbetssätt. 

Förstavalet presenteras i diagram 3. 57.7 % av eleverna på ordinarie NA/NV-program tycker 

att de lär sig mest av att läraren har genomgång. 30.8 % från samma elevgrupp lär sig mest av 
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att arbeta med uppgifter i läroboken. På spetsutbildningen är de mest frekventa svaren att 

läraren har genomgång, enskilt arbete samt grupparbete.  

 

 

 
Diagram 3: Vilka arbetssätt eleverna lär sig mest av. 

 

Elevernas andraval redovisas i diagram 4. 

 
Diagram 4: Arbetssätt eleverna har som sitt andraval till vad de lär sig mest av. 

 

6.3 Om elevernas matematikintresse har förändrats 

När det gäller frågan om intresset för matematik har ökat eller minskat efter högstadiet, visade 

T-testet ingen signifikant skillnad på de två grupperna, t(41) = 0.39, p = 0.70. 

Spetsutbildningen hade ett medelvärde på 2.31 (SD 0.70). Den andra gruppen hade 

medelvärde på 2.22, SD på 0.75. Fördelningen av rösterna presenteras i diagram 5. 
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Diagram 5: Elevernas intresse jämfört med högstadiet. 

På den subjektiva frågan om hur eleven upplever den matematikundervisning man får på 

gymnasiet jämfört med den på högstadiet skriver eleverna uttryck som: svårare, högre tempo, 

roligare, mer avancerat, mer seriös, större individuellt ansvar, bättre lärare och bättre 

planering. På spetsutbildningen framhäver tre av eleverna att det är positivt med en jämnare 

nivå i klassen.  

Spetsutbildningens elever ägnade i genomsnitt 50 minuter per vecka åt hemarbete i 

matematik, medan eleverna från NA/NV-programmet lade i genomsnitt 2 timmar och 10 

minuter i veckan på sitt hemarbete i ämnet. 

 

6.4 Hur eleverna ser på sitt eget arbete 

Resultaten av frågan om hur eleverna ser på sitt eget arbete redovisas i tabell 2. Medelvärdena 

visar att eleverna på spetsutbildningen lär sig att förstå formler och lösningssätt samt att de 

förstår och kan förklara lösningssätten. Det som är mest förekommande i den andra gruppen 

är att de förstår sina lösningssätt väl och att de är noga med formalia.  

T-testen visar att det inte är stora skillnader mellan de två grupperna i hur de ser på sitt 

eget arbete. Enbart två av punkterna visar på en signifikant skillnad. Enligt denna enkät 

förstår spetseleverna sina lösningssätt i större grad, medan den andra gruppens elever pluggar 

formler och lösningssätt oftare än spetseleverna. 

 

Tabell 2: Hur eleverna ser på sitt eget arbete. 

Påstående 
M (SD) 
Spetsutb. 

M (SD) 
NA/NV t p 

11.1 Jag är noga med hur jag skriver mina 
uträkningar och lösningar (formalia) 3.35 (1.22) 3.96 (0.96) t(41) = 1.83 0.08 

11.2 Jag ställer frågor till lärarens 
förklaringar vid tavlan 2.94 (1.09) 2.92 (0.98) t(41) = -0.06 0.96 

11.3 Jag godtar lärarens förklaringar utan 
att ställa frågor  3.18 (0.88) 3.42 (0.99) t(41) = 0.83 0.41 

11.4 Jag pluggar formler och lösningssätt  2.18 (0.88) 3.08 (0.69) t(41) = 3.75 0.00* 

11.5 Jag lär mig förstå formler och 
lösningssätt 4.18 (1.07) 3.64 (0.86) t(40) = -1.80 0.08 

11.6 Jag tänker ut strategier för att komma 
ihåg formler etc. 2.76 (1.03) 2.88 (1.07) t(41) = 0.36 0.72 

11.7 När jag har fått rätt facitsvar på en 
uppgift, går jag omedelbart vidare till nästa 
uppgift 3.71 (1.11) 3.50 (1.27) t(41) = -0.55 0.59 
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11.8 Även om jag har fått rätt svar på en 
uppgift, tänker jag efter varför det blev rätt 2.88 (1.32) 3.15 (1.12) t(41) = 0.73 0.47 

11.9 Även om jag har fått rätt svar på en 
uppgift, tänker jag efter om den kan lösas 
på andra/bättre sätt 2.25 (1.00) 2.00 (0.80) t(40) = -0.89 0.38 

11.10 Jag förstår mina lösningssätt 4.56 (0.63) 4.08 (0.80) t(40) = -2.07 0.045* 

11.11 Jag kan förklara mina lösningssätt 4.00 (1.03) 3.81 (0.69) t(40) = -0.72 0.47 

11.12 Jag visualiserar för mig själv under 
problemlösning (ritar för att förtydliga) 3.31 (1.01) 3.04 (0.77) t(40) = -0.99 0.33 

11.13 Jag försöker göra kopplingar mellan 
det nya jag ska lära och det jag redan vet 
och kan 3.13 (1.31) 3.28 (0.89) t(39) = 0.45 0.65 

11.14 Efter vi har arbetat med ett nytt 
tema, repeterar jag teoridelen i läroboken 1.81 (0.75) 2.35 (1.16) t(39.87) = 0.08 0.08 

* p < 0.05 

 

6.5 Lärarnas tankar om matematikundervisningen 

Introduktion av nytt område 

På frågan om hur lärarna ger introduktion av ett nytt område, svarade Andreas att ”Helst så 

skulle jag vilja att eleverna sitter i grupper och upptäcker någonting […] då sätter ju det sig, 

eller jag vill inbilla mig att det sätter sig mer hos eleverna när man gör så att de får upptäcka.” 

Andreas kom in på att spetsutbildningens elever inte gör mycket hemma, och då tar det tid på 

lektionerna att ”befästa kunskapen”. Och han framhöll: 

Så det har jag märkt: Att vissa, vissa liksom tycker det är bättre med genomgång, att de lär 

sig bättre med genomgång för att det går snabbare med genomgång, för de snappar upp 

det så otroligt lätt, och så fastnar det ändå. 

Andreas fortsatte med att det är svårt att säga vad som är bäst och menar att några behöver 

upptäcka sakerna själv för att det ska fastna, medan andra lär sig snabbt med en kort 

genomgång, och för dem tar man upp onödig tid om man har grupparbeten.  

Bodil gav exempel från en introduktion framför hela klassen där hon knöt an det nya till 

något eleverna redan kände.  

Cecilia svarade på följande sätt:  

Cecilia: Olika varje gång. 

Intervjuer: Beror det på området eller beror det på att du vill ha variation?  

Cecilia: Det är nog en kombination, tror jag. Det.. man vill ju ha variation, men så lämpar 

sig olika områden också. En del är ju sådana att man vill att de ska se hur det ser ut. Och 

en del.. Och det har ju med klassen att göra också. Men med Spetsklasserna här nere har vi 

ju haft mer grupparbete och så, och det blir ju ofta en introduktionsgrej. Men.. Som 

enhetscirkeln. Den är ju perfekt när man får sitta och trixa till exempel. Men ibland så är 

det bra att köra en normal gammal klassisk genomgång också.  

 

Varifrån hämtar du de uppgifter som eleverna arbetar med?  

Uppgifterna hämtar lärarna från olika håll. Andreas svarade: 

De här befästningsuppgifterna är ju läroboken. De här lite större uppgifterna som vi övar 

MVG-kvalitet och så på, som dem ofta sitter i grupp med, är ofta från nationella prov. Och 
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de här introduktionsuppgifterna som jag har för att börja ett kapitel med, de hittar jag på 

själv. 

Bodil svarade ”Oftast är det ju läroboken. Som man kanske kompletterar med en stencil.” 

Hon fortsatte med att det finns färre uppgifter i läroböckerna för att ”drilla” in olika moment 

nu i förhållande till tidigare och att man då måste komplettera, vilket Bodil gör med uppgifter 

från andra läroböcker, samt från en ”matematikbank”. 

Cecilia använder uppgifter från läroboken om de är bra, annars tittar hon i konkurrerande 

läromedel, tar fram självkomponerade uppgifter eller letar på Internet. Cecilia väljer ut de 

uppgifter eleverna ska göra från boken och eleverna får till en stor del ta ansvar för att de 

löser uppgifter som är på en lagom nivå för sig själv.  

 

Grupparbete 

Andreas använder gruppuppgifter när eleverna övar på uppgifter med MVG-kvalitet samt 

någon gång som introduktion till nytt område. Bodil använder sig av samarbete på det sättet 

att eleverna arbetar två och två På det sättet har de en samarbetspartner som de får diskutera 

med och de får förklara för varandra. Cecilia använder ofta grupparbete, både under 

introduktion till nytt område och i andra undervisningssituationer. 

 

Problemlösning eller rika/öppna problem 

Andreas definierade öppna problem som problem som har flera olika svar. Dessa uppgifter är 

av en sådan karaktär att man måste kunna finna dem någonstans. Andreas har till exempel 

diskuterat olika former för modellering i E-kursen, men annars är det i A-kursen han har 

använt uppgifter av öppen karaktär. De uppgifterna är ganska lika de stora uppgifterna med 

MVG-kvalitet på Nationella proven. Andreas upplever det svårt att få tid med andra 

rika/öppna problem, som till exempel ”Hur långt blyertssträck kan man rita med en penna?” 

Under intervjun med Bodil pratade intervjuaren och Bodil lite förbi varandra på denna 

punkt, vilket gjorde att det inte framkom något tydligt svar. Men Bodil har aldrig använt 

några uppgifter som kan ge olika svar i sin undervisning. 

Cecilia gav ofta uppgifter där man tränade på generaliseringar, till exempel att se hur ett 

mönster blev när det blev större och så göra en formel för detta.  

 

Projektarbete 

Andreas berättade att tidigare fick eleverna ett större arbete i D-kursen där det redan var lagt 

upp till det. Han hade inte använt projektarbete i E-kursen, men hade gett ett projektarbete i 

kursen Matematik Breddning en gång. Andreas säger med ett litet leende att ”det var INTE 

ALLS uppskattat. Jag tror det var en som tyckte det var kul, men de andra tyckte det var bara 

jobbigt.”   

Bodil omtalade sin erfarenhet med projektarbete såhär: 

Nej. Det har legat en projektuppgift i Matte D som eleverna ska göra. De får välja en 

uppgift och reda ut den här. Och då är det en lite större uppgift som ligger sist i kursen. 

Men, sen heter det också så här, att hinner man inte med, så faller den uppgiften bort.   

Bodil kom in på att det kan bli stressigt att hinna med projektarbetet för att eleverna inte arbetar så 

mycket hemma, och säger: 

Utan det primära det är en attityd, att ungdomarna.. att det vi ska lära oss, det ska vi göra 

här inne .. på lektionstid. Att ta med sig boken hem, och göra detta på fritiden, det är INTE 

så självklart bland alla ungdomar idag. 
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Cecilia vet inte ännu om det blir något större arbete i fortsättningen med tanke på den nya 

läroplanen. Ingen av de klasserna som har börjat följa den har kommit till motsvarande kurs 

som D-kursen. Hon har inte använt projektarbetsformen i andra kurser, men har gett uppgifter 

som det kan ta upptill 3 timmar att lösa. Cecilia berättar att ”Det är ju inte riktigt en sådan där 

stor uppgift som tar en hel vecka, men det blir ändå en ganska… Ja… Lite i den riktningen.”  
 

Diskussion om olika lösningar etc. 

Alla lärarna tycker att det är viktigt med diskussioner och att visa att det finns olika sätt att 

lösa en uppgift. Både Andreas och Cecilia har ofta diskussioner om lösningar. Cecilia 

berättade om grupparbete med redovisning inför Nationella proven och att då diskuteras olika 

lösningar. Hon framhäver att ”det tar ju ändå ganska lång tid att köra det, men inför nationella 

proven gjorde vi ett antal sådana tillfällen.” 

Bodil svarade följande på frågan:  

Ibland dyker det upp. För självklart när vi löser ett gemensamt problem på tavlan, så 

kanske någon går fram och löser det, och så är det någon som räcker upp handen och ”ja, 

men JAG löste det såhär” och då får det exemplifiera att vi kan lösa problem på olika sätt. 

Men, som jag brukar säga, att JAG brukar alltid att visa det ENKLASTE sättet på tavlan. 

Utifrån min synvinkel.. Men sedan, som sagt, att det .. det finns flera sätt att lösa det ändå. 

 

Betydelsen av formalia 

Andreas tycker det är oerhört viktigt med formalia och säger ”jag påpekar det om och om igen, och 

då brukar jag vara väldigt noga på proven… att har dom fel, så brukar jag skriva ett fel..” Han 

framhäver att det då inte brukar vara något problem senare för eleverna lär sig och gör rätt. 

Andreas tycker man ska vänta med användningen av implikations- och ekvivalenspilar till 

högskolan. Han har varit med om att ta över en klass där de använde implikationspilen istället 

för likhetstecknet, vilket var jobbigt och svårt. Andreas fortsatte med att säga ”Ja, jag tycker 

nog det är väldigt viktigt eftersom jag far lite illa av det när det blir fel.” 

Bodil tycker också att det är viktigt, och Cecilia betonar att ”De nya betygskriterierna är 

ganska tydliga på det att det ska vara korrekt.” Cecilia fortsatte med att berätta följande: 

Personligen så är jag väl.. vad jag själv tycker.. så tycker jag nog att .. viss typ utav 

formalia är väldigt viktig.. för att om man har längre uppgifter.. och inte gör det tydligt.. så 

trillar man … ja… trixar man bort sig själv på vägen. Sen så kan jag kanske tycka att det 

är lite gnälligt att reagera för ”plussa” och ”gångra” och den typen utav ord, så, men i 

skrift, när man löser en uppgift så tycker jag nog att det är väldigt viktigt att det är korrekt. 

 

Reflektion 

Andreas har inte pratat i klasserna om reflektion, men har resonerat med enskilda elever som 

han har märkt inte har reflekterat över sitt arbete. Andreas säger att ”man ser skillnad på 

elever som reflekterar och inte reflekterar, så det är något man måste lära eleverna.”  

Bodil hoppas att reflektionsaspekten tränas när eleverna diskuterar med sina samarbets-

partners. Bodil sa ”Och förhoppningsvis så.. fast man kanske inte direkt tänker på det att man 

reflekterar över hur gjorde jag, så kanske man också ser en synvinkel på att man kan ju 

faktiskt lösa det som hon också har gjort.” 

Cecilia har tagit upp till diskussion om olika lösningar är rimliga.  
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Visualisering 

Andreas använder visualisering som hjälp vid problemlösning, men märker att det inte 

fungerar för alla. Han berättar att det även går att använda en bild i stället för att använda 

formler i vissa tillfällen och att bilden då blir ett annat lösningssätt. 

Bodil skissar också bilder för att visualisera och ”använder mycket den grafritande 

miniräknaren för att visualisera hur funktioner ser ut, så att man ska få en minnesbank för att 

sedan kunna lösa problemlösning.” 

Cecilia berättar att fysik är hennes andra undervisningsämne, och låter därmed förstå att 

sedan visualisering är viktig inom fysiken, så präglar det även matematikundervisningen. 

 

Andra viktiga aspekter  

En fråga lärarna fick var om det var något annat med matematikundervisningen som de ansåg 

vara viktigt.  

Andreas tycker det är tråkigt att man inte har tid för till exempel mer ”tävlingsmatematik” 

och svårare matematik på lektionerna. Drömmen är att eleverna hade gjort mera hemma så det 

blev tid att plocka in mera problemlösning, för ”då är det ju jättesvårt att göra problem.. när 

man inte har grund. När man liksom behöver tänka efter: Hur VAR det nu? Alltså det tar så 

mycket energi för dem att tänka efter och kunna grundkunskapen.” Andreas poängterade även 

betydelsen av en bra planering och att eleverna följde den. 

Bodil betonade det med att ha en samarbetspartner och att eleverna får visa olika 

lösningar för varandra framme vid tavlan. Hon upplever att det blir uppskattat på ett helt annat 

sätt än om läraren gör det. 

Cecilia tycker det är viktigt med tydlighet och att ha en bra planering. Dessutom är det 

viktigt med demokrati i skolan. Cecilia säger att ”låta eleverna vara med och få bestämma hur 

många prov de ska ha och var dem ska ligga så till en viss gräns. Det är väl punkter som jag 

tycker är ganska viktiga.”   

 

Skillnad på undervisning eller ämnesinnehåll mellan spetsutbildningen och vanligt 

gymnasium? 

De två lärarna på spetsutbildningen fick frågan om det var någon skillnad på undervisningen 

av klasserna på spetsutbildningen jämfört med undervisningen i andra klasser.  

Andreas säger att grundtanken är den samma och att man har sin pedagogiska 

övertygelse. Han säger dock att i en vanlig klass måste man träna in grunderna mera och gå 

igenom sakerna på en mer grundläggande nivå. Elevantalet i en vanlig NA/NV-klass är oftast 

större och där blir det en skillnad när man ska försöka få med sig alla. Andreas har även märkt 

skillnad vid grupparbeten. I en vanlig NA/NV-klass är det några som inte förstår vad man ska 

göra och då sitter de med andra saker än matematiken. Så Andreas säger att det blir flera 

diskussioner av MVG-uppgifter i spetsklasserna.  

Cecilia tycker att skillnaderna på undervisningen lika gärna kan bero på vilken klass det 

är som på vilken utbildning eleverna går.  I den klassen på spetsutbildningen hon har nu har 

det fungerat bra med grupparbeten och då har det blivit en del av arbetssättet. Cecilia tänker 

inte på att det är en klass som går spetsutbildningen för man måste ha uppgifter på olika 

nivåer ändå, även om nivån generellt är högre på spetsutbildningen än på de andra 

gymnasieutbildningarna. 
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6.6 En inblick i hur undervisningen går till i praktiken 

Under den första observationen på spetsutbildningen fick klassen introduktion till ett nytt 

område. Det var programansvarig lärare som höll i lektionen, då klassens ordinarie lärare, 

Cecilia, hade förhinder. Läraren repeterade definitionen av derivatan på tavlan och sedan blev 

klassen indelad i grupper med ca fyra elever i varje grupp. Grupperna fick en uppgift som 

skulle leda fram till derivatan av exponential-funktionen. Sedan diskuterades gruppernas olika 

lösningar i hel-klass genom att eleverna i en grupp visade hur de löst uppgiften på tavlan för 

de andra eleverna. Så repeterade läraren vad ett basbyte är, att 2 kan skrivas som  där 

 är ”det tal som jag ska höja upp 10 med för att det ska bli 2”. Därefter fick grupperna en 

ny uppgift som var att derivera . Under den här uppgiften kunde grupperna få 

ledtrådar om de skulle behöva det. Efter grupperna arbetat med uppgiften ett tag var det en ny 

diskussion i helklass. Därefter hade eleverna en rast och efter rasten summerade läraren vad 

de gått genom under lektionen. Under resterande tid av lektionen arbetade eleverna med 

uppgifter i läroboken. De flesta arbetade även då i smågrupper, men utan att läraren hade gett 

den instruktionen. 

Den andra lektionen som observerades på spetsutbildningen bestod av att lärare A gick 

igenom ett område inom statistiken på tillfrågan av en av klassens andra ämneslärare. Läraren 

berättade att det var en genomgång som är representativ för hur läraren brukar ha genomgång 

framför hela klassen. Eleverna var aktiva genom att de ställde frågor och genom att de 

använde sina miniräknare till statistikprogrammet. Efter genomgången skulle eleverna 

förberedas inför de Nationella proven. Eleverna hade tidigare haft ett förberedande prov som 

de fick tillbaka resultaten på. Alla hade skrivit provet under pseudonym för att det skulle ge 

en rättvis bedömning. Efter att eleverna fått tillbaka sina prov, fortsatte de att träna på det de 

hade haft svårt med på provet. Några elever arbetade med grunderna inom de enskilda 

områdena och använde sig av uppgifter i läroboken. Andra arbetade med MVG-uppgifter som 

läraren hade delat ut. När eleverna inte visste hur de skulle fortsätta, tillkallade de läraren som 

gav dem tips. Flera gånger gav läraren eleverna hjälp i form av en förklarande skiss. 

Den tredje observationen genomfördes också på en lektion som var förberedande inför de 

Nationella proven. NA-klassen var vanligtvis uppdelad i två ungefär lika stora grupper, men 

under den aktuella lektionen hade flera elever från den sena gruppen kommit till den tidigare 

lektionen för att kunna sluta tidigare. I gruppen fanns även en elev som gick på högstadiet 

men som hade följt matematikundervisningen på gymnasiet under hela året. Inför lektionen 

hade eleverna fått repetitionsuppgifter skickade till sig på mejl. Det tog tid innan alla elever 

kom igång med arbetet på lektionen eftersom många inte hade skrivit ut uppgifterna innan 

lektionen började och fick därför gå iväg för att kopiera. Eleverna arbetade till största delen 

enskilt men samarbetade även med dem som satt närmast i klassrummet utan att ha fått 

instruktioner om detta. Under lektionen var det ingen gemensam diskussion eller genomgång 

på tavlan. Läraren gick runt i klassrummet och hjälpte de elever som inte visste hur de skulle 

lösa en uppgift. Läraren förklarade ofta genom att rita en bild.  
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7. Analys 

7.1 Metodanalys 

Studien bestod av en enkät som eleverna fick besvara, intervjuer med deras matematiklärare 

samt observationer i klasserna för att få en så representativ uppfattning av matematik-

undervisningen som möjligt. De tre delarna bidrar på olika sätt till helhetsbilden av hur 

undervisningen ser ut. Genom enkäten får man en bild av elevernas uppfattning av 

matematikundervisningen, under intervjuerna får man höra lärarnas tankar om sin egen 

undervisning och observationerna ger en inblick i hur undervisningen går till i praktiken.  

Studien blev genomförd på slutet av vårterminen. Det innebar att klasserna höll på med 

förberedelser inför de Nationella proven vilket kan ha påverkat både lektionernas innehåll och 

arbetssätt. Det var även svårt att hitta en tid för att genomföra observationerna då klasserna 

hade få undervisningstillfällen kvar innan terminsslut. 

Det externa bortfallet på enkäten var på 46.9 % på spetsutbildningen och på 58.5 % på 

NA/NV-programmet. En orsak kan vara att eftersom en del elever på grund av sin ålder var 

tvungna att ha en förälders medgivande för att besvara enkäten, skickades den hem med 

eleverna. Bodil berättar att det är svårt att få tillbaka till exempel blanketter som eleverna har 

tagit hem. Att förstaårseleverna på spetsutbildningen fick enkäten hemskickad under 

sommarlovet påverkade troligtvis också att svarsprocenten var lägre i denna grupp. 

Frågorna till enkäten sträckte sig över nästan två sidor. De var tryckta på dubbelsidigt 

papper. Det var ett visst internt bortfall av de sista frågorna som gick på det egna lärandet. En 

möjlig grund till bortfallet kan vara att eleverna inte vände på papperet. En annan orsak kan 

vara att eleverna tyckte att de frågorna var svårare att svara på än de som handlade om 

arbetssätten i klassrummet. 

Inom en skola, och även på olika skolor i samma kommun, finns det en möjlighet för 

lärare att samarbeta. Därför valdes det att i denna studie jämföra klasserna på spets-

utbildningen med ordinarie gymnasieprogram på en skola i en annan kommun. Eftersom de 

två klasserna på NA- och NV-programmet hade samma matematiklärare blev det endast 

aktuellt med en lärarintervju från det området. Detta var inte känt innan studien påbörjades 

och skolan valdes ut. Om resultatet från NA/NV-klasserna hade blivit ett annat om klasserna 

hade olika lärare är även det svårt att säga något om.  

 

7.2 Resultatanalys 

I teoridelen av detta arbete diskuterades vad matematisk förmåga är. Forskarna, däribland 

Krutetskii (1976, i Pettersson 2011), hävdade att matematiska förmågor tränas genom 

matematiska aktiviteter. Områden som var viktiga för att utveckla matematiska förmågor var 

kommunikation, problemlösning, reflektion och kreativitet.  

Kommunikation 

I teoridelen är kommunikation framhävd som viktig för matematisk utveckling. Bauersfeld 

(1998) hävdar att inte ens de främsta begåvningarna utvecklas av sig själva, utan kräver 

möten med andra. Grupparbete och samarbete är två arbetsformer som främjar 

kommunikation. Studien visar att eleverna på spetsutbildningen samarbetar oftare om 

matematikuppgifterna än de på NA/NV-programmen och att grupparbeten i olika former är 

vanligare på spetsutbildningen. På alla frågorna om grupparbete och samarbete är det 

signifikant skillnad mellan de två grupperna. Under lärarintervjuerna med Andreas och 

Cecilia berättar lärarna att de ofta använder grupparbete både som inledning till nya områden 
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och i andra situationer, vilket stödjer resultaten från enkäten. Även under den första 

observationen på spetsutbildningen observerades att eleverna var förtroliga med arbetsformen. 

Ett annat arbetssätt som främjar kommunikation är matematisk diskussion. På den 

punkten var det ingen större skillnad på grupperna, utan klasserna svarade att arbetssättet 

används ibland. 

 

Problemlösning 

Undervisningen ska, enligt läroplanerna, ge utrymme för problemlösning. Hagland, Hedrén 

och Taflin (2005) menar att problemlösning tränar eleverna att ”utveckla sin förmåga att tänka 

såväl kreativt och självständigt som logiskt, systematiskt och strukturerat” (2005, s.13). 

Problemlösning var ett av de arbetssätt som var signifikant oftare förekommande på 

spetsutbildningen än på NA/NV-programmet och det stämmer överens med lärarintervjuerna. 

Andreas använde till exempel oftare MVG-uppgifter, som diskuterades i grupp, på 

spetsutbildningen än på NA/NV-programmet. Både Andreas och Bodil hade den 

uppfattningen att om eleverna hade tränat mera på den grundläggande matematikkunskapen 

och tillhörande färdigheter hemma, hade man kunnat göra andra saker på lektionerna, till 

exempel problemlösning. Lärarna tycks på det området ha en annan uppfattning än Hagland 

m. fl. (2005) som hävdar att problemlösning även tränar rutinfärdigheter.  

Ett exempel på Polyas strategier vid problemlösning (i Pettersson, 2011) är att rita en bild 

för att förstå ett problem. Alla tre lärare använder att rita en bild när de skall förklara problem. 

På frågan till eleverna om de visualiserade för sig själva under problemlösning var det  ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

Reflektion 

Många av forskarna i teoridelen framhävde betydelsen av reflektion, bland andra Möllehed 

(1998). Möllehed  (1998) tyckte att man borde reflektera över om det fanns mer än en lösning 

på ett problem och om man kunde generalisera resultatet. På frågorna i enkäten som berör 

reflektion så skattade båda grupperna lågt på att de tänker efter varför ett svar blir rätt eller 

funderar kring om en uppgift kan lösas på ett bättre sätt. Andreas tyckte sig uppfatta en viss 

skillnad mellan elever som reflekterar över sitt arbete och de som inte gör det. Läraren tyckte 

att man borde arbeta mer med denna aspekt då ett reflekterande arbetssätt gjorde det lättare 

för eleverna vid till exempel problemlösning. 

Detta område, som tränar elevernas metakognitiva förmåga, har enligt Blomhöj (2001) en 

stor inlärningspotential. Svaren på enkäten kan tyda på att Blomhöj har rätt, då ingen av 

grupperna skattade punkterna som gick på reflektion särskilt högt. 

 

Kreativitet 

Sriraman (2008b) anser att gestalt-principen, att eleverna utmanas av problemlösning över en 

längre tid, är en av de principer som ska främja kreativitet. Att fundera på problem över 

längre tid liknar att hålla på med projektarbeten, något som mycket sällan förekom på något 

av programmen. Andreas hade försökt, utöver det projektarbetet som fanns i D-kursen, men 

det blev inte uppskattat av eleverna.  

En annan av principerna som enligt Sriraman (2008b) ska främja kreativitet är den fria 

marknadens princip, vilken innebär att eleverna vågar presentera lösningar på matematiska 

problem. Observationen som gjordes på spetsutbildningen visade att eleverna gjorde detta 

under lektionstid, och alla lärarna uppgav under intervjuerna att de tyckte det var en viktig del 

av undervisningen. 
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Den vetenskapliga principen (Sriraman, 2008b) innebär att eleven uppmuntras till 

generaliseringar, att ifrågasätta andra elevers och lärarens lösningar samt självmant utforska 

problem. Generaliseringar hör till även under reflektion, och där var det ingen skillnad på 

grupperna. Cecilia nämnde att de hade tränat på generaliseringar på spetsutbildningen. Det var 

ej heller  skillnad på grupperna på frågan om eleverna ställde frågor till eller godtog lärarens 

förklaringar. 

 

Genomgång och enskilt arbete. 

De två arbetssätten genomgång och enskilt arbete är inte framhävd av forskare som arbetssätt 

som främjar utveckling av matematiska förmågor. Elevenkäten visade emellertid att det på 

både spetsutbildningen och NA/NV-programmet var vanligt att läraren hade genomgång med 

alla elever under lektionerna. Arbetssättet var på båda programmen det som fick det högsta 

medelvärdet i studien, vilket tyder på att Skolverkets rapport från 2003, där det stod att 

genomgång, enskilt arbete och prov dominerade matematikundervisningen i gymnasieskolan, 

fortfarande har aktualitet.  

I Skolverkets rapport var enskilt arbete omnämnt som ett mycket vanligt arbetssätt i 

matematikundervisningen. Svaren från NA/NV-programmen stämmer överens med detta, där 

elevernas svar tyder på att enskilt arbete med uppgifter i läroboken används mycket ofta. 

Enkätsvaren från eleverna på spetsutbildningen visar att det inte är lika vanligt för dem att 

arbeta enskilt. På denna punkt skiljer sig de två programmen signifikant åt.  
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8. Diskussion 

8.1 Studiens frågeställningar 

8.1.1 Hur ofta används olika arbetssätt i matematikundervisningen? 

Studien visar att det är skillnad på spetsutbildningen och NA/NV-programmen vad gäller hur 

ofta de olika arbetssätten används. Arbetssätt som exempelvis grupparbeten och samarbete, 

som främjar kommunikation, används signifikant oftare på spetsutbildningen än på NA/NV-

programmet. Detta gäller även problemlösning som stimulerar reflektion och djupare 

förståelse för olika lösningar. Detta är arbetssätt som forskare har ansett vara av betydelse för 

utvecklingen av matematiska förmågor.  

Andra arbetssätt som forskare har ansett vara av stor betydelse förekommer i liten 

utsträckning, exempelvis att arbeta med ett problem i form av projektarbeten över en längre 

tid. En observation som har gjorts under studien är att lärarna i liten grad använder sig av 

arbetssätt som tränar den metakognitiva förmågan, något som teoretiker på området anser 

borde vara en central del av undervisningen.  

Forskarna har slagit fast att utveckling av matematiska förmågor sker genom aktivitet och 

samverkan med andra, så det kan tyckas bedrövligt att arbetssätten genomgång och enskilt 

arbete fortfarande används så frekvent. Traditionen spelar nog en stor roll.  

 

8.1.2 Vilka arbetssätt tycker eleverna bäst om och vilka lär de sig mest av? 

Resultaten från enkäten tyder på att eleverna på NA/NV-programmet tycker bäst om att 

läraren har genomgång i helklass och att de får arbeta enskilt. Det är även dessa arbetssätt de 

tror sig lära mest på att använda. Eftersom eleverna rapporterar att det är de arbetssätten som 

används mest på NA/NV-programmet, så är en möjlig förklaring till deras svar att eleverna 

väljer arbetsformerna på grund av att det är dessa de känner till. 

Variationen är större bland svaren på spetsutbildningen. Lika många elever tycker om 

problemlösning som enskilt arbete, och grupparbete får lika många röster som gemensam 

genomgång. Flest elever tror att de lär sig bäst av genomgång eller enskilt arbete, vilket är 

samma resultat som på NA/NV-programmet. Dessa arbetssätt har dock procentuellt sett 

mindre uppslutning i gruppen med spetselever jämfört med gruppen från NA/NV-

programmet. Jämfört med NA/NV-programmet är det flera elever på spetsutbildningen som 

tycker sig lära bäst av grupparbeten. Variationen bland svaren på spetsutbildningen kan tyda 

på att eleverna där känner sig trygga och är bekanta med flera arbetssätt. 

Ingen elev har angett problemlösning som det arbetssätt de lär sig mest av. En del av 

eleverna på spetsutbildningen svarade att de tyckte bäst om problemlösning, men ingen tror 

att de lär sig bäst av arbetssättet. Då enkäten inte tog upp frågan om vad det var de skulle lära 

kan man anta att eleverna tolkade det som färdigheter och kunskaper som mäts på prov. I så 

fall kan man inte anse resultatet som förvånande.  

 

8.1.3 Har elevernas matematikintresse förändrats efter de började på gymnasiet? 

Vad gäller hur matematikintresset har förändrats efter högstadiet, så verkar det inte finnas 

någon skillnad mellan de två grupperna. Ungefär lika många elever anser att deras intresse för 

matematik har ökat eller är oförändrat efter att de började på gymnasiet, medan  10 - 15 % av 

eleverna har fått minskat intresse. Utifrån resultaten i denna studie går det inte att se att 

spetselevernas intresse har ökat mera än NA/NV-elevernas under de två första åren på 

gymnasiet även om de verkar ha fått en mer varierad undervisning. Arbetssätten som de 
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använt i form av bland annat grupparbete, problemlösning och MVG-uppgifter används för att 

stimulera kreativitet och intresse. Det går att fundera på om intresset i denna grupp hade 

minskat om de hade gått i en vanlig NA/NV-klass, men det är utanför ramen för denna studie. 

En möjlig förklaring kan vara att eleverna redan när de började på gymnasiet har haft ett högt 

intresse för matematik och att undervisningen har hjälpt till att bibehålla det intresset.  

 

8.1.4 Hur ser eleverna på sitt eget lärande? 

Bland frågorna som handlade om elevernas egen syn på sitt arbete så fanns det endast två 

signifikanta skillnader mellan grupperna. NA/NV-eleverna lärde sig formler och lösningssätt 

utantill i högre utsträckning än spetseleverna och på frågan om eleverna förstår sina 

lösningssätt så skattade spetseleverna högre än kontrollgruppen. En förklaring till detta 

resultat kan vara att eleverna på spetsutbildningen inte behöver studera hemma; de förstår 

matematiken ändå. Andreas berättade att eleverna på spetsutbildningen hade ”lätt för det”. I 

en av klasserna på spetsutbildningen hade eleverna även sagt att de aldrig hade behövt arbeta 

med ämnet hemma och att de inte förväntade sig behöva det på gymnasiet heller. Det går även 

att utläsa från de inledande frågorna av enkäten att NA/NV-eleverna ägnar mer tid åt 

hemarbete i matematik än vad eleverna på spetsutbildningen gör. Det hade varit intressant att 

se om eleverna på spetsutbildningen hade arbetat mera hemma om de fick flera utmaningar i 

form av ett svårare ämnesinnehåll. 

 

8.1.5 Vilka tankar har lärarna om matematikundervisningen? 

Intervjuerna visar att de två lärarna på spetsutbildningen oftare än läraren på NA/NV-

programmen väljer att använda grupparbeten i olika situationer. Cecilia tycker att val av 

arbetssätt är avhängigt av hur klassen fungerar. Några klasser tycker om grupparbeten, och då 

blir det en frekvent använd arbetsform. Val av arbetssätt beror även på vilket matematiskt 

område man håller på med. Några områden lämpar sig bättre för grupparbeten än andra, och 

några gånger blir ”en klassisk genomgång” att föredra, hävdar Cecilia. För val av arbetssätt 

spelar det säkert även en stor roll hur stort elevantal det är i klasserna. Klasserna på 

spetsutbildningen är genomgående mindre än de på NA/NV-programmet, och då är det mera 

praktiskt genomförbart med grupparbeten. 

Lärarna på spetsutbildningen använder även problemlösning oftare än Bodil. Andreas 

använder ofta MVG-uppgifter, vilka ställer stora krav på eleverna, i sin undervisning på 

spetsutbildningen.  

Elevernas enkät visar att genomgång av läraren i helklass är mycket ofta använd.  Lärarna 

försöker troligtvis lägga upp sin undervisning så att eleverna ska lära så mycket som möjligt. 

Det speglas bland annat i Andreas och Bodils frustration över att eleverna inte arbetar mera 

hemma. Arbetssätt som problemlösning får då mindre plats på lektionstid därför att eleverna 

måste träna grundläggande färdigheter. Det kan tyckas att lärarna har en traditionell 

uppfattning på detta område. 

Reflektion är en av huvudpunkterna som forskarna framhäver som viktigt för att utveckla 

matematiska förmågor. Under intervjuerna framkom att lärarna tycker att det är viktigt att 

eleverna reflekterar, men att de inte aktivt har gått in för att träna eleverna i att göra detta. Här 

måste nämnas att reflektion kräver ett personligt engagement från elevernas sida. Det kräver 

också att läraren är medveten och ställer frågor som eleverna måste reflektera över för att 

kunna svara. Bodil hoppades att reflektionsaspekten tränades när eleverna diskuterade två och 

två. Att ”hoppas” räcker inte för att eleverna ska börja reflektera. Cecilia hade diskuterat om 
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olika lösningar var rimliga eller inte, vilket är en början på reflektion. Ett steg vidare är att 

fråga om det finns andra sätt att lösa problemet etc., så som Hagland m. fl. (2005) skisserar.  

Visualisering är en mycket använd metod av alla lärarna. Det visade sig även under 

observationerna av lektionerna. När eleverna stod fast på en uppgift, ritade lärarna flera 

gånger en bild för att eleven skulle få en idé om hur uppgiften kunde lösas. Andreas berättade 

att en bild även kunde vara att anse som ett lösningssätt i vissa tillfällen. 

Andreas och Bodil uppgav under intervjuerna att de är mycket noga med formalia. 

Cecilia berättade att det är viktigt med formalia i skrift så man ”inte trixar bort sig”, men gav 

intryck av att ha en mera avslappnad hållning till formalia annars. Cecilia poängterade dock 

att de nya betygskriterierna var tydliga på att formalia skulle vara korrekt. Andreas tyckte att 

andraklassen på spetsutbildningen hade lärt sig formalian eftersom han varit noga på bland 

annat prov, så Andreas behövde inte ”tjata” längre. Det kan förklara att spetsutbildningens 

elever i genomsnitt har kryssat för svarsalternativet ”ofta” på om läraren är noga med 

formalia.  Genomsnittstalen på enkäten visar att läraren på NA/NV-programmet mycket ofta 

är noga med formalia. 

Båda lärarna på spetsutbildningen var eniga om att genomsnittsnivån på spetsklasserna 

ligger högre än den i en ordinarie NA/NV-klass. Cecilia hävdade dock att det inte är någon 

skillnad på eleverna på spetsutbildningen jämfört med de duktigaste i en ordinarie NA/NV-

klass. Enbart sex av de sjutton eleverna från spetsutbildningen som deltog i studien kom från 

en annan kommun än den skolan ligger i. Frågan kan då ställas om man når de eleverna 

spetsutbildningen har som målgrupp? Vad motiverar eleverna att söka sig till 

spetsutbildningen; är det ett intresse för matematik eller en stor matematisk förmåga? Eller är 

det exempelvis möjligheten att gå i en liten klass som lockar? Det vore intressant att 

undersöka. 

Andreas framhöll att det inte borde vara någon skillnad på undervisningen, för lärarens 

pedagogiska grundsyn är detsamma oavsett vilken grupp man har framför sig. Han fortsatte 

dock med att nivån på spetsutbildningen medför att det blir flera MVG-uppgifter i de 

klasserna och att man måste arbeta mera med den grundläggande matematiken i ordinarie 

NA/NV-klasser.  

 

8.1.6 Vilka arbetssätt blir använda i praktiken? 

Under studien blev endast tre observationer genomförda. Underlaget är för litet för att dra 

några slutsatser om vilka arbetssätt som blir använda i praktiken. Ändå kan det sägas att 

observationerna gav en viss situationsbild. Den första observationen på spetsutbildningen. 

visade att eleverna var vana med grupparbete, de presenterade lösningar på tavlan och de 

samarbetade spontant med sina medelever under det som kunde blivit ”enskilt arbete”. 

Läraren hade korta sammanfattningar på tavlan, men gick annars runt och uppmuntrade och 

kommenterade under grupparbetet. De andra två observationerna visade på mer traditionell 

undervisning med genomgång eller eget arbete. Eleverna var dock mycket aktiva under 

genomgången både med frågor och användning av räknaren. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Undersökningen bestod av tre delar. Den första delen var en enkät som blev utdelad till 

gymnasie- eleverna både på spetsutbildningen och det ordinarie NA/NV-programmet. 

Validiteten av en undersökning ges enligt Patel och Davidson (2011) av om man har 

undersökt det man har avsett att undersöka. Enkäten i undersökningen har gett svar på det 

som var avsett, så den har god validitet. Det externa bortfallet är analyserat i metodanalysen s. 
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24. På grund av bortfallet är det svårt att uttala sig om reliabiliteten, då man inte vet vad 

resten av eleverna tycker.  

I enkäten blev det frågat efter elevens hemkommun. Denna fråga borde varit formulerat: 

Går du på gymnasiet i din hemkommun? Frågan var med för att undersöka 

upptagningsområdet till spetsutbildningen. I och med att denna fråga var med, kunde några av 

eleverna identifieras av mig. Undersökningen bör därför kategoriseras som konfidentiell 

enligt Patel och Davidsson (2011).  

Undersökningens andra del bestod av tre kvalitativa intervjuer. Lärarna svarade utförligt 

på frågorna. De fick även tillfälle att berätta om det var andra aspekter vid undervisningen 

som de tyckte var viktiga och som inte togs upp under intervjun. Intervjuaren har varit lärare i 

många år och är van att lytta och ställa följdfrågor. I och med att intervjuerna blev inspelade 

och transkriberade efteråt kunde intervjuaren ha all sin uppmärksamhet på intervjuobjekten. 

Jag anser att intervjudelen har god validitet och reliabilitet. 

Observationer av tre lektioner var undersökningens sista del. Observationerna var 

avsedda att ge ett intryck av undervisningen i praktiken. Den första observationen visade det 

den var tilltänkt, och den kan sägas ha god validitet. De andra två observationerna var under 

förberedelser inför de Nationella proven och var naturligt nog präglat av det. Hur 

undervisningen i dessa klasser är i vanliga fall går inte att utläsa av observationerna. 

Reliabiliteten är god i och med att anteckningar blev gjorda fortlöpande av tränad observatör 

och renskrivna efteråt. 

 

8.3 Framtida forskning 

Det hade varit intressant att göra studien vid en annan tidpunkt på läsåret för att se om en 

högre svarsprocent på enkäten hade gett ett annat resultat. En större studie med alla landets 

spetsutbildningar hade varit intressant för att få ett större deltagarantal och för att kunna dra 

större slutsatser. 

Studien visar att undervisningen på spetsutbildningen skiljer sig från den på NA/NV-

programmet vad gäller vissa aspekter. Det hade varit intressant att undersöka om eleverna 

uppnår ett bättre resultat med denna undervisning jämfört med likvärdig grupp elever med 

traditionell undervisning. 

I studien togs det inte hänsyn till varför eleverna sökte till spetsutbildningen. Det kan till 

exempel bero på ett särskilt matematikintresse, att tidigare lärare uppmuntrade den enskilde 

eleven eller för att spetsutbildningen har färre elever i en klass. Detta kunde vara av intresse 

att veta eftersom färre elever än väntat söker utbildningen. Det hade också varit intressant att 

undersöka vad det är som gör att intresset även har ökat för en del av eleverna på NA/NV-

programmet och se om det är relaterat till vilken undervisning de har fått. 

Andra frågor som kan undersökas i framtiden är vilka studier eleverna väljer efter 

gymnasiet, om de fortsätter med matematikstudier vid universitet och högskolor eller om de 

väljer en annan yrkesbana. 
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Bilaga 1: Brev tillföräldrarna till elever under 18 år. 

Examensarbete i matematikdidaktik 

 

Hej! 

 

Jag heter Anne Aspvall. Som en del i min vidareutbildning till gymnasielärare, 

skriver jag nu mitt examensarbete i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Jag är utbildad 1-9lärare, och arbetar nu i förskoleklassen vid 

Kallingeskolan.  

I mitt examensarbete kommer jag se på arbetssätten och undervisnings-

formerna på spetsutbildningen i matematik jämfört med densamma vid ordinarie 

NV/NAprogram. Jag kommer att intervjua några av matematiklärarna vid din 

ungdoms gymnasium samt kanske närvara vid några matematiklektioner. Inget 

namn på skola eller lärare kommer att finnas med i examensarbetet. 

Jag har framställt en enkät som jag önskar dela ut till eleverna som läser 

matematik första eller andra året på gymnasiet. Jag hoppas att din ungdom får 

ditt samtycke till att besvara enkäten. Det kommer vara till stor hjälp i mitt 

arbete, då en hög svarsprocent ger ett mera tillförlitligt resultat. Om din ungdom 

är under 18 år, behöver jag ditt samtycke. Alla enkätsvar kommer vara 

anonyma, så din ungdoms identitet är skyddad. 

 

Tack så mycket! 

         

Med vänliga hälsningar 

 

Anne Aspvall 

anne.aspvall@ronneby.se    mobil: 076 235 6090 

 

 
Fyll i och returnera till din ungdoms matematiklärare snarast. 

       

Kryssa i: 

 

Jag accepterar att min ungdom svarar på enkäten.             

 

Jag önskar inte att min ungdom svarar på enkäten. 

                  

 

 

Underskrift 
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Bilaga 2: Enkät  
(Lämna till din matematiklärare när du har besvarat enkäten.) 

  

1. Jag är      flicka        pojke  

2. Jag går    första året       andra året     på gymnasiet 

3. Vilken är din hemkommun?______________________________________ 

4. Vilket program går du?     NA/NV      Spetsutbildning i matematik                                 

 

5. Hur upplever du den matematikundervisning du får på gymnasiet jämfört med den på 

högstadiet? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Har ditt matematikintresse ökat eller minskat efter att du började på gymnasiet? 

Ökat intresse                Minskat intresse                 Oförändrat intresse   

 

7. Hur mycket tid lägger du på matematik hemma (per vecka)? _____________timmar 

8. Vilka arbetssätt använder ni på matematiklektionerna?  

(Kryssa för i den ruta som passar bäst) 

 

Mycket 

ofta 

Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Läraren har genomgång med alla elever      

Läraren har genomgång med grupper av elever       

Matematisk diskussion (Ex: Diskussion i klassen om 

olika lösningssätt)      

Elever förklarar sina olika lösningar för klassen      

Grupparbete som inledning till nytt tema      

Grupparbete med uppgifter från läroboken      

Grupparbete med andra uppgifter      

Samarbete om uppgifter (inte organiserade grupper)      

Enskilt arbete med uppgifter i läroboken      

Enskilt arbete med andra uppgifter      

Problemlösning      

Projektarbete, eller uppgifter som tar längre tid (mer än 

en vecka)      

Läraren är noga med hur vi skriver uträkningar, använder 

likamedstecknet etc (formalia)      

Vi ser på hur matematiken kan kopplas till livet utanför 

skolan      

 

9. Vilka arbetssätt tycker du bäst om? (1 är bäst, 2 nästbäst…) 1.______________________ 

      2.______________________ 

                3.______________________ 
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10. Vilka arbetssätt lär du dig mest av) 1._________________________________________ 

    2._________________________________________ 

    3._________________________________________ 

 

11. Hur stämmer dessa yttranden på dig? 

(Kryssa för i den ruta som passar bäst) 

 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Jag är noga med hur jag skriver mina uträkningar och 

lösningar (formalia)      

Jag ställer frågor till lärarens förklaringar vid tavlan      

Jag godtar lärarens förklaringar utan att ställa frågor       

Jag pluggar formler och lösningssätt       

Jag lär mig förstå formler och lösningssätt      

Jag tänker ut strategier för att komma ihåg formler etc      

När jag har fått rätt facitsvar på en uppgift, går jag 

omedelbart vidare till nästa uppgift      

Även om jag har fått rätt svar på en uppgift, tänker jag 

efter varför det blev rätt      

Även om jag har fått rätt svar på en uppgift, tänker jag 

efter om den kan lösas på andra/bättre sätt      

Jag förstår mina lösningssätt      

Jag kan förklara mina lösningssätt      

Jag visualiserar för mig själv under problemlösning (ritar 

för att förtydliga)      

Jag försöker göra kopplingar mellan det nya jag ska lära 

och det jag redan vet och kan      

Efter vi har arbetat med ett nytt tema, repeterar jag 

teoridelen i läroboken      

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten! 

Anne Aspvall (sign) 
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Bilaga 3: Frågeställningar till intervjuer med matematiklärarna. 

 
1. Hur många år har du undervisat på gymnasiet? 

2. Vilka gymnasiekurser har du undervist? Spetsutbildning/”vanlig” NV? 

3. Det bästa sättet att introducera ett nytt område på?  

4. Varifrån hämtar uppgifter?  

5. Grupparbete 

6. Rika/öppna problem/andra problemlösningsuppgifter 

7. Erfarenheter med projektarbete inom matematikämnet 

8. Betydelsen av formalia (rätt användning av likamedstecken, implikationspilar etc) 

9. Diskuterar du med eleverna hur de kan reflektera över olika lösningar/lösningssätt? 

10. Vad gör ni om det uppkommer olika lösningar på uppgifter i klassen?  

11. Visualisering (rita en skiss etc.) 

12. Är det något du tycker är viktigt i matematikundervisningen som inte har tagits upp?  

Till de två lärarna på spetsutbildningen: 

13a) Skillnad på att undervisa spets kontra vanlig? 

13b) Blir det ett annat innehåll i matematiklektionerna på spetsutbildningen? Mera inom 

samma ämne? Svårare uppgifter? 
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