
 

 

	

	 	

EXAMENSARBETE INOM TEKNIK OCH LÄRANDE, 
AVANCERAD NIVÅ, 30 HP 
STOCKHOLM, SVERIGE 2018 

Imitera mera 
 

- Nyttan av färdiga exempellösningar  
inom matematikundervisning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELENE BRUNDAY 

KTH 
SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT 



 

  

	

EXAMENSARBETE INOM TEKNIK OCH LÄRANDE PÅ  
PROGRAMMET CIVILINGENJÖR OCH LÄRARE 
 
Titel	på	svenska:	Imitera	mera	–	nyttan	av	färdiga	exempellösningar	i	
matematikundervisning.	
Titel	på	engelska:	Imitate	more	–	the	benefits	of	sample	solutions	in	
mathematics	education.		
Huvudhandledare:	Geijer	Lena,	Kungliga	Tekniska	högskolan.	
Biträdande	handledare:	Cronhjort	Mikael,	Kungliga	Tekniska	högskolan.	
Examinator:	Stenbom	Stefan,	Kungliga	Tekniska	högskolan.	
 
 
 
 
 
 
 

Imitera mera 
 

- Nyttan av färdiga exempellösningar  
inom matematikundervisning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELENE BRUNDAY 



 

  

Sammanfattning	

Som ett svar på att den svenska skolans matematikundervisning är i behov av ett lyft har denna 
studie utförts. Målet har varit att kunna uppvisa en idé gällande hur gymnasieskolans 
matematikundervisning kan individanpassas till följd av en utökad och mer riktad användning 
av exempellösningar. Detta har gjorts genom att en alternativ undervisningsmetod har införts i 
två klasser på en gymnasieskola i Stockholm, som sedan har genomfört matematikprov med 
och/eller utan den alternativa undervisningsmetoden. Utöver matematikprov har intervjuer och 
enkäter genomförts. Studiens resultat tyder på att elevernas prestation ökar vid inslag av en 
undervisning med exempellösningar. Vidare pekar undersökningen på att de elever som lyckas 
höja sina matematikresultat allra mest vid implementeringen av den imitativa undervisningen 
är de som i normala fall presterar allra svagast vid ordinarie undervisning. Studien visar även 
att elever ur olika kunskapsintervall uppskattar studerandet av de färdiga exempellösningarna, 
och finner sitt sätt på vilket de hanterar dem. Sammanfattningsvis åskådliggör detta arbete att 
färdiga exempellösningar med fördel kan användas som inslag i matematikundervisning vid 
exempelvis introduktion av nya procedurer eller teorier för att lättare och mindre tidskrävande 
kunna ge eleverna möjlighet till den stöttning de erfordrar. 
 

Nyckelord: matematikundervisning, imitativt lärande, exempellösningar, kognitiv belastning 

  



 

  

Abstract 

This study has been conducted due to the need of a boost of the Swedish school's mathematics 
education. The aim has been to be able to show an idea of how high school mathematics 
education can be customized as a result of an extended and more targeted use of sample 
solutions. This has been done by introducing an alternative teaching method into two classes at 
a secondary school in Stockholm. The students has then performed mathematical tests with 
and/or without the alternative teaching method. In addition to mathematical tests, interviews 
and surveys have been conducted. The results of the study indicate that students' performance 
increase when teaching with sample solutions. Furthermore, the study points out that those who 
are most successful in raising their mathematical results often are the students who usually 
perform the weakest in regular education. The study also shows that students with different 
academic background appreciate to work with sample solutions, and can find their own way in 
how to use them. To summarize, this work indicates that sample solutions can be used as an 
element in mathematics education, for example, when introducing new procedures or theories 
in order to easier and less time-consuming provide students with the support they need and 
require. 
 

Keywords: math education, imitative learning, sample solutions, cognitive load 
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1 Inledning 

Jag har aldrig ansett mig själv vara särskilt begåvad inom matematik. Det är egentligen bara i 

andras ögon som jag framstår som en talangfull person i ämnet. Jag får ofta överdådiga kom-

plimanger och kommentarer för mina matematiska förmågor, men i mina öron låter det tämli-

gen absurt. För mig har det aldrig handlat om varken talang eller begåvning. Redan i ung ålder 

gjorde mina föräldrar klart för mig att matematik är ett ämne deras dotter är bra på, trots ett 

knappt godkänt betyg i årskurs åtta i grundskolan. Deras inställning blev som ett mantra, en 

slags självuppfyllande profetia som lade grunden för mitt matematiska intresse och utveckling. 

Jag spenderade ofta mina matematiklektioner med att räkna i boken istället för att lyssna aktivt 

på lärarens färglösa genomgång, och det jag inte förstod kunde jag få hjälp med hemma. Jag 

lärde mig att uppskatta skönheten i den matematiska logiken på ett nytt sätt och utan någon 

medveten reflektion från min sida fick jag i årskurs nio påbörja gymnasiematte och senare på 

gymnasiet fortsätta med utökat program och skolans alla kurser inom ämnet. Jag var fast. Kort 

därefter började jag arbeta som lärare, men insåg att inte alla delade mina tankar kring mate-

matik. Eleverna ansågs antingen vara begåvade eller mindre begåvade inom ämnet, och jag fick 

veta att mängdlära är dåligt och problemlösning bra. Men vad skulle jag då svara på frågan som 

eleverna ofta ställer: ”Har du alltid varit bra på matte?”. Det ärliga svaret är nej. Elevernas 

naturliga följdfråga blir då: ”Hur blev du bra på matte?”. Jag blev bra genom att räkna.  

 

Blooms taxonomi skapades av bland flera Benjamin Bloom under 50-talet och är en modell 

som kan användas för att  kategorisera olika typer av förmågor som fordras i undervisningen 

(Bloom, Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl, 1956). Taxonomin utgörs av sex nivåer där varje 

tröskel kräver högre grad av abstrakt tänkande av eleverna. Nedan visas en illustration över 

Blooms taxonomi. 
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Figur 1. Illustration över Blooms taxonomi. 

 

En anspråkslös analys av Skolverkets läroplan inom matematik utifrån ett Bloomianskt per-

spektiv skulle kunna innebära att undervisningen i den svenska skolan strävar efter att nå de 

översta nivåerna i taxonomins triangel, utan att egentligen fullfölja de grundläggande stegen. 

Ett problemområde som denna studie vill undersöka är huruvida matematikundervisningen i 

den svenska skolan har förlorat en essentiell grundsten i dess vilja att fostra goda problemlösare. 

En grundsten som består av nötning, träning, upprepning, memorering som syftar till att samla 

in material som processas, analyseras, kategoriseras, diskuteras och öppnar upp för en djupare 

förståelse i ett senare skeende. Detta ämne berör och väcker ett intresse hos både matematiker 

och lärare, och en förhoppning är att arbetet kring detta skulle kunna visa vilken väg svenska 

skolans matematiklärare bör gå i en djungel av lärandeteorier, undervisningsstrategier, didak-

tiska instrument och pedagogiska verktyg. Med denna information kan skolan öppna upp för 

ett mindre problemlösningsbaserat klassrum och på så vis förbättra matematikutbildningen ge-

nom en mer individanpassad undervisning. En undervisning där elever ej förväntas kunna utföra 

avancerade matematiska analyser förrän de har en bred grund av teorier, strategier och proce-

durer att luta sig mot. Ett mer välutvecklat användande av exempellösningar skulle kunna bidra 

till att utrusta eleverna med de nödvändiga verktyg som krävs för att ta sig till toppen av Blooms 

pyramid, vilket såklart är varje matematiklärares strävan.  
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1.1 Bakgrund 

Matematikundervisningen i den svenska skolan har under de senaste åren blivit starkt kritiserad. 

Enligt Skolverket pekar resultatet av 2012 års PISA-undersökning på en svag prestation av 

svenska elever inom området matematik i jämförelse med resultat i andra länder. De svenska 

elevernas prestation visade på ett nedåtgående resultat sedan föregående PISA-undersökning 

och placerade Sverige på en 26:e plats, under OECD-genomsnittet, av de 34 länder som ge-

nomfört utredningen. Även nationella provet i gymnasieskolans kurs Matematik 1a, som utför-

des på vårterminen 2014, är alarmerande. Av de elever som genomfört provet uppges ca 30 % 

ha presterat under gränsen för att erhålla ett godkänt betyg. Skolinspektionens (2010) gransk-

ning av matematikundervisningen landade i en rapport som bland annat tillkännagav lärares 

problem i att följa gymnasieskolans styrdokument samt hur elever, enligt rapporten, kan anses 

vara understimulerade och behöver relevant handledning för att utvecklas. I samma rapport går 

även att läsa att enskilt arbete ofta är en dominerande metod inom matematikundervisning 

(Skolinspektionen, 2010). Då styrdokumenten för gymnasieskolans matematikkurser uppmanar 

lärare att arbeta med problemlösning och således ej handleda sina elever mer än nödvändigt 

utan snarare låta elever arbeta självständigt, bör frågan lyftas om det går att skönja paralleller 

mellan de problem som uppmärksammades i Skolinspektionens rapport (2010) och Skolverkets 

riktlinjer för hur matematikundervisning ska bedrivas. 

 

Ett viktigt mål inom matematikundervisning är att utveckla elevens förmåga att identifiera 

strukturer och koncept, för att kunna använda lämpliga och effektiva lösningsstrategier i sina 

procedurer (Chinnappan, 2010). Ett av kunskapskraven för ett godkänt betyg C i kurs Matema-

tik 1a är att eleven kan ”formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem. Dessa 

problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar”. Problemlösningsbaserad 

undervisning, där elever uppmanas till att upptäcka lösningar till matematiska problem utan 

vare sig instruktioner eller vägledning, har varit och är en betydelsefull del av skolmatematiken 

(Sweller, Clark & Kirschner, 2011). I denna studie klassificeras problemlösningsbaserad under-

visning som de lärandesituationer där problemlösning utgör grunden för den didaktiska verk-

samheten, där stöttning och vägledning minimeras och eleven uppmanas finna svar på egen 

hand i största möjliga mån. Denna typ av undervisning har förespråkats sen dess uppkomst och 

utveckling under 50- och 60-talet (Sweller & Tuovinen, 1999), och i den svenska gymnasie-

skolan utgör problemlösning en del av det centrala innehållet i samtliga kurser. Det ligger dock 

en viss problematik i skolans vilja att fostra goda problemlösare inom matematik, menar Lithner 
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(2008), då lärare ofta använder undervisningsstrategier som istället främjar imitativt lärande. I 

denna studie kategoriseras imitativt lärande som en undervisningsmetod som tillämpar använ-

dandet av färdiga exempellösningar, där eleven stöttas vid behov och problemlösning minime-

ras. Begreppet imitativt lärande används i denna studie som ett paraplybegrepp där all under-

visning som baseras på att eleven studerar eller kopierar färdiga exempellösningar inryms och 

ses som motsatsen till problemlösningsbaserat lärande. Inte sällan framställs imitativt lärande 

som en motpol till problemlösningsbaserad undervisning, och enligt Lithner (2008) verkar en 

generell uppfattning inom skolväsendet vara att problemlösningsbaserad undervisning är den 

mest optimala metoden för att utveckla skickliga problemlösare. Om detta vore fallet bör frågan 

ställas huruvida denna teori är tillämpbar inom andra områden. Stämmer det verkligen att skap-

andet av en god jazzmusiker, som besitter förmågan att improvisera och komponera ihop ett 

spontant musikstycke med sina bandmedlemmar, kräver problemlösningsbaserad musikunder-

visning? Eller kan tänkas att denna förmåga kommer från år av träning, nötning, spelning, lyss-

ning där musikern bygger sin grund som denne efter ytterligare år av träning, nötning, spelning, 

lyssning kan stå säkert på när bandet under en konsert får slut på material och improviserar? I 

enlighet med Blooms teorier har skapandet av nya idéer och tankegångar sitt ursprung i tidigare 

kunskaper och erfarenheter som ger utrymme för nya kombinationer och således kreationer 

(Bloom et al., 1956). En förhoppning är att denna studie skall kunna påvisa nyttan och vikten 

av att stöta och blöta varje del av matematiken på ett sätt som underlättar för elevens lärande, 

och inte påtvingar elever ett avancemang inom utbildningen förrän de besitter stabila matema-

tiska grunder.  

 

1.2 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

I denna del av studien presenteras de teorier som av anses vara relevanta för ämnet samt inom 

vilkas ram analys och diskussion sker.  

 

1.2.1 Problem- och exempellösning 

Som ovan nämnts sker det inte sällan att imitativt lärande jämförs med problemlösningsbaserat 

lärande. Det senare definieras av Sweller och Tuovinen (1999) som en undervisningsmetod där 

eleven på egen hand uppmanas till att upptäcka matematik som i annat fall förmedlas av läraren. 

Problemlösningsbaserad utbildning anses dock av Sweller et al. (2011) aldrig ha varit det mest 

effektiva eller minst tidskrävande sätt på vilket matematik lärs ut. De menar att det ej existerar 

tillräckligt omfattande studier som baseras på kontrollerade, slumpmässiga undersökningar för 
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att kunna påvisa vikten av denna typ av undervisning. Tvärtom hävdas att de senaste studierna 

inom området styrker teorin att problemlösning inte är det mest produktiva tillvägagångssättet 

inom matematikundervisning (Sweller et al., 2011). Problemlösningsbaserat lärande har även 

fått kritik för sitt begränsade användningsområde inom matematik, samt för att innefatta lång-

samma lärandeprocesser vars metoder ej är generaliserbara (Sweller & Tuovinen, 1999). Sett 

ur ett kognitivt belastningsperspektiv ålägger traditionell problemlösning eleven en typ av be-

lastning som distraherar lärandeprocessen (Ayres, Retnowati & Sweller, 2010). Kognitiv be-

lastning som begrepp redogörs för längre ned i detta avsnitt. 

 

Genomarbetade exempellösningar (fritt översatt från ”worked examples”) är beskrivande  in-

struktioner i kombination med lösningar till matematiska problem. Dessa har till funktion att 

elever studerar och lär med hänsyn till de lösta exemplen. I denna studie används färdiga ex-

empellösningar som ett begrepp för att beskriva lösningar med svar till matematiska problem 

som syftar till att belysa den strategi som används vid ett specifikt problem. Lösningen inne-

håller samtliga steg samt utförlig förklaring. Ett sådant exempel innehåller en väl ställd pro-

blemformulering samt lösningsprocess, och används för att visa eleven hur man löser ett så 

kallat ”typtal”, men kan även belysa mönster eller principer som eleven sedan kan applicera på 

andra uppgifter inom samma kategori. Under 90-talet har detta arbetssätt uppmärksammats av 

forskare inom utbildning, speciellt inom tekniska ämnen såsom matematik och fysik (Atkinson, 

Derry, Renkl & Wortham, 2000). Lithner (2008) hävdar dock att elever som skapar matema-

tiska processer med utgångspunkt i en imitativ undervisning kommer ha svårigheter att fortsätta 

utveckla dessa kunskaper. Han klassificerar imitativt lärande som antingen ett rent memorerat 

tankesätt eller ett algoritmiskt tankesätt. Det förstnämnda urskiljs av att både lösning och svar 

är något eleven kommer ihåg från tidigare uppgifter, medan ett algoritmiskt tankesätt innebär 

att eleven istället minns själva lösningsprocessen eller en viss strategi. Lithner (2008) vill dock 

belysa att elever kan komma långt med ett imitativt arbetssätt, men att det får negativa konse-

kvenser på sikt. 

 

Sweller och Tuovinen (1999) utförde en studie med mål att utröna skillnaden mellan att arbeta 

utifrån lösta exempel eller mer problemlösningsorienterat. Undersökningen gjordes på elever 

som skulle lära sig ett databasprogram. Resultatet visade på att ett arbete med lösta exempel 

som bas medför en klar fördel för de elever med inga eller ringa förkunskaper. I de fall där 

överflödig kognitiv belastning var hög på grund av en tidigare problemlösningsbaserad under-

visning, kunde belastningen minskas och lärandet effektiviseras då det skedde en övergång till 
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att istället studera exempellösningar. För de elever som ansågs vara kunniga inom ämnet visade 

sig arbetssättet inte påverka resultatet nämnvärt (Sweller & Tuovinen, 1999). 

 

Kirschner, Sweller och Clark (2006) berör begreppet scaffolding i en artikel om problemlös-

ningsbaserad undervisning. Scaffolding kan beskrivas som vägledning och instruktioner i sam-

band med utbildning, och kan bland annat innefatta färdiga exempellösningar som eleven får 

studera. Enligt Kirschner et al. (2006) existerar en generell uppfattning hos lärare att denna typ 

av guidning bör användas i minsta möjliga mån för att optimera en problemlösningsbaserad 

undervisning och därmed elevens lärande. De hävdar att det pågår en diskussion kring hypote-

sen att människan lär bäst av att få arbeta i en problemlösningsorienterad miljö där vägledning 

minimeras, och hon således tvingas till att själv upptäcka den information som för situationen 

är relevant.  De belyser vidare att det till synes existerar alldeles för få studier för att kunna 

påstå att forskningsbaserad undervisning med minimal vägledning är ett av de mest effektiva 

sätten för elever att tillgodogöra sig information och kunskap. Snarare tvärtom, menar Kirsch-

ner et al. (2006), att många studier pekar på hur kraftig scaffolding kan vara gynnsam för stu-

denter, oavsett vilken nivå de befinner sig på. De tar också upp hur förekomsten av missupp-

fattningar samt otillräcklig kunskap hos eleven minskar med instruktionsbaserad undervisning. 

 

Rittle-Johnson och Star (2007) skriver om hur elevers inlärning påverkas av att arbeta kompa-

rativt inom matematiken. Resultatet av deras studie påvisar en direkt koppling mellan ökad 

förståelse hos elever och en typ av undervisning som uppmuntrar dem att arbeta med redan 

färdiga lösningar till matematiska problem, och exempelvis jämföra dessa med sina egna eller 

klasskamraters. Vidare hävdar Rittle-Johnson och Star (2007) att denna typ av jämförande 

undervisning ger eleven en möjlighet att själv utforska alternativa lösningar till samma problem, 

vilket i sin tur leder till en mer flexibel och öppen relation till den matematiska processen. 

Studien konstaterade även att elever som arbetar komparativt har bättre förmåga att urskilja och 

identifiera vilken lösningsmetod som bör användas i olika sammanhang. 

 

Ayres et al. (2010) utförde en studie med avsikt att undersöka hur resultatet av att arbeta med 

lösta exempel ser ut i olika gruppkonstellationer och på individnivå. Trots hypotesen att elever 

som arbetar i grupp gynnas av problemlösningsorienterad verksamhet, påvisade studien att 

undervisning utifrån lösta exempel gav bättre resultat, både under individuellt arbete och vid 

samarbete elever emellan. Studien framlade även underlag för att fördelen med exempelbaserat 

studerande reduceras i ökad takt då kunskapsnivån hos elever höjs. En enkätundersökning i 



 

 7 
 

samband med experimentet gav vidare stöd åt användningen av lösta exempel, då en majoritet 

av eleverna föredrog att arbeta på detta sätt snarare än problemlösningsbaserat, eftersom de 

ansåg sig lättare kunna tillgodogöra sig det aktuella materialet (Ayres et al., 2010). 

 

Sweller et al. (2011) gör en intressant jämförelse mellan problemlösning och kunskaper hos en 

schackmästare, då de menar att schack kan anses vara ett spel som i grund och botten baseras 

på problemlösning. De hävdar att det som gör schackmästaren utomordentligt skicklig i sitt 

spelande, i förhållande till novisen, är den mängd tid som ägnas åt att delvis spela schack, men 

även åt att studera redan spelade partier. Mästaren kommer under denna tid, till skillnad från 

novisen, att mötas av en ansenlig mängd schack-konfigurationer och problem. Detta skulle 

kunna påvisa att mästarens kunskaper ej bottnar i extraordinära förmågor inom problemlösning, 

utan snarare härrör ur en erinran av alla de drag och partier mästaren tidigare genomfört eller 

åskådat. Sweller et al. (2011) menar vidare att vårt minne inte används till att lagra enstaka, 

slumpmässiga fakta, utan tvärtom komplexa strukturer av information som i sin tur ger upphov 

till det vi i vardagligt tal benämner som problemlösningsförmåga. Detta fenomen belyses av ett 

experiment som gjordes på delvis mästare, delvis noviser, i schack. Testet gick ut på att låta 

både noviser och mästare betrakta två olika typer av schackbräden. Det ena brädet hade pau-

serats under ett parti, och således existerade inbördes relationer pjäserna emellan. På det andra 

brädet hade spelpjäserna blivit slumpmässigt utplacerade, och saknade därför den struktur som 

det första brädet hade. Då experimentets objekt studerat de olika brädena, ett i taget, ombads de 

återskapa pjäsernas placering på ett tomt schackbräde. Följden blev att både mästare och novis 

presterade lika bra då pjäserna var slumpmässigt utplacerade. Då pjäserna däremot hade sär-

skilda relationer sinsemellan blev resultatet klart högre bland mästare (Sweller et al., 2011). 

Studien vill även konstatera att det inte förekommer någon allmän generell struktur för hur 

problemlösning ska gå tillväga, utan att det krävs specifika strategier och metoder inom olika 

kategorier av matematiken. Den metod vi använder oss av då vi stöter på, för oss, nya problem 

är att analysera likheter respektive skillnader mellan en liknande, för oss känd, uppgift och den 

framför oss. Sedan tillämpas tekniker som reducerar dessa skillnader. Denna process används 

automatiskt, och är således inte ett ämne som går att generalisera. Det som slutligen föreslås i 

studien är att noviser inom matematik kan, utifrån liknelsen med schack, även de bli mästare. 

Detta genom att undervisas i karaktäristiska metoder och strategier inom problemlösning, ge-

nom att tillämpa färdiga exempellösningar och studera genomarbetade uppgifter (Sweller et al., 

2011). 

  



 

 8 
 

1.2.2 Intresse och inställning 

Dewey (1913) yttrade sig tidigt gällande intressets inflytande över elevers akademiska resultat, 

och menade “if we can secure interest in a given set of facts or ideas, we may be perfectly sure 

that the pupil will direct his energies towards mastering them”. Vidare hävdade Dewey att en 

god inställning och ett starkt intresse för ämnet har förmågan att i sig själv bibehålla studentens 

fokus tillräckligt länge för att göra en tämligen stor positiv inverkan på elevens framgångar 

inom området. En studie gjord av Singh, Dika och Granville (2002) avseende elevers intresse 

och inställning gentemot matematik i relation till akademiska framsteg inom ämnet, visade på 

ett starkt samband faktorerna emellan. De hävdar vidare att det är av yttersta vikt för läraren att 

skapa en god inställning, ett gott intresse samt motivera eleverna för att de ska prestera efter 

bästa förmåga inom ramen för ämnet. Enligt Bergin (1999) har elevens känslor ett avgörande 

inflytande vad gäller utvecklingen av ett intresse. Han menar att negativa känslor för matematik 

kan leda till ett undvikande av ämnet, vilket i sin tur kan medföra otillräckliga resultat. Vidare 

menar Bergin (1999) att kompetens, jämsides känslor, är en faktor som grundar intresse. En 

elev som upplever sig kompetent inom området har troligtvis utvecklat ett större intresse i för-

hållande till en elev som anser sig vara mindre kompetent inom samma område. Undervisning 

som fokuserar på särskilda strategier som eleven kan utföra utan en ängslan över att framställas 

som mindre kapabel i relation till andra elever, bidrar till att elever med låg kompetens inom 

ämnesområdet deltar i undervisningen i större utsträckning (Bergin, 1999).  

 

1.2.3 Kognitiv belastning 

Då imitativt lärande berörs i relation till kreativt eller problemlösningsbaserat lärande ter det 

sig intressant att analysera ämnet matematikundervisning ur ett kognitivt perspektiv. Enligt 

Vygotsky (1978) möjliggörs kognitiv utveckling då läraren i ett första skede guidar eleven i 

arbetet med okänd vetskap för att ge studenten ett underlag som denne sedan kan bruka själv-

ständigt vid individuell problemlösning. Studier som grundas på Vygotskys teorier kring kog-

nitiv utveckling visar på att elever som ges handledning presterar bättre i ett senare skede i 

förhållande till de elever som endast får arbeta problemlösningsorienterat (Freund, 1990). Hat-

tie och Yates (2014) berör hur människan som student skiftar mellan olika kognitiva tillväga-

gångssätt vid inlärning och benämner dessa som två nivåer där den ena är ytlig och den andra 

djupgående. Hattie och Yates (2014) menar vidare att trots förekomsten av en mängd olika 

teorier inom tänkandets psykologi är forskare överens om att ju fler processer vi kan automati-

sera och tilldela det ytliga tänkandet, desto mer kapacitet kan ges för att arbeta med komplex 

problemlösning. I klassrummet kan denna skillnad i automatik yttra sig som en divergens 
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mellan elevers förmåga till problemlösning som skulle kunna orsaka en problematisk kategori-

sering av elever som duktiga eller mindre duktiga inom ämnet (Hattie & Yates, 2014). John 

Sweller (1988) utvecklade på 80-talet teorier inom kognitiv psykologi som kan användas då 

studerandet av klassisk problemlösning undersöks. Sweller gav upphov till begreppet kognitiv 

belastning (fritt översatt från det engelska begreppet ”cognitive load”), och presenterade under-

visningsprinciper grundade på vår kognitiva sammansättning. Swellers teori tudelar vår kogni-

tiva förmåga i ett tämligen begränsat arbetande minne (benämns ”working memory”), samt ett 

typ av outtömligt långtidsminne (benämns ”long-term memory”) med kapacitet att lagra stora 

kvantiteter av procedurer och strategier. I denna studie används begreppet kognitiv belastning 

för att gestalta hur olika typer av undervisning och undervisningsmaterial interagerar och akti-

verar hjärnans minneskapacitet ur ett kognitivt perspektiv, och delas in i yttre, inre och relevant 

belastning. När kognitiv belastning relateras till matematik och matematikundervisning kan 

denna delas in i tre delar; intern, extern och relevant (fritt översatt från ”intrinsic”, ”extraneous” 

och ”germane”) belastning. Den interna belastningen är förenad med komplexiteten hos en upp-

gift (Chinnappan, 2010). Undervisningsmaterial som inte består av element som agerar med 

varandra, där materialets delar kan studeras enskilda ett i taget kan anses ha låg belastning av 

intern typ och bidrar till en begränsad ansträngning av det arbetande minnet. Ett exempel på 

material med låg intern belastning är ett alfabet, då eleven i första hand undersöker bokstävernas 

utseende och vilket ljud bokstaven ger upphov till. Om lärandet av meningsuppbyggnad be-

handlas vidare, samspelar fler odelbara element med varandra på grund av en oförmåga att 

särskilja ord utan att tappa meningens innebörd. Detta leder till att den interna belastningen 

istället blir hög. Liknande situationer uppkommer ofta inom matematik, då det inte sällan krävs 

av eleven att kunna analysera en räkneuppgift i sin helhet för att kunna genomföra en riktig 

lösning och producera ett korrekt svar (Sweller & Tuovinen, 1999). En uppgift som innehåller 

få element, såsom elementär algebra, har därför låg intern belastning. Då uppgiften ökar i mäng-

den element, med exempelvis bråk, parenteser och negativa tal, ökar även dess belastning 

(Chinnappan, 2010). På grund av att matematikuppgifter ofta består av flera odelbara element, 

kategoriseras matematik som ett ämne som redan från grunden innehar hög intern belastning 

(Sweller & Tuovinen, 1999). Den interna belastningen är naturligt beroende av elevens tidigare 

erfarenheter och kunskaper, då en skicklig elev uppfattar en kombination av faktorer som ett 

element istället för flera enskilda (Chinnappan, 2010). Detta gör att mer avancerad matematik, 

som egentligen innehåller en mängd element, kan uppfattas innehålla mindre antal delar och 

blir således lättare att både analysera och lösa.  
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Den externa belastningen beror på vilket sätt eleven introduceras för nytt matematiskt material. 

En enkel räkneuppgift som endast presenteras med siffror har en relativt låg extern belastning. 

Hade samma uppgift istället representerats av exempelvis en kombination av skrift och diagram 

skulle den externa belastningen öka. Eleven skulle i det senare fallet behöva sammanlänka in-

formation ur både text och bild för att få fram samma typ av räknetal som då uppgiften fram-

ställs med siffror. I kort kan sägas att den externa belastningen bestäms av hur snabbt och enkelt 

eleven kan tolka materialet korrekt, med hänsyn till dess representation. Till skillnad från äm-

nets interna belastning, har läraren en förmåga att påverka och reducera den externa belast-

ningen beroende på hur hon introducerar materialet som ska behandlas i undervisningen (Chin-

nappan, 2010). Enligt teorier kring kognitiv belastning är målsättningen att kunna minimera 

den externa, överflödiga belastningen och maximera den relevanta för att på så vis optimera 

undervisningen. Olika typer av undervisning interagerar och aktiverar hjärnans minneskapacitet 

på varierande sätt, och Sweller och Tuovinen (1999) menar att möjligheten för lärande av nytt 

material optimeras då den överflödiga kognitiva belastningen minimeras. De processer inom 

matematikundervisning som direkt anknyter och bidrar till att eleven utvecklar sitt strukturella 

tänkande, samt ökar möjligheten till att automatisera procedurer inom matematik, innehar en 

hög relevant belastning. Exempel på sådana aktiviteter kan vara att låta eleven reflektera över 

samband mellan diverse element i specifika uppgifter, arbeta med att utveckla sitt matematiska 

mentala bildspråk, samt att studera lösningar till korrekt genomförda exempeluppgifter. Mer 

konkret kan det handla om att ge elever fördjupande arbetsuppgifter där de ombeds bevisa en 

färdig lösning till ett problem för att sedan kunna förklara denna för sina klasskamrater (Chin-

nappan, 2010). För att öka den relevanta belastningen bör eleven i största möjliga mån upp-

muntras till att fokusera på att sammanknyta frågeställningar och/eller problem med en viss typ 

av lösningsmetod, istället för att på egen hand försöka finna steg som antingen kan leda till ett 

rätt eller ett felaktigt svar. Detta kan illustreras av att eleven studerar sambandet mellan exem-

pelvis andragradsfunktioner och den så kallade PQ-formeln, eller hur en funktions extremvär-

den kan kopplas till dess derivata. Dessa typer av associationer sker automatiskt hos en elev 

som redan är bekant med ämnet, varpå det arbetande minnet ges möjlighet att användas på annat 

håll (Sweller & Tuovinen, 1999). Då den relevanta belastningen är hög aktiveras långtidsminnet 

som lagrar och vidare automatiserar de matematiska strukturer och metoder det blir matat med. 

När detta sker frigörs det begränsade arbetande minnet och således minskas den överflödiga 

kognitiva belastningen. En elev som ej besitter tillräckliga kunskaper för att kunna uppfatta 

samband mellan element i en uppgift och inte heller innehar lämpliga strukturer och automati-

serade processer lagrade i långtidsminnet, kommer tvingas till att analysera varje element i 



 

 11 
 

uppgiften var för sig för att lösa den. Eftersom långtidsminnet inte används kommer det arbe-

tande minnet behöva aktiveras och ansträngas för att om möjligt kunna utföra den mer extensiva 

analysen som nu krävs, vilket i sin tur leder till en hög oönskad belastning (Sweller & Tuovinen, 

1999).  

 

Redan på tidigt 80-tal talar Gagne (1983) om hur teorier kring kognitiv belastning med fördel 

kan nyttjas i skolans matematikundervisning för att optimera elevers utveckling. Han delar det 

matematiska utförandet i tre faser; att översätta ett verbalt eller skriftligt problem till ett mate-

matiskt uttryck, att från detta utföra en viss operation, samt att sedan validera erhållen lösning 

och svar. Han menar vidare att lärare tenderar att lägga för stor vikt vid tämligen oväsentliga 

delar av dessa faser. De bör istället ägna mer fokus åt den nyttan som utvinns av att lära sig 

regler samt att autonomisera särskilda räkningsprocesser, så att rätt kognitiv belastning för-

stärks respektive reduceras (Gagne, 1983). Enligt Ayres et al., (2010) minskar den kognitiva 

belastningen då eleven får arbeta med redan lösta exempel, eftersom eleven i sådana fall tillåts 

koncentrera sig på att finna paralleller mellan ett problems karaktär och de lösningsmetoder 

som är tillämpbara på just detta problem.  

 

Studier inom utbildning pekar på att så kallade ”experter” inom ett visst ämne använder djup-

gående strukturella kunskaper om de olika delarna av en problemlösningsuppgift för att lösa 

den (Atkinson et al., 2000). Noviser däremot tenderar att bli vilseledda av uppgiftens mer ytliga 

aspekter, och blir därför förvirrade i sin lösningsprocess, vilket kan resultera i ett osäkert, fel-

aktigt svar. De processer som aktiveras när en expert ombeds lösa särskilda problemlösnings-

uppgifter har sitt ursprung i komplexa minnesstrukturer som tillåter experten att göra en iden-

tifikation och en klassifikation av problemet. Detta gör det i sin tur möjligt för experten att 

besluta vilken metod som bäst lämpar sig för att lösa uppgiften. Studier fann att traditionella 

övningar av problemlösning inte var den mest optimala strategin för en novis att förbättra sina 

förmågor inom problemlösning, i jämförelse med ett arbetssätt som utgår från redan lösta ex-

empel. Noviser som gavs möjligheten att studera färdiga exempellösningar visade sig sedan vid 

problemlösning kunna tillämpa fler tekniker som fokuserade på uppgiftens karaktär och struk-

tur (Atkinson et al., 2000). 
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2 Syfte och frågeställning 

Denna studie utförs på grund av den starka kritik som riktats mot svensk skola de senaste åren. 

Ett mål är att kunna använda studiens resultat för att vidare utveckla och individanpassa gym-

nasieskolans matematikundervisning till följd av en utökad och mer riktad användning av ex-

empellösningar. Det övergripande syftet med examensarbetet är att undersöka huruvida elever-

nas matematikkunskaper gynnas av undervisningsmetoden där studerandet av exempellös-

ningar implementeras. Ett vidare syfte är att analysera resultatet av studien vad avser hur elever 

med olika attityder till matematik påverkas av att arbeta med exempellösningar i studien. Ett 

problem inom behandlat område är avsaknaden av studier som undersöker resultatet av imitativt 

lärande, både på kort och lång sikt. Till skillnad från tidigare studier som ändock har utförts 

inom liknande områden, kombineras i detta arbete både kvalitativa och kvantitativa metoder 

för att kunna besvara frågan gällande exempellösningarnas inverkan på undervisningen. Ytter-

ligare en aspekt som saknas inom tidigare studier är det faktum att denna undersökning genom-

förs på forskningsnära objekt, vilket ger utrymme för en rik kvalitativ datainsamling då forska-

ren spenderar en stor mängd tid med undersökningsobjekten.  

 

2.1 Frågeställning 

- Hur påverkas elevernas matematikkunskaper av att arbeta med imitativt lärande och exem-

pellösningar? 

- Vilka inställningar hos elever kan ha betydelse för att en imitativ studiemetod skulle kunna 

vara gynnsam? 

- På vilka sätt beskriver eleverna sina erfarenheter av att arbeta med exempellösningarna? 
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3 Metodansats 

Studien har genomförts på den gymnasieskola i Stockholm där jag har arbetat i tre års tid. Detta 

har medfört enastående potential vad gäller arbetets utförande, och således har tillämpandet av 

flera olika metoder möjliggjorts. Den grupp gymnasieelever som deltagit i studien har under 

två års tid blivit observerade vilket har gett en förståelse för varje individs kunskaper och en 

viss insikt i deras resa inom matematikvärlden. På grund av denna insikt samt extensiv tillgång 

till studieobjekten har triangulering av metoder kunnat användas i arbetet, och en konstellation 

av både kvantitativa och kvalitativa metoder har därför tillämpats. De kvalitativa och kvantita-

tiva metoderna kompletterar varandra och en kombination av dessa är att föredra i många fall, 

men samtidigt bör den metod som lämpar sig bäst för studien väljas (Lindholm, 1999). Möjlig-

heten att studera forskningsnära objekt behöver nödvändigtvis inte enbart medföra en förstärk-

ning av studiens undersökningspotential, utan kan självfallet innebära en viss problematik vad 

gäller kanske främst forskarens objektivitet men även tolkningen av studiens resultat. Dessa 

frågor berörs mer djupgående i avsnitt 3.4, 3.5 samt i diskussionen. Då denna studie har som 

mål att vara både överskådlig och nyanserad ter det sig lämpligt att applicera både kvantitativa 

och kvalitativa undersökningsmetoder som sedan sammanfogas för analys. I den kvantitativa 

delen förekommer matematikprov som har utförts av eleverna i syfte att ge studiens resultat en 

statistisk grund. Denna är önskvärd för att resultatet ska kunna visa på ett någorlunda direkt och 

påtagligt samband mellan undervisningsmetod och elevernas resultat samt kunskaper inom ma-

tematik. En enkätundersökning har utförts av studieobjekten för att, om möjligt, kunna finna 

paralleller mellan testresultat, undervisningsmetod och elevernas studiebakgrund. Den kvalita-

tiva delen av undersökningen består av intervjuer med de elever som av olika skäl har ansetts 

vara intressanta för vidare analys. Observationer av andra ordningen har även varit av vikt gäl-

lande studiens underlag.  

 

För att förtydliga datainsamlingsprocessen och vilken metod som har använts vid vilken tids-

period, visas nedan en tidsaxel över metodens olika delar. Figuren representerar hur de olika 

metoderna har samspelat med varandra under den sex månaders period som datainsamling 

skedde. 
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Figur 2. Schema för metodprocessen under en tidslängd på sex månader. 

 

Observationer har skett löpande under studiens gång och tre gånger två tillfällen med prov har 

genomförts med jämna mellanrum. Mot slutet av studien genomfördes en enkätundersökning 

som tillsammans med resultat från både observationer och prov mynnade ut i val av informanter 

som sedan intervjuades.  

 

Vid kodning och analys av material har, förutom de fyra tidigare nämnda begreppen färdiga 

exempellösningar, problemlösningsbaserad undervisning, imitativt lärande samt kognitiv be-

lastning, tre nya begrepp använts. Dessa är självvärdering, empirisk metodik samt praktisk till-

lämpning och kategoriseras på följande sätt.  

 

Självvärdering 

Begreppet självvärdering används i denna studie som ett samlingsord då eleverna uppskattar 

sin förmåga och kompetens i matematik, men även då de redogör för sina inställningar och 

tankar kring ämnet. I denna undersökning innebär en hög självvärdering god inställning till 

matematik och en hög tilltro till den egna matematiska förmågan. 

Empirisk metodik 

Den empiriska metodiken används som begrepp för att förklara hur eleverna beskriver sitt till-

vägagångssätt vid arbete med matematik utanför lektionstid. Inom ramen för begreppet faller 

sådant som kan vara relevant för hur eleven väljer att studera ämnet, exempelvis grupparbete, 

läxhjälp och liknande.  

Praktisk tillämpning 

Begreppet praktisk tillämpning används för att beskriva elevernas erfarenheter av att studera 
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matematik med hjälp av färdiga exempellösningar. Detta innefattar främst upplevelsen av de 

studier som sker i experimentfasen av detta arbete, men även av eventuella tidigare möten med 

färdiga exempellösningar. 

 

3.1 Andra ordningens observationer 

En observation ur ett pedagogisk perspektiv beskrivs enligt Bjørndal (2005) som en uppmärk-

sam iakttagelse som sker i syfte att undersöka en intressant händelse i en lärandesituation. Vi-

dare skiljer Bjørndal på första och andra ordningens observation, och menar att den senare är 

en ständig iakttagelse som sker passivt i klassrummet. Han beskriver denna typ av observation 

som den adekvata observationen en lärare gör av både sig själv och sina elever då denne befin-

ner sig i en undervisningssituation. Då jag har undervisat studieobjekten i två år har jag haft 

möjlighet att studera det pedagogiska klassrummet och de interaktioner som sker innanför detta 

utifrån andra ordningens observationer. Observationerna för denna studie har pågått löpande 

under fem månader och har skett vid klassrumsundervisning. Min uppfattning av lektionerna 

har nedtecknats i anslutning till dessa. Svedner och Johansson (2010) skriver om hur ett tillvä-

gagångssätt vid observation är att föra löpande iakttagelser av längre skeenden i klassrummet. 

Denna teknik menar Svedner och Johansson (2010) är bäst lämpad för situationer där de hän-

delseförlopp som önskas observeras är konkret formulerade och tämligen enkla att notera. Jag 

har valt att försöka uppmärksamma hur elevernas studiemiljö och produktivitet har varierat 

beroende på vald undervisningsmetod. Jag har noterat både tydliga företeelser såsom ljudvo-

lym, antal uppgifter räknade samt stundom frustrerade yttranden från eleverna, men även mina 

mer abstrakta uppfattningar av atmosfären i klassrummet och min upplevda känsla av hur ele-

verna påverkades av lektionen. 

 

3.2 Kvantitativt experiment 

Svedner och Johansson (2010) menar att vid undersökning av en alternativ undervisningsmetod 

kan med fördel insamlandet av kvantitativ data ske för att om möjligt kunna utvärdera den 

observerade metoden. Således har en kvantitativ studie utförts för att kunna avgöra huruvida 

elevernas resultat på matematikproven påverkades av att arbeta med exempellösningar inom 

matematik. Totalt gjordes 70 stycken individuella test i experimentgrupper och 73 stycken i 

kontrollgrupper. Majoriteten av eleverna gjorde flera test vid olika tillfällen, men på grund av 

elevbortfall vid ett eller flera av de totalt sex provtillfällena blev antalet prov olika för grup-

perna. Det gjordes således 143 prov fördelat på sex olika tillfällen och två klasser. Det första 
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två proven utfördes ungefär en månad in i studien. De två nästföljande gjordes en månad efter 

de två första proven, och de två sista proven genomfördes efter ytterligare en månad. 

 

3.2.1 Urval 

För att kunna jämföra elevernas provresultat med och utan en undervisning med extensiv an-

vändning av exempellösningar bildades en kontroll- respektive experimentgrupp (Svedner & 

Johansson, 2010). Grupperna skapades ur två olika högskoleförberedande gymnasieklasser i 

årskurs två, totalt 61 elever. Eleverna delades in i två grupper utifrån tidigare prestationer inom 

ämnet, en grupp med den högst presterande halvan (benämns vidare Grupp 1) och en med den 

lägst presterande halvan (benämns vidare Grupp 2) av dessa två klasser. Denna indelning gjor-

des med hjälp av elevernas resultat på tidigare prov/kurser samt tillgång till mina aktuella om-

dömen. Från dessa två grupper valdes sedan slumpmässigt hälften av eleverna ur Grupp 1 och 

hälften ur Grupp 2 och skapade tillsammans experimentgruppen. De återstående halvorna bil-

dade följaktligen kontrollgruppen. Denna till synes mödosamma indelning gjordes med ända-

målet att kontroll- och experimentgrupp skulle bestå av både generellt låg- och högpresterande 

elever, och således minimera risken att undersöka en alltför homogen grupp. Nedan följer ett 

schema över gruppindelningen, i syfte att förtydliga för läsaren hur urvalet till de två slutgiltiga 

grupperna gjordes.  

 
Figur 3. Gruppindelning. 

 

3.2.2 Experimentets utformning 

Den kvantitativa undersökningen gick ut på att låta både kontroll- och experimentgrupp utföra 

ett individuellt matematikprov, men förbereda sig inför provet på olika sätt. Grupperna särades 

och lektioner skedde med endast en grupp i taget. Under lektionerna fick båda grupperna fyra 

till fem uppgifter att studera inför ett prov. Varje uppgift bestod av olika matematiska företeel-

ser, dock inom samma område, och krävde varierande beräkningsprocedurer. Ett exempel på 
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detta är då undersökningen gjordes inom ämnet geometri och uppgifterna berörde vinklar, lik-

formighet, randvinkelsatsen samt cirklar. Denna differens uppgifterna emellan gav upphov till 

att eleverna fick arbeta med olika förmågor och lösningsprocedurer. Vidare valdes uppgifterna 

ur klassens kurslitteratur och kunde därför implementeras som ett inslag i det dåvarande kurs-

momentet utan att vara störande för undervisningens tidsplan. Lektionerna startades på samma 

sätt i de båda grupperna med att jag gick igenom aktuell matematik på tavlan och sedan fick 

eleverna arbeta med de framtagna uppgifterna. Kontrollgruppen ombads studera dessa uppgif-

ter på valfritt vis utan annan instruktion eller stöttning från mig utöver kortare svar på frågor 

som berörde den matematiska teorin. Eleverna hade dock tillgång till kurslitteraturen och upp-

manades att använda den vid behov. Dessa lektioner liknande i stor utsträckning elevernas nor-

mala matematikundervisning. Experimentgruppen fick, till skillnad från kontrollgruppen, även 

ett facit där utförliga lösningsexempel med skriftliga och grafiska förklaringar finns presente-

rade. Eleverna i experimentgruppen fick instruktionen att använda sig utav dessa då de stude-

rade de tillhandahållna uppgifterna och efter lektionen samlades materialet in. Experimentgrup-

pen hade ej tillgång till sin ordinarie kurslitteratur på dessa lektioner. En vecka efter detta gavs 

de båda elevgrupperna samma prov som innehöll uppgifter som krävde en kombination av de 

procedurer och kunskaper som de båda grupperna arbetat med. Provet utformades för att i första 

hand testa elevernas förmåga att kunna lösa tal med relativt lätthanterlig lösningsprocedur. Det 

innehöll dock även lite svårare uppgifter som omfattade problemlösning och/eller sådant de ej 

hade arbetat med förut, men som ändå befinner sig inom ramen för ämnesområdet. Eleverna 

fick en timme på sig att göra provet som bestod av fyra till fem uppgifter. Denna process utför-

des i tre omgångar inom ämnesområdena geometri, logaritmer och statistik. Kontroll- och ex-

perimentgrupp växlade roller vid varje nytt moment. Detta innebär att den grupp som startade 

som experimentgrupp agerade som kontrollgrupp vid provomgång nummer två, och avslutade 

sedan som experimentgrupp igen. Växlingen gjordes med avseendet att minimera risken för 

homogena elevgrupper, då en undersökning gjord på en grupp elever med likvärdig matematisk 

prestation kan vara svår att analysera i denna studie. 

 

I bilaga A finns exempel på de räkneuppgifter samt färdig exempellösning eleverna i experi-

mentgruppen fick arbeta med. 

 

3.2.3 Statistisk bearbetning 

För att analysera data som insamlades under denna del av studien gjordes en signifikanspröv-

ning vad gäller skillnaden mellan provresultaten i kontrollgrupp respektive experimentgrupp. 
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Ett tvåsidigt t-test för oberoende grupper på signifikansnivå 𝛼 = 0.05 utfördes.  

 

3.3 Enkätundersökning 

En enkätundersökning genomfördes under den senare delen av studien, efter att samtliga expe-

rimentprov utförts. Enkäten delades ut under lektionstid och eleverna ombads att fylla i och 

lämna in enkäten när så passade. Enkätundersökningen har som avsikt att undersöka om det 

finns attityder hos elever som kan ha betydelse för att en imitativ studiemetod skall vara gynn-

sam. Enkäten har även legat till grund för de intervjupersoner som har valts ut för vidare analys. 

Svedner och Johansson (2010) hävdar att enkäter är användbara i det avseendet att de kan ge 

studien mycket information, men belyser samtidigt flera problem med enkätundersökningar. 

De menar att det är av yttersta vikt att enkäten hålls kort och saklig, med väl utformade frågor 

och gärna fasta svarsalternativ för att på lättast sätt kunna tolka resultaten. Enkäten i denna 

studie är därför utformad med så få öppna frågor som möjligt och består av två delar. Den ena 

undersöker elevernas inställning gentemot matematikämnet och det imitativa arbetssättet, och 

den andra fastställer studiebakgrund. Enkätundersökningen har genomförts av samtliga elever 

som har deltagit i studien. För att dels kunna finna paralleller mellan enkät- och provresultat, 

och dels förenkla val av intervjuobjekt, har enkätundersökningen inte varit anonym. Fullständig 

enkät finns att hitta i bilaga B.  

 

3.3.1 Urval av intervjuobjekt med enkätundersökning som grund 

Eleverna redogjorde för slutbetyg i föregående matematikkurs samt förväntat betyg i pågående 

kurs för att undersöka tidigare prestationer inom matematikämnet. En elev som tidigare har 

presterat bra i matematik kan antas ha fallenhet/intresse för ämnet och/eller höga ambitioner 

inom området. Detta kan då förklara varför denne presterade bra i experimentet, och således 

kan ingen direkt slutsats dras kring exempellösningarnas påverkan. Det kan dock vara av in-

tresse att intervjua en sådan elev för att djupare analysera varför denne ter sig intresserad av 

ämnet. En elev som tidigare presterat bra men som har fått ett sämre resultat på provet än för-

väntat anses intressant att analysera, och en sådan elev skulle kunna intervjuas för mer inform-

ation eftersom det imitativa arbetssättet kan ha påverkat eleven negativt. På samma sätt kan en 

elev som tidigare presterat avsevärt lägre än det resultat som erhölls på provet vara fascinerande 

att intervjua för vidare analys.  
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Ytterligare en intressant faktor att undersöka är elevens generella inställning gentemot mate-

matik. Genom att låta elever beskriva sina känslor kan en slutsats dras kring varje elevs gene-

rella attityd mot matematik som ämne. Denna faktor kan, i kombination med andra faktorer, ge 

en vink om vilken ”typ” av elev som skriver provet. Detta är av intresse då ett av studiens mål 

är att kunna dra en parallell mellan en studieteknik med färdiga exempellösningar och provre-

sultat. Det som har getts mest uppmärksamhet är avvikelser i studien, det vill säga exempelvis 

normalt högpresterande elever som av någon anledning har presterat sämre på provet eller vice 

versa, och om denna anledning kan kopplas till det imitativa arbetssättet. Även normalt hög-

presterande elever har valts för intervju för att utreda elevens förhållning till det imitativa ar-

betssättet.  

 

I enkäten får eleverna kort beskriva sin normala studiemetod vid självständiga matematikstu-

dier. Denna information möjliggör en jämförelse mellan hur eleverna förbereder sig inför prov 

och provresultat. Då målet med studien är att utröna hur olika arbetssätt påverkar elevernas 

prestationer vid experimentet är detta av vikt för arbetet.  

 

Genom att ställa ett antal frågor som berör hur viktigt eleven anser att matematikämnet är, samt 

varför läran om matematik kan anses relevant, kan en uppfattning kring dennes mål/ambition 

inom matematikutbildning formas. Denna faktor används i kombination med de ovannämnda 

som en del i att få en kunskap om de elever som skriver provet, samt för att avgöra vilka elever 

som kan vara aktuella att välja ut som informanter i studien. 

 

3.3.2 Statistisk bearbetning 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991) är korrelationsanalys ett gynnsamt verktyg när 

eventuella samband mellan element ska undersökas. Då undersökningens målsättning är att ut-

reda kopplingar mellan olika faktorer och matematikresultat, så genomfördes korrelationsana-

lyser av data från enkätundersökningen samt experimentet. Svaren till enkätundersökningen 

kategoriserades i faktorerna intresse, inställning och självvärdering inom matematikämnet. För 

att ge läsaren en bildlig uppfattning av resultaten och på så vis fungera som ett stöd vid bear-

betning av denna studie, redogörs lejonparten för med grafer och tabeller. Vid en korrelat-

ionsanalys synliggörs existensen av ett eventuellt förhållande mellan beroende och oberoende 

variabel. I denna studie har elevernas matematikresultat ansetts vara den beroende variabeln 

och de övriga faktorerna som jämförs med detta verkar därför som oberoende variabler. I denna 

studie har Spearmans korrelationsanalys utförts för de tre ovan nämnda faktorerna i relation till 
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elevernas matematikresultat. Korrelationskoefficienten i denna typ av analys visar på styrkan 

och riktning i relationen mellan de faktorer som har valts att studeras närmre. Även t-test har 

utförts för att avgöra i vilken grad studiens resultat kan anses vara statistiskt signifikant. För att 

redogöra för reliabiliteten i de tre berörda begreppen (intresse, inställning, självvärdering) har 

även Cronbachs alpha beräknats för de frågor som i studien anses knyta an till respektive faktor 

(Cronbach, 1951). Cronbachs alpha används för att mäta intern konsistens, det vill säga i vilken 

grad svaren till frågorna relaterar till varandra. Detta har gjorts för att kunna avgöra reliabilite-

ten i de kategorier som konstruerats för att kunna analysera matematikresultaten på ett adekvat 

sätt. Värdet på Cronbachs alpha varierar från 0.00 till 1.00, där ett värde nära 0.00 visar på inget 

samband och 1.00 absolut relation variablerna emellan (Bryman & Bell, 2005). Detta värde är 

även ett mått på hur pass tillförlitlig en relation är, ett högt värde tyder på hög reliabilitet och 

vice versa. Enligt Bryman och Bell (2005) anses värden på alpha-koefficienten som överstiger 

0.70 tyda på hög till mycket hög korrelation, och således god reliabilitet.  

 

3.4 Intervjuer 

Friberg (2006) menar att val av metod grundar sig i vad studien har för avsikt att undersöka. En 

forskare som söker svara på hur en företeelse upplevs av människor undersöker detta lämpligast 

med en kvalitativ metod, såsom observationer eller intervjuer (Friberg, 2006). Då en av denna 

studiens frågeställningar syftar till att ta reda på hur elever själva redogör för sina erfarenheter 

inom matematikämnet, har kvalitativa intervjuer utförts. Enligt Svedner och Johansson (2010) 

kan kvalitativa intervjuer medföra ett djup och en nyansering till studien som kanske inte nås 

med enkätundersökning, som bättre lämpar sig för bred och tämligen ytlig faktainsamling. I 

slutet av denna studie genomfördes fyra intervjuer med elever som av olika skäl ansågs vara 

intressanta för undersökningen. Intervjuerna skedde efter samtliga experimentprov och efter 

enkätundersökningen. Vid denna period hade eleverna redan fått veta hur de låg betygsmässigt 

i kursen för att inte påverka elevernas uppriktighet under intervjuerna. Med resultatet från både 

prov och enkät valdes fyra elever ut som samtliga ville delta. Intervjuerna tog mellan 15-30 

minuter.  

 

3.4.1 Urval av informanter 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991) menar att ett av problemen vid kvalitativa intervjuer är 

att bestämma en avgränsning för vilka objekt som ska delta. De objekt som har intervjuats har 

handplockats ur experimentgrupperna beroende på en kombination av hur de presterade under 
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provet samt resultat på enkätundersökningen. Eleverna som har deltagit i intervjuerna har alla 

ansetts intressanta av de skäl som presenteras i avsnitt 3.3.1. Totalt har fyra elever intervjuats. 

Nedan följer en tabell över deras resultat i studien. I sista kolumnen har jag utgått från hur 

eleverna har svarat på enkätundersökningen och sedan gjort en helhetsbedömning över 

huruvida attityd gentemot matematikämnet kan anses vara god eller mindre god. Ett medelvärde 

från svaren till frågorna 29-32 på enkätundersökningen (se bilaga B) har tagits fram, då dessa 

frågor kan referera till elevernas självvärdering. Ett medelvärde på 3.0 eller mer betecknas som 

god inställning gentemot matematik, och ett lägre medelvärde anges som mindre god.  

 
Tabell 1. Informanter. 

  Informanter   Bakgrund 
Provresultat vid      
experiment 

  Betyg i       
tidigare 
kurs 

Förväntat  
betyg i aktuell 
kurs 

Inställning till 
matematik 

Elev 1 

17-årig 
kvinna, läser 
andra året på 
samhällslinje 

87% och 90% rätt 
(deltog vid två 

experiment) 
E E God 

Elev 2 

17-årig man, 
läser andra 
året på eko-

nomi/ 
juridiklinje 

87% rätt E F Mindre god 

Elev 3 

18-årig 
kvinna, läser 
andra året på 
ekonomilinje 

100% rätt C B God 

Elev 4 

18-årig 
kvinna, läser 
andra året på 

ekonomi/ 
juridiklinje 

50% rätt E E Mindre god 

 

 

3.4.2 Intervjumetod och bearbetning 

Bryman (2012) klassificerar semistrukturerade intervjuer som de intervjuer där forskaren löst 

baserar samtalet på tidigare utformade frågor och ställer nya frågor allt eftersom intervjun fort-

skrider. Detta menar Bryman (2012) gör intervjun mer flexibel och kan bidra till att den inter-

vjuade upplever samtalet som mindre pressande och mer tillåtande. Enligt Johansson och Sved-

ner (2010) är de semistrukturerade intervjuerna nödvändiga om den forskande söker få så ärliga 
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och uttömmande svar som möjligt av intervjuobjektet. Enligt Kvale (1997) bör intervjun ge-

nomföras enligt en intervjuguide som fokuserar på i förhand utvalda teman. Även Bjørndal 

(2005) framhåller fördelen med att använda en intervjuguide, vilken han beskriver som en mer 

eller mindre utförligt planerad samtalsstruktur med specifika teman. På grund av detta har jag 

valt att rikta in mig på tre för studien intressanta områden som jag sedan har baserat frågor 

kring. Dessa kategorier har avgränsats till attityd mot ämnet, där frågor har utvecklats för att 

framhålla känslor och tankar kring matematik; studieteknik, med mål att utröna tillvägagångs-

sätt vid enskilda matematikstudier samt färdiga exempellösningar, då elevernas tidigare erfa-

renheter av det imitativa arbetssättet undersöks. Frågorna kopplade till dessa områden har tagits 

fram enligt Bjørndals (2005) tumregler för frågeformulering, där fokus har varit på frågor om 

attityder, känslor, upplevelser och erfarenheter. Vid utveckling av intervjuguiden har målet va-

rit att skapa så otvetydiga och icke-ledande frågor som möjligt, men som likväl är ändamålsen-

liga för studien (Bjørndal, 2005). Kvale (1997) menar att intervjuarens frågor bör vara korta 

och enkla, och utefter detta har frågorna utformats. Eriksson och Weidersheim-Paul (1991) 

skriver om hur enkla frågor kan anses vara de som startar med ett frågeord såsom vad, hur, 

varför och liknande. De menar vidare att frågor som ej inleds på detta sätt kan betraktas som 

ledande. Med anledning av detta består intervjuguiden i största möjliga mån av enkla frågor, 

och de följdfrågor som har dykt upp under intervjuerna har formulerats utefter en strävan att 

endast ställa enkla frågor. Intervjuguiden återfinns i bilaga C. Intervjuerna spelades in och tran-

skriberades talnära kort efteråt. Vid transkribering har materialet kodats i kategorier enligt Bry-

man (2012). Underlaget klassificerades enligt sju centrala begrepp; färdiga exempellösningar, 

problemlösningsbaserad undervisning, imitativt lärande, självvärdering, empirisk metodik, 

praktisk tillämpning samt kognitiv belastning. För att möjliggöra identifiering av underliggande 

strukturer i det transkriberade underlaget har materialets lästs igenom på nytt och kodats mer 

övergripande, där flera kategorier tillsammans får bilda en ny (Bryman, 2012). Bryman (2012) 

menar att denna kodningsteknik är en förberedelse inför analys av det empiriska materialet, och 

fungerar som stöd åt forskaren då denne söker sammanbinda teoretiska perspektiv med paral-

leller mellan kodningens kategorier. En andra kodning skedde två veckor efter den första kod-

ningen. Vid den andra kodningen kategoriserades materialet utifrån de fyra analysbegreppen 

självvärdering, empirisk metodik, praktisk tillämpning samt kognitiv belastning. Fullständigt 

transkriberat intervjuunderlag finns i bilaga D.  

 

Något som bör beaktas är att jag fungerade både som elevernas ordinarie matematiklärare och 

intervjuare, och frågade således ut eleverna kring sådant som rörde deras och min undervisning. 
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På grund av detta kan eleverna ha känt sig tvingade att svara på ett sådant vis som de förstod 

skulle tillfredsställa mig som lärare. Detta med anledning av att jag också är den som betygsätter 

eleverna, och det kan därför ha funnits en viss beräkning i elevernas svar. 

 

3.5 Reliabilitet 

Reliabilitet definieras som tillförlitligheten hos mätinstrumentet i en studie (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 1991). En hög reliabilitet innebär att undersökningen kan återupprepas med 

samma metod och generera liknande resultat. Metoderna som används i denna studie kan anses 

relativt enkla att repetera, men förhållandet i vilka de utfördes är mindre kopierbart. Det kräver 

liknande, om inte samma, mängd tidigare kunskap kring studiens deltagare för att kunna utföra 

en identisk undersökning. Vid behov går denna kunskap dock att erhålla genom ett samarbete 

mellan forskaren och deltagarnas lärare samt skola.  

 

Henricson (2012) menar att social empirisk forskning i vissa avseenden kan antas ha låg relia-

bilitet, då människans beskaffenhet är av mer komplex natur än exempelvis ett maskinellt stu-

dieobjekt som vid varje mätning troligtvis visar liknande resultat. Geijer (2003) nämner i sin 

avhandling hur en teknik för att stärka reliabiliteten är triangulering, vilket syftar till använd-

ningen av olika metoder för datainsamling. Vid triangulering används varierande forsknings-

strategier med hänsyn till de olika metodernas inbördes styrkor och svagheter, för att på ett 

gynnsamt vis kombinera dessa och komplettera studiens underlag. Då denna studie tillhör det 

socialempiriska forskningsfältet har metodansatsen utformats med triangulering som basis, och 

således har både experiment, enkäter och intervjuer utförts för att öka reliabiliteten i insamlad 

data.  

 

En faktor som påverkar studiens reliabilitet är huruvida jag i egenskap av forskare kan betraktas 

som objektiv gentemot undersökningens informanter, då dessa även är mina elever och har varit 

under två års tid. En studie som sker väldigt nära forskarens egen miljö kan orsaka en subjekti-

vitet som kan komma att påverka insamlad data och vidare genomsyra arbetet. I denna studie 

är det således diskutabelt huruvida jag som forskare kan anses helt fri från bias. Detta bör jag 

som undersökande vara medveten om och beakta. Peshkin (1988) hävdar däremot att ett simpelt 

erkännande av subjektivitet ej är särskilt betryggande vad gäller en undersöknings reliabilitet. 

Han menar vidare att forskaren systematiskt bör söka identifiera sin egen subjektivitet genom-

gående under studien. En sådan identifiering kan synliggöra en mer tydlig koppling mellan 
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forskarens egna föreställningar och det objektiva ämnesområdet. Vad gäller mina egna åsikter 

angående för studien valt område, ter det sig nog självklart för läsaren att mina erfarenheter är 

det som ligger till grund för denna undersökning. En relativt klar åsiktsbild presenteras redan i 

inledningen, och genomsyrar arbetet i helhet. På grund av denna medvetenhet om var jag ställer 

mig i frågan kring imitativt lärande, har stora delar av studiens metoder fokuserat på mätverktyg 

där en frånkoppling av forskarens jag har möjliggjorts (såsom summativa test).   

 

Då intervjuer och enkätundersökning har utförts bör även tas i åtanke att studieobjekten har en 

relation sedan tidigare till forskaren, det vill säga jag, vilket kan komma att påverka deras svar. 

Något som dock talar emot detta är det faktum att intervjuerna genomfördes i slutet av elevernas 

ordinarie matematikkurser, och eleverna hade således inget att gagna av att medvetet förvanska 

sina svar. Informanterna fick möjligheten att ha med sig vänner som stöd vid intervjun. Detta 

gjordes för att eleverna skulle känna sig mer bekväma att svara på frågor om matematikämnet 

på ett sådant sätt som de tror kanske inte skulle uppskattas ur intervjuarens perspektiv. Det 

föreligger ändock en ovisshet kring informanternas objektivitet, både medveten och omedveten, 

gentemot forskaren som eventuellt kan påverka informanternas svar. Storlek samt riktning gäl-

lande denna effekt är dock svåra att bedöma och mäta, men har ändå tagits i beaktande under 

studiens genomförande. En liknelse med Jean Piagets (1952) studier går att finna, då dessa ofta 

genomfördes med forskarens egna barn som studieobjekt. Piagets metoder, i likhet med meto-

derna i denna studie, kan i vissa avseenden anses problematiska, då forskaren har ett omedvetet 

inflytande över studieobjekten. Inflytandet uppstår som en konsekvens av att forskaren ej är fri 

från bias och kan endast minimeras om forskaren noga utreder sitt ställningstagande vad avser 

studiens sakfråga, samt huruvida detta är av betydelse för studiens genomförande och resultat. 

Inflytandet kan i annat fall komma att påverka resultatet genom att studieobjekten ovetandes 

ledsagas i den riktning forskaren avser.  

 

Undersökningen är utförd på ett begränsat antal elever, varför det är tämligen svårt att vidare 

generalisera utifrån studiens resultat. Detta arbete visar på konsekvenser för dess deltagare, och 

syftar endast till att bidra med en fingervisning inom det tudelade forskningsområdet.  

 

3.6 Etiska dilemman 

Vid undersökning som sker i ett socialt sammanhang bör forskaren beakta de etiska riktlinjer 

som ges av Vetenskapsrådet (Svedner & Johansson, 2010). Dessa direktiv behandlar hur 
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respekt visas och hänsyn tas vad gäller information, samtycke, nyttjande samt konfidentialitet. 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) skall forskaren informera studiens participanter om undersök-

ningens syfte och de deltagandes roll i studien, för att på så vis kunna erbjuda möjligheten att 

avböja en eventuell medverkan. I detta examensarbete har samtliga studieobjekt informerats 

om studiens ändamål samt deras bidrag till studien, och eleverna har själva avgjort huruvida de 

medverkar i undersökningen eller ej. De deltagande har även fått information om att de närsom-

helst kan välja att lämna undersökningen. Vetenskapsrådet (2017) menar vidare att samtycke 

från vårdnadshavare bör erhållas i de fall forskning sker med individer under femton år. Denna 

studie innehåller endast experiment med elever äldre än femton år, och därav har samtycke från 

vårdnadshavare ej inhämtats. Vetenskapsrådets (2017) krav vad gäller nyttjande framhåller att 

all data som insamlas i studien endast får brukas i forskningssyfte. På grund av detta har det 

erhållna materialet uteslutande använts i denna studie och för studiens ändamål. För att under-

sökningen skall uppfylla Vetenskapsrådets (2017) direktiv avseende konfidentialitetskravet, 

rapporteras all data i studien på ett sätt som omöjliggör identifiering av enskilda individer.  
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4 Resultat och analys 

I denna del av arbetet presenteras de resultat som för studien anses vara relevanta, samt analys 

av dessa. Det material som nedan redogörs för bearbetas vidare för diskussion i nästa kapitel. 

För att skapa en struktur utgår resultat- och analysdelen från de tre frågeställningarna; hur på-

verkas elevernas matematikkunskaper av att arbeta med imitativt lärande och exempellös-

ningar, vilka inställningar hos elever kan ha betydelse för att en imitativ studiemetod kan vara 

gynnsam samt på vilka sätt beskriver eleverna sina erfarenheter av att arbeta med exempellös-

ningarna. Detta görs för att materialet skall kunna ordnas i tydliga tematiska kategorier som 

syftar till att underlätta vid fortsatt analys och diskussion. Under dessa rubriker presenteras de 

delar av studiens resultat som knyter an till respektive frågeställning. 

 

4.1 Hur påverkas elevernas matematikkunskaper av att arbeta med imitativt 

lärande och exempellösningar? 

För att på ett konkret och överskådligt sätt åskådliggöra resultaten för experimenten som ut-

fördes i studien visas nedan ett stapeldiagram. På den lodräta y-axeln avläses antal elever och 

på den vågräta x-axeln andelen korrekta svar i procentform. I diagrammet används intervall 

om 20 procentenheter på den liggande axeln för att göra det lättläst och mer generellt. Vid 

varje procentintervall figurerar två staplar i olika färger. Den högra stapeln representerar re-

sultaten från experimentgrupperna och den vänstra visar kontrollgruppernas resultat.  



 

 27 
 

 

Figur 4. Resultat fördelat över procentuell andel korrekta svar vid experimentprov. De högra, blå staplarna 

respresenterar experimentgruppens andel korrekta svar vid prov, angivet i procent. De vänstra, röda staplarna 

representerar kontrollgruppens andel korrekta svar vid prov, även detta angivet i procent. X-axeln utgör fem 

procentintervall, och y-axeln står för antalet elever. 

 

I stapeldiagrammet går det tydligt att utläsa en trend vad gäller elevernas prestation bundet till 

undervisningsmetod. De högra, blå staplarna som representerar resultaten i experimentgrup-

perna visar på ett klart bättre resultat i jämförelse med de vänstra, röda staplarna som betecknar 

resultaten hos eleverna i kontrollgrupperna. Granskas diagrammet ur ett matematiskt perspektiv 

framhålls att cirka 64% av eleverna i experimentgrupperna lyckades väldigt bra på proven. 

Dessa elever fick så mycket som 80% rätt eller mer. Om en likadan betraktelse görs av kon-

trollgruppernas resultat observeras att endast cirka 32% av eleverna faller inom ramen för 

samma procentuella antal rätt. Studeras antalet elever i de två lägsta resultatstaplarna ses även 

här en markant skillnad. I dessa delgrupper finns de lägst presterande eleverna, med resultat på 

< 40% antal rätt. I experimentgrupperna utgörs denna del av cirka 3% av eleverna, medan så 

mycket som 34% av eleverna i kontrollgrupperna placeras i denna grupp. Denna skillnad i för-

delning av elevprestation visar de facto att eleverna som undervisades med den alternativa imi-

tativa metoden presterade avsevärt bättre än de i kontrollgrupperna, vad gäller klassiska prov-

sammanhang. Med begreppet klassiska provsammanhang avses skriftliga matematikprov som 
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elever genomför under begränsad tid.  

 

För att testa signifikansen vad gäller resultaten i kontroll- respektive experimentgrupp utfördes 

ett tvåsidigt t-test för oberoende grupper med signifikansnivå 𝛼 = 0.05. Resultatet för testet 

blev 𝑡 = −6.5 med frihetsgrad 𝑑𝑓 = 141, vilket gav 𝑝 < 0.05. P-värdet räknades även ut och 

blev 𝑝 = 1.8 ∙ 1012 vilket är mycket lägre än den valda signifikansnivån a. Detta visar tydligt 

att det existerar en signifikant skillnad i testresultaten mellan kontrollgruppen och experiment-

gruppen. För att grafiskt illustrera detta visas nedan de båda gruppernas resultat i form av två 

normalfördelningar. Den högra, blå fördelningen representerar experimentgruppens resultat 

och den vänstra, röda fördelningen kontrollgruppens resultat. X-axeln utgörs av procentuellt 

antal rätt på prov. 

 

 
Figur 5. Den vänstra fördelningen representerar kontrollgruppens resultat med medelvärde µ3 = 55.9 och 

standardavvikelse 𝜎3 = 30.9. Den högra fördelningen representerar experimentgruppens resultat med medelvärde 

µ7 = 84 och standardavvikelse 𝜎7 = 19.3. 

 

Resultaten från studiens experimentdel överensstämmer med tidigare studier utförda av Sweller 

och Tuovinen (1999) samt Ayres et al., (2010). 
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4.2 Vilka inställningar hos elever kan ha betydelse för att en imitativ studiemetod 

kan vara gynnsam? 

För att besvara denna frågeställning analyseras svaren från enkätundersökningen som gjordes i 

studien i förhållande till elevernas resultat vid experimentproven. Svaren på enkätundersök-

ningen, totalt 55 stycken, sammanställdes och utifrån detta skattades ett medelvärde av elever-

nas svar på en skala från ett till fyra, där ett är mindre bra och fyra mycket bra. Enkätundersök-

ningen söker svara på vilka attityder hos eleverna som kan ha betydelse för att en imitativ stu-

diemetod skulle kunna vara gynnsam, varför frågorna och dess svar har klassificerats i tre för 

studien adekvata kategorier. Dessa är intresse för matematik, självvärdering inom ämnet samt 

inställning gentemot matematik. För att avgöra huruvida dessa kategorier kan anses vara till-

förlitliga faktorer beräknades Cronbachs alpha för de svar som enkätundersökningen resulte-

rade i. För de frågor som anses knyta an till elevernas intresse för matematik blev Cronbachs 

alpha 𝛼3 = 0.87, vilket tolkas som att det existerar en tydlig relation svaren emellan och således 

ter det sig inte olämpligt att analysera dessa under ett och samma begrepp. För de frågor som 

kopplas till självvärdering inom ämnet beräknades alpha-koefficienten till 𝛼7 = 0.77, vilket 

även det förklaras av ett inbördes förhållande mellan de specifika svaren. Cronbachs alpha för 

de frågor som i studien utgör måttstock för begreppet inställning gentemot matematik beräkna-

des till 𝛼9 = 0.72. Dessa tre värden på Cronbachs alpha påvisar att det existerar samband mel-

lan svaren i enkätundersökningen samt de tre respektive faktorerna under vilka svaren har ka-

tegoriserats, och det ter sig således relevant att analysera elevernas matematikresultat med an-

grepp i dessa tre begrepp.  

 

För att redovisa resultatet från enkätundersökningen på ett enkelt och begripligt sätt presenteras 

de tre kategorierna i relation till huruvida det imitativa arbetssättet bar frukt eller ej. Detta görs 

i form av tre diagram, ett per respektive kategori, för att påvisa eventuell korrelation faktorerna 

emellan. I samtliga diagram finns procentenheter på y-axeln. Denna enhet är ett mått på skill-

naden i procentuellt antal rätt på experimentprovet i jämförelse med elevernas normala procen-

tuella antal rätt vid prov. Detta har gjorts för att belysa om och i så fall hur mycket elevernas 

resultat har påverkats av den experimentella undervisningsmetoden. För att tydliggöra visas 

exempel på detta i rutan nedan. 
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Elev 1 brukar i snitt få 63% rätt på sina matematikprov. Då hon medverkade i studien 
blev hon vid ett tillfälle indelad i experimentgruppen. På detta prov fick Elev 1 80% 
antal rätt. 80 procentenheter - 63 procentenheter = 17 procentenheter, vilket utläses i 
diagrammet som 17 procentenheters förbättring. 

 

Elevernas normala procentuella antal rätt har räknats ut med ett medelvärde av tidigare resultat 

på prov. Här bör uppmärksammas att ej förväxla procentenheter med procent! En ökning med 

50% rätt skulle exempelvis innebära en ökning från 1/6 rätt till 1,5/6 rätt, medan en ökning med 

50 procentenheter däremot kan motsvara en ökning från 1/6 (ca 17%) rätt till 4/6 (ca 67%) rätt. 

Det är relevant för studien att undersöka elevernas resultat i experimentet och väga detta mot 

tidigare studieresultat, vilket ej är möjligt om en jämförelse skulle skattas med procent istället 

för procentenheter.  

 

I diagrammen representerar x-axeln elevernas snittvärde på svaren inom de tre faktorerna 

intresse, inställning och självvärdering. För att påvisa ett eventuellt samband har Spearmans 

korrelationsanalys genomförts inom samtliga tre kategorier. Detta har gett upphov till 

korrelationskoefficient 𝑟<= som mäter både styrka och riktning mellan mätvärden. T-test har 

även utförts för att kunna avgöra signifikansen av uppmätt korrelation, detta benämns pi-värde. 

 

Något som bör beaktas vid analys av diagrammen är att det återfinns markeringar med olika 

mycket skuggning. I de punkter där skuggning förekommer är detta en indikation på att det 

existerar flera likadana mätvärden. Ju kraftigare skuggning desto fler mätvärden i samma punkt.  
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4.2.1 Förbättring som en funktion av intresse 

Diagrammet nedan visar hur elevernas prestation förhåller sig till deras upplevda intresse av 

matematikämnet. En hög procentenhet representerar en stor förbättring från elevens tidigare 

genomsnittliga prestation. X-axeln representerar hur eleverna uppskattar sitt egna intresse för 

matematikämnet via enkäten som gjordes i studien. En fyra visar på ett högt intresse och en etta 

ett lågt intresse med elevernas egna svar som grund. Y-axeln utgörs av procentenheter, och 

syftar till den förändring i resultat som skedde beroende på undervisningsmetod.   

 

 
Figur 6. Förbättring som funktion av intresse.  

 

Spearmans korrelationsanalys gav resultatet 𝑟<> = −0.25. Detta visar att det finns ett tämligen 

klart negativt samband mellan elevers intresse och förbättring av resultat vid undervisning med 

de färdiga exempellösningarna. Ett negativt samband innebär att ju sämre intresse för matema-

tikämnet desto högre förbättring. T-testet som utfördes gav 𝑝3 = 9.8 ∙ 1012, vilket tolkas som 

att korrelationskoefficienten 𝑟<> visar på en påtaglig relation och ej en tillfällighet. 
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4.2.2 Förbättring som en funktion av inställning 

Nästa diagram visar elevernas inställning gentemot ämnet i relation till elevernas prestation då 

en studiemetod med färdiga lösningar har implementerats. Inställning har skattats efter elever-

nas svar på fråga 11-13, 16-19 och 21-22 (se bilaga B). X-axeln representerar hur eleverna 

uppskattar sin inställning för matematikämnet via enkäten som gjordes i studien. Från svaren 

till frågorna räknades sedan ett medelvärde ut för inställningen, där en fyra visar på en god 

inställning och en etta en mindre god inställning med elevernas egna svar som grund. Den 

högsta inställningen uppmättes till 3.3. Y-axeln utgörs av procentenheter, och syftar till den 

förändring som skedde beroende på undervisningsmetod.  

 

 

Figur 7. Förbättring som funktion av inställning. 

 

Spearmans korrelationsanalys gav resultatet 𝑟<? = −0.14. Detta visar på ett svagt negativt sam-

band mellan elevers inställning och förbättring av resultat vid undervisning med de färdiga ex-

empellösningarna. Ett negativt samband innebär att ju sämre inställning mot matematikämnet 

desto högre förbättring. T-testet som utfördes gav 𝑝7 = 9.1 ∙ 1012, vilket visar på att det faktiskt 

existerar ett samband mellan variablerna, om ändock svagt. 
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4.2.3  Förbättring som en funktion av självvärdering 

I koordinatsystemet nedan presenteras det sökta förhållandet mellan elevernas estimerade själv-

värdering inom ämnet matematik och en eventuell förbättring vid det för studien aktuella ar-

betssättet. Elevernas självvärdering har uppmätts efter svar på fråga 29-32 i enkätundersök-

ningen (se bilaga B). X-axeln representerar hur eleverna värderar den egna förmågan inom 

matematikämnet via enkäten som gjordes i studien. Från ett flertal frågor räknades sedan ett 

medelvärde ut för elevernas självvärdering, där en fyra visar på en god uppskattning av denna 

och en etta en mindre god självvärdering med elevernas egna svar som grund. Y-axeln utgörs 

av procentenheter, och syftar till den förändring som skedde beroende på undervisningsmetod.  

 

  
Figur 8. Förbättring som funktion av självvärdering. 

 

Spearmans korrelationsanalys gav resultatet 𝑟<@ = −0.15. Detta visar på ett svagt negativt 

samband mellan elevers självvärdering och förbättring av resultat vid undervisning med de 

färdiga exempellösningarna. Ett negativt samband innebär även i detta fall att ju sämre 

självvärdering inom matematikämnet desto större förbättring av resultat. T-testet som utfördes 

gav 𝑝9 = 9.9 ∙ 1012, vilket återigen visar på att resultatet orsakas av ett existerande samband 

mellan dessa variabler. 

 

Samtliga grafer visar följaktligen på en negativ korrelation mellan elevernas prestation och de 

tre faktorerna. En av dessa tre grafer visar även på ett starkare förhållande, 𝑟<> = −0.25, då det 
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går att utläsa ett klart negativt samband mellan elevernas intresse och resultat vid experiment-

proven (se Figur 6). Innebörden av detta är att ju större intresse för matematik desto mindre 

förbättring av provresultat, då eleven redan är kunnig inom ämnet. Detta är i linje med Deweys 

(1913) teorier kring intresse kontra prestation. Figur 6 visar att endast en elev med lågt skattat 

intresse, siffran 1, inte förbättrade sig alls. Resten av de elever med samma låga intressekvot 

visar samtliga på en förbättring med 50 procentenheter eller mer. De elever som har högst in-

tresse på skalan förbättrades alla mindre än 50 procentenheter.  

 

Utdrag ur intervjumaterialet som knyter an till aktuell frågeställning presenteras nedan. Materi-

alet har kodats och sedan kategoriserats till yttringar som kan knytas till analysbegreppen själv-

värdering, empirisk metodik, praktisk tillämpning och kognitiv belastning. Till följd av detta 

presenteras underlaget därför med dessa begrepp som underrubriker. Begreppen självvärdering, 

empirisk metodik och praktisk tillämpning anknyter till denna del. 

 

4.2.4 Självvärdering 

Här presenteras utsagor från informanterna som kan kopplas till begreppet självvärdering. 

Fråga 1: Vad har du för känslor inför ämnet matematik? 
 

Matte är väl ok… (Elev1). 
 
Matematik är inte mitt favoritämne… Jag läser det för att det ingår i programmet, och jag 
tänker att jag ska kunna plugga vidare (Elev 2). 
 
Jag tycker matte är skitkul, och jag tycker matte är... Alltså det är roligt, verkligen kul när man 
förstår. Och det är mindre kul när man inte förstår (Elev 3).  
 
Matte är liksom roligare att plugga för då kan man kolla ok klar rätt svar, klar rätt svar  
(Elev 3).  
 
Jag har inte så positiva känslor. Matte har varit jättejobbigt för mig, ända sen jag gick i fem-
man. Alltså det var typ då det började gå skitdåligt. Men alltså jag har typ kämpat jättemycket, 
alltså varje år (Elev 4). 
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4.2.5 Empirisk metodik 

Nedan redogörs för uttalanden som kan knytas an till de intervjuade elevernas arbetssätt vid 

matematikstudier. 

Fråga 2: Hur gör du när du pluggar matematik? 
 

Jag pluggar i skolan och lite hemma, men det är svårt om man skulle sitta med uppgifter utan 
lösningar så vet man inte om man tänker rätt, det blir mer så ja vi får väl se på provet. Då 
lämnar man det till provet, att få reda på om man har rätt eller är helt fel ute (Elev 1).  
 
Jag jobbar på lektionerna och sen sitter jag väl hemma, fast det brukar oftast vara så att man 
inte förstår när man sitter själv (Elev 2).  
 
Jag brukar sätta mig och plugga direkt jag kommer hem, utan att ens göra något annat. Då 
kommer jag in i ”modet” (Elev 3). 
 
När jag pluggar själv så är jag skitdålig. Då kollar jag facit och andras uppgifter, och jag 
tappar fokus jättemycket och jag pluggar inte helt självständigt med bara en uppgift och det är 
ju inte bra för jag kommer ju inte ha den hjälpen när jag gör proven. Det är jobbigt (Elev 4).  

 
Fråga 3: Vad gör du om du stöter på en uppgift du inte kan lösa på en gång?  

 
Hehe, alltså ärligt så ger man ju lite upp. Orkar inte ta tag i det för jag inte förstår (Elev 2). 
 
Ja alltså det är ofta frågor som är a, b, c som blir svårare och svårare. Om jag har löst a så 
brukar jag alltid ta hjälp och kolla, då borde det vara såhär och såhär (Elev 3).  
 
Jag frågar om hjälp, annars lägger den åt sidan och fortsätter räkna och frågar sen om hjälp. 
Men jag brukar först kolla på facit, då kan jag se ja då borde det vara så och så, då kan jag 
försöka lösa den själv (Elev 3). 
 
Om jag är själv så hoppar jag över uppgiften. Får jag ingen hjälp så kan jag inte sitta och 
kämpa med uppgiften (Elev 4).  
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4.2.6 Praktisk tillämpning 

Under denna kategori redovisas yttranden som kopplas till det imitativa arbetssättet och infor-

manternas uppfattning kring och/eller tidigare erfarenheter av detta. 

Fråga 4: Hur upplevde du det att arbeta med färdiga exempellösningar? 
 

Alltså jag tycker typ att det är bra för att det alltså.. när man väl har gjort rätt sen, jag gör 
uppgiften så ser jag att min lösning är precis som exempellösningen då får jag ändå en bekräf-
telse att jag är inte så dålig (Elev 1).  
 
Det är liksom bättre att jobba med lösningarna, då kan man jobba utan den först och sen kolla 
om man har tänkt rätt, då behöver man inte heller fråga läraren hela tiden (Elev 2). 
 
Ja det är väl mer så att man lär sig själva tekniken, hur man gör. Det är lättare att förstå själva 
stegen när de är kopplade till uppgifter och inte att man får lära sig stegen och sen testa själv 
(Elev 2).  
 
Jag är ju en sån person som skriver väldigt långa lösningar, det är svårt att räkna ut en uppgift 
och bara skriva ett svar. Och om jag sen går tillbaka och kollar så har jag isåfall ingen aning 
om vad jag har gjort, så jag skriver alltid alla alla steg. Min PQ blir typ en sida liksom. Och 
det är bra, att se det liksom, hela uträkningar. Det lär jag mig jättemycket av (Elev 3).  
 
För mig får jag liksom en större bild på hur jag kan lösa och svara rätt på uppgifterna. Man 
lär sig de olika stegen liksom (Elev 4). 

 
Elev 3 presterar utanför studien alltid högt och har ett stort intresse för matematik. Elevens 

yttrande tolkas som att hon har en viss vana vad gäller den praktiska tillämpningen av färdiga 

exempellösningar. Elev 3 verkar vara väl bekant med att analysera alla led i en uträkning för 

att lära sig och är medveten om att detta är en nyckel till framgång för henne. Resonemanget 

gäller även vice versa och innebär att elever med lågt intresse ges mer utrymme för framsteg. 

Även detta går att utläsa i Diagram 2, då den största förbättringen generellt sett ses hos de elever 

med lägst intresse.  

 

Ytterligare en elev vars resultat talar för en korrelation mellan intresse och det imitativa arbets-

sättets framgång är Elev 2. Elev 2 har en mindre god inställning till matematik och ett lågt 

intresse. Baserat på tidigare prestationer i matematik förstås att Elev 2 innehar ringa kunskaper 

inom ämnet. Trots detta lyckades Elev 2 prestera avsevärt högt på experimentprovet, överras-

kande 87% rätt.  
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Undersökningen pekar sammanfattningsvis på att en elev med lågt intresse för ämnet, förenat 

med ringa kunskaper inom både matematik samt metodiken vid studerandet av matematik, är 

den elev som gynnas mest av en imitativ undervisningsmetod.  

 

4.3 På vilka sätt beskriver eleverna sina erfarenheter av att arbeta med exempel-

lösningarna? 

De delar av intervjumaterialet som kopplas till ovanstående frågeställning presenteras nedanför 

med analys därefter. 

  

4.3.1 Empirisk metodik 

Nedan redogörs för uttalanden som kan knytas an till de intervjuade elevernas arbetssätt vid 

matematikstudier. 

Fråga 2: Hur gör du när du pluggar matematik? 
 

Jag pluggar i skolan och lite hemma, men det är svårt om man skulle sitta med uppgifter utan 
lösningar så vet man inte om man tänker rätt, det blir mer så ja vi får väl se på provet. Då 
lämnar man det till provet, att få reda på om man har rätt eller är helt fel ute (Elev 1).  
 
Jag jobbar på lektionerna och sen sitter jag väl hemma, fast det brukar oftast vara så att man 
inte förstår när man sitter själv (Elev 2).  
 
Jag brukar sätta mig och plugga direkt jag kommer hem, utan att ens göra något annat. Då 
kommer jag in i ”modet” (Elev 3). 
 
När jag pluggar själv så är jag skitdålig. Då kollar jag facit och andras uppgifter, och jag 
tappar fokus jättemycket och jag pluggar inte helt självständigt med bara en uppgift och det är 
ju inte bra för jag kommer ju inte ha den hjälpen när jag gör proven. Det är jobbigt (Elev 4).  
 

Fråga 3: Vad gör du om du stöter på en uppgift du inte kan lösa på en gång?  
 

Elev 2: Hehe, alltså ärligt så ger man ju lite upp. Orkar inte ta tag i det för jag inte förstår. 
 
Elev 3: Ja alltså det är ofta frågor som är a, b, c som blir svårare och svårare. Om jag har löst 
a så brukar jag alltid ta hjälp och kolla, då borde det vara såhär och såhär.  
 
Elev 3: Jag frågar om hjälp, annars lägger den åt sidan och fortsätter räkna och frågar sen om 
hjälp. Men jag brukar först kolla på facit, då kan jag se ja då borde det vara så och så, då kan 
jag försöka lösa den själv. 
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Elev 4: Om jag är själv så hoppar jag över uppgiften. Får jag ingen hjälp så kan jag inte sitta 
och kämpa med uppgiften.  

 

4.3.2 Praktisk tillämpning 

Under denna kategori redovisas yttranden som kopplas till det imitativa arbetssättet och infor-

manternas uppfattning kring och/eller tidigare erfarenheter av detta. 

Fråga 4: Hur upplevde du det att arbeta med färdiga exempellösningar? 
 

Alltså jag tycker typ att det är bra för att det alltså.. när man väl har gjort rätt sen, jag gör 
uppgiften så ser jag att min lösning är precis som exempellösningen då får jag ändå en bekräf-
telse att jag är inte så dålig (Elev 1). 

Det är liksom bättre att jobba med lösningarna, då kan man jobba utan den först och sen kolla 
om man har tänkt rätt, då behöver man inte heller fråga läraren hela tiden (Elev 2). 

Ja det är väl mer så att man lär sig själva tekniken, hur man gör. Det är lättare att förstå själva 
stegen när de är kopplade till uppgifter och inte att man får lära sig stegen och sen testa själv 
(Elev 2).  

Jag är ju en sån person som skriver väldigt långa lösningar, det är svårt att räkna ut en uppgift 
och bara skriva ett svar. Och om jag sen går tillbaka och kollar så har jag isåfall ingen aning 
om vad jag har gjort, så jag skriver alltid alla alla steg. Min PQ blir typ en sida liksom. Och 
det är bra, att se det liksom, hela uträkningar. Det lär jag mig jättemycket av (Elev 3).  

För mig får jag liksom en större bild på hur jag kan lösa och svara rätt på uppgifterna. Man 
lär sig de olika stegen liksom (Elev 4). 

 
4.3.3 Kognitiv belastning 

Nedan följer utdrag ur intervjumaterialet som refereras till begreppet kognitiv belastning.  

Fråga 4: Hur upplevde du det att arbeta med färdiga exempellösningar? 
 

Sen så blir det ju lite… man känner mer stöd liksom. Det är bättre om man får lösningarna och 
får veta exakt hur man ska göra och tänka, det är mer smidigt (Elev 1). 
 
Det hjälper en del, alltså man… det blir inte samma press på att man ska klara uppgifterna 
första gången, alltså det blir mer tillåtande (Elev 2). 
 
Det går bättre när jag har förstått allting från början, när jag verkligen har förstått allt det är 
då jag får högt betyg. När jag får med alla stegen (Elev 3).  
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Det är tydligt att Elev 1 upplever en positiv förändring i undervisningen med praktisk tillämp-

ning av färdiga exempellösningar. Elev 1 beskriver hur lösningarna ger henne en bekräftelse på 

att hennes strategi i en uträkning är korrekt, vilket Elev 1 beskriver med ord som smidigt och 

mer stödjande. Vid två tillfällen i studien blev Elev 1 slumpmässigt placerad i experimentgrup-

pen, och båda dessa gånger presterade hon på hög nivå (87% respektive 90% rätt). För denna 

elev har det imitativa arbetssättet visat på ett nytt förfarande vad gäller Elev 1:s empiriska me-

todik. Elev 1 verkar inte vara van vid den praktiska tillämpningen av exempellösningarna, och 

beskriver hur hon pluggar på annat vis vid individuellt arbete. Den förändrade empiriska meto-

diken för Elev 1 har lett till att matematiken blivit mer tydlig, då hon beskriver att hon kan bli 

mer säker på procedurer och strategier inom aktuellt område, genom att kontrollera sina uträk-

ningar med hjälp av exempellösningarna. Det framgår även att Elev 3, en normalt högpreste-

rande elev, upplevde en positiv skillnad med det imitativa arbetet. Elev 3 upplever att hon 

lyckas nå högre betyg när hon förstår alla led i en uträkning, vilket eleven under intervjun lik-

ställde med studerandet av färdiga exempellösningar.  

 

Sammanfattningsvis framgår av intervjumaterialet att samtliga utfrågade informanter upplevde 

det imitativa arbetssättet som användbart då alla steg i en uträkning tydliggörs. 
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Nedan följer för frågeställningen relevanta utdrag ur de anteckningar som förts löpande under 

studiens genomförande. Materialet har konkretiserats och sammanställts till en tabell med mina  

tankar och upplevelser efter lektionstillfällen med experiment- respektive kontrollgrupp. 

 
Tabell 2. Noteringar vid observation av kontroll- respektive experimentgrupp. 

Kontrollgrupp Experimentgrupp 

-  Eleverna arbetade som de brukar på matema-

tiklektionerna.  

-  Ett fåtal elever påbörjade ett problemlösnings-

orienterat arbete snabbare än övriga elever.  

- En del oklarheter kring vad som ska göras. 

- Några elever upplevdes oroliga, såg förvirrade 

ut. 

- Eleverna började direkt slå i kursboken och bad 

klasskamrater och lärare om hjälp. 

- “Jag fattar ingenting”. 

- Frustration från en handfull elever.  

- En del elever verkade uppleva momentet som 

roligt, med en utforskande inställning. 

- Momentet tog längre tid än väntat då eleverna 

ställde många frågor. 

- Eleverna verkade förstå vad som skulle göras. 

- En del elever arbetade som “vanligt”.  

- Några elever gick direkt till exempellösning-

arna och studerade dessa för att sedan ge sig på 

uppgifterna. 

- De flesta använde exempellösningarna som en 

guide då de inte kom vidare i uppgiften.  

- Lugn stämning i klassrummet, ingen frustrat-

ion. 

- Eleverna diskuterade och analyserade exempel-

lösningarna med sina kamrater.  

- En del arbetade helt på egen hand.  

- En handfull elever blev klara väldigt snabbt.  

- Eleverna ställde knappt några frågor till lära-

ren. 

 

Observationerna indikerar att undervisningen underlättades när eleverna fick arbeta med de fär-

diga exempellösningar. Eleverna upplevdes som mindre oroliga och mer underförstådda med 

lektionens karaktär. Normalt sett lågpresterande elever arbetade mer än vanligt och verkade 

mer intresserade av undervisningsmaterialet. Elever som i vanliga fall presterar högt studerade 

som vanligt, utan att ta hjälp av exempellösningarna i lika stor utsträckning som övriga elever. 
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5 Diskussion 

Denna studie har som mål att undersöka huruvida elevernas matematikresultat gynnas av en 

undervisningsmetod där studerandet av exempellösningar implementeras. Ett vidare syfte är att 

analysera resultatet av studien vad avser hur elever med olika attityd och inställning gentemot 

matematik påverkas av att arbeta med exempellösningar. För att förtydliga presenteras återigen 

studiens tre frågeställningar. 

 
- Hur påverkas elevernas matematikkunskaper av att arbeta med imitativt lärande och exem-

pellösningar? 

- Vilka inställningar hos elever kan ha betydelse för att en imitativ studiemetod skulle kunna 

vara gynnsam? 

- På vilka sätt beskriver eleverna sina erfarenheter av att arbeta med exempellösningarna? 

 
De tre frågeställningarna används i denna part som kategorier och rubriker under vilka resultat- 

och analysdelens material binds samman för diskussion. 

 

5.1 Hur påverkas elevernas matematikkunskaper av att arbeta med imitativt 

lärande och exempellösningar? 

Studiens resultat visar att eleverna i experimentgruppen presterade avsevärt bättre vid provsi-

tuationerna, och det existerar således en stor divergens grupperna emellan. Enligt teorier kring 

kognitiv belastning är minimeringen av den externa belastningen ett villkor för lärande (Sweller 

& Tuovinen, 1999). I experimentgrupperna har eleverna blivit introducerade till undervisnings-

materialet med tydliga steg-för-steg guider, till skillnad från kontrollgrupperna där eleverna 

istället har tagit del av mer problemlösningsbaserad undervisning. Studiet av färdiga exempel-

lösningar bidrar till en starkare utveckling av studentens strukturella tänkande, samt en ökning 

av möjligheten till en automatisering av matematiska procedurer (Chinnappan, 2010). Studiens 

resultat visar, i enlighet med Hattie och Yates (2014), Gagne (1983), Sweller och Tuovinen 

(1999) och Chinnappan (2010), att  den externa belastningen minskade i experimentgrupperna 

då undervisningen blev mer imitativ. Med hjälp av den imitativa arbetsformen har de elever 

som tidigare fastnat vid någon, för dem, okänd detalj i en uppgift tagit hjälp av exempellös-

ningen för att kunna arbeta vidare och rikta sin koncentration mot det centrala innehållet i 

undervisningen som eleverna ska komma att testas inom. Således har användandet av färdiga 

exempellösningar gjort det lättare och mer konkret för eleverna att uppfatta vad de bör fokusera 
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på och hur de ska agera i mötet med komplex, både gammal och ny, matematik. Detta har gett 

upphov till att de elever som tidigare har upplevt svårigheter i att se samband och inte lätt kan 

avgöra vad som är relevant information, klarar av matematikproblem avsevärt bättre när under-

visningsmetoden inte längre involverar problemlösning i lika hög grad, och ålägger därmed inte 

en lika hög belastning på eleverna. För de elever som har visat på en prestationsförbättring har 

den externa belastningens tröskel minskat och de kan anspråkslöst kliva över den. Vid inter-

vjuer med eleverna framkom att flera av dem uttryckligen kunde erfara en känsla av lättnad 

eller, med Elev 2:s egna ord, tillåtande, vid en implementering av färdiga exempellösningar.  

[...] det blir inte samma press på att man ska klara uppgifterna första gången, alltså det blir 
mer tillåtande (Elev 2). 

Elev 2 tillhör den elevskara som inom ramen för den konventionella undervisningen oftast får 

kämpa mycket med matematiken, och presterar sällan på hög nivå vid prov. Elev 2 tillhör också 

den elevskara som lyckades väldigt bra på experimentprovet. När Elev 2 pratar om en minskad 

press och ett mer tillåtande klimat, så sätter eleven ord på den känsla som uppstår då den externa 

belastningen minskar. Elev 2 tillåts nu lägga sitt fokus på  aktuell matematik med hjälp av 

tillgången till den snabba feedbacken som de färdiga exempellösningarna kan tillhandahålla vid 

eventuella möten med hinder. Den externa belastningen i matematiken som behandlas i under-

visningen har med stöd av exempellösningarna minimerats, i överensstämmelse med Chinnap-

pans (2010) teorier kring kognitiv belastning. 

 

För Elev 2 är det även relevant att röra vid begreppet självvärdering. Vid analys av intervju-

material, enkät samt observation av och från Elev 2 förstås att denne elev varken har en god 

självvärdering inom, eller något särskilt intresse för matematikämnet. Elev 2 upplever en lätt-

nad vid studerandet av exempellösningar, vilket beror på att de färdiga lösningarna ger eleven 

det stöd som fordras för att elevens självvärdering skall öka. När elevens negativa självvärde-

ring ej längre står i vägen för elevens studier leder detta till ett större genuint intresse för ämnet, 

vilket enligt Dewey (1913) är en faktor för framgång. Ett uns intresse alstras ur den känsla av 

avlastning som Elev 2 upplever då den externa belastningen minskar och eleven tillåts åtnjuta 

matematiken i sin enklaste form genom att följa stigen som den färdiga exempellösningen till-

gängliggör. Den minskade externa belastningen kan ha bidragit till en ökad relevant belastning 

och således en bättre förståelse för undervisningsstoffet, vilket i sin tur har medfört en känsla 

av kompetens och bättre självvärdering hos eleven (Sweller & Tuovinen, 1999). Just dessa två 

faktorer är enligt Bergin (1999) starkt kopplade till akademisk framgång. De orsaker som ligger 
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till grund för Elev 2:s upplevda bättring och faktiska höga resultat i studien är en förklaring till 

varför så många elever ur experimentgruppen presterade avsevärt bättre, inte endast i relation 

till eleverna i kontrollgruppen, utan också vid en jämförelse med tidigare individuella resultat.  

 

Ur en annan synvinkel tolkas orsaken bakom elevernas förbättrade prestationer som att eleverna 

i experimentgrupperna lärde sig memorera och kopiera uträkningarna, för att sedan återkalla 

dessa på prov vid liknande uppgifter. Problematiken med denna utgångspunkt är att inget prov 

innehöll samma uppgift som eleverna tidigare arbetat med i den imitativa undervisningen, var-

för en totalkopiering av uträkningar således inte har gjort någon nytta. Eleverna kan däremot 

ha memorerat de aktuella matematiska procedurerna och lagt specifika strategier på minnet, 

vilket Lithner (2008)  benämner som ett algoritmiskt tankesätt. Denna anledning till elevernas 

framgång är dock inte helt separerbar från en minimering av den kognitiva externa belastningen. 

Ett uppenbart algoritmiskt tankesätt anses enligt Lithner (2008) sekundärt i förhållande till 

andra undervisningsmetoder, då det går att argumentera för att det krävs mer djupgående ma-

tematikkunskaper för att de ska bevaras under en längre period. Trots detta fungerar den repe-

titiva förmågan som en inkörsport till matematik för de elever som inte besitter de grundläg-

gande kunskaper som förväntas och krävs av dem i aktuell kurs. Detta ses genom att de svag-

presterande eleverna bättre kunde tillgodogöra sig matematiken med hjälp av de färdiga exem-

pellösningarna, och observerades deltaga i undervisningen i större utsträckning än tidigare.  En-

ligt Blooms taxonomi utgörs botten av kunskapstriangeln delvis av studentens förmåga att åter-

kalla information (Bloom et al., 1956). I denna studie representeras triangelns bas av färdig-

heten att memorera matematiska strategier och processer och sammankoppla dessa till specifika 

problem, för att sedan kunna tillämpa rätt procedur vid rätt tillfälle. Denna undersökning visar 

således att imitativt lärande är användbart i gymnasieskolans grundläggande matematikkurser 

oberoende av tolkningsperspektiv. 
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5.2 Vilka inställningar hos elever kan ha betydelse för att en imitativ studiemetod 

skulle kunna vara gynnsam? 

Studiens resultat visar på ett vagt, men ändock existerande, samband mellan intresse och pre-

station inom matematikämnet. Detta stämmer överens med presenterade teorier (Dewey, 1913; 

Singh et al., 2002; Bergin 1999), där inställningar såsom intresse för ämnet beskrivs som avgö-

rande för framgång inom utbildning. Om intresse kopplas till framgång och framgång kopplas 

till kunskap, talar studiens utfall för att det imitativa arbetssättet hjälper elever med ringa kun-

skaper att bygga sina grundstenar i taxonomins pyramid (Bloom et al., 1956). Appliceras teorin 

att intresse leder till framgång på resultatet från enkätundersökningen ger detta en förklaring 

till den negativa korrelationen. De elever som har ett stort intresse väntas prestera generellt 

bättre än de elever med ett mindre utvecklat intresse. En elev som genomgående visar goda 

resultat i matematikämnet besitter en framgångsrik empirisk metodik vid individuellt arbete, 

det vill säga att eleven studerar matematik på ett medvetet gynnsamt sätt. I de fall då dessa 

högpresterande, matematikintresserade eleverna undersöks fyller de färdiga exempellösning-

arna inte något större syfte. Bristen på framsteg i relation till undervisningsmetod ses i Figur 6 

genom att de elever med stort intresse inte visar på en lika stor förbättring som övriga elever. 

Detta samband överensstämmer med resultat från tidigare studier (Ayres et al., 2010). 

 

När Elev 2 under intervju blir frågad hur han gör då han stöter på en uppgift som han inte kan 

lösa med detsamma blir svaret följande: 

Hehe, alltså ärligt så ger man ju lite upp. Orkar inte ta tag i det för jag inte förstår (Elev 2). 

Utifrån detta svar framgår att Elev 2 känner sig otillräcklig då han inte förstår matematiken, och 

väljer då att ge upp. Elev 2 säger vidare: 

Det är liksom bättre att jobba med lösningarna, då kan man jobba utan den först och sen kolla 
om man har tänkt rätt, då behöver man inte heller fråga läraren hela tiden (Elev 2). 

Elev 2 ogillar det faktum att han troligtvis ofta behöver be läraren om hjälp i en ordinarie under-

visningssituation. Denna känsla redogör Elev 2 för som en orsak till varför han ger upp vid 

möte av motgångar. Elev 2 beskriver att han hellre arbetar på egen hand med exempellösning-

arna, för att på så vis slippa visa sin okunskap för lärare och/eller klasskamrater. I enlighet med 

Bergin (1999) har elevens känslor således stort inflytande vad gäller utveckling av intresse. 

Med hjälp av exempellösningarna tillåts Elev 2 arbeta i sin egen takt och få den snabba feedback 

han är i behov av utan att behöva visa sin brist på kunskap. För en del elever skulle denna 
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negativa inställning kunna ta formen av en nedåtgående spiral som börjar någonstans med en 

dålig upplevelse av matematik som leder till en känsla av inkompetens och enfaldighet. Denna 

känsla växer hos en del elever och blir starkare för varje inkorrekt svar och undermåligt resultat. 

Elev 4 uttrycker sig på följande sätt vad gäller självvärdering, och ger ett tydligt exempel på 

hur ett specifikt moment kan skapa negativa känslor som associeras till ämnet: 

Jag har inte så positiva känslor. Matte har varit jättejobbigt för mig, ända sen jag gick i fem-
man. Alltså det var typ då det började gå skitdåligt. Men alltså jag har typ kämpat jättemycket, 
alltså varje år (Elev 4). 

Elev 4 har en mindre god inställning gentemot matematik baserat på en händelse i hennes yngre 

år. De negativa känslorna som skapades efter denna period gör att Elev 4 upplever matematiken 

som en kamp hon aldrig kan vinna, och blir vidare ett skäl till låga resultat. Eftersom inställning 

och intresse för ett ämne är en viktig komponent för framgång, är lärare i behov av fler verktyg 

för att kunna möjliggöra en intresseutveckling för elever. Som tidigare presenterats kan de hin-

der som ger upphov till en frånstötning av matematikämnet minimeras med de färdiga exem-

pellösningarna. En följd av detta kan därför bli högre presterande elever, vilket ses i undersök-

ningen. 

 

Denna studie har samlat information som tyder på att en imitativ undervisningsmetod är mest 

gynnsam för elever med lågt intresse för matematik, vilket är i linje med Bergins (1999) idé om 

att undervisning delvis bör fokusera på att ge samtliga elever en känsla av kompetens, då detta 

är en grundsten för att väcka intresse. För att söka besvara frågan vad avser attityders påverkan 

på den imitativa arbetsmetoden så går det inte att förutspå nyttan ur enbart en analys av attityder. 

Det rör sig snarare om en kombination av flera faktorer där en elevs intresse samverkar med 

densammes tidigare cementerade kunskaper inom ämnet samt elevens empiriska metodik vid 

matematikstudier. En faktor som påverkar resultatets tillförlitlighet är relationen forskare stu-

dieobjekt emellan. Som ovan nämnt kan denna relation påverka studieobjektens upplevelse av 

exempellösningarna och även deras svar inom undersökningens olika delar. Storleken på denna 

effekt går ej att mäta, och således ter det sig omöjligt att uppskatta dess betydelse för studiens 

resultat. Icke att förglömma är att denna studie är utförd på ett fåtal objekt varför ett klart sam-

band är svårt att yttra sig om. Vad som dock kan diskuteras är snarare om det möjligtvis går att 

utläsa trender och vad som eventuellt skulle kunna vara av nytta att forska vidare på i större 

skala, för att på så vis komma fram till mer konkreta slutsatser i relation till teorier inom områ-

det. 
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5.3 På vilka sätt beskriver eleverna sina erfarenheter av att arbeta med exempel-

lösningarna? 

Material från intervjuerna som genomfördes i studien visar att samtliga informanter erfor en 

fördelaktig förändring vid de imitativa undervisningssituationerna. Begreppet kognitiv belast-

ning kan tas i användning för att förklara känslorna hos eleverna (Sweller, 1988). Nyttjandet av 

färdiga exempellösningar ger upphov till en minskad extern belastning, vilket leder till en större 

förståelse för de behandlade matematikproblemen. Med detta menas att ett räkneproblem som 

eleven upplever som komplicerat, inte blir lika starkt betingat med den möda och press som kan 

uppstå i önskan att förstå och lyckas med sin uträkning. Istället för att eleven åläggs kravet att 

på egen hand ha tillräckliga kunskaper för att kunna ge sig i kast med ett otal olika uppgifter 

och lösningar samt alla deras steg, kan eleven bruka exempellösningarna som ett redskap för 

snabb återkoppling och nyttja dem som en självhjälpsmanual. Studiens resultat överensstämmer 

således med flertalet undersökningar som tidigare lyfts (Ayres et al., 2010 samt Atkinson et al., 

2000).  

 

Elev 2 beskriver hur han går tillväga då han stöter på hinder i matematiken. 

Hehe, alltså ärligt så ger man ju lite upp. Orkar inte ta tag i det för jag inte förstår (Elev 2). 

Samma elev talar även under intervjun om hur han har en negativ inställning mot matematik, 

vilket styrks av elevens resultat från enkätundersökningen. Från observationer i klassrummet 

kunde jag se att då Elev 2 placerades i experimentgruppen arbetade han på ett annorlunda sätt 

än tidigare. Elev 2 upplevdes som mer fokuserad och mer intresserad. Elev 2 återger händelsen 

med egna ord. 

[...] det blir inte samma press på att man ska klara uppgifterna första gången, alltså det blir 
mer tillåtande (Elev 2). 

Ordet han använder är tillåtande. Denna studies resultat visar att många elever upplever den 

imitativa undervisningen som ett mer lättförståeligt och tillåtande inslag i den ordinarie, men 

däri ligger också en tolkningsproblematik. Elevernas inställning till den praktiska tillämpningen 

av exempellösningarna behöver inte nödvändigtvis grundas i en minskning av den externa kog-

nitiva belastningen. En aspekt är att en minskning av den externa belastningen leder till en 

prestationshöjning vilket i sin tur troligen skapar en känsla av kompetens hos eleverna, varför 

de associerar den imitativa undervisningsmetoden till matematisk kompetens. Detta stämmer 
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väl överens med Bergins (1999) teorier kring hur ångest förknippat med undervisning skapar 

en negativ relation till ämnet, och vice versa.  

 

Ytterligare en faktor som bidrar till elevernas inställningar gentemot arbetet med exempellös-

ningarna är att det imitativa arbetssättet har uppfattats som ett roligt och rutinbrytande inslag i 

den ordinarie undervisningen. Om arbetet med exempellösningar skulle ske på daglig basis 

skulle eleverna inte ha lika goda tankar kring undervisningen som de har då den sker mer sällan. 

Detta är en rimlig omständighet som kan ha påverkat elevernas svar, men antagligen inte till 

den utsträckning att de kan specificera tankar kring de färdiga exempellösningarna i relation till 

den praktiska tillämpningen. Vad som menas med detta är att om eleverna upplevde det imita-

tiva arbetssättet enbart som ett annorlunda och kul inslag skulle de nog inte kunna ge exempel 

på exakt vad med undervisningen de anser vara gynnsamt för dem. En elev uttrycker sig om 

detta på följande sätt. 

För mig får jag liksom en större bild på hur jag kan lösa och svara rätt på uppgifterna. Man 
lär sig de olika stegen liksom (Elev 4). 

Detta yttrande visar att eleverna inte enbart fann den imitativa undervisningen som ett under-

hållande moment, utan att de även förstod nyttan med de färdiga exempellösningarna i relation 

till matematikkursen.  

 

Undersökningens resultat bekräftar att de färdiga exempellösningarna inte enbart värdesätts av 

elever med svårigheter inom matematik, utan likväl av elever där intresse för och kunskap inom 

ämnet är stort. Även här bör uppmärksammas forskarens relation till eleverna som en bidra-

gande faktor till studiens resultat vad gäller intervjuer och enkätundersökning. Som ovan nämnt 

har denna relation ett visst inflytande över elevernas svar i studiens olika delar. Sammanfatt-

ningsvis pekar studien på att de deltagande eleverna upplevde det imitativa arbetssättet som ett 

nyttigt redskap i matematikundervisningen, ett redskap som kan användas för att synliggöra ett 

problems alla delar och på så vis förtydliga val av lösningsstrategi, samt de essentiella leden i 

problemets uträkning. Då vissa elever i denna undersökning kan kategoriseras som noviser 

inom matematikämnet, samstämmer detta resultat delvis med Atkinson et al. (2000) som menar 

att noviser gynnas av studerandet av exempellösningar. Denna studie tillägger vidare att även 

elever med djupare matematikkunskaper uppskattar och gynnas av de färdiga exempellösning-

arna.  
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5.4 Validitet 

Graden av validitet fastställs genom en analys gällande huruvida valt instrument förmår mäta 

det som för studien är önskvärt att undersöka (Henricson, 2012). Genom att jämföra med annan 

liknande forskning kan man skatta innehållsvaliditeten, vilken Henricson (2012) definierar som 

ett mått på hur pass för undersökningen tjänlig mätmetoden anses vara av sakkunnig inom om-

rådet. Vid en sådan granskning finner man att likartade, om inte samma, tillvägagångssätt som 

de metoder som har tillämpats i denna studie används. Sweller och Tuovinen (1999) utförde en 

studie med mål att utröna skillnader i inlärning vad avser problemlösningsbaserad och imitativ 

undervisning. Detta gjordes på liknande vis som denna undersökning, genom att låta studiens 

deltagare arbeta med eller utan instruktioner, för att sedan testa deras kunskaper. Resultaten för 

den studien överensstämmer med de erhållna i denna undersökning. Ytterligare en studie med 

liknande metod gjordes av Ayres et al. (2010). De utförde en enkätstudie över elevers erfaren-

heter vad gäller användningen av färdiga exempellösningar i relation till problemlösningsori-

enterad undervisning. Även i denna studie ses likheter vad gäller resultat. Något som däremot 

bör beaktas när arbetets validitet behandlas är bristen på forskning inom problemområdet. Den 

begränsade mängd forskning som finns stämmer till viss del överens med denna studie i fråga 

om både metod och resultat, men det fordras fler liknande undersökningar för att stärka arbetets 

validitet.  

 

Datainsamling har skett vid flera tillfällen under studiens genomförande. En sådan process kan 

tänkas förbättra datainsamlingar mot slutet av studien på grund av den inblick forskaren får, 

vilket befäster undersökningens validitet.  

 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991) är det även av vikt att de teoretiska definitionerna 

och dess möjliga mätning sammanfaller för att öka validiteten. Detta får till följd att det stude-

rade området behöver vara väl avgränsat i förhållande till teorin. På grund av detta har denna 

undersökning sin utgångspunkt i övergripande teorier vad gäller inlärning och pedagogisk ut-

veckling, men undersöker progressionen hos endast en begränsad grupp individer. Undersök-

ningens analys görs med utgångspunkt i definierade begrepp och söker inte svara på generali-

serande frågor. Analysbegreppen har utformats under arbetets gång och etableras inte förrän 

intervjumaterialet har kodats två gånger, för att höja studiens validitetsgrad.  
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6 Slutsats 

Denna studie har haft som mål att undersöka huruvida elevernas matematikresultat gynnades 

av en undervisningsmetod där studerandet av exempellösningar implementeras. Detta har gjorts 

med en förhoppning om att kunna uppvisa en idé gällande hur undervisningen kan individan-

passas till följd av en utökad och mer specifik användning av exempellösningar i gymnasiesko-

lans matematikkurser. Vidare har studien önskat utröna vilka attityder hos elever som kan in-

verka på effekten av användandet av färdiga exempellösningar, samt hur eleverna själva upp-

lever arbetet med dem. 

 

Undersökningen tyder på att elevers prestation ökar vid inslag av en imitativ undervisning. 

Arbetet har visat att de elever som lyckas höja sina matematikresultat allra mest vid 

implementeringen av den imitativa metoden är de som i normala fall presterar allra sämst vid 

ordinarie undervisning. Detta är i linje med en del studier som utförts tidigare inom liknande 

områden.  

 

Studien har även sökt svara på vilka inställningar hos elever som påverkar användandet av fär-

diga exempellösningar. En stark koppling har inte kunnat utläsas, utan arbetet har istället myn-

nat ut i slutsatsen att det är en kombination av faktorer som avgör huruvida eleverna gynnas av 

den imitativa undervisningsmetoden eller ej, där den mest avgörande faktorn är intresse. Resul-

tat inom matematik korrelerar negativt till intresse. Med det menas ju mindre matematiskt in-

tresse, desto större prestationsökning. De elever i studien som, efter intervju och enkätunder-

sökning, visade sig ha lägst intresse för matematik var även de som gynnades mest av stude-

randet av färdiga exempellösningar. Liknande förhållande gäller för elevernas empiriska meto-

dik; ju mindre eleverna hade arbetat med färdiga exempellösningar före detta, desto högre re-

sultatförbättring.  

 

Samtliga elever som intervjuades efter att ha deltagit i den imitativa undervisningsmetoden 

upplevde denna som positiv i förhållande till den ordinarie undervisningen. Eleverna beskrev 

undervisningen i studien som tydligare och framförallt mer tillåtande. De menade att exempel-

lösningarna gjorde det enklare för eleverna att förstå alla led i en uträkning, och de tilläts arbeta 

mer individuellt och i egen takt. Undersökningen visade även att elever ur olika kunskapsinter-

vall kunde uppskatta studerandet av de färdiga exempellösningarna, och finna sitt sätt på vilket 

de kunde hantera dem. 



 

 50 
 

 

Sammanfattningsvis pekar denna studie på att det är viktigt att, i matematikundervisningen, inte 

förutsätta att eleverna förfogar över kunskaper de inte än har internaliserat. Den imitativa me-

toden kan med fördel användas som inslag i undervisningen vid exempelvis introduktion av 

nya procedurer eller teorier, för att ge eleverna möjligheten till den stöttning de erfordrar. Med 

de färdiga exempellösningarna kan elever på olika nivåer själva råda över hur pass mycket de 

vill involvera lösningarna i sina studier, vilket gör att undervisningen kan bli mer individanpas-

sad. En mer individanpassad undervisning öppnar upp för fler möjligheter för elever med sva-

gare matematisk bakgrund att befästa sina kunskaper för att nå längre i sin matematiska utbild-

ning. 
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7 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har granskat hur det imitativa arbetssättet påverkar elevernas prestation inom 

gymnasieskolans matematikundervisning, och utforskat elevernas erfarenheter av den an-

norlunda undervisningsmetoden. Undersökningen har ägt rum under en begränsad tid, och kan 

därmed endast visa på kortsiktiga resultat. På grund av detta är det aktuellt att utreda resultaten 

av ett imitativt arbetssätt även under en längre tidsperiod. Förslagsvis skulle detta kunna göras 

genom att återupprepa metoden i denna studie för att sedan göra en kontroll på de deltagande 

elevernas matematikkunskaper flera år senare, för att på så vis utreda huruvida eleverna inter-

naliserade matematiken eller ej.  

 

Studiens resultat visar att det, ur elevsynpunkt, är gynnsamt att använda inslag av den imitativa 

undervisningen vid exempelvis introduktionen av främmande matematik. Huruvida denna me-

tod är förmånlig även för lärare bör utredas vidare. Under studiens gång skapades de färdiga 

exempellösningarna för hand, ett tidskrävande arbete vars möda behöver vägas mot den ökade 

måluppfyllelsen som exempellösningarna genererar. Konstruerandet av exempellösningarna 

behöver vara tidseffektivt och optimeras för att inte ålägga läraren en extra arbetsbörda utöver 

den ordinarie undervisningen. Hur skapandet av dessa exempellösningar ska gå till är också ett 

område som kan utredas ytterligare, då de i sin enkelhet behöver kunna rikta sig till en mångfald 

av elever. 

 

En ytterligare fråga som uppstår och som behöver studeras vidare är den avvägning lärare be-

höver göra gällande imitativt lärande. Är den imitativa undervisningsmetoden tillräckligt gynn-

sam för svaga elever att det lönar sig, trots förekomsten av risken att den initiala kunskapen 

försvinner på lång sikt? Som lärare behövs även funderas över målbilden med matematikun-

dervisningen. Önskas att eleverna förstår ny matematik redan vid första mötet med den, eller 

går det att istället sträva efter en progressiv utveckling där de djupgående kunskaperna inte 

befästs förrän i ett senare skede? 
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Bilaga A 

Färdig exempellösning 

 

1. Vi börjar med den lilla triangeln. Då vi vet att toppen av den lilla triangeln fäster i cirkelns 

mittpunkt betyder det att de två sidor som bildar vinkeln x är lika stora som cirkelns radie. 

Alltså måste de sidorna vara lika stora och den lilla triangeln är därför likbent!  

2. I en likbent triangel är ju basvinklarna lika stora, därför måste vinkeln som är omarkerad i 

den lilla triangeln också vara 37°. 

3. Vinkelsumman i en triangel är 180° så därför måste 37°+ 37°+ x = 180°. Om vi löser 

denna ekvation får vi:  37°+ 37°+ x = 180° 

    74°+ x = 180° 

    x = 180°− 74° 

    x = 106° 

SVAR: x = 106°. 

4. För att ta reda på vad y är använder vi oss av randvinkelsatsen. Enligt randvinkelsatsen är 

medelpunktsvinkeln till en cirkelbåge dubbelt så stor som randvinkeln till samma båge. Detta 

innebär att vinkeln som ligger på kanten av cirkeln kommer vara hälften så stor som vinkeln i 

mitten av cirkeln, om de båda trianglarna skapas med samma bottenpunkter. I vårt fall måste 

då y vara hälften så stor om x, och vi får då: 

    𝑦 = D
7
= 3EF°

7
= 53° 

SVAR: y = 53°.   
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Bilaga B 

 

Enkätundersökning kring matematik 
 
Nedan följer ett antal frågor du ombeds besvara för att ge en bild av din uppfatt-
ning av matematik och matematikstudier 
 
 

 

Namn_____________________________ Kvinna Man 

3. Vilket inriktning läser du? 

_________________________________________________________ 

4. Vilken matematikkurs läser du nu? 

2a 2b 2c 3b 3c 4 

5. Vilket betyg tror/vet du att du ligger på? 

A B C D E F 

6. Vilket betyg fick du i föregående kurs? 

A B C D E F 

7. Vad tycker du rent generellt om matematik? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

1. Hur gammal är du? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2. Vilket program läser du? 
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Ringa in den siffra som bäst stämmer överens med dina egna tankar och åsikter 

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
helt delvis delvis inte inte 

8. Jag lär mig mest av att arbeta enskilt 1 2 3 4 

9. Jag lär mig mest av att arbeta i grupp 1 2 3 4 

10. Jag lär mig mest av att lyssna på lärarens 1 2 3 4 
genomgångar 

11. En del personer är bra på matematik och 1 2 3 4 
andra inte 

12. Matematikproblem kan bara lösas på 1 2 3 4 
ett korrekt sätt 

13. I matematik kan man vara kreativ och 1 2 3 4 
upptäcka saker på egen hand 

14. I matematik är allt antingen rätt eller fel 1 2 3 4 

15. Riktiga problem kan lösas med  1 2 3 4 
logiskt tänkande istället för "skolmatte" 

16. Bästa sättet att prestera bra i matematik 1 2 3 4 
är att memorera alla formler 

17. Om jag får fel svar på en uppgift måste 1 2 3 4 
jag börja helt om från början 

18. Jag använder facit för att kontrollera  1 2 3 4 
att jag räknat rätt på en uppgift 

19. Jag förstår hur jag ska lösa en uppgift 1 2 3 4 
genom att kolla i facit 

20. Jag får inte särkskilt mycket hjälp av facit 1 2 3 4 

21. Om jag har fastnat på en uppgift kan jag 1 2 3 4 
använda internet för att lösa den 

22. Om jag har fastnat på en uppgift kan jag 1 2 3 4 
titta på en lösning till en liknande uppgift 
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Anledningen till att jag Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
läser matematik är... helt delvis delvis inte inte 

23. Det är en del av mitt program 1 2 3 4 

24. Jag vill prestera bra på kursen för att 1 2 3 4 
kunna söka vidare 

25. Det är intressant 1 2 3 4 

26. Jag vill bli bättre på att tänka logiskt 1 2 3 4 

27. Jag behöver matematik i framtiden 1 2 3 4 

Om jag presterar bra på ett prov Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
i matematik beror det på att... helt delvis delvis inte inte 

28. Jag har pluggat mycket inför provet 1 2 3 4 

29. Jag är duktig på matematik helt enkelt 1 2 3 4 

30. Jag har memorerat det som behövs 1 2 3 4 

31. Jag har räknat mycket i boken 1 2 3 4 

32. Jag har förstått de begrepp och metoder 1 2 3 4 
som testades på provet 
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Bilaga C 

 

Intervjuguide 

- Hur arbetar du med matematik?  

- När upplever du att du lär dig mest matematik? 
- Hur är dina känslor inför matematik?  
- Varför plugga du matematik?  
- Vad krävs för att du ska uppnå ett bra resultat på ett prov? 

- Hur gör du när du pluggar?  
- Hur gör du om studerar på egen hand?  
- Hur pluggar du inför ett prov?  
- Använder du internet/dator/teknik?  

- Vad händer om du stöter på ett tal du inte kan lösa? 
- Hur använder du facit?  
- Om du har fastnat på ett tal, hur gör du för att förstå uppgiften? 
- Hur upplevde du det att arbeta med färdiga exempellösningar inför provet? 

- Vad lärde du dig?  
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Bilaga D 

Transkription av intervjuunderlag 

Intervju 1	
Vad har du för känslor inför matematik?	

Jag tycker matte är skitkul, och jag tycker matte är alltså det är roligt, verkligen kul 
när man förstår. Och det är mindre kul när man inte förstår.  

Varför pluggar du matematik?	
Jag pluggar väl matte för att det ingår i programmet, merit och så men jag vill också 
plugga matte för att jag tycker att det ingår matte i så många ämnen jag tycker är kul. 
Det ingår ju i kemi och NO-ämnena och logiskt tänkande gillar jag. 

Hur gör du när du arbetar med matematik?	
Pluggar i klassrummet och sen så pluggar jag hemma oftast med min pappas hjälp, för 
då blir det roligare och jag förstår bättre.  

När upplever du att du lär dig mest?	
Vid genomgångar. 

Hur gör du när du ska plugga?	
Jag brukar sätta mig och plugga direkt jag kommer hem, utan att ens göra något annat. 
Då kommer jag in i modet och när jag pluggar matte så brukar det vara så att jag har 
ett visst antal uppgifter att göra som man ska plugga på, då blir det roligare för då kan 
man bocka av dom un der tiden. Har du en uppsats du ska skriva så är det inte samma 
sak, för då måste du verkligen sitta och sen måste du kolla tillbaka och det blir långt. 
Matte är liksom roligare att plugga för då kan man kolla ok klar rätt svar, klar rätt 
svar. Jag pluggar själv och de uppgifter jag fastnar på lägger jag åt sidan och går vi-
dare, sen får jag hjälp efter alltså av farsan. 

Har du någon speciell teknik/strategi inför prov?	
Jag pluggar kvällen innan. Vi har ju ofta svårare uppgifter. Dom brukar jag göra några 
dagar innan. Sen så renskriver jag och då får jag repetition alltså jag ser svaren och så.  

Använder du internet/dator vid plugg?	
Kollar videos ibland.  

Vad händer om du stöter på en uppgift du inte kan lösa?	
Jag frågar om hjälp, annars lägger den åt sidan och fortsätter räkna och frågar sen om 
hjälp. Men jag brukar först kolla på facit, då kan jag se ja då borde det vara så och så, 
då kan jag försöka lösa den själv. Men annars om jag inte har någon aning så lägger 
jag den åt sidan och sen frågar om hjälp.  

Låt oss säga att du har fastnat på ett tal, men du tror ändå att du kan lösa talet. Hur gör du då?	
Ja alltså det är ofta frågor som är abc som blir svårare och svårare. Om jag har löst a så 
brukar jag alltid ta hjälp och kolla, då borde det vara såhär och såhär. Och facit som 
var väldigt bra var dom inför nationella, för där stod det såhär godtagbar lösning, räk-
nar med den här uträkningen osv. Då kan man se att man börjar iaf så och sen kan man 
fortsätta.  

Vad krävs för att du ska få ett resultat på ett prov som du är nöjd med?	
Jag har mycket lättare för att få högre betyg på dom kapitlena som är kortare. Och 
dom alltså när vi har delar som innehåller flera kapitel alltså jag blir helt förstörd. Och 
sen typ när vi har haft andra långa kapitel tycker jag själv personligen att det inte 
känns lika bra. Det går bättre när jag har förstått allting från början, när jag verkligen 
har förstått allt det är då jag får högt betyg. När jag får med alla stegen.  
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Hur upplevde du det att arbeta med färdiga exempellösningar?	
Jag är ju en sån person som skriver väldigt långa lösningar, det är svårt att räkna ut en 
uppgift och bara skriva ett svar. Och om jag sen går tillbaka och kollar så har jag 
isånafall ingen aning om vad jag har gjort så jag skriver alltid alla alla steg. Min PQ 
blir typ en sida liksom. Och det är bra, att se det liksom, hela uträkningar. Det lär jag 
mig jättemycket av.  

Vad lärde du dig av färdiga exempellösningar, vad tjänar man på att arbeta på det sättet?	
Jag tror man lär sig alla stegen, och att man lär sig att det kan vara helt olika siffror 
nästa gång men det är ju på samma sätt. Och att man lär sig skriva stegen och skriva 
uträkningarna. 

 

Intervju 2	
Vad har du för känslor inför matematik?	

Jag har inte så positiva känslor. Matte har varit jättejobbigt för mig, ända sen jag gick i 
femman. Alltså det var typ då det började gå skitdåligt. Men alltså jag har typ kämpat 
jättejättemycket, alltså varje år.  

Varför pluggar du matematik?	
Merit, sen så ingår det i ekonomiprogrammet. Jag vill ju läsa ekonomi så då var jag 
tvungen att läsa matte hehe.  

Hur gör du när du arbetar med matematik?	
Jag arbetar som bäst efter genomgång i klassrummet, för då har jag en jätteklar bild 
över hur jag ska räkna ut något. Sen så räknar jag också hemma samma dag för att blir 
klar med uppgifter som man ska bli klar med.  

När upplever du att du lär dig mest?	
Efter lärarens genomgångar.  

Hur gör du när du ska plugga?	
Först sitter jag hemma själv och pluggar, sen när mamma eller mammas kille kommer 
hem, han har ju gått i KTH så han är skitbra på matte, så då brukar han hjälpa mig. Ja 
det är typ det. När jag pluggar själv så är jag skitdålig. Då kollar jag facit och andras 
uppgifter, och jag tappar fokus jättemycket och jag pluggar inte helt självständigt med 
bara en uppgift och det är ju inte bra för jag kommer ju inte ha den hjälpen när jag gör 
proven. Det är jobbigt.  

Har du någon speciell teknik/strategi inför prov?	
Mmm alltså jag brukar typ gå igenom lite blandade uppgifter, det är typ det. Några da-
gar innan men oftast kvällen innan.  

Använder du internet/dator vid plugg?	
Mm typ youtube, kolla på genomgångar och sånt.  

Vad händer om du stöter på en uppgift du inte kan lösa?	
Jag frågar om hjälp från mamma, pappa osv. Om jag är själv så hoppar jag över upp-
giften. Får jag ingen hjälp så kan jag inte sitta och kämpa med uppgiften.  

Har du någon teknik hur du använder facit?	
Ja ibland kollar jag på facit men om det är en svår fråga, jag gör inte dom så ofta men 
om jag gör en svår fråga, så om jag kollar på facit så är det jättesvårt att se hur jag ska 
räkna ut för det är ofta jättelång uträkning men ibland brukar jag kolla på facit.  

Låt oss säga att du har fastnat på ett tal, men du tror ändå att du kan lösa talet. Hur gör du då?	
Om jag har gjort en liknande fråga tidigare så kollar jag hur jag har gjort där och.. ja 
om det finns något liknande sätt att lösa talet.  
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Vad krävs för att du ska få ett resultat på ett prov som du är nöjd med?	
Alltså om jag ska få ett resultat jag är nöjd med så måste jag plugga i typ en vecka, 
alltså typ varje dag såhär repetera hela tiden. Alltså jag har inte tid att plugga matte 
varje dag när jag har andra uppgifter typ jättejobbiga. Men alltså jag måste typ plugga 
varje dag.  

Hur upplevde du det att arbeta med färdiga exempellösningar?	
Jag tyckte det var bra, för mig fick jag liksom en större bild på hur jag kan lösa och 
svara rätt på uppgifterna.  

Vad lärde du dig av färdiga exempellösningar, vad tjänar man på att arbeta på det sättet?	
Jag vet inte.. måste tänka. Man lär sig de olika stegen liksom.  

 

Intervju 3	
Vad har du för känslor inför matematik?	

Inte mitt favoritämne.  
Varför pluggar du matematik?	

Ingår i ämnet, och jag tänker att jag ska kunna plugga vidare. 
Hur arbetar du med matematik? På vilket sätt möter du matematik?	

Arbetar i skolan, inte så mycket hemma. 
När upplever du att du lär dig mest?	

I skolan så är det när vi har extramatte i mindre grupper, då känns det som att man typ 
har mer tid liksom att gå igenom saker.  

Så du känner att matten behöver ta sin tid? 	
Mm. 

Hur tänker du om du jämför grupparbete med att jobba själv, när upplever du att du förstår, att 
det går bra?	

Det är väl mer när jag är själv, när man jobbar i grupp blir det väl mer kanske att man 
den som är lite bättre “drar” och man hänger inte riktigt med. Då är det lättare att 
jobba själv och ta det steg för steg. 

Hur gör du när du pluggar?	
Typ kollar på förslagen i boken och typ första uppgiften härmar jag det dom gör och 
sen kommer det in mer. 

Så du pluggar oftast själv låter det som?	
Mm. 

Inför ett prov, vad har du för teknik då?	
Nej jag jobbar på lektionerna och sen sitter jag väl hemma, fast det brukar oftast vara 
så att man inte förstår när man sitter själv.  

Kan du får någon hjälp hemma?	
Alltså inte typ såhär gör du, utan mer att vi diskuterar och försöker komma på hur vi 
ska göra.  

Tar du hjälp av internet?	
Ja, kollar på videos för att få olika metoder.  

Vad händer om du stöter på ett tal som du inte kan lösa?	
Hehe, alltså ärligt så ger man ju lite upp. Orkar inte ta tag i det för jag inte förstår. 

Hur använder du dig av facit?	
Det kan vara att jag har gjort en uppgift så har jag fått fram någonting då kollar jag om 
jag har gjort rätt och har jag inte det så får jag börja om. 
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Om du sitter med ett tal som du ska räkna, och så fastnar du. Låt oss säga att du ändå vet att 
du kan detta tal, men du fastnar ändå. Har du någon teknik för att ta dig runt ett sånt problem?	

Men då är det väl alltså.. Antingen går tillbaka och kollar vad man har gjort längs 
vägen eller så typ går man till facit och ser vad svaret blir där och så tänker man vad 
behöver jag för att få det svaret. Lite baklänges liksom. 

Hur upplevde du det att arbeta med färdiga exempellösningar?	
Nej men jag tycker det är en bra grej. Det är som jag gjorde, kollar vad du har gjort 
och sen försöker jag härma. Om man jämför med genomgångar då ska man försöka 
anteckna samtidigt som man lyssnar och då glömmer man någonting där så blir det 
inte full fokus då. Då är det lättare om man har exempel och sen följer man bara det 
liksom. Det är liksom bättre att jobba med lösningarna, då kan man jobba utan den 
först och sen kolla om man har tänkt rätt, då behöver man inte heller fråga läraren hela 
tiden. När man inte behöver gå och fråga hela tiden så har läraren mer tid att hjälpa de 
andra som faktiskt behöver den hjälpen efter man har läst.  

Upplevde du att du lärde dig något?	
Ehh ja eller ja det är väl mer så att man lär sig själva tekniken, hur man gör. Det är lät-
tare att förstå själva stegen när de är kopplade till uppgifter och inte att man får lära 
sig stegen och sen testa själv.  

Hur var din självkänsla om du jämför med hur du brukar känna vid matematikstudier?	
Det hjälper en del, alltså man… det blir inte samma press på att man ska klara uppgif-
terna första gången, alltså det blir mer tillåtande. 

 

Intervju 4	
Hur tyckte du att det var att arbeta med färdiga lösningar?	

Alltså jag tycker typ att det är bra för att det alltså.. när man väl har gjort rätt sen, jag 
gör uppgiften så ser jag att min lösning är precis som din (exempellösningen) då får 
jag ändå en bekräftelse att jag är inte så dålig! Och sen så blir det ju lite… man känner 
mer stöd liksom. Om man skulle sitta med samma uppgifter utan lösningar så vet man 
inte om man tänker rätt, det blir mer så ja vi får väl se på provet. Då lämnar man det 
till provet, att få reda på om man har rätt eller är helt fel ute. För läraren kanske inte 
har tid att svara om jag har gjort rätt, läraren kan ju inte sitta och rätta allas uppgifter 
under lektionstid, det känns ju lite såhär segt. Då är det bättre om man får lösningarna 
och får veta exakt hur man ska göra och tänka, det är mer smidigt. 
 
Då vet läraren också att nu har den gett alla hur man ska göra, då blir det lite eget an-
svar också. Förstår man inte vad läraren har skrivit, ja då kan man ju fråga men då har 
jag ändå redan fått den hjälpen jag behöver på ett papper. 
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