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Abstract 

Recent research indicate that learning from worked examples might be superior for novice learners compared to solving 

traditional math problems without solutions. Learners who also actively process the information in the presented example 

seem to profit noticeably from this learning mode. These reoccurring findings are now referred to as the “worked example 

effect”. Cognitive load theorists argues that solving conventional problems imposes an extraneous cognitive load that 

interferers with learning, while worked examples reduces extraneous load which free working memory for germane 

cognitive activities beneficial for learning. 

The reason for this study is to examine how the uses of worked examples, in normal teacher-lead classroom conditions, 

affects conceptual- and procedural-skill acquisition in mathematics, compared to traditional teacher-lead education in 

Sweden. This is done by comparing the result of 76 tests done by students having traditional education with 76 similar tests 

done by students having used an educational method called SDL, which involves studying and discussing worked examples. 

The students are considered as novice within the studied area and the performance measured involves both imitative and 

creative reasoning. Although earlier studies indicate a superiority of different worked example approaches, no significant 

difference in skill acquisition between the groups where found in this study. Hence, this study questions the hypothesis that 

teacher- lead worked examples activities would be superior to traditional educational methods. Studying worked examples 

might be an effective learning method, when no other guidance is available. In traditional classroom education, guidance 

can also be given from teachers, which might explain the similar learning outcomes found in this study. 
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Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att användandet av lösningsförslag kan vara fördelaktigt för elever som ska lära sig att lösa 

standarduppgifter inom ett, för eleven, nytt matematikområde. Om elever även bearbetar informationen i lösningsförslaget 

genom att föra ”inre samtal”, har det visat sig bidra till ett ännu effektivare lärande. Dessa återkommande resultat 

refereras numera till som ”the worked example effect”. Orsakerna till den positiva effekten lösningsförslag har på lärandet 

förklaras med hjälp av teorier inom den kognitiva forskningen. Att studera lösningsförslag har visat sig vara mindre kognitivt 

ansträngande jämfört med att lösa standarduppgifter utan tillgång till lösningsförslag. Detta frigör mentala resurser som 

eleverna kan ägna åt kognitiva aktiviteter som är gynnsamma för lärandet. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur användandet av lösningsförslag, i lärarledda klassrumssituationer, påverkar 

elevers utveckling av begrepps- och procedur-förmåga, jämfört med traditionell matematikundervisning. Provresultat från 

76 elever som haft traditionell undervisning har jämförts med provresultatet från 76 elever som undervisats i en miljö där 

lösningsförslag har studerats och diskuterats. Provuppgifterna omfattade både imitativa- och kreativa-resonemang vilket 

innebär att mer än enbart utantillkunskaper har mätts. Ingen påtaglig skillnad mellan elevgruppernas begreppsliga eller 

procedurmässiga förmågor kunde dock urskiljas i denna studie. Att studera lösningsförslag kan vara en effektiv metod att 

använda sig av när ingen annan vägledning finns tillgänglig för eleverna. I klassrumsundervisningen kan eleverna även få 

vägledning från läraren, vilket kan vara en av faktorerna som förklarar det likvärdiga resultatet för de två 

undervisningsmetoderna i denna studie. 

Nyckelord 

Lösningsförslag, Standarduppgifter, Matematikdidaktik, Cognitive load theory, Kognitiv ansträngning, Gymnasium, 

Procedurförmåga, Begreppsförmåga, Imitativt- och kreativt-lärande 
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Förord 
Efter fem år av studier på KTH och Stockholms universitet har det nu blivit dags att ta steget ut i arbetslivet. Under min 

studietid har jag haft förmånen att, vid flera tillfällen, vikariera som lärare på olika skolor i Stockholm. Mitt intresse för 

undervisning har under denna tid växt sig starkare och som ett avslutande moment på programmet Civilingenjör och lärare 

kändes det därför naturligt att skriva mitt examensarbete på en gymnasieskola. 

Under arbetets gång har jag haft nära kontakt med lärare och elever och arbetet har varit mycket lärorikt och roligt. Utöver 

själva examensarbetet har jag deltagit på skolans programlagsmöten, elevhälsomötet, studentavslutning och lärarfester 

vilket har gett mig en djupare insikt i vad en lärares arbete går ut på och hur roligt lärarjobbet kan vara i en fungerande 

verksamhet med skickliga kollegor omkring sig. Ett stort tack till skolledningen och alla lärare för det mottagande och 

stöttande jag fått under min tid hos er. 

Vidare vill jag tacka mina handledare som alltid kommit med goda råd när jag själv haft svårt att komma vidare i arbetet. Jag 

vill även tacka min externa uppdragsgivare Mathleaks som gav mig möjligheten att få arbeta med ett ämne som intresserar 

mig. 

Uppdragsgivare 
Mathleaks är ett företag som utvecklat ett digitalt läromedel i matematik. Läromedlet, som också heter Mathleaks, ger 

utförliga och pedagogiska lösningar till räkneuppgifterna som finns i de vanliga läroböckerna för grundskolans årskurs nio 

och gymnasiet. Idag är Mathleaks nordens bästsäljande utbildningsapplikation och tusentals elever studerar med 

Mathleaks varje månad. Tack vare Mathleaks arbete har eleverna idag tillgång till en digital privatlärare i fickan.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund: Mitt intresse för lösningsförslag 
Klockan är 12.30. Eleverna har nyss ätit lunch och jag håller en genomgång vid tavlan, en sådan där bra genomgång som jag 

själv velat att mina lärare haft för mig när jag var elev. Jag känner att eleverna är uppmärksamma och aktiva. De ställer bra 

frågor och det sker en dialog under genomgången och rummet är färgat av elevernas engagemang och nyfikenhet. Efter 

genomgången har jag ett litet test bestående av en uppgift kopplad till genomgången för att testa att eleverna förstod det 

jag nyss gick igenom på tavlan. Nästa alla i klassen klarar uppgiften och jag som lärare hoppar högt av glädje i tron om att 

genomgången var lyckad. För att ytterligare stärka lärandet jobbar eleverna med relaterade standarduppgifter i boken. Jag 

går runt och stämmer av hur det går för eleverna och min uppfattning är att nästan hela klassen klarar av att räkna på 

standarduppgifterna kring det innehåll jag gått igenom vid tavlan. Fantastiskt, eleverna förstår. Ett lärande har skett! Några 

veckor senare har eleverna prov. Av nyfikenhet har jag med samma uppgift som eleverna gjorde några veckor tidigare. När 

jag rättar proven ser jag att en stor andel av eleverna inte lyckades lösa den uppgift som nästan hela klassen klarade för 

några veckor sedan. Det visar sig att det lärandet både jag och eleverna upplevt på lektionen för några veckor sedan bara 

var en falsk förhoppning. De begrepp, procedurer och verktyg som eleverna kunde använda sig av några veckor tidigare 

fanns inte längre kvar i deras minne. 

Detta intresserar mig! Vad är det som gör att vi lär oss någonting som vi även minns och senare kan plocka fram och 

använda? Som alltid när man försöker besvara en fråga som har med skolan att göra så går man först till sig själv. Det är 

nämligen lätt att göra det när man talar om utbildningsfrågor eftersom så gott som alla i Sverige själva har gått i skolan och 

vet därför hur allting egentligen ligger till. Jag har själv gått i skolan och vet därför även jag hur allting egentligen ligger till. 

”För att lära sig någonting och minnas det så behöver man först få det förklarat för sig och sedan räkna uppgifter tills man 

känner sig säker på området. Ju mer man räknar ju bättre minns man det.” Såhär hade nog mitt svar sett ut det år jag gick 

ut gymnasiet. Idag, efter 5 år på programmet Civilingenjör & lärare, är mitt svar inte lika enkelt. Mitt svar skulle bli långt. 

Faktum är att svaret skulle bli så långt att det inte ens hamnar inom ramarna för de antal sidor som är rimligt i ett 

examensarbete. Istället zoomar jag in lite och ställer mig frågan ”hur gör jag för att lära mig matematik?” Efter en del 

grubblande inser jag att det finns massa metoder som leder till lärande och efter 21 år i skolan känns det som att jag 

nuförtiden nästan uteslutande använder mig av en metod. Den metod jag känner är mest effektiv för mig. Jag studerar 

lösningförslag. Det går snabbt, det blir rätt, och jag ser hur man löser uppgifter på korrekt sätt. Jag fortsätter grubbla. 

Varför använde jag inte lösningförslag i samma utsträckning när jag gick i gymnasiet? Tillgängligheten! För 6 år sedan när 

jag gick i gymnasiet fanns inte lösningar till uppgifterna i boken tillgängliga i samma utsträckning. Idag räcker det med en 
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enkel Google sökning “lösta uppgifter matematik 5000 3c” och en rad sidor finns att välja bland där personer lagt upp sina 

lösningar till uppgifterna. Det finns även applikationer som eleverna kan ladda ner till sina smartphones som ger 

pedagogiska steg- för- steglösningar tillsammans med detaljerade förklaringar. Den senaste tidens utveckling av läromedel 

har lett till diskussioner hos gymnasielärare kring hur tillgången till lösningsförslag egentligen påverkar elevers lärande. 

Vissa av de lärare jag diskuterat frågan med är kritiska till att eleverna i stor utsträckning lär sig genom att studera lösningar 

medan andra lärare anser att det är en effektiv metod som snabbt hjälper en elev till att förbättra sina resultat. Oavsett 

vilken ståndpunkt man som lärare har i frågan så är det ett faktum att användandet av lösningsförslag till 

matematikuppgifter ökar bland dagens elever (Siegbahn, 2015). Detta har gett upphov till en rad intressanta och viktiga 

frågor som skolan är i behov av att få besvarade. Vad grundar sig egentligen den kritik i som lärare riktar mot 

elevanvändandet av lösningsförslag? Hur kan man som lärare använda sig av lösningsförslag i undervisningen och vilka 

förmågor är det egentligen en elev tränar genom att studera lösningsförslag? Vad händer när elever memorerar hur man 

löser uppgifter snarare än att lösa uppgifter på egen hand? 

I denna rapport kommer jag att försöka besvara några avgränsade varianter av dessa frågor genom att studera tidigare 

studier på området och sammanställa deras resultat och slutsatser. Jag kommer även att genomföra en egen undersökning 

och sedan jämföra mina resultat med slutsatser från liknande studier. 

1.2 Syfte 
Eftersom tillgängligheten och användandet av lösningsförslag ökar bland svenska gymnasieelever är det intressant för 

lärare, läromedelsförfattare, elever och andra berörda parter att förstå hur lösningsförslag egentligen påverkar elevers 

lärande. 

Syftet med denna rapport är att vara en bidragande faktor till att förstå vilken effekt användandet av lösningsförslag kan ha 

för eleverna i matematikundervisning. En ökad förståelse för hur lösningsförslag påverkar lärandet kan förhoppningsvis vara 

en bidragande faktor till att matematikundervisningen i Sverige utvecklas de kommande åren. 

Vidare kan denna rapport ge en ökad förståelse för skillnaden mellan olika typer av lösningsförslag samt hur de påverkar 

den kognitiva belastningen för eleverna. Detta gör att läsaren kan skapa sig en egen uppfattning av hur lösningsförslag ska 

se ut och hur de kan användas i undervisning för att främja lärande på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Jag kommer även att ge exempel på en didaktisk metod (SDL) där lösningsförslag används samt utvärdera denna. Den 

detaljerade beskrivningen av denna metod ger en större förståelse för ett didaktiskt verktyg som, om framgångsrikt, kan 

användas av andra lärare.  
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1.3 Avgränsningar: Vad är det som egentligen undersöks? 
Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till som är avgörande för vad det är jag egentligen kommer att undersöka. För det 

första kommer jag använda mig av en viss typ av lösningsförslag som är en blandning av process- och produkt-orienterade 

lösningsförslag. Detta är viktigt eftersom det är svårt att säga om lösningsförslag överlag har en viss effekt på lärandet. Det 

är sannolikt att olika utformande av lösningsförslag kan ha olika resultat på lärandet och därför har jag valt att göra egna 

lösningsförslag som är utformade på ett visst bestämt sätt (se avsnitt 4.1 ). 

Det var ett visst synsätt på matematik som behandlades i denna studie. Nämligen elevernas förmåga till att lösa 

standarduppgifter. Genom att lösa standarduppgifter kan eleverna uppvisa olika typer av matematiska förmågor. Här har 

jag valt att specifikt se till elevernas begreppsförmåga och procedurförmåga (se avsnitt 2.5-2.6). 

Vidare så är det mycket viktigt hur mina prov ser ut i förhållande till det utbildningsmaterial eleverna har fått arbeta med. 

Är proven mycket lika lösningsförslagen prövar jag mer om eleverna minns lösningarna (imitativt resonemang). Är 

provuppgifterna istället satt i nya sammanhang och till viss del skiljer sig från lösningsförslagen så tester jag istället hur 

eleverna kan använda förståelsen de fått med hjälp av lösningsförslagen till att lösa nya problem (kreativt resonemang). Jag 

har valt att utforma provuppgifterna så att de testar om eleverna kan använda procedurerna och begreppen som användes 

i lösningsförslagen i både bekanta och i nya sammanhang.  Proven kommer alltså att omfatta uppgifter som kräver en 

kombination av imitativa och kreativa resonemang (se avsnitt 2.8). 

Hur lång tid efter lektionstillfället som proven utförs är också en avgörande faktor för vad det är som jag undersöker. Skulle 

testerna ske direkt efter inlärningstillfället så vet vi inget mer än just hur eleverna presterar direkt efter lektionstillfället. 

Eleverna kan då ha lösningsprocedurerna och begreppen aktiva i närminnet, prestera bra på provet, men några dagar 

senare ha glömt bort lösningsmetoderna igen. Dessvärre har mycket av den tidigare forskningen om lösningsförslag 

genomfört sina prov direkt efter inlärningstillfället. Jag tycker då att resultaten är mindre intressanta eftersom det är enkelt 

för eleverna att minnas begreppen och procedurerna direkt efter en lektion. För att kunna säga att eleverna har lärt sig ett 

matematikinnehåll, anser jag, att eleven bör kunna använda sig av lärda kunskaper vid ett senare tillfälle. Därför har jag valt 

att göra proven cirka en vecka efter lektionstillfället. 

Det matematikinnehåll som studien omfattar har anpassats till elevernas ursprungliga kursplanering som deras ordinarie 

lärare gjort. Matematikinnehållet var även nytt för eleverna, det vill säga att eleverna inte hade läst samma 

matematikinnehåll i tidigare kurser. För sannolikhetsavsnittet och Pythagoras sats stämmer detta inte helt då många elever 

tidigare har läst detta på högstadiet. 
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1.4 Problemformulering och frågeställningar 

1.4.1 Centrala frågeställningar 

 Lär sig gymnasieelever lösa standarduppgifter inom ett nytt centralt matematiskt område bättre om eleverna 

studerar och diskutera lösningsförslag (SDL), jämfört med traditionell undervisning? 

 Utvecklar gymnasieelever sin procedurförmåga och begreppsförmåga bättre om eleverna studerar och diskuterar 

lösningsförslag (SDL), jämfört med traditionell undervisning? 

1.4.2 Övriga frågeställningar 

 Vad har gymnasielärare för kritik av användandet av lösningsförslag och vad grundar sig denna kritik på? 

 Anser gymnasieelever att det är mindre kognitivt ansträngande att studera och diskutera lösningsförslag jämfört 

med att lösa standarduppgifter utan lösningsförslag? 
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1.5 Metodval 

1.5.1 Metodval: Central frågeställning 
För att besvara mina centrala frågeställningar har jag valt att göra en kvantitativ studie kompletterad av ett visst kvalitativt 

arbetssätt. En bestämd urvalsgrupp har valts ut och antal faktorer som kan påverka resultatet har begränsats. Resultaten är 

statistiskt jämförbara, även om det hade varit önskvärt med ett större antal deltagande elever. Eftersom jag själv aktivt 

deltagit som lärare i studien har även undersökningen kompletteras med vissa kvalitativa arbetssätt. Exempelvis har jag 

försökt fånga upp elevers handlingar och vissa observationer och analyser har gjorts under undersökningens 

genomförande. 

1.5.2 Metodval: Gymnasielärares kritik till lösningsförslag 
För att besvara den mindre frågeställningen om lärarnas kritik av användandet av lösningsförslag har jag valt att föra 

informella samtal med gymnasielärarna på skolan där studien genomfördes. Anledningen till att jag valde att göra 

informella samtal istället för intervjuer beror på att jag dagligen träffar dessa lärare och kan därför fortlöpande samtala om 

lösningsförslags effekt på lärande. 

1.5.3 Metodval: Kognitiv ansträngning 
För att besvara den mindre frågeställningen om gymnasieelevers kognitiva ansträngning valde jag att använda en mycket 

enkel kvantitativ mätmetod som tidigare utvecklats av Paas et al. (2003). Metoden går ut på att eleverna självuppskattar sin 

investerade mentala ansträngning. Jag valde denna metod eftersom den har använts i många tidigare studier som har mätt 

kognitiv ansträngning. 
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1.6 Forskningsetiska principer 
Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Samhället och samhällets medlemmar 

har därför ett krav på att forskning bedrivs. Det är dock viktigt att forskningen bedrivs på ett sådant sätt så att inga 

deltagare kommer till skada varken fysiskt eller psykiskt (Vetenskapsrådet, 2015). 

I denna studie har därför hänsyn tagits till individskyddskravet som kan delas upp i fyra huvudkrav.  

Individskyddskrav Förenklad förklaring Hur kravet har uppfyllts 

Informationskravet Forskaren skall informera de av 
forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 

Eleverna informerades muntligt på lektionen innan 
studien hade påbörjats. De elever som var 
frånvarande på denna lektion blev informerade 
muntligt samma dag som studien påbörjades. 

Samtyckeskravet Deltagare i en undersökning har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan. 

Eleverna hade rätt till att avbryta sin medverkan 
utan att detta medförde några negativa följder. Då 
studien även var en del av elevernas ordinarie 
skolgång innebar ett avbrytande att eleven fick välja 
undervisningsgrupp och att proven enbart rättades 
av deras ordinarie lärare utan att elevens 
provresultat räknades med i studien. 

Konfidentialitetskravet Uppgifter om alla i en undersökning 
ingående personer skall ges största 
möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av dem. 

Elevernas prov förvaras inlåsta i lärarrummet. Vid 
resultatsammanställningen finns inga individuella 
personuppgifter nämnda. 

Nyttjandekravet Uppgifter insamlade om enskilda 
personer får endast användas för 
forsknings-ändamål. 

Individuella elevprov har enbart diskuterats mellan 
mig och elevernas ordinarie lärare och 
nyttjandekravet täcks då av att vi följt de yrkesetiska 
principer som lärare är skyldiga att följa. Det 
kollektiva provresultatet har diskuterats med 
handledare och andra parter (Mathleaks, 
lärarstudenter och lärarkollegor) utan att enskilda 
elevers material har kunnat urskiljas. 
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1.7 Traditionell matematikundervisning 
För att kunna jämföra två undervisningsformer är det viktigt att definiera hur dessa undervisningsformer ser ut. Med 

traditionell matematikundervisning menar jag den vanligaste undervisningsmetoden som används i den svenska 

gymnasieskolan idag. SDL- undervisning som är den andra undervisningsmetoden som används i denna studie kan du läsa 

om i avsnitt (4.1). 

Den dominerande undervisningsformen i den svenska gymnasieskolan idag sägs bestå av en gemensam genomgång av 

läraren följt av tyst räkning. Denna undervisningsform har sällan varit ”individualiserad”, det vill säga anpassad till olika 

individers behov vad gäller innehåll, läromedel, uppgifternas art och arbetsform. Den enskilda tysta räkningen innebär ofta 

att var och en av eleverna har arbetat i huvudsak med samma innehåll, men i olika takt och eventuellt av olika 

svårighetsgrad. I en nationell kvalitetsgranskning av skolan som gjordes 2002 motiverade lärare denna undervisningsmetod 

ur huvudsakligen två perspektiv. Dels ansåg lärarna att eleverna då får arbeta utifrån sina förutsättningar vilket uppfattas 

som positivt, dels är det ett sätt att hantera stora elevgrupper. Stora elevgrupper gör det svårt för lärare att variera sin 

undervisning med inslag av problemlösning och laborativt arbete framhåller man (Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd, 

2002). 

I en svensk studie som gjordes 2012 på 146 universitetsstuderande framgick det att majoriteten av studenterna hade 

liknande erfarenheter av hur matematikundervisningen såg ut på gymnasiet. En typisk matematiklektion inleds med att 

läraren har en genomgång på cirka 10-15 minuter. Resten av lektionen får eleverna arbeta med uppgifter från läroböcker. 

Detta arbete kunde både ske enskilt eller tillsammans med klasskamrater. Andra undervisningsupplägg som exempelvis 

helklassdiskussioner, grupparbeten eller aktiviteter där eleverna använder datorer förekom sällan (Stadler, Bengmark, 

Thunberg, & Winberg, 2012). 

Matematikundervisningen idag är alltså i många avseenden stereotyp. Även internationella studier ger liknande 

beskrivningar av hur matematikundervisningen ser ut i dagens skolor. Cooper et al. (2009) menar att 

matematikundervisningen ofta är uppdelad i tre faser (Cooper & Sweller, 2009, s. 60). 

1 Relevant information om det nya området presenteras för eleverna. Samband, formler och ekvationer förklaras eller 

härleds. 

2 Ett relativt litet antal standarduppgifter presenteras för eleverna och läraren visar hur man ska lösa dessa. 

3 Eleverna räknar uppgifter från sina läroböcker.  
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Mycket av undervisningstiden i den svenska gymnasieskolan idag spenderas i fas tre (Johansson & Emanuelsson, 1997). 

Tanken är att eleverna ska använda kunskaper från fas 1 och 2 till att lösa uppgifter och på så vis utveckla sina förmågor 

inom ämnet. 

Det är just strategin som används i fas 3 som är intressant för denna rapport. Det finns nämligen forskning som pekar på att 

inlärning genom att räkna standarduppgifter är en ineffektiv metod att använda sig av då elever ska lära sig att lösa 

uppgifter inom ett nytt matematikområde (Kalyuga, Chandler, Tuovinen, & Sweller, 2001, s. 579). 

Att studera lösningsförslag har vid många studier visat sig vara en mer effektiv strategi för att lära sig lösa 

standarduppgifter. För att göra genomgången av de tidigare studierna mer begriplig så behöver vi först klargör innebörden 

av de centrala begreppen som används i denna rapport. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Teoretisk inledning 
Arbetet i denna studie har vart uppdelat i olika moment. Det första momentet handlade om att göra egna lösningsförslag 

som eleverna skulle arbeta med på ett visst sätt. För att förstå vilken effekt mina lösningsförslag har på elevernas lärande 

har jag utgått från teorier inom kognitiv belastning. De begrepp jag tar upp inom kognitiv belastning utgör därför det 

ramverk jag använt mig av vid utformandet av lösningsförslagen. 

Det andra momentet i studien har handlat om hur mina prov är utformade i förhållande till det utbildningsmaterial 

eleverna arbetat med. Här är inte den kognitiva belastningen det centrala längre utan istället handlar det om vilken typ av 

lärande jag vill testa hos eleverna. Enkla uppgifter som är mycket lika det utbildningsmaterial eleverna arbetat med eller 

mer komplexa uppgifter som skiljer sig från utbildningsmaterialet testar olika typer av lärande. Imitativt/ procedurmässigt 

lärande samt kreativt/ problemlösningsorienterat lärande är därför centrala begrepp för detta moment av studien. 

Det tredje momentet i studien handlar om hur jag valde att rätta elevernas prov samt vad jag valde att jämförde mellan 

undervisningsgrupperna. Då jag valt att se till elevernas begreppsförmåga och procedurförmåga är det viktigt att jag 

tydliggör vad dessa begrepp innebär och hur de hör samman. 

Skulle jag ha valt att ändra något moment i studien, exempelvis ha valt att se till elevernas förmåga att kommunicera sina 

lösningar istället för att se till begreppsförmåga och procedurförmåga, så skulle resultatet ha blivit annorlunda. Då de olika 

teorierna är viktiga vid olika moment i studien så utgör de först en helhet när alla delar av studien vävs samman. 



  

   18 
  

2.2 Cognitive load theory (CLT)- Kognitiv belastning  
Det är i huvudsak två premisser som Cognitive load theory (CTL) grundar sig på. Det ena är att elever har en form av 

biologiskt arbetsminne (working memory) med begränsad kapacitet när de handskas med ny information. Den andra 

premissen är att elever har ett effektivt och obegränsat långtidsminne som håller kognitiva schemata (cognitive schemas). 

Dessa schemata är i olika grad komplexa och automatiserade. Utifrån dessa premisser följer antagandet att elever kommer 

hindras i sitt lärande ifall olika lärande- och instruktions-material överbelastar elevens begränsade arbetsminne. Således har 

mycket av den tidiga CTL forskningen handlat om att undersöka hur olika utformande av instruktioner och lärandematerial 

kan minska oönskad kognitiv belastningen på arbetsminnet, vilket skulle ha en positiv inverkan på elevens lärande (Anthony 

R. Artino, 2008). 

2.3 Arbetsminne, långtidsminne, schemakonstruktion and schemaautomation 
Enligt Miller (1956) kan arbetsminnet bara hålla mellan 5 och 9 bitar av information samtidigt. Om dessa små 

informationsbitar även bearbetas genom att exempelvis organiseras, jämföras eller rimlighetsbedömmas är det troligt att vi 

bara klarar av att hantera två till tre informationsbitar samtidigt. 

Till skillnad från arbetsminnet kan långtidsminnet istället hålla så gott som en obegränsad mängd information. Denna 

information är sorterad och lagrad enligt en kunskapsstruktur som kallas för schemata (Anthony R. Artino, 2008, s. 427).  

Schemata är ett begrepp som introducerades av Piaget (McLeod, 2015) och som nämns ofta inom de tidigare studierna 

relaterade till CLT. Förenklat kan vi säga att ett schemata kategoriserar informationselement i relation till när de kan 

användas. När ett liknande problem eller situation senare uppstår finns denna kunskap tillgänglig. 

Enligt Sweller et al. (1998) innebär detta att arbetsminnet hos en elev som ställs inför ett redan inlärt material inte belastas 

i samma utsträckning som för en elev för vilket materialet är nytt. Ett inlärt material är inom CTL ett schemata som blivit 

automatiserat genom övning och repetition. När ett schemata blivit automatiserat kan man utföra liknande uppgifter med 

liten ansträngning på arbetsminnet. 

”As Sweller et al. (1998) described, with automation, familiar tasks are performed accurately and fluidly, whereas 

unfamiliar tasks- that partially require the automated process- can be learned with maximum efficiency because maximum 

working memory capacity is available” (p.258). On the other hand, without schema automation, a previously encountered 

task might be completed, but the process will likely be slow and awkward. Furthermore, consistent with CLT, entirely new 

tasks may be impossible to complete until prerequisite skills have been automated because there simply may not be 

enough working memory capacity available for learning” (Anthony R. Artino, 2008, s. 428). 
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2.4 Olika typer av kognitiv belastning  
Det går att dela in kognitive belastning (cognitive load) i tre olika typer. Intrinsic cognitive load, extraneous cognitive load & 

germane cognitive load (Anthony R. Artino, 2008, s. 429). 

1. Intrinsic cognitive load (ICL) innefattar mängden informationselement som måste bearbetas i arbetsminnet. Hur 

effektivt informationselementen kan bearbetas är beroende av hur komplicerad uppgiften och inlärningsmaterialet 

är, men också vilka förkunskaper eleven har. Om vi talar med CLT termer innebär förkunskaper elevens 

tillgänglighet till relevanta schemata samt hur automatiserade de är. Komplexa uppgifter medför automatiskt högre 

ICL. En uppgifts komplexitet är till viss del individuell och beroende på elevens förkunskaper. Det är möjligt att 

minska ICL genom att dela upp ett komplext problem i mindre delmoment som kan räknas ut separat. Duktiga 

problemlösare kännetecknas av att ha goda strategier för hur problem kan delas upp vilket innebär att de minskar 

ICL för sig själva. 

2. Extraneous cognitive load (ECL) innefattar kognitive belastning som inte bidrar till själva lärandet. Det kan 

exempelvis vara information som behöver struktureras i minnet innan det kan användas. För att tydliggöra detta 

har jag gjort en uppgift nedan. Du kommer märka att uppgiften ger upphov till en yttre kognitiv belastning som inte 

är relevant för syftet med uppgiften. 
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Figur 1: Exempel på uppgift som ger upphov till hög ECL 

Känns det jobbigt? Du märker att det är ansträngande att koppla samman de olika tabellerna för att hämta ut rätt 

information. Denna belastning är ingenting som bidrar till en ökad förståelse mellan sambandandet sträcka, tid och 

hastighet och är därför en onödig kognitiv belastning kopplat till ECL. En nybörjare som dessutom har svårt för sambandet 

mellan sträcka, tid och hastighet utsätts nu för hög kognitiv belastning och har då lätt för att blir trött, irriterad och ge upp. 

Germane cognitive load (GCL)- är den typ av belastning som är gynnsam för lärandet. När onödig kognitiv belastningen är 

låg har eleven mycket arbetsminne som istället kan användas till processer som är direkt relevant för lärande. Det vill säga 

att elevens hjärna ges utrymme till att skapa och automatisera schemata inom det bearbetade området (Anthony R. Artino, 

2008). Exempel på aktiviteter som är kopplat till GCL kan vara att eleven ägnar sig åt att förklara viktiga processer i en 

Uppgift: Beräkna skillnaden i medelhastigheten för Bea och Nicklas. 

Syfte: Öva på sambandet mellan sträcka, tid och hastighet. 
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lösning. Om en uppgift är för svår och lösningen inte är anpassad till elevens förkunskaper är ICL och ECL för hög vilket 

innebär att elevens kognitiva resurser är ålagda till att försöka tolka och förstå problemet korrekt. Är eleven bekväm med 

vilka steg som behöver göras för att lösa uppgiften ges eleven utrymme till att försöka förstå och förklara varför man valt 

att göra de nödvändiga stegen i lösningen. Detta kan ge en djupare förståelse för det bearbetade matematikinnehållet 

eftersom eleven resonerar kring de använda begreppen och procedurerna. Detta är ett exempel på en kognitiv aktivitet 

kopplat till GCL som kan vara gynnsam för lärande (Anthony R. Artino, 2008, s. 430). 

Vårt arbetsminne kan alltså upptas av dessa tre former av kognitiv ansträngning. ICL och ECL adderas och de kognitiva 

resurserna som är kvar kan användas till aktiviteter kopplat till GCL. Vid skapande av lösningsförslag och lärandematerial är 

CLT därför någonting man i allra högsta grad bör ta hänsyn till. För att ytterligare klargöra vad som menas med olika 

kognitiva processer har jag valt ut ett av mina lösningsförslag och förklarat hur hänsyn har tagits till CLT. Om skillnaden 

mellan de tre kognitiva processerna är svårt att begripa, kommer det att tydliggöras i avsnitt 4.5 där de kognitiva begreppen 

diskuteras med hjälp av ett exempel. 

2.5 Begreppsförmåga 
Att behärska begrepp och procedurer har alltid varit en väsentlig del av skolans matematik och det är en fundamental 

förutsättning för ett matematiskt kunnande. Att kunna matematiska begrepp och procedurer är ofta någonting som 

associeras med ett matematiskt kunnande i stort (Popov & Ödemark, 2013). Vad som menas med begreppsförmåga inom 

matematiken förklaras bäst med hjälp av skolverkets definition av begreppet. 

”Att beskriva innebörden av ett begrepp och samband mellan begrepp innefattar att kunna redogöra för definitioner, 

egenskaper och relationer hos begrepp och samband mellan begrepp. Ett begrepps innebörd, syfte och mening ges 

framförallt genom hur begreppen används i olika sammanhang inom matematik eller i tillämpningssituationer. För att 

kunna kommunicera kring begrepp behöver vi kunna representera begreppet med hjälp av olika uttrycksformer, till 

exempel ord, symboler och bilder… Sambandet mellan begreppen gör att matematiken formar en helhet och nya begrepp 

knyts till och fördjupar kunskapen om redan bekanta begrepp” (Skolverket, 2015). 

Att titta på begreppsförmåga när vi arbetar med lösningsförslag är relevant eftersom begreppen dyker upp i lösningen och 

kopplas därför till det sammanhang där begreppen ska användas. Hypotetiskt borde lösningsförslag hjälpa eleven att skapa 

sig en uppfattning av begreppets innebörd eftersom begreppen i ett lösningsförslag används på ett korrekt sätt och i rätt 

kontext. Det är intressant att se hur elever utvecklar sin begreppsförmåga genom att studera och diskutera 

lösningsförslagen och därför har jag valt att specifikt se till elevernas förståelse av begreppen vid rättningen av proven. 
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2.6 Procedurförmåga  

Det vanligaste sättet att presentera matematiska procedurer på i skolan är i form av lösta uppgifter (typexempel). Genom 

att lära sig en procedur kan svårare uppgifter göras med mindre ansträngning. Procedurer kan betraktas som ett 

hjälpmedel i problemlösningsprocessen då proceduren gör en del av arbetet, vilket innebär att eleverna kan koncentrera sig 

på att hantera svårare problem (Popov & Ödemark, 2013).  

”Procedurförmåga innebär att tillämpa olika matematiska procedurer, rutiner så att säkerhet, precision och effektivitet 

stärks efterhand. Häri ingår att kunna lösa uppgifter av standardkaraktär, som även kan benämnas som rutinuppgifter, men 

också hantering av digitala verktyg samt att kunna välja en lämplig procedur” (Skolverket, 2015). 

Att titta på procedurförmågan när vi arbetar med lösningsförslag är relevant eftersom lösningsförslagen visar eleven vilken 

procedur som ska användas samt hur proceduren används på ett korrekt sätt. 

2.7 Relationen mellan olika förmågor 
Begreppsförmåga och procedurförmåga kan relateras till två typer av kunskap: den konceptuella om begrepp och principer 

och den procedurella kunskapen om regler och procedurer. Det diskuterades under många år på vilken av dessa 

kunskapsformer fokus borde ligga på i undervisningen. Idag menar dock många matematikdidaktiska kretsar att procedurell 

och konceptuell kunskap är sammankopplade och stödjer varandra i läroprocessen (Popov & Ödemark, 2013). 

Då jag valt att specifikt se till begreppsförmåga och procedurförmåga så behöver jag klargöra vad detta innebär i relation till 

andra matematiska förmågor. När en elev löser en uppgift av standardkaraktär (provuppgifterna i min studie) så sker ofta 

en samverkan mellan fler matematiska förmågor. En elev kan exempelvis redogöra för innebörden av ett begrepp genom 

att före ett matematiskt resonemang. En elev kanske kan en procedur, men misslyckas med att visa detta på provet på 

grund av brister i den kommunikativa förmågan. Vidare kommer två av uppgifterna på varje prov i min studie att vara något 

svårare där eleven även kan vara i behov att föra kreativa resonemang där problemlösningsförmågan är ett viktigt inslag. 

Att specifikt se till någon eller några förmågor kan därför vara problematiskt. Hur jag har valt att rätta proven är därför 

viktigt och du kan läsa mer om hur hänsyn har tagits till olika matematiska förmågor i avsnitt 4.7 

2.8 Imitativt och kreativt resonerande 
Enligt Lithner (2007) går det att dela upp matematisk resonemang i två typer, imitativt och kreativt. En typ av imitativt 

resonemang är memorerat resonemang vilket innebär att eleven kommer ihåg en hel lösning (Bergqvist E. , 2007). En elev 

som memorerat ett matematiskt bevis är ett exempel på ett memorat resonemang. Ett algoritmiskt resonemang är enligt 
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Lithner (2007) en annan typ av imitativt resonemang. Om en elev känner igen en uppgift och minns vilken algoritm eller 

procedur som ska användas för att lösa uppgiften, så för eleven ett algoritmiskt resonemang. Eleven behöver inte ha någon 

förståelse för uppgiftens innehåll utan klarar av att lösa uppgiften genom att minnas lösningsmetod.  Ett algoritmiskt 

resonemang behöver dock inte nödvändigtvis innebära att eleven inte har förståelse. Även välutbildade matematiker 

använder algoritmiska resonemang eftersom det sparar tid och sällan blir fel. Algoritmiskt resonemang är därför i många 

avseende bra, men det är fortfarande av imitativ karaktär (Elvin, 2009, s. 8). 

Ett kreativt resonemang är istället när man löser uppgifter som inte är av rutinmässig karaktär. Enligt Lithner & Bergqvist 

(2005) finns det fyra kriterier som ska uppfyllas för att ett resonemang kan anses vara kreativt. En enkel sammanfattning av 

dessa fyra kriterier hittar vi i Elvins studie (2009).  

”  

1. Något nytt. Ett för den resonerande nytt resonemang är skapat, eller ett glömt resonemang återskapas. 
2. Flexibilitet. Det ska finnas olika sätt att angripa och hantera situationen. 
3. Rimlighet. Det finns argument eller motivering till varför de valda sätten att lösa uppgiften är korrekta eller rimliga. 
4. Matematiskt grundat. Argumenten till valda steg i lösningen ska vara verifierat i matematiska egenskaper 

” 
(Elvin, 2009, s. 9). 
 
Eftersom lösningsförslag visar proceduren som ska användas för att lösa ett visst problem finns det anledning till att tro att 

lösningsförslag i huvudsak leder till ett imitativt och då framförallt ett algoritmiskt resonerande hos eleven. Detta 

överensstämmer med den kritik som de gymnasielärare jag har pratat med har framfört om användandet av 

lösningsförslag. Kritiken grundar sig i tron om att eleverna memorerar hur man gör snarare än att själva lösa uppgifter. 

För att eleverna ska kunna lösa uppgifter som skiljer sig från standarduppgifterna, kan eleverna alltså vara i behov av att 

utföra kreativa resonemang där de inte enbart utgår ifrån sina utantillkunskaper. För att kunna göra detta är eleven i behov 

av en djupare förståelse för det matematikområdet som behandlas. Förståelse för relevanta begrepp är exempelvis en 

viktig komponent som bidrar till ett möjliggörande av kreativa resonemang. Eftersom eleverna som jobbar enligt SDL både 

ska studera och diskutera lösningarna är min förhoppning att eleverna får en djupare förståelse för de använda 

procedurerna, vilket möjliggör imitativa, men också kreativa, resonemang inom det bearbetade matematikområdet. 
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2.9 Vad är ett lösningsförslag?  

Vanligtvis består ett matematikproblem av en beskrivning (t.ex. 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝐵𝐴𝐶 = 55° och 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝐴𝐶𝐵 = 45°.) tillsammans 

med ett mål (t.ex. Beräkna 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝐷𝐵𝐸 ). Lösningsförslag innefattar även de nödvändiga stegen till hur man når målet. 

 

Figur 2: Exempel på ett lösningsförslag.  

Tanken är att eleverna genom att studera lösningsförslaget ska lära sig de begrepp, procedurer och tankegångar som är 

nödvändiga till att kunna lösa liknande problem inom det studerade området. Att säga att man använder sig av 

lösningförslag i undervisning ger dock ingen information om hur lösningsförslagen är utformade eller hur läraren använder 

lösningförslagen i undervisningen. Det finns givetvis en mängd varianter både på hur lösningsförslagen ser ut och hur de 

kan användas. Vi ska nu titta på olika typer av lösningsförslag och diskutera dem utifrån perspektivet CLT i relation till 

begreppsförmåga och procedurförmåga. 
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2.10 Vad är produktorienterade lösningsförslag? 
Experter som löser problem inom matematiken brukar dela upp informationen i det principiella ”varför” och det strategiska 

”hur”. Produktorienterade lösningsförslag visar hur man kommer fram till rätt svar på en matematikuppgift utan att ha med 

förklarande moment. Fokus hamnar nästan uteslutande på det strategiska momentet ”hur”. Lösningarna innehåller ingen 

eller mycket lite information kring förståelsen i proceduren som leder fram till svaret. Detta innebär att produktorienterade 

lösningsförslag kan vara ett snabbt sätt till att lära sig eller memorera procedurer för hur man löser vissa standarduppgifter. 

Att kunna en procedur är dock inte samma sak som att förstå den och utan förståelse tenderar elevlösningar att innehålla 

fler fel och lösningsprocedurer glöms lättare bort. Utan förståelse har det visat sig att det även är svårare att på ett flexibelt 

sätt applicera inlärda strategier på liknande problem i nya sammanhang (Paas, Gog, & Merrierboer, 2008, s. 213). 

Elevens förmåga att själv kunna tolka och förklara en produktorienterad lösning är alltså avgörande för hur mycket eleven 

lär sig av lösningsförslaget. I många fall är det dock så att eleven inte har framgångsrika strategier som att exempelvis 

identifiera och förstå underliggande principer i lösningen. Att vägleda elever till att själva försöka förklara olika steg i 

lösningen är då ett sätt som kan främja lärandet (Hilbert, Schworm, & Renkl, 2004, s. 185). 

Produktorienterade lösningsförslag har fördelen i att de är enkla att följa utan en massa störande text. För elever som 

nyligen påbörjat ett nytt matematikinnehåll kan produktorienterade lösningsförslag vara fördelaktiga eftersom de 

kännetecknas av låg ECL. Det ger även eleven möjlighet till att själv bygga upp ramar för förståelse kring problemet, något 

som refereras till ”the self explanation effect” (Hilbert, Schworm, & Renkl, 2004). Nedan följer ett exempel på ett 

produktorienterat lösningsförslag (se figur 3). Ett processorienterat lösningsförslag till samma uppgift visas i figur 4. 
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Figur 3: Produktorienterat lösningsförslag inom matematikområdet inversa funktioner. 

Lösningen är utformad på ett sätt som visar hur man kommer fram till svaret. Den är enkel att följa och om eleven även har 

en viss förståelse för invers funktion begreppet och dess innebörd är både ICL och ECL låg, vilket gör att eleven kan ägna sig 

åt nyttiga kognitiva aktiviteter kopplat till GCL.  

2.11 Vad är processorienterade lösningsförslag? 

Processorienterade lösningsförslag fokuserar både på det strategiska ”hur” men även på det principiella ”varför”. Här visas 

hur man ska göra för att komma fram till svaret varvat med kommentarer eller figurer konstruerade för att öka elevens 

förståelse kring problemet. Dessa lösningar tar lite längre tid att jobba sig igenom och det är även mer kognitivt 

ansträngande jämfört med produktorienterade lösningförslag (Paas, Gog, & Merrierboer, 2008). 

I figur 4 ser du ett exempel på ett processorienterat lösningsförslag. Ett produktorienterat lösningsförslag till samma uppgift 

visas i figur 3.  
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Lösningen är utformad på ett sätt som visar hur eleven ska göra för att komma fram till svaret, men också förklaringar på 

vad en invers funktion är för någonting. Syftet är att ge eleven en djupare förståelse för det bearbetade 

matematikområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4: Exempel på ett processorienterat lösningsförslag. 
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2.12 Integrerat lösningförslag- ett sätt att minska split attention effect    
Ett lösningsförslag som är dåligt utformat kan ge upphov till en så kallad split attention effect. Detta uppstår när 

lösningsförslagsanvändaren måste dela upp sitt fokus mellan fler ställen i lösningen. Det kan exempelvis handla om en 

uträkning som är kopplad till en figur. Eleven behöver studera både bilden och uträkningen för att förstå lösningen och om 

dessa delar är presenterade separat och på ett klumpigt sätt så ökar elevens ECL (se figur 2). Vid utformande av 

lösningsförslag eftersträvas ett lågt genererande av ECL vilket innebär att lösningsförslag ska, i den mån det är möjligt, 

undvika att ge upphov till en split attention effect. Detta kan göras genom att placera beräkningar och bilder på ett sätt så 

att eleven slipper fokusera på flera ställen i lösningen samtidigt. I figur 5 ser vi lösningen till samma uppgift som i figur 2, 

men presenterat som integrerat lösningsförslag istället.  

 

Figur 5: Exempel på ett integrerat och produktorienterat lösningsförslag. 

En studie som genomfördes 1998 i en mellanstadieklass i USA jämförde dessa två sätt att presentera lösningsförslag på. De 

delade in elever i två olika grupper där den ena gruppen enbart fick lära sig genom att studera ”split attention 

lösningsförslag” medan den andra gruppen enbart använde sig av integrerade lösningsförslag. Grupperna genomförde 

sedan samma test och resultatet mellan grupperna jämfördes. Det visade sig att eleverna som lärt sig via integrerade 

Beskrivning: 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝐵𝐴𝐶 = 55° och 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝐴𝐶𝐵 = 45° 

Mål: Ta reda på 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝐷𝐵𝐸 

Svar: 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝐷𝐵𝐸 = 80° 
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lösningsförslag spenderade mindre tid till att lösa provuppgifterna, gjorde färre felaktiga försök, samt löste fler problem 

korrekt än gruppen som lärt sig från lösningsförslag som gav upphov till split attention (Sweller & Mwangi, 1998, s. 188).  
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3 Tidigare forskning 

3.1 Worked example effect- Ett generellt, men accepterat fenomen  
Det finns mycket forskning som visar att problemlösning inte är ett effektivt sätt för nybörjare att utveckla sina 

matematiska förmågor inom ett nytt matematikområde. Att studera lösningsförslag i den inledande fasen av lärandet ger 

bättre resultat än att arbeta med problemlösning. Dessa återkommande resultat från olika gjorda studier refereras numera 

som ”the worked example effect” (Sweller, 2006). 

Detta är förstås ett oerhört generellt påstående då vi vet att det finns en mängd variation på elevgrupper, 

lösningsförslagens utformande, hur de används, vad de jämförs med, vilket lärande vi talar om, vilket matematikområde vi 

arbetar med, och ett flertal andra faktorer som direkt påverkar lösningsförslagens effekt på lärande. Bara att prata i termer 

som ”effekt på lärande” är i sig ett så generellt att det nästan saknar betydelse. 

Att prata om lärande är med andra ord mycket komplext vilket innebär att man måste vara försiktig när man använder 

dessa generella begrepp. Jag skulle kunna spendera mycket tid till att kartlägga studier som gjorts på området som tagit 

hänsyn till dessa faktorer på olika sätt, men det arbetet är mycket krävande, så stället har jag valt att plocka ut de studier 

som är mest relevanta i relation till min egen undersökning. 

Några saker värda att ta upp om ”the worked example effect” är att dock att forskare ofta beskriver fenomenet ur ett 

”Cognitive load” perspektiv. För elever som är nybörjare inom ett matematikområde ökar lösningsförslag möjligheten till 

inlärning genom att minska den kognitiva belastningen. Lösningsförslag är även ett av de mest kända sätten att minska ECL 

och ICL på inom matematiken (Paas, Renkl, & Sweller, 2003). 

En annan mycket viktig slutsats som innefattas av begreppet ”worked example effect” är att lösningsförslagens positiva 

effekt på lärandet minskar ju mer expertis och erfarenheter eleverna får inom området. Ett fenomen känt som ”the 

expertise reversal effect” (Ayres, Chandler, & Sweller, 2003). 

En studie som gjordes på 103 elever i åldrarna 16-17 år på en skola i Nederländerna är en av många studier som har 

undersökt effekten lösningsförslag har på lärandet. I denna studie delades eleverna in i 4 grupper. Grupp 1 löste problem 

utan tillgång till lösningsförslag. Grupp 2 började med att lösa problem och övergick sedan till att studera lösningsförslag. 

Grupp 3 började med att studera lösningsförslag och övergick sedan gradvis till att lösa problem utan lösningsförslag. Grupp 

4 hade enbart tillgång till lösningsförslag. Eleverna skulle lära sig göra beräkningar på olika el kretsar (serie- och 
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parallellkopplingar) med hjälp av Ohms lag. Alla elever hade grundläggande förkunskaper om ellära, men karakteriserades 

som nybörjare på området utifrån ett diagnostiskt prov som gjordes. 

Tamara et al. (2011) har dessvärre inte kommenterat lösningsförslagen som användes utifrån om de är process eller 

produktorienterade. Jag har dock själv studerat ett av lösningsförslagen som använt i studien och om man utgår från detta 

exempel så är det troligt att lösningsförslagen som användes är mer processorienterade än produktorienterade (Tamara, 

Kester, & Paas, 2011, s. 215). 

Uppgifterna bestod i att hitta fel i olika el kretsar genom att göra beräkningar på ström, volt och resistans samt jämföra sina 

beräkningar med de värden som visas i en figur. Efter att eleverna övat på en serie uppgifter gjordes ett prov som bestod av 

fyra uppgifter. Två av uppgifterna var mycket lika de uppgifter eleverna tränat på.  De andra två uppgifterna innehöll fler 

moment och kunde inte lösas rent procedurmässigt utan testade om eleverna byggt upp en djupare förståelse för det 

bearbetade området. 

Utöver själva proven fick eleverna i de olika grupperna gradera hur kognitivt ansträngande inlärningsmaterialet var. Denna 

gradering av kognitiv ansträngning mättes med RS9, en modell som tidigare utvecklats av Paas et al. (2003) . 

Resultatet visar att eleverna som används sig av lösningsförslag eller lösningsförslag-problemlösning hade betydligt högre 

poäng på provet än eleverna som lärt sig genom problemlösning eller problemlösning följt av lösningsförslag. Utöver ett 

bättre resultat på provet ansåg även eleverna som hade fått studera lösningsförslag eller lösningsförslag- problemlösning 

att inlärningsmaterialet var mindre kognitivt ansträngande jämfört med de två andra grupperna. 

Tamara et al. (2011) förklarar resultaten genom att hänvisa till ”the worked example effect”. Det vill säga att 

lösningsförslagen minskade ECL och ICL vilket gör att eleverna gavs möjlighet till att ägnar sig åt gynnsamma kognitiva 

aktiviteter kopplat till GCL vilket resulterade i att eleverna presterade bättre på provet. 

3.2 Några begränsningar med lösningsförslag och CLT 
Även fast studier inom CLT verkar ge tillräckligt starka belägg för ”the worked example effect” så har studier visat att endast 

lösningsförslagens utformande inte är tillräckligt för att framhäva ett framgångsrikt lärande från lösningsförslagen (Renkl, 

1997). Till exempel har elever en tendens till att inte kunna identifiera relevant information i lösningsförslagen och att de 

fokuserar på onödiga moment som inte gynnar lärandet på det sätt som var tänkt. Genom att studera lösningsförslag kan 

elever också få en illusion om att de har förstått, men har senare svårt för att lösa liknande problem utan hjälp från 

lösningsförslagen (Renkl, 1999). 
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Vidare så har det visat sig att även när lösningarna är konstruerade på ett sätt som minskar ECL, och därför frigör kognitiva 

resurser till GCL, så innebär inte detta att eleverna automatiskt ägnar sig åt de gynnsamma GCL aktiviteter som det var 

tänkt. Elever är i många fall i behov av ytterligare vägledning för att ägna sig åt de aktiviteter som gynnar det lärande som 

är tänkt med lösningsförslaget (Chi, Lewis, Reimann, & Glaser, 1989). 

Det som många av de studier jag läst, om lösningsförslag och CLT, har gemensamt är att de undersöker olika sätt att kringgå 

dessa begränsningar som jag nämnt ovan. Bland annat genom att titta på vilken effekt olika typer av lösningsförslag har, 

som exempelvis produkt- och process- orienterade lösningsförslag. Vidare försöker forskare hitta metoder som minskar ICL 

genom att exempelvis minska komplexiteten i informationen som lösningsförslagen innehåller (Gerjet, Scheiter, & 

Catrambone, 2006). 

Vi har även studier som undersöker hur vi kan öka GCL med aktiviteter som är relevant för schemata konstruktion och 

automatisering. Ett exempel på en sådan aktivitet är att be elever förklara och diskutera nödvändiga steg i 

lösningsförslagen till olika problem vilket ger upphov till gynnsamma inre samtal ”self explanation effect”  (Catrambone & 

Mashiho, 2006). 

3.3 Produktorienterade och processorienterade lösningsförslag 
Lösningsförslag kan vara utformade på lite olika sätt. Vissa lösningsförslag visar endast hur man kommer fram till svaret 

medan andra lösningsförslag även strategiskt beskriver orsaken till de olika stegen i procedur som leder fram till svaret. Det 

har visat sig att avsaknaden av principiella och strategiska steg i en produktorienterad lösning kan kompenseras för genom 

att eleven själv kan förstå och förklara det rationella bakom olika steg i lösningen (Chi, Lewis, Reimann, & Glaser, 1989).  

Det är dock vanligt att elever inte kan ge tillräckligt bra förklaringar till olika steg i en lösning. Framförallt tidigt i träningen, 

då eleven inte har tillräckligt med kunskaper inom området till att kunna förstå stegen i lösningen ordentligt (Chi, Lewis, 

Reimann, & Glaser, 1989). 

Det har därför diskuterats om elever, som ska lära sig ett nytt matematinnehåll, skulle ha fördel av processorienterade 

lösningsförslag som inte bara visar lösningen utan även förklarar stegen i lösningen. Det har dock visat sig, i flera studier, att 

processorienterade lösningsförslag inte hade den positiva effekten på inlärningen vilket man på förhand hade trott, om 

man ser till elevernas förmåga att kunna lösa standarduppgifter (Gerjet, Scheiter, & Catrambone, 2006; Renkl, 2002). 

Olika förklaringar och orsaker till detta har gets. Exempelvis har det visat sig att elever inte orkar ta hänsyn till den mängd 

information som ges i en processorienterad lösning och att informationen i lösningen kan vara svår att anpassa till elevens 
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förkunskaper. Vidare så har det visat sig att informationen i processorienterade lösningsförslag kan bli överflödig och 

orsaka en ineffektiv kognitiv ansträngning hos eleverna vilket stör deras inlärning (VanGog, Paas, & VanMerrienboer, 2008). 

3.4 Imitativa och kreativa resonemang på gymnasiet 
Jag har hittat tre svenska studier som undersökt huruvida provuppgifter i den svenska matematikundervisningen kräver 

kreativa eller imitativa resonemang. Alla dessa tre studier grundar sig i Lithners ramverk för matematiska resonemang (se 

avsnitt 2.7) Bergqvist (2007) undersökte hur många grundläggande matematiktentamina på universitetsnivå som går att 

klara genom att enbart föra imitativa resonemang. Studien är gjord på fyra olika universitet och resultaten visar att endast 

31 % av uppgifterna kräver ett kreativt resonemang vilket innebär att 15 av 16 tentor gick att klara med godkända resultat 

genom att endast använda imitativa resonemang. 

Palm et al. (2005) genomförde en studie på olika studieförberedande program där imitativa och kreativa resonemang 

undersöktes. Studien omfattar både lärarkonstruerade prov, men även nationella kursprov i kurserna matematik A-D. 

Resultaten visar att 68 % av uppgifterna från de lärarkonstruerade proven gick att lösa med imitativa resonemang. Vad 

gäller de nationella proven så var det enbart 28 % av uppgifterna som gick att lösa med imitativa resonemang. För att lyckas 

på nationella proven krävdes alltså att eleverna i större utsträckning kunde föra kreativa resonemang. 

En studie som genomfördes av Elvin (2009) överensstämmer med resultaten från Palm et al. (2005).  Elvin analyserade 112 

provuppgifter i matematik på International Baccalaureateprogrammet (IB). Dessa elever läser matematik på ”Standard 

level” vilket enligt Elvin (2009) kan jämföras med eleverna i studien gjord av Palm et al. (2005). Resultaten visar att 59 % av 

provuppgifterna går att lösa med imitativa resonemang. 

Slutsatsen från dessa tre studier är att elever i Sverige klarar sig med godkända resultat på lärarkonstruerade prov och NP 

med imitativa resonemang. Även på grundläggande matematikkurser på universitetet går det att klara godkända resultat 

med imitativa resonemang. För att klara högre betyg, framförallt på nationella proven, krävs även att elever kan utföra 

kreativa resonemang.  

Lithner och Bergqvist (2005) menar att ett imitativt arbetssätt, som exempelvis lära sig fakta och procedurer inför ett prov, 

kan vara en av huvudorsakerna bakom svårigheter för ett lärande i matematik i dagens Sverige. 

Detta är relevant för min undersökning då en av kritiken mot lösningsförslag är just att eleverna bara memorerar hur man 

gör, vilket uppmuntrar till ett imitativt tankesätt. Jag försöker ta hänsyn till denna kritik vid utformandet av mina egna 

lösningsförslag, bland annat genom att vägleda eleverna till att diskutera viktiga moment i lösningen.  
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4 Metod 

4.1 Mina lösningsförslag: Studera och diskutera lösningen (SDL) 
SDL eller ”studera och diskutera lösningen” är en undervisningsmetod som använder en viss typ av lösningsförslag. Att 

studera och diskutera lösningsförslag är i sig ingenting nytt, men för att vara tydlig med hur lösningsförslag använts i denna 

studie har jag valt att kalla undervisningsmetoden för SDL och gör en egen definition av vad SDL innebär. Lösningsförslagen 

och undervisningsmetoden har jag alltså själv utvecklat, med utgångspunkter i tidigare didaktisk forskning samt CLT. 

Eleverna får ett kompendium med uppgifter och tillhörande lösningar. Till lösningarna finns det även små rutor med frågor 

till eleverna. Det kan exempelvis vara att be eleven beskriva något specifikt steg i lösningen eller tydliggöra om det är något 

särskilt viktigt eleven ska lägga märke till. Eleverna går igenom lösningarna i par om två och ska tillsammans studera 

lösningarna samt försöka besvara de frågor som ställs om lösningen. Tanken med detta är att få eleven både att se hur en 

viss uppgift ska lösas, men även få elever att bygga upp förståelse kring problemet genom att elevparen diskuterar 

lösningen tillsammans. Detta är särskilt viktigt om eleverna arbetar med ett nytt område då det visat sig att elever har svårt 

att arbeta med förståelsen i produktorienterade lösningar på egen hand (Chi, Lewis, Reimann, & Glaser, 1989). 

Genom att eleverna inte bara sitter och memorerar lösningen utan även tvingas till att diskutera moment så arbetar 

eleverna både med det strategiska ”hur”, men också det principiella ”varför”. Tanken med de röda rutorna i lösningarna är 

att guida eleverna mot aktiviteter kopplat till GCL. Min förhoppning är att det hjälper eleven på många plan. Dels genom att 

lösningen lättare fastnar i långtidsminnet eftersom de diskuterat och studerat lösningarna lite djupare. Att eleverna faktisk 

diskuterar lösningarna tillsammans kan även förhoppningsvis leda till att de inte enbart ägnar sig åt ett imitativt lärande 

genom att endast försöka memorera lösningen. 

En annan fördel med denna metod är att läraren kan gå runt bland eleverna och lyssna på vad eleverna diskuterar vilket 

synliggör deras lärande och det är enkelt att i direkt anknytning till något specifikt problem kunna gå in och ytterligare 

minska oönskad kognitiv belastning genom att vägleda eleverna. Ett exempel på hur denna vägledning kan gå till kan du 

läsa om i avsnitt 4.2. 

Det har varit svårt att göra en generell kategorisering av mina lösningsförslag utifrån om de är produktorienterade eller 

processorienterade. Anledningen till detta är för att lösningens utformande är anpassat till flera faktorer som 

matematikområdet, uppgiftens komplexitet och elevernas förkunskaper. Jag har exempelvis alltid försökt undvika en så 

kallad split attention effekt genom att få informationen i lösningsförslagen så integrerade som möjligt. 
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Vidare har jag försökt hålla nere ECL så mycket som möjligt, men ibland kräver det att jag minskar på förklarande moment i 

lösningen vilket i sin tur påverkar hur ingående jag redogör för procedurerna och begreppen i lösningen. Lösningarna är i 

huvudsak produktorienterade med inslag av processorienterade moment där jag anser att en redogörelse för lite djupare 

förståelse var nödvändigt för att undvika ett rent imitativt lärande. Lösningarna är i många fall även konstruerade på ett 

sätt som försöker vägleda eleverna till självresonerande aktivitet kopplat till GCL. 

Det har diskuterats huruvida man ska kalla mina SDL- kompendium för lösningsförslag eller exempelsamlingar. Jag har valt 

att kalla dem för lösningsförslag. 

4.2 Tankegångar vid skapande av lösningsförslag: Ett exempel 
Genomgående för all mina lösningsförslag är att jag i så stor utsträckning som möjligt försöker undvika en split attention 

effekt vilket skulle innebär högre ECL. Detta har jag gjort genom att göra mina lösningsförslag så integrerade som möjligt. I 

detta exempel har jag försökt åstadkommit detta genom att ha de röda rutorna så nära det relevanta momentet som 

möjligt. Jag har även vart noga med vart mina beräkningar och bilder ska ligga så att information som hör samman ligger 

nära varandra. 

I exemplet som visas i figur 6 är ”uppgift a” och ”uppgift b” lagt mer åt det produktorienterade hållet, medan ”uppgift c” är 

mer förklarande och således en mer processorienterad lösning. Låt mig med hjälp av exemplet i figur 6 redogöra för hur jag 

tänk utifrån CLT, begreppsförmåga, procedurförmåga samt imitativt och kreativt resonerande. 
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Figur 6: Lösningsförslag (nr. 1 av 6) som användes under en lektion inom området sannolikhet för 33 elever på 
Samhällsvetenskaplig linje med inriktning ekonomi och beteendevetenskap. 
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I ”uppgift a” finns det två syften med lösningen. 

1. Det första är att eleven ska lära sig förstå innebörden av begreppet P(röd). Detta sker på två sätt. Dels genom att 

eleven ser vilken beräkning som utförts i det samband som begreppen används. Enligt teorin är detta en viktig 

komponent för att eleverna ska bygga upp rätt förståelse för matematiska begrepp. Det andra sättet är den röda 

rutan i lösningen som vägleder eleverna till att själva förklara vad begreppet P(röd) betyder. Eleven studerar då 

lösningen och inser förhoppningsvis att det är sannolikheten för att få en röd kula som har utförts i beräkningarna. 

P(indata) är ett matematiskt uttryck som betyder Sannolikheten för någonting (P står för engelskans ”probability”). 

Då uppgiften är relativt enkel och kort ger den upphov till lågt ICL och ECL och eleverna vägleds till att använda 

kvarvarande kognitiva resurser till att jämföra den utförda beräkningen till begreppen P(röd) vilket är en aktivitet 

kopplat till GCL.  

2. Det andra syftet med ”uppgift a” är att ge eleverna förkunskaper som minskar ICL till ”uppgift b” och ”uppgift c”. 

Detta är särskilt viktigt till ”uppgift c” som är mer komplex och processorienterad vilket automatiskt leder till ett 

högre ICL. 

I ”uppgift b” finns det 3 syften med lösningen. 

1. Lösningen ger eleven möjlighet till att ytterligare bygga upp sin förståelse för begreppet P(input). Det finns nu två 

möjliga utfall och eleven ser det uttryckas som P(röd eller grön). Samma begrepp används, men i ett delvis nytt 

sammanhang. Elevens ges alltså möjlighet till att ytterligare utveckla sin begreppsförmåga.  

2. Vi har i uppgiften nu två olika gynnsamma utfall, röd eller grön, vilket innebär att vi ska addera chanserna för båda 

dessa utfall. Inom sannolikhetsläran i matematik 1b är det viktigt att eleverna vet när sannolikheter ska adderas 

samt när de ska multipliceras. Enligt mina handledare på skolan med flera års erfarenhet av undervisning, i 

matematik 1b och matematik A, är detta någonting elever vanligtvis har svårt för. Eleven ser i lösningen att 

sannolikheterna ska adderas, men detta garanterar inte att eleven har förstått eller resonerat om varför vi utför 

addition istället för multiplikation. Här finns det därför en risk för att eleven påbörjar ett imitativt algoritmiskt 

resonemang. Det vill säga att eleven lär sig utantill när addition ska utföras utan att förstå varför. Den röda rutan i 

”uppgift b” vägleder eleven in i en GCL process genom att be eleven resonera i om svaret är rimligt. Eftersom 

uppgiften har låg komplexitet samt att lösningen är enkelt, vilket medför låg ICL och ECL, har eleven tillgängliga 

kognitiva resurser till att utföra en rimlighetsbedömning både genom att titta på lösningens beräkning, men även 

genom att föra ett enkelt resonemang. ”Vi har endast röda och gröna kulor, så sannolikheten för att få någon av 

dem måste vara 100 %.” Eleven ges möjlighet till att förstå när processen addition av sannolikheter ska användas. 
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Den utförda beräkningen tillsammans med elevens resonemang ger eleven möjlighet till att utveckla sin 

resonemangsförmåga och procedurfråga. 

3. I ”uppgift c” kommer mer komplexa procedurer och resonemang att presenteras. Både multiplikation och addition 

av sannolikheter utförs då, och för att minska ICL har vi nu förberett eleverna på hur och varför man adderar 

sannolikheter, samt begreppet ”P(input)” vilket frigör kognitivt utrymme till andra nödvändiga aktiviteter i ”uppgift 

c”. 

Uppgift c är mer komplex vilket innebär högre ICL. Jag hade kunnat minska ICL genom att dela upp lösningen i flera steg och 

förklara stegen ännu mer utförligt (Kirschner, 2006). Det vill säga göra lösningen ännu mer processorienterad. Detta hade 

dock gjort lösningen längre och innefattat fler moment vilket istället hade kunnat öka oönskad kognitiv ansträngning. 

Eftersom Pass et al. (2008) i studier kommit fram till att processorienterade lösningsförslag i många avseende inte hade en 

positiv effekt på elevers lärande, jämfört med produktorienterade lösningsförslag, har jag valt att vara försiktig med att 

göra lösningarna alltför processorienterade. Det finns två syften med uppgift c. 

1. Vi kan få en röd och en grön kula på två sätt. Först en röd och sedan en grön, eller först en grön och sedan en röd. 
Beräkningen i lösningen visar när sannolikheter ska multipliceras samt när de ska adderas. Eleven har tidigare sett 
hur man ska addera sannolikheter när det finns fler möjligheter och har därför nu lättare att koppla ordet ”eller” till 
addition. Nu ges eleven möjlighet till att koppla texten ”röd och sedan grön” till multiplikation. Jag vill att eleven ska 
ägna sina fria kognitiva resurser till att jämföra beräkningen med träddiagrammet. Den röda rutan i lösningen 
vägleder eleverna till att resonera kring varför träddiagrammet ser ut som det gör genom att klargöra att 
sannolikheterna förändras när en kula har plockats ut. Detta får eleverna att se hur man ska göra procedurmässigt, 
men även förstå varför dessa beräkningar leder fram till rätt svar med hjälp av träddiagrammet. En aktivitet 
kopplad till GCL som enbart kan utföras om eleven inte utsetts för en alltför hög ICL på grund av uppgiftens 
komplexitet. Om ett elevpar fastnar på denna uppgift kan läraren ytterligare minska ICL genom att dela upp 
problemet. Exempel på hur ett sådant samtal kan se ut på följande sätt:  

Lärare: ” Hur stor är chansen att första kulan är röd?” 

Elev: ” Tre femtedelar”  

Lärare: ”Bra! Om du tittar på träddiagrammet. Hur stor är chansen att du får en grön om du redan har fått en röd” 

Elev: ”två fjärdedelar”  

Lärare: ”Ja precis! Varför blir det två fjärdedelar och inte två femtedelar?” 
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Elev: ”Det finns bara fyra kulor kvar.”  

Lärare: ”Juste! Om vi nu ska ta reda på sannolikheten att först få en röd och sedan en grön behöver vi multiplicera 
sannolikheterna i den vägen. Nu får ni fundera på resten av lösningen själva så kommer jag tillbaka om några 
minuter och hör vad ni kommit fram till.” 

Läraren i det här fallet hjälpte eleven med själva problemlösningsstrategin. Det vill säga hur man delar upp problemet i 

fler delmoment. Detta kan ibland vara nödvändigt för att minska ICL hos elever med sämre förkunskaper (eller elever 

med sämre problemlösningsförmåga) så att kognitiva resurser frigörs till gynnsamma kognitiva aktiviteter inom 

delområdena som läraren delat upp problemet i för eleven. När eleverna börjar känna sig bekväma med själva 

lösningsstrategin kan läraren ge ytterligare vägledning i varför man använder multiplikation och addition av 

sannolikheter vid olika sammanhang. Att både förklara det strategiska ”hur” och det principiella ”varför” samtidigt för 

en elev som har fastnat på en uppgift kan ibland bli för mycket information för eleven på samma gång. 

2. Vad gäller begreppsförståelse så införs här begreppet träddiagram tillsammans med tillhörande termer som 

”gynnsamma vägar”. Eleverna ser en beräkning tillsammans med träddiagrammet vilket möjliggör en ökad 

förståelse för relationen mellan träddiagrammet och hur det ska användas för att lösa en uppgift. 
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4.3 Undersökningsmetodik 
Undersökningarna gjordes på en klass i taget. Vilket matematikinnehåll lösningsförslagen behandlade bestämdes flera 

dagar innan lektionsutförandet så att innehållet var nytt för eleverna. Det som var gemensamt för alla klasser var följande. 

1. Lektionen inleddes med en genomgång vid tavlan på ett sätt som klassen var van vid. Denna genomgång 
genomfördes av mig. Cirka 15 min. (se avsnitt 4.3.1) 

2. Sedan delades klassen in i 2 grupper (se avsnitt 4.3.2). Båda grupperna arbetade med samma uppgifter. Den ena 
gruppen räknade uppgifterna som vanligt och hade endast svar till uppgifterna och deras ordinarie läraren hjälpte 
eleverna i denna grupp på samma sätt som de var vana vid. Den andra gruppen tilldelades samma 
övningsuppgifter, men med tillhörande lösningsförslag och arbetade enligt SDL- metoden. Jag gick runt bland 
eleverna och bad dem förklara vissa moment i lösningarna. Cirka 40 min. 

3. Elevernas mentala ansträngning mäts genom att använda den niogradiga poängskalan RS9 (se avsnitt 4.3.4). 
4. Vid nästkommande lektion genomfördes samma procedur, men inom ett nytt matematikinnehåll. Grupperna var 

desamma, men de bytte roller. Det vill säga att grupp 1 som tidigare jobbade med traditionell undervisning 
arbetade nu enligt SDL- metoden istället.  

5. Cirka en vecka efter lektionstillfället genomförde grupperna samma prov som bestod av 4 uppgifter inom samma 
område som eleverna tränade på under lektionerna. 

6. Testerna rättades och resultaten sammanställdes (se avsnitt 4.7). 
  
Nedan visas ett exempel på hur upplägget för en klass såg ut. 
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Tabell 1: Exempel på hur upplägget för en klass såg ut. 

 Grupp 1 Grupp 2 

lektion 1 Sammansatta funktioner med SDL Sammansatta funktioner “Traditionell 

undervisning” 

   

lektion 2 Inversa funktioner “Traditionell 

undervisning” 
Inversa funktioner med SDL 

   

Lektion 3 Test: del 1 (sammansatta funktioner) 
Test: del 2 (inversa funktioner) 

Test: del 1(sammansatta funktioner) 
Test: del 2 (inversa funktioner) 

 

Fördelen med denna procedur är att små skillnader i nivåkunskap mellan grupperna inte spelar någon roll då båda 

grupperna får jobba med lösningförslag på varsitt område. Båda elevgrupper gör samma prov och varje elev representerar 

alltså både traditionell undervisning och SDL- undervisning på provet. Jag behöver därför inte göra något diagnostiskt prov. 

4.3.1 Lektionsgenomgång 
Själva genomgången ska i många avseenden efterlikna hur en normal genomgång för klassen ser ut. Genomgången 

fokuserade framförallt på att förklara viktiga och relevanta begrepp som kommer att dyka upp under lektionen. Dessa 

förklarades genom att lösa någon exempeluppgift och skriva upp relevanta begrepp på tavla. Det är viktigt att eleverna får 

se begreppen användas i ett sammanhang för att bygga upp rätt förståelse för begreppen. Om det är så att eleven stöter på 

nya begrepp när hen försöker lösa en uppgift kommer den kognitiva belastningen att öka vilket leder till att inlärningen 

försvåras för eleven. För att underlätta räknandet för eleverna är det därför viktigt att eleverna får bekanta sig med de 

begrepp som kan dyka upp innan de utsätts för svåra uppgifter. Exempelvis om vi ska jobba med skissning av grafer så är 

det viktigt att eleverna har förståelse för vad vi menar med skissning, vågräta och lodräta asymptoter, gränsvärden, med 

mera. Genomgångstiden varierade mellan 10-20 min. 
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4.3.2 Gruppindelning 
När eleverna skulle delas in i två grupper ville jag ha så jämna grupper som möjlig. Jag tog hjälp av klassen ordinarie lärare 

och jämförde elevernas tidigare provresultat och betyg i tidigare matematikkurser. Gruppindelningen förbereddes innan 

lektionen började. Vad gäller den grupp som skulle arbeta med lösningsförslag (SDL) så parade jag ihop dessa elever med 

varandra och valde vart i klassrummet respektive par skulle sitta. Med hjälp av deras lärare valde jag att para ihop eleverna 

med någon som de vanligtvis jobbar med. Den grupp elever som arbetade med uppgifterna utan lösningsförslag satt i andra 

delen av klassrummet, men fick även sitta i grupprum utanför klassrummet. Ljudnivån i klassrummet kunde ibland bli 

störande för eleverna tillhörande traditionell undervisning då elevgruppen som använde SDL- metoden, enligt 

instruktionerna, diskuterade lösningsförslagen med varandra. 

4.3.3 Lärarens agerande vid lektionen 
Under lektionerna var vi oftast två lärare. Jag bad ordinarie lärare att ha en passiv roll under lektionen så att hjälpen från 

denne lärare inte skulle påverka resultatet för mycket. Däremot fick ordinarie lärare ge hjälp till de elever som hade frågor 

och jobbade med uppgifter utan lösningsförslag. Detta är i linje med undersökningen då denna elevgrupp ska få 

undervisning som efterliknar den traditionella undervisning som eleverna är vana vid.  

Den elevgrupp som använde (SDL) var det enbart jag som hjälpte. Mitt agerande gentemot dem var att gå runt och ställa 
frågor om lösningarna de kände sig klara med. Elevparen svarade då på de frågor jag ställde om lösningarna och om jag 
kände att elevparet förstått började de studera nästa lösning. Elevparen kunde även när som helst ställa frågor till mig om 
det var någonting i lösning som de inte förstod. 

4.3.4 RS9: Ett sätt att mäta kognitiv ansträngning 
Frågan kring hur man ska mäta den kognitiva ansträngningen elever utsätts för har visat sig svår för forskare. Olika metoder 

har använts för att göra detta och den absolut vanligaste metoden är att använda poängskalor. Denna metod är mycket 

enkel. Eleverna får efter lektionstillfället gradera hur mentalt ansträngande de tyckte lösningsförslagen eller 

problemuppgifterna var. Den vanligaste graderingen som har gjort i tidigare studier kallas för RS9 som är en niogradig skala 

där 1 poäng innebär mycket låg investerad ansträngning medan 9 poäng innebär känslor av hög ansträngning och 

frustration. Denna teknik baseras på antagandet att elever kan självuppskatta sin investerade mentala ansträngning (Paas, 

Tuovinen, Tabbers, & Van Gerven, 2003). Även fast denna metod är ifrågasatt har det visat sig att elever är kapabla till att 

självuppskatta ett numeriskt värde på sin ålagda mentala ansträngning (Heather & Donald, 1984, s. 529). Nedan följer en 

tabell på olika studier inom CLT som mätt elevers mentala ansträngning. 
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Figur 7: Studier som har mätt kognitiv ansträngning, hämtad från: (Paas, Tuovinen, Tabbers, & Van Gerven, 2003, s. 67). 

Vi ser att både niopoängskalan och sjupoängskalan är vanliga metoder vid mätning av kognitiv ansträngning. Jag har valt att 

använda RS9 för att få en indikation på elevers uppskattning av hur mentalt krävande olika utbildningsmaterial som 

användes i denna studie var. Det är möjligt att använda det numeriska värdet på den mentala ansträngningen tillsammans 

med elevens presterade resultat på provet för att räkna fram elevens mentala effektivitetspoäng med följande ekvation: 



  

   44 
  

𝑀𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
𝑧𝑝𝑟𝑜𝑣𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 − 𝑍𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑡𝑟ä𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔

√2
 

(Paas, Tuovinen, Tabbers, & Van Gerven, 2003, s. 68) 

Jag har dock svårt att förstå vilka slutsatser man kan dra av denna effektivitetspoäng och har därför valt att enbart mäta 

kognitiva ansträngningen genom att använda RS9. Notera att RS9 mäter den totala kognitiva ansträngningen och det är inte 

möjligt att skilja på de tre kognitiva komponenterna ECL, ICL och GCL med denna metod (Paas, Tuovinen, Tabbers, & Van 

Gerven, 2003, s. 67). 
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4.4 Testperiod 
Undersökningen genomfördes under vårterminen 2015 på en gymnasieskola belägen i en förort till Stockholm. Nedan följer 

ett schema med datum för lektionerna och proven. 

SEB: Elever från Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning mot ekonomi eller beteendevetenskap (totalt 33 

elever). 

NT: Elever från Naturvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet (totalt 11 elever). 

Tabell 2: Datum för när klasserna hade lektioner och prov. 

Datum Klass Innehåll 

20/3 NT Absolutbelopp 

10/3  NT Skissning av grafer 

27/3 NT Prov 1 NT 

27/4 SEB Sannolikhet och träddiagram 

28/4 NT Derivata av sammansatta 

funktioner 

29/4 NT Produktregeln 

30/4 SEB Pythagoras sats  

7/5 SEB Prov 1 SEB 

7/5 NT Prov 2 NT 

11/5 SEB Volymberäkningar 

12/5 SEB Grafer 

13/5 SEB Prov 2 SEB 
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4.5 Testgrupp, skola och lokaler 
Det var två klasser som deltog i undersökningen. Alla deltagande elever läste antingen Natur- och teknik- programmet eller 

det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning ekonomi eller beteendevetenskap på en gymnasieskola i en förort 

till Stockholm. Klassrummen där undersökningen genomfördes var rymliga och det fanns tillgång till fler mindre grupprum 

för de elever som ville ha arbetsro. 

4.5.1 Naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet (NT) 
11 elever från denna klass deltog i studien. Dessa elever har under årskurs ett och två läst majoriteten av kurserna 

tillsammans och anses därför gå i samma klass. För dessa elever omfattade studien sex lektioner. Fyra undervisningstimmar 

på 80 minuter samt två provtillfällen på 50 minuter. 

4.5.2 Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning ekonomi eller beteendevetenskap (SEB) 
33 elever från denna klass deltog i studien. Dessa elever läser majoriteten av sina kurser tillsammans och anses därför gå i 

samma klass. För dessa elever omfattade studien sex lektioner. Fyra undervisningstimmar på 80 minuter samt två 

provtillfällen på 50 minuter.  
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4.6 Relationen mellan övningskompendiet och provuppgifterna 
Proven består av fyra uppgifter. För eleven kommer två av uppgifterna vara på området som de tränat på med hjälp av 

lösningsförslag, medan två av uppgifterna är på området eleven tränat på med traditionell undervisning. En uppgift från 

vartdera området är gjord så att den går att lösa med imitativa och då framförallt algoritmiska resonemang. En elev kan 

alltså lösa en uppgift från vartdera området enbart med utantillkunskaper och utan behov av en djupare förståelse för de 

nödvändiga procedurerna och begreppen. En uppgift inom vartdera området är lite svårare och skiljer sig något från de 

övningsuppgifter eleverna förberett sig med inför proven, vilket innebär att eleven då kan vara i behov av att komplettera 

de lärda procedurerna med inslag av kreativa resonemang för att lyckas lösa dessa. Då tidigare studier visat att både 

imitativa och kreativa resonemang var förekommande på både lärarkonstruerade- och nationella- prov (se avsnitt 3.4) så 

har jag valt att konstruera mina prov så att de omfattar båda resonemangstyper. Vid klassificeringen av huruvida uppgiften 

kräver ett imitativt eller kreativt resonemang har jag utgått från Lithners ramverk för dessa resonemangstyper (Lithner, 

2008; Bergqvist & Lithner, 2005; Lithner, 2003). 

Det bör tilläggas att det finns en del svårigheter med att säga att en viss uppgift kräver ett kreativt resonemang. Alla 

uppgifter på mina prov, inklusive de lite svårare, kan anses som standarduppgifter. Att lösa standarduppgifter kan göras på 

ett rutinmässigt sätt förutsatt att eleverna har tränat på liknande uppgifter inför provet. Då de svårare uppgifterna skiljer 

sig något från de övningsuppgifter eleverna tränade på under lektionerna anser jag att eleverna i många fall har vart i 

behov av att utföra kreativa resonemang för att hitta en lösningsstrategi till uppgiften. Exempelvis har vi uppgift 3 på prov 1 

för SEB där eleverna ska beräkna sannolikheten i flera steg med tre möjliga utfall varje gång. I uppgiftshäftet och SDL- 

kompendiet som eleverna tränat med inför provet så fanns det några liknande uppgifter, men de hade endast två möjliga 

utfall i varje steg. Eleverna var därför i behov av att, på provuppgift 3, resonera sig fram till en ny lösningsstrategi utifrån de 

kunskaper som de erhållit vid lektionstillfället inför provet.  En mer erfaren elev kanske redan inför provet har insett hur 

hen ska hantera fler utfall. För denna elev var uppgift 3 då istället av rutinmässig karaktär vilket innebar att eleven inte 

behövde föra något kreativt resonemang för att lösa uppgiften. Jag kan därför, i många fall, inte veta om en elev har utfört 

ett imitativ eller ett kreativt resonemang. Trots detta har jag valt att dela in provpoängen i imitativa respektive kreativa för 

att se om det blir olika utfall med SDL- undervisning och traditionell undervisning. Uppgift 1 och 2 på proven gav imitativa 

poäng medan uppgift 3 och 4 på proven gav kreativa poäng. 

Är man skeptisk till denna uppdelning går det även bra att tolka uppdelningen i termer av ”enklare uppgifter som var lika 

det eleverna tränat på” (imitativa poäng) och ”svårare uppgifter något skilt från det eleverna tränat på” (kreativa poäng).  
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4.7 Rättning av proven  
Varje uppgift på provet kan ge 3 poäng. Totalt kan alltså eleven få 12 poäng på provet. 6 poäng inom området där eleven 

undervisats med SDL- metoden och 6 poäng inom området där eleven haft traditionell undervisning. Jag vill, enligt min 

frågeställning, bedöma elevens begreppsförmåga och procedurförmåga inom det bearbetade matematikområdet. Självklart 

vävs andra förmågor som problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga automatiskt in när 

eleven ska lösa uppgifter av den typ jag har valt. Jag har dock valt att specifikt se till elevens begreppsförmåga och 

procedurförmåga vid rättning av proven. Således kan en elev ges högsta möjliga poäng om det tydligt framgår att eleven 

har god förståelse för uppgiftens begrepp och procedur, även om eleven visar brister i exempelvis sin skriftliga 

kommunikation av sin lösning. Generellt tilldelades poäng enligt följande rättningsmall. 

1. Eleven tilldelas 1 poäng på uppgiften om hen visar grundläggande förståelse för uppgiftens begrepp och/eller 

procedurmetod. Till exempel om eleven har en korrekt påbörjad lösning. 

2. Eleven tilldelas 2 poäng på uppgiften om hen visar god förståelse för uppgiftens begrepp och dessutom i stor 

utsträckning har löst uppgiften. Även en uppgift som är korrekt löst kan ges 2 poäng om eleven visar osäkerhet i sitt 

utförande av proceduren. 

3. Eleven tilldelas 3 poäng på uppgiften om hen visar god förståelse för uppgiften begrepp och procedurer genom att lösa 

uppgiften på ett tillfredställande sätt. Det ska tydligt framgå att eleven hanterar begrepp och procedurer med säkerhet. 

Inslag av något enklare fel tillhörande kommunikationsförmåga eller problemlösningsförmåga får förekomma utan att 

poängavdrag görs. Vissa brister tillhörande resonemangsförmåga kan ge poängavdrag. 

Nedan följer ett exempel på hur jag resonerade när jag rättade en uppgift.  
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Eleven har förstått att funktionen har lodräta 

asymptoter då nämnaren blir 0. Han har 

markerat asymptoterna rätt och visar att han 

förstår detta begrepp.   

Eleven undersöker nödvändiga gränsvärden 

för att hitta vågräta asymptoter. Vidare visar 

eleven att f(x) går mot 0 och alltid kommer 

att vara negativ för stora positiva och 

negativa x- värden.   

Eleven gör bra val av guidpunkter som hjälper 

honom att skissa rätt. 

Eleven ges 3 av 3 möjliga poäng på uppgiften. 

Det framgår tydligt att eleven förstår 

begreppen och proceduren vid skissning av 

denna typ av funktioner. Det finns brister i 

elevens sätt att kommunicera sin lösning, 

men detta ger inget poängavdrag eftersom 

jag i första hand tittar på elevens begrepps- 

och procedur- förmåga. 

Miss kommunikationsförmåga. 

 lim
𝑥→∞

−2

(𝑥 − 1)(𝑥 + 1)
= 0− 

Miss kommunikationsförmåga. 

pga. nämnaren? 
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5 Resultat 

5.1 Elevernas totala provpoäng 
För att få en överblick över hur väl eleverna presterade på proven presenteras först en frekvenstabell över elevernas totala 

poängresultat. Totalt genomfördes 76 prov och varje elev har skrivit två separata prov bestående av fyra uppgifter var. 

Varje uppgift kunde maximalt ge tre poäng vilket innebar att den maximala poängen på ett prov var tolv poäng. 

 

Diagram 1: Elevernas prestation på samtliga 76 gjorda prov. 

Vi ser att det råder stor spridning i hur många poäng eleverna fick på proven vilket gav en högre osäkerhet i jämförelsen 

mellan den traditionella undervisningen och SDL- undervisningen, vi återkommer till detta. 

Klassernas ordinarie lärare menar att poängspridningen var normal, men att det totala poängresultatet var något lägre vid 

jämförelse med klassernas tidigare prov i kursen. Särskilt om man ser till hur stor andel av elever som fick låga poäng. Ett 

medelresultat som hamnar på 6,03 poäng på ett prov där maxpoäng är 12 poäng antyder dock på att svårighetsnivån på 

proven kan anses rimlig. 

5.2 Provpoäng uppdelad i traditionell undervisning och SDL- undervisning 
 Ytterligare uppdelning av elevernas resultat i tillhörande undervisningsgrupper (SDL- undervisning och traditionell 

undervisning) åskådliggör skillnader i poängfördelningen för de två undervisningsgrupperna.  
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Diagram 2: Elevernas poängfördelning av alla 76 gjorda prov uppdelad i traditionell undervisning och SDL-undervisning. 

Vi ser att det inte råder någon nämnvärd skillnad i hur poängen är fördelade i de två undervisningsgrupperna. Att inför 

proven ha traditionell matematikundervisning har i denna studie resulterat i ungefär samma poängfördelning som att ha 

SDL- undervisning inför proven. 

De fyra uppgifterna på respektive prov var uppdelade så att varje elev hade förberett sig genom att ha SDL- undervisning till 

två av uppgifterna samt traditionell undervisning till de övriga två uppgifterna. Maxpoängen en elev kunde få på ett prov 

tillhörande en viss undervisningsform var således sex poäng. Nu undrar du kanske hur det är möjligt att det i diagram 1 var 

3 elever som fick maxpoäng på proven medan det i diagram 2 ser ut som att 13 elever har fått maxpoäng? Detta är fullt 

möjligt eftersom en elev som klarat 6 poäng på uppgifterna tillhörande SDL- undervisning kanske fick 4 poäng på 

uppgifterna tillhörande traditionell undervisning vilket innebär att den eleven hamnar i stapeln för de som fått totalt 10 

poäng på provet. 

5.2.1 Jämförelse av poängmedelvärden för SDL- undervisning och traditionell undervisning 
Nu till den viktigaste jämförelsen i rapporten, nämligen medelvärdena för de två undervisningsgrupperna. Då vi hade stor 

spridning i elevernas poängresultat resulterar det i att vi får ett stort värde på standardavvikelsen. Detta i kombination med 
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ett relativt lågt antal deltagande elever innebär ett brett konfidensintervall. Det skulle med andra ord krävas en stor skillnad 

i medelvärdena mellan undervisningsgrupperna för att få ett statistiskt signifikant resultat som säkerställer att någon 

undervisningsmetod gav upphov till ett bättre poängresultat. 

Vi ser i diagram 3 att det inte råder någon statisk signifikant skillnad mellan poängresultatet för de två 

undervisningsmetoderna. SDL- undervisning och traditionell undervisning gav upphov till likvärdiga poängresultat på 

proven. 

 Tabell 3: Sammanställda provresultatet för alla klasser på prov 1 och 2.  

 Antal elever Medelvärde Standardavvikelse Konfidensintervall med en 
konfidensnivå på 95 % 

SDL 76 3,07 
 

1,024 
 

0,24 

Traditionell undervisning 76 2,92 
 

0,98 
 

0,22 

 

 

Diagram 3: Elevernas medelpoäng på samtliga 76 prov uppdelad i SDL-undervisning och traditionell undervisning.  

Jag har valt att använda en konfidensnivå på 95 %. Det vill säga att om samma undersökning hade genomförts igen, med 

samma förutsättningar, så hade resultaten hamnat inom konfidensintervallet 95 % av gångerna. 
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5.2.2 Jämförelse av poängmedelvärden klassvis 
Vid den klassvisa jämförelsen mellan undervisningsgrupperna är elevantalet lägre vilket innebär ett betydligt större 

konfidensintervall. Jag har därför valt att ta bort konfidensintervallet vid redovisning av resultatet klassvis. 

 

Tabell 4: Medelpoäng för natur och teknik på båda prov.  
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Tabell 6: Medelvärde för NT på prov 1, skissning av grafer och absolutbelopp. 

 

Tabell 7: Medelvärde för NT på prov 2, inre derivata och produktregeln. 

Tabell 8: Medelvärde för SEB på prov 1, sannolikhet och pythagoras sats. Tabell 9: Medelvärde för SEB på prov 2, volymberäkningar och grafer. 
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5.2.3 Kognitiv ansträngning 
Eleverna graderade hur kognitivt ansträngande uppgiftshäftena under lektionerna var. Graderingen var från 1 (Inte alls 

ansträngande) till 9 (mycket ansträngande) 

Tabell 10: Elevernas gradering av hur ansträngande uppgiftshäftena var att arbeta med. 

 

Eleverna ansåg att det var något mindre ansträngande att arbeta med lösningsförslag enligt SDL- metoden jämfört med att 

räkna samma uppgifter utan lösningsförslag. 

  

 Antal övningshäften 
(Totalt 8 unika) 

Medelvärde kognitiv 
ansträngning 

Standardavvikelse Konfidensintervall med en 
konfidensnivå på 95 % 

SDL- kompendium 81 4,33 1,87 0,40 

Uppgiftshäfte utan 
lösningsförslag 

82 5,27 1,77 0,38 
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5.2.4 Poängfördelning för de enkla respektive svåra provuppgifterna 
 

Varje prov hade för eleverna två enklare 

uppgifter som var mycket lika 

uppgifterna som eleverna tränat på inför 

proven. Det var därför möjligt för 

eleverna att lösa dessa uppgifter med 

imitativa resonemang. De övriga två 

uppgifterna på proven var något svårare, 

men framförallt så skilje sig dessa 

uppgifter något från de uppgifter 

eleverna tränat på inför proven. 

Vi ser i figur 17 att eleverna har presterat 

ett högre poängsnitt på de enklare 

uppgifterna jämfört med de svåra, vilket 

givetvis är rimligt. Vid jämförelsen 

mellan de elever som haft SDL- 

undervisning eller traditionell 

undervisning ser vi återigen att det inte 

blev någon statistiskt signifikant skillnad 

mellan grupperna. 
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Diagram 4: Provpoängen uppdelade i provens enklare uppgifter (uppgift 1 och 2) och provens 
svårare uppgifter (uppgift 3 och 4). Provuppgifterna 1 och 2 gick att lösa med imitativa 
resonemang medan eleverna kan ha behövt använda kreativa resonemang på uppgift 3 och 4.  
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5.3 Övriga resultat 

5.3.1 Tidsåtgång: Problemuppgifter med och utan lösningsförslag 
Under lektionerna märke jag att eleverna som hade tillgång till lösningsförslag han med att göra fler uppgifter än de elever 

som inte hade tillgång till lösningsförslag. Detta trots att eleverna med lösningsförslag skulle sitta i par och diskutera 

lösningarna med varandra. Detta var endast en observation och ingen tidmätning har gjorts för att framlägga bevis för 

denna iakttagelse. Det framgick dock tydlig, och genomgående för alla grupper och bearbetade matematikområden, att 

eleverna hann göra fler uppgifter med SDL- metoden än när de löste uppgifter på traditionellt vis. Uppskattningsvis 25 % av 

eleverna hann studera och diskutera alla uppgifter i uppgiftshäftet innan lektionen var slut. För de elever som räknade på 

traditionellt vis var det uppskattningsvis 10 % av eleverna som hann klart med alla uppgifter i uppgiftspappret. Av de elever 

som inte hann räkna alla uppgifter så var det tydligt att paren med lösningsförslag oftast hade kommit längre än de elever 

som inte hade tillgång till lösningsförslag. 

5.3.2 Lärarnas syn på lösningsförslag 
De sex lärare jag samtalade med om lösningsförslag under min tid på skolan hade överlag en positiv inställning till att 

använda lösningsförslag i matematikundervisning. Några av de fördelar som lyftes fram var att eleverna har nytta av att se 

hur uppgifter ska lösas och redovisas på ”rätt sätt”. Många elever slarvar med hur de redovisar sina lösningar och det var 

framförallt här lärarna menade att lösningsförslag kan vara till hjälp. Lärarna framhävde dock vikten av att eleverna själva 

försöker lösa uppgifter innan de använder lösningsförslagen. 

Den kritik som framfördes var framförallt att vissa elever kan använda lösningsförslag på fel sätt och endast försöka 

memorera hur uppgifter ska lösas utan att egentligen förstå vad de gör.  

Vid frågan om när de själva uppmuntrar sina elever till att studera lösningsförslag så svarade nästan alla att de 

uppmuntrade eleverna till att använda lösningarna till gamla nationella prov som hjälp till att plugga inför deras egna 

nationella prov. Lärarna ansåg alltså att lösningsförslag fungerade bäst som ett sätt att repetera kursinnehållet på. Detta är 

rätt intressant eftersom tidigare studier visar på att lösningsförslag har bäst effekt tidigt i träningen och att effekten sedan 

avtar ju mer eleverna lär sig (Ayres, Chandler, & Sweller, 2003). 

Det känns dock rimligt att använda lösningsförslag som hjälp till att repetera inför ett nationellt prov då det är mycket 

innehåll som ska repeteras och elever hinner göra fler uppgifter på kortare tid när de har hjälp av lösningsförslag. 
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6 Slutsatser 
1. För gymnasieelever på studieförberedande program kunde ingen större skillnad urskiljas i utvecklingen av 

begrepps- och procedur- förmåga vid användandet av SDL- metoden, jämfört med traditionell undervisning. 
2. Det framgick tydligt att elever med tillgång till lösningsförslag arbetade snabbare och hann med att göra fler 

uppgifter än de elever som inte hade lösningsförslag. 
3. Eleverna upplevde att det var något mindre mentalt ansträngande att studera och diskutera lösningsförslag än det 

var att lösa problem utan tillgång till lösningsförslag. 
4. Majoriteten av gymnasielärare verkar vara positivt inställda till användning av lösningförslag i undervisningen på 

gymnasiet. Den kritik lärare framförde var att det finns en risk att lösningsförslag kan uppmuntra till ett ytligt 
lärande då vissa elever endast memorera hur man gör. 
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7 Analys och diskussion 
Totalt har åtta olika matematikområden behandlas i denna studie. En poängsammanställning från alla dessa områden visar 

på att vi inte kan se någon statistisk signifikant skillnad mellan de två använda undervisningsmetoderna vad gäller elevernas 

totala resultat på proven. Däremot blev det poängskillnader mellan de båda grupperna för vissa matematikområden. Till 

exempel visar resultatet från NT prov 1 att SDL-undervisning gett ett högre poängsnitt medan NT prov 2 visar på motsatsen. 

Är denna skillnad enbart ett resultat av slumpen eller finns det andra faktorer som kan ligga bakom? För att göra analysen 

mer överskådlig har jag valt att först analysera det sammanställda resultatet som indikerar att SDL- undervisning och 

traditionell undervisning resulterade i att eleverna presterade någorlunda likvärdigt på de skriftliga proven. Därefter 

analyserar jag de matematikområden som gav olika resultat och försöker kartlägga orsaker till detta. 

7.1 Poängsammanställningen av alla behandlade matematikområden 
Sett över alla fyra prov så blev det ingen märkbar poängskillnad för eleverna med de två undervisningsmetoderna. Detta 

trots det att eleverna ansåg att det var mindre ansträngande att arbeta med lösningsförslagen. Det går att spekulera 

mycket i varför det blev detta utfall och det är troligtvis många faktorer som spelar in. Nedan går jag igenom några av de 

faktorer som jag anser har stört inverkan på resultatet. 

Lösningsförslagen som användes i denna studie är konstruerade att vägleda eleverna in i tankeprocesser som är 

gynnsamma för lärande. Kvaliteten på dessa lösningsförslag är givetvis avgörande för hur väl eleverna lär sig med dem. 

Många av de tidigare studierna om lösningsförslag visar på att elever som haft tillgång till lösningsförslag presterade bättre 

än elever som inte haft tillgång till lösningsförslag. Eftersom jag i denna studie inte fick ett sådant resultat är det rimligt att 

fråga sig om lösningsförslagen som användes i denna studie inte håller samma kvalitet som de lösningsförslag som 

användes i andra studier. Jag anser dock att lösningsförslagen som användes i denna studie håller hög kvalitet och eleverna 

arbetade aktivt med dem under lektionerna. Även om lösningsförslagen skulle finslipas till perfektion tror jag inte att det 

hade påverkat resultatet nämnvärt. Hur kan jag påstå att lösningsförslagen som användes i SDL- undervisningen var lyckade 

när det inte resulterade i att eleverna presterade bättre jämfört med traditionell undervisning? Jo, därför att min studie 

skiljer sig från tidigare studier på en viktig punkt. I de tidigare studierna arbetade eleverna självständigt med uppgifter och 

lösningsförslag. I min studie har eleverna haft undervisning med möjlighet till att få hjälp av lärare. De elever som inte haft 

tillgång till lösningsförslag har således ändå fått vägledning och hjälp. Då vi även var två lärare under lektionerna har vi haft 

tid till att ge eleverna den vägledning och hjälp de behöver. Det jag påstår är alltså att lärarledd undervisning med en aktiv 

och duktig lärare kan kompensera för den positiva effekt som lösningsförslag har. Detta eftersom den vägledning deras 
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ordinarie lärare gav de elever som fastnat på räkneuppgifterna kan likställas med den vägledning lösningsförslagen gav de 

elever som arbetade med SDL-kompendierna. 

Renkl (1997) menar att elever som arbetar med lösningsförslag ofta är i behov av ytterligare vägledning och jag upplevde 

att det var så även i min studie. De elever som arbetade med lösningsförslag ställde frågor och var ofta i behov av att få 

olika steg i lösningen förklarat för sig utöver den hjälp lösningsförslagen gav. Att som lärare kunna svara på elevens frågor 

och i direkt anknytning till att ett problem uppstår för en elev kunna vägleda eleven in i rätt tankegångar är mycket givande 

för eleven. Eftersom jag och deras ordinarie lärare själva tagit fram uppgifterna som eleverna arbetade med var vi väl 

förberedde på hur vi skulle kunna hjälpa eleverna vid olika situationer. Min uppfattning är därför att den lärarledda hjälpen 

hade störst positiv inverkan på elevernas lärande och eftersom båda undervisningsgrupperna fick hjälp av lärare var detta 

den största orsaken till att resultatet blev likvärdigt mellan elevgrupperna. 

Om elevgrupperna hade fått arbeta helt utan hjälp från lärare är det möjligt att lösningsförslagen hade haft en märkbar 

positiv effekt eftersom det då vore den ända vägledning eleverna hade fått. 
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7.2 Olika resultat för olika matematikområden 
Om vi jämför resultatet för de olika proven så ser vi att poängskillnaden mellan SDL- gruppen och traditionella 

undervisningsgruppen varierar beroende på vilket matematikområde eleverna hade. Beror denna variation enbart på 

slumpen eller kan det finnas andra förklaringar? För natur- och teknik-klassen var det endast 9 respektive 10 elever som 

deltog på prov 1 och 2. Med det låga elevdeltagandet är det stor chans att slumpen kan vara den avgörande faktorn till den 

lilla poängskillnaden som råder mellan grupperna vid prov 1 och prov 2. Därför kommer ingen grundligare analys av denna 

skillnad för natur och teknik att göras. 

För den samhällsvetenskapliga klassen framgår det av resultatet i tabell 8 att SDL- metoden var något fördelaktig på prov 1 

medan tabell 9 visar att prov 2 gav ett likvärdigt resultat för de båda undervisningsmetoderna. Här var det 29 respektive 28 

elever som deltog på proven vilket innebär att det är något större sannolikhet att skillnaden inte enbart beror på slumpen 

utan att det är andra faktorer som spelar in. Enligt mig känns det rimligt att olika undervisningsmetoder kan vara olika bra 

att använda beroende på matematikområde. Om vi utgår från att detta påstående stämmer så borde även SDL-

undervisning och traditionell undervisning vara olika effektivt för olika matematikinnehåll. Jag har därför undersökt det 

utbildningsmaterial som användes inför prov 1 och prov 2 och har funnit en skillnad som kan vara avgörande för den 

skillnad vi ser mellan grupperna i resultatet. Vid prov 2 behövde eleverna plocka ut rätt formel från formelsamlingen som 

de sedan skulle använda till att lösa geometriproblemen. De elever som har haft traditionell undervisning inför prov 2 fick 

på samtliga 6 uppgifter i uppgiftshäftet träna på att hämta ut rätt formel ur formelsamlingen. De elever som har haft SDL- 

undervisning fick formlerna givna i sina lösningar och behövde därför inte använda formelsamlingen. Under provet behövde 

eleverna använda formelsamlingen på två av uppgifterna. De elever som tränat på att använda formelsamlingen under 

lektionen (traditionell undervisning) kan därför ha haft en fördel vilket resulterade i ett förhållandevis bättre resultat på 

prov 2 än på prov 1, jämfört med SDL- gruppen. Det är svårt att säga om detta resonemang verkligen stämmer, men det är 

viktigt att förstå att små faktorer som detta kan ha en inverkan på resultatet.   
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8 Felkällor 
I slutet av maj var SEB i behov av att förbereda sig inför nationella provet. Detta medförde att jag var tvungen att 

tidigarelägga prov 2 som därför gjordes dagen efter en förberedande lektion. Då de övriga tre proven i denna studie gjordes 

cirka en vecka efter lektionstillfällen är detta en felkälla av flera anledningar. Å ena sidan kan eleverna ha haft lättare att 

minnas lösningarna till de provuppgifter som var lika uppgifterna i utbildningsmaterial då det bara var en natt mellan 

lektionen och provet. Å andra sidan hade eleverna mindre tid till att förbereda sig till provet hemma vilket kan vara en 

orsak till att medelpoängen för både eleverna som hade SDL-undervisning och traditionell undervisning var lägre på prov 2. 

Jag nämnde i analysen att den hjälp eleverna fick från läraren under lektionen har stor inverkan på hur väl eleverna lärde 

sig. Lärarens uppgift på lektionerna var att vägledde eleverna mot aktiviteter kopplat till GCL. Då jag hjälpte eleverna som 

hade SDL-undervisning och deras ordinarie lärare hjälpte de elever som hade traditionell undervisning är vår 

yrkesskicklighet en faktor som påverkar hur väl eleverna lärde sig. Om någon av oss var bättre på att vägleda eleverna mot 

aktiviteter kopplat till GCL så är detta en felkälla. 

En annan faktor att ta hänsyn till i sammanhanget är att proven gjordes en vecka efter lektionstillfällena. Eleverna har 

därför haft möjlighet till att studera hemma på egen hand inför proven vilket naturligtvis har påverkat deras resultat. Med 

76 elever som representerar SDL- undervisning respektive traditionell undervisning var mitt antagande från början att den 

tid eleverna förberett sig hemma inför proven borde vara ungefär lika i de båda grupperna. Således är den poängökning 

som hemstudierna bidrar med lika stor i båda undervisningsgrupper vilket innebär att den faktorn inte påverkar 

poängskillnaden för de två undervisningsgrupperna. 

Att studera lösningsförslag är i många fall mindre kognitivt ansträngande än att lösa uppgifter utan lösningsförslag. När 

eleven läser igenom ett lösningsförslag utan att fastna kan eleven få en känsla av att hen har lärt sig innehållet (Renkl, 

1999). Kan det vara så att om de elever som undervisats med SDL-metoden i större utsträckning tror sig ha lärt sig 

innehållet och därför spenderar mindre tid till att studera hemma? Det hade vart bra om eleverna på provet hade fått 

uppskatta hur många timmar de studerat hemma inför provet. Då hade det framgått om eleverna som haft SDL-

undervisning eller traditionell undervisning spenderat olika många timmar hemma till att öva inför provet. Dessvärre 

gjordes inte detta i min studie och om det skulle vara så att elevgrupperna hade studerat olika många timmar hemma så är 

detta en felkälla. 

En annan felkälla är att eleverna introduceras för en ny undervisningsmetod som de inte var vana vid. Det kan vara så att 

det tar några lektioner innan eleverna känner sig bekväma med en ny undervisningsmetod. 
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När jag diskuterar mina resultat med studiekamrater och kollegor är ett återkommande argument från deras sida att 

resultatet kan påverkas av att elevgrupperna är olika bra på matematik redan innan undersökningen påbörjades. Jag vill 

återigen tydliggöra att denna faktor var en av de första jag valde att ta hänsyn till. Det finns ingen nivåskillnad mellan 

elevgrupperna då alla elever representerar både SDL-undervisning och traditionell undervisning på samtliga prov. Denna 

faktor kan vi alltså bortse ifrån. 
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9 Fortsatta studier 
Om jag hade fått göra om studien är det en rad saker som jag skulle ändra på. För det första skulle jag avgränsa min studie 

ytterligare. Det hade exempelvis vart önskvärt att avgränsa sig till ett matematikområde och sedan istället ha samma 

utbildningsmaterial och prov för flera klasser som går samma gymnasieinriktning. Till exempel om jag hade haft SDL-

undervisning för naturklasser på flera skolor inom matematikområdet derivator. 

Även om SDL-undervisning inte visade sig ge bättre resultat än traditionell undervisning, sett till elevernas utveckling av 

begreppsförmåga och procedurförmåga, så är det möjligt att SDL-undervisning kan ha andra positiva effekter som inte syns 

i min studie. Det vore till exempel intressant att undersöka är om elever som har svårigheter i att skriftligt kommunicera 

sina lösningar kan förbättra detta genom att ha SDL-undervisning. De lärare som arbetade på skolan lyfte fram just detta 

som en trolig positiv effekt av att använda lösningsförslag. 

Många elever idag använder sig av lösningsförslag när de studerar på egen hand. Detta vet vi då tusentals elever använder 

Mathleaks applikation varje månad. Det vore intressant att göra en statisk undersökning bland svenska gymnasieelever 

över hur många som använder sig av lösningsförslag. Om det skulle vara så att en stor andel av svenska gymnasielever idag 

använder sig av lösningsförslag på olika sätt när de lär sig matematik, så anser jag att matematikdidaktisk forskning borde 

lägga ett större fokus på att kartlägga hur lösningsförslag påverkar lärandet. Både så att de lösningsförslag som används av 

eleverna kan förbättras, men också för att ge riktlinjer till matematiklärare om huruvida användandet av lösningsförslag ska 

uppmuntras eller inte. 
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10 Bilagor 
Det är fullt tillåtet att ladda ner och använda allt material som användes i denna studie. Du hittar allt utbildningsmaterial 

och alla provuppgifter i PDF format på följande länk: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B4hzCPFNFbnIUHhNa1plMmltOE0/0B4hzCPFNFbnIfmhMTW1XMmVzLVRBdnJ

LZC1hZDVfTS1qSWNDMFFjcWYtaC15X0hDNWF1REU/0B4hzCPFNFbnIfjdZX1o3RGNub2xfckFxbXFZcDN5QmxDa

1FJOFI2TWEwUkJqZThLamJxRkU 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4hzCPFNFbnIUHhNa1plMmltOE0/0B4hzCPFNFbnIfmhMTW1XMmVzLVRBdnJLZC1hZDVfTS1qSWNDMFFjcWYtaC15X0hDNWF1REU/0B4hzCPFNFbnIfjdZX1o3RGNub2xfckFxbXFZcDN5QmxDa1FJOFI2TWEwUkJqZThLamJxRkU
https://drive.google.com/drive/folders/0B4hzCPFNFbnIUHhNa1plMmltOE0/0B4hzCPFNFbnIfmhMTW1XMmVzLVRBdnJLZC1hZDVfTS1qSWNDMFFjcWYtaC15X0hDNWF1REU/0B4hzCPFNFbnIfjdZX1o3RGNub2xfckFxbXFZcDN5QmxDa1FJOFI2TWEwUkJqZThLamJxRkU
https://drive.google.com/drive/folders/0B4hzCPFNFbnIUHhNa1plMmltOE0/0B4hzCPFNFbnIfmhMTW1XMmVzLVRBdnJLZC1hZDVfTS1qSWNDMFFjcWYtaC15X0hDNWF1REU/0B4hzCPFNFbnIfjdZX1o3RGNub2xfckFxbXFZcDN5QmxDa1FJOFI2TWEwUkJqZThLamJxRkU
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