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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att undersöka om det finns någon skillnad i hur läraren undervisar i 

Matematik A på gymnasieskolans studieförberedande och yrkesförberedande program. En av 

frågeställningarna är att undersöka vilka skillnader som finns i det innehåll lärarna skriver på 

tavlan. Metoden för att undersöka detta är en kvantitativ observationsstudie som görs i 

klassrummet under lektionstid. I undersökningen gjordes åtta observationer av fyra lärare, två 

lektionstillfällen per lärare. Några av resultaten är att lektionerna på de yrkesförberedande 

programmen inte startar och slutar på utsatt tid medan lektionerna på de studieförberedande 

programmen gör det. Där börjar till och med många lektioner före och slutar efter utsatt tid. 

Lärare ägnar nästan tre gånger så lång tid till genomgångar på de studieförberedande 

programmen och under genomgångarna används matematiska termer frekventare än vad det 

görs på de yrkesföreberedande programmen. Av det innehåll som läraren skriver på tavlan så 

är tecken och siffror vanligare på de studieförberedande programmen medan ord förekommer 

i högre utsträckning på de yrkesförberedande programmen. Resultatet pekar på att det finns 

stora skillnader i hur undervisningen bedrivs mellan inriktningarna. Våra slutsatser är att 

läraren anpassar sin undervisning beroende på vilket program läraren undervisar. 

 

Nyckelord: kommunikation, lärarledda aktiviteter, förväntningar 
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Inledning 
 

Under de praktikperioder vi har gjort i matematik har vi observerat stora skillnader i lärarnas 

undervisning på olika program. Eleverna på de yrkesförberedande programmen upplever vi 

har haft låg studiemotivation och viljan att lära har varit liten. Kunskapstörsten har varit en 

helt annan på de studieförberedande programmen och i synnerhet på det naturvetenskapliga 

programmet. Där har eleverna varit engagerade i matematiken och viljan att lära sig nya saker 

har varit stor. Ett resultat Nyström (2004) kommer fram till i sin avhandling ”Rätt mätt på 

prov” är att lärare upplever små variationer i hur de undervisar hög- respektive lågpresterande 

elever, det finner vi intressant då vår uppfattning är annorlunda. Som lärare tycker vi det 

känns som om man ställs inför två olika utmaningar när man ska undervisa på respektive 

program, förväntningarna på eleverna är olika. Vi tror att den förväntning läraren har på 

klassen påverkar hur lektionen bedrivs. Det är något som vi finner intressant och därför vill vi 

göra en studie av om vi kan se någon skillnad i lärarnas undervisning. Då detta examensarbete 

inte är tillräckligt stort för en djupare studie har vi valt att undersöka det nyss nämnda ur ett 

kvantitativt avseende för att mäta olika skillnader under lektionstid. Sjöberg (2006) skriver i 

sin avhandling att eleverna går miste om lektionstid, eftersom lektionen ofta startar efter utsatt 

schematid och slutar i förtid på grund av läraren. Vi vill undersöka om det är så och om det är 

någon skillnad mellan programmen. Vi vill också jämföra om det är någon skillnad på 

genomgångarna på de olika programmen och om innehållet i genomgångarna ser olika ut. 
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Syfte 

 

Syftet med denna studie är att kvantitativt jämföra undervisningen mellan yrkesförberedande 

och studieförberedande program i matematik A på gymnasiet med avseende på de lärarledda 

aktiviteterna.  

 

Frågeställningar 

 

 Hur skiljer sig lärarens verbala kommunikation med eleverna med avseende på 

tidslängd och antal matematiska termer? 

 Vilka skillnader finns i det innehåll som läraren skriver på tavlan?  

 Hur utnyttjas den schemalagda tiden till lektionerna bland lärarna från de olika 

programmen? 

 Vilka skillnader finns i den tid som läraren hjälper enskilda elever från olika program? 

 

Samtliga frågeställningar är ur ett kvantitativt perspektiv.
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Bakgrund 

Gymnasieskolan och Matematik A 

Gymnasieskolan i Sverige är en frivillig skolform som alla elever kan gå kostnadsfritt efter 

avslutad grundskoleutbildning. Till gymnasiet väljer man ett program som antingen är 

studieförberedande för högskolestudier eller yrkesförberedande. Om vi utgår från de sjutton 

nationella programmen så är fyra studieförberedande och tretton är yrkesförberedande. På 

många gymnasieskolor finns idag profilerade utbildningar, till exempel det naturvetenskapliga 

programmet med innebandyinriktning. De profilerade utbildningarna kan vara 

studieförberedande eller yrkesförberedande. Samtliga studieförberedande program läser minst 

till och med B-kursen i matematik, medan alla yrkesprogram läser endast Matematik A. På 

vissa program kan eleverna välja att läsa mer matematik om de vill (Skolverket, 2009c). 

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf-94) står det bland annat:  

”Undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov” 

(Utbildningsdepartementet, 1994)  

”Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla.”  

(Utbildningsdepartementet, 1994)  

Det är skolans ansvar att varje elev; ”kan formulera, analysera och lösa matematiska problem 

av betydelse av yrkes och vardagsliv.” (Utbildningsdepartementet, 1994)  

Alla elever som läser kursen Matematik A på gymnasiet har samma kursplan och 

betygskriterier oavsett vilket program eleven läser. Eleverna skriver även samma nationella 

prov. Men det som står i läroplanen (se ovan) betyder att läraren ska anpassa den matematik 

som lärs ut till eleverna beroende på vilket program de läser. Detta betyder att 

matematikundervisningen inte skall vara lika mellan elever eller mellan de studieförberedande 

programmen och de yrkesförberedande.  

Eleverna på studieförberedande program har ofta inte samma lärobok som elever på de 

yrkesinriktade programmen trots att de läser samma kurs, detta kan bero på att läraren vill 

förbereda eleverna redan under Matematik A för deras vidare studier. Många elever på de 

studieförberedande programmen ska läsa upp till Matematik D och E. Antalet timmar 
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matematikundervisning per vecka varierar också mellan de studieförberedande och 

yrkesförberedande inriktningarna. De studieförberedande klasserna läser matematik A på 

betydligt kortare tid, ofta på en termin. Totalt skall det bli lika många timmar för alla program 

eftersom kursen är på 100 poäng på alla skolor. Generellt kan man säga att de 

studieförberedande eleverna läser Matematik A på en termin medan eleverna på de 

yrkesförberedande programmen ofta läser Matematik A på två eller tre terminer. 

Eleverna söker in till gymnasiet på sina betyg från årskurs 9 och på det naturvetenskapliga 

programmet var intagningsbetyget 2007/08 i genomsnitt 266,5 poäng. Detta var det högsta 

snittet av samtliga program. De studieförberedande programmen var de fyra program som 

hade den genomsnittligt högsta intagningspoängen. Andel elever som fick IG (icke godkänt) i 

Matematik A 2007/08 på det naturvetenskapliga programmet var 0 %. På de 

yrkesförberedande programmen var förekomsten av IG mer frekvent, på vissa 

yrkesförberedande program över 10 % (Skolverket, 2009b). Andelen MVG (mycket väl 

godkänd) var 54,6 % på det naturvetenskapliga programmet, bland de yrkesförberedande 

programmen finns det ingen som hade mer än 15 % MVG.  Eleverna på studieförberedande 

program presterar alltså bättre i Matematik A än vad elever på yrkesförberedande program 

gör. 

Tabell 1. Betygsstatistik på riksnivå från läsåret 2007/2008 (Skolverket, 2009b) 
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Skolverket har utformat programmål för alla de nationella gymnasieprogrammen. I dessa står 

det vad syftet med programmet är och vilken karaktär programmet ska ha. Under det 

naturvetenskapliga programmet står det ”har fördjupade kunskaper inom naturvetenskap och 

matematik”. Även under Samhällsprogrammet och Teknikprogrammet nämns matematik som 

en kunskap eleverna ska behärska. (Skolverket, 2009d)   

Av den undervisning vi observerat under praktikperioder samt den undervisning vi har haft på 

universitet har vi bara sett en och samma sak, katederundervisning med egen räkning i 

lärobok. Den erfarenheten delar vi med många andra lärarstudenter som också varit på många 

läroboksbundna lektioner. Denna uppfattning om undervisningen bekräftas i Skolverkets 

rapport Lusten att lära (2003) där man funnit att den dominerande undervisningen på svenska 

skolor är lärobokstyrd. 

Ramfaktorer 

Det finns en hel del faktorer som kan spela roll för hur en lektion kan se ut. Dessa faktorer 

kallar Lindström och Pennlert (2003) för ramfaktorer. Till exempel lärarens engagemang och 

kompetens, både den didaktiska kompetensen samt ämneskompetensen spelar roll för hur 

lektionen kommer att utforma sig.  

Andra mer materiella ramfaktorer som styr är enligt Lindström och Pennlert (2003) bl.a.  

 Lektionens tid 

 Storlek på gruppen 

 Lokalernas utformning 

 Ekonomi  

Föreställningar hos lärare och elever 

Ireson och Hallam (2005) har i en rapport funnit att elever som arbetar i en grupp med högt 

tempo lär sig mycket och det beroende på att läraren har höga förväntningar på dem. När en 

lärare inte har samma förväntningar på en grupp och arbetar i ett lågt tempo tycker många 

elever att arbetet är för enkelt. Läraren lägger mer energi på att rätta till elevers uppförande i 

en lågpresterande grupp och det leder till mindre tid för undervisning. Auwarter
 
och 

Aruguetes (2008) forskning visar att lärare som undervisar elever som lågpresterar på 

lektionerna tenderar att ge sämre undervisning. Därmed minskar även elevernas prestationer.  
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Elever i högpresterande klasser känner mer stöd och får mer uppmärksamhet av läraren än 

elever i en lågpresterande klass. Det är just det här som är viktigt för hur mycket eleverna lär 

sig (Ireson & Hallam, 2005). Ball (1981) har funnit att de högpresterande eleverna ses som 

bland annat smarta av läraren och att de jobbar hårt medan lågpresterande elever ses som 

bland annat lata och att de missköter sig. Uljens (1997) har en liknande uppfattning: ”Den 

som har föreställningen att eleverna undviker arbete, fuskar under proven och överlag har en 

negativ inställning till lärare och skola, kommer sannolikt i enlighet med dem projicera fram 

struktur under undervisningens gång där eleverna verkligen ”lever upp” till lärarens 

förväntningar. En förväntning kan förvandla hela klassen” (Uljens, 1997, s.39) 

Nyström (2004) å andra sidan kommer i sin avhandling fram till att lärare upplever små 

variationer i hur de undervisar hög- respektive lågpresterande elever. Han menar också att 

lågpresterande elever tillsammans med andra lågpresterande elever leder till sämre inlärning. 

Genom att blanda lågpresterande elever med högpresterande lär sig alla bättre.  

Dessa författares resultat stödjer vad vi själva tror om undervisningssituationer. Vi tror att vi 

kommer att hitta skillnad i hur undervisningen bedrivs. 
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Metod 

Vi har valt att göra en observationsstudie då vi fann det lämpligast för undersökningen. 

Eftersom våra frågeställningar är av kvantitativ karaktär fann vi det lämpligast att göra 

observationer där vi befann oss på plats i klassrummet. I en intervjustudie skulle det bli svårt 

för lärare att ge de exakta svar vi är ute efter. Till exempel skulle det bli svårt för lärare att 

efter lektionen ge svar på hur många matematiska termer de säger under en genomgång i 

helklass. I vårt fall skulle en enkätundersökning ge samma problematik som en intervjustudie 

skulle göra. Därför anser vi att observation uppfyller syftet med studien bäst. För att göra en 

sådan här undersökning tillförlitlig krävs det att läraren inte är medveten om vad vi 

undersöker och därför vill vi att lärarna ska veta så lite som möjligt av vad det är vi 

undersöker och därför fann vi det lämpligast att sitta med i klassrummet och göra dessa 

observationer. Vid en intervjustudie hade läraren antagligen kommit på efter ett tag vad det är 

vi undersöker och då hade inte resultatet blivit lika tillförlitligt. Vi har även valt att göra en 

kvantitativ studie eftersom vi vill mäta dessa skillnader hur undervisningen bedrivs mellan 

studie- och yrkesinriktade program för att kunna se om den verkligen finns i den utsträckning 

som vi tror. För att lära oss mer om hur observationer kan genomföras har vi utgått från 

böckerna Examensarbete för lärarutbildningen, (Johansson & Svedner 2001), Observera mera 

(Reich & Wesén, 1986) och Upptäck vardagen! (Ekholm & Hedin, 1995)   

Urval 

Urvalet har skett genom att vi skickat förfrågningar eller ringt till lärare i en norrländsk 

kommun som undervisar på yrkes- samt studieförberedande program i Matematik A. Först var 

vår tanke att vi ville ha lärare som undervisar på både yrkes och studieförberedande program, 

men det visade sig att det knappt fanns några sådana lärare och de som fanns var inte 

intresserade av att vara med i undersökningen. Vi kollade runt på lärarnas schema och hittade 

en hel del lärare som vi ringde eller skickade e-post till.  Det var fyra lärare som bjöd in oss 

till att observera deras lektioner. Vi ville ha med minst två lärare från varje inriktning 

eftersom det annars hade varit svårt att dra någon slutsats överhuvudtaget av vårt insamlade 

material. Vi hade samma tanke när det gällde antalet lektioner vi skulle observera med varje 

lärare och därför observerade vi två lektioner per lärare. Hade vi bara observerat en enda 

lektion finns risken att den lektionen kan bli en väldigt konstig lektion som inte är normal för 

denna lärare. Denna risk försökte vi minska ner med att i alla fall observera två lektioner med 
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samma lärare. Alla lärare kan ha en dålig dag och även andra saker kan spela roll som gör att 

lektionen inte blir som den brukar. Samtliga lärare vi kontaktat är utbildade matematiklärare 

och representativa för vår undersökning. Lärarna kommer från två olika skolor inom samma 

kommun. Vi har besökt lektioner där vi tror att ramfaktorerna (se bakgrund) är liknande och 

självklart gäller detta de mer materiella faktorerna. Elevers attityder eller lärarens 

engagemang är svårare att förutse på förhand så det har vi inte kunnat ta hänsyn till.    

Urvalskriterier: 

 Observationerna ska ske i Matematik A på både yrkes- och studieinriktade program. 

 Totalt lika lång tid skall observeras på båda inriktningarna, om möjligt bör även 

lektionerna vara lika långa.  

 Läraren skall vara utbildad matematiklärare. 

 Eleverna ska inte ha prov under lektionen. 

 Lektionens längd får inte vara kortare än 40 minuter och inte längre än 80 minuter. 

Observation 

För att observera dessa lektioner har vi använt oss av strukturerade observationer enligt 

Ekholm och Hedin (1995), där man har ett antal förutbestämda kategorier som man 

observerar.  Vi utarbetade först ett observationsunderlag som vi trodde skulle fungera men 

efter att ha gjort en pilotstudie ändrade vi i princip alla kategorier i vårt protokoll. I det 

protokollet hade vi till exempel kategorin engagemang som vi insåg var svårt att mäta, då 

denna kategori är av kvalitativ art. Alla de andra kategorierna vi hade var även de av 

kvalitativ art och väldigt svåra att mäta på ett bra sätt. De kategorier vi har nu består av mer 

konkreta saker som till exempel hur många matematiska termer skriver läraren på tavlan 

under lektionen, detta är lätt att mäta och resultatet beror inte på observatören. 
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Presentation av observationsschema 

Här är det observationsschema vi utgått från i undersökningen. Nedanför observationsschemat 

finner ni kommentarer till varje kategori. 

    

1. Från lektionens schemastart till att lektionen startar i praktiken. Lektionen kan starta 

både före och efter utsatt schematid. Lektionen anser vi startar när läraren börjar 

kommunicera med eleverna. Tiden avrundas till hela minuter. 

2. När läraren pratar matematik till eleverna i helklass. Saker som inte är matematisk 

kommunikation är till exempel schematekniska frågor med eleverna eller allmän 

information som inte har med matematik att göra. 

3. Tidtagning av individuell- eller grupphjälp av matematiska problem, ej i helklass. Om 

i helklass ingår detta under genomgång. Tidtagningen startar då läraren kommer fram 

till eleven och avslutas när läraren lämnar eleven. 
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4. Tillfällen som läraren hjälper elev/elever med matematik. Kan vara samma elever flera 

gånger fast vid olika tillfällen. Exempel på saker som inte räknas i denna kategori: Att 

ge en elev en penna eller annat material, att prata om problem utanför matematiken, 

besvara schemateknisk fråga, hjälpa eleven med att förstå planeringen.  

5. Tid från att lektionen slutar till schemaslut. Antingen mer eller mindre. Får eleverna gå 

i förtid eller drar läraren över på lektionen? 

6. Aktivitet i helklass som inte har med kommunikation i helklass och hjälp till eleverna 

att göra.  

7. Till hjälpmedel räknas; tavla, dator med projektor, oh-apparat, diabildsprojektor, 

smartboard. Ett verktyg som till exempel linjal eller passare ingår under verktyget 

tavla. 

8. Till matematiska termer räknas till exempel addera, ränta, förändringsfaktor, cirkel, 

sträcka etc. Icke matematiska termer är till exempel plus, plussa, minus, öka, minska, 

dela, gångra etc. 

9. Frågor som är matematiskt relaterade. Till exempel vad är förändringsfaktor, vad blir 

svaret om x adderas med y och så vidare. Ej frågor som vad ska ni göra på 

friluftsdagen imorgon etc. 

10. Antal ord som läraren skriver på tavlan under genomgången. Förkortningar på ord 

räknas i denna kategori.  

11. Till denna kategori räknas: alla siffror, kommatecken, +, -, *, =, %, /, bokstäver som 

används till ekvationsräkning eller definition av objekt, geometrisk figur, 

koordinatsystem (en axel = ett matematiskt tecken) etc. 

12. För att undersöka hur stor del av tavlan som är utnyttjad har vi tagit fram en mall som 

består av ett rutnät. Rutnätet representerar tavlan, om läraren skriver på tavlan skuggar 

vi den ruta som representerar det ställe läraren skrivit på bäst. Läraren behöver inte ha 

använt hela ”rutan” för att den ska skuggas, ett ord eller tecken i den räcker. Om 

läraren raderar saker från tavlan och skriver på nytt använder vi en till mall, det 

sammanlagda resultatet fås då från de båda mallarna tillsammans, de adderas. Rutnätet 

är rektangulärt då vi tycker att den formen representerar hur en vanlig tavla brukar se 

ut. Tavlans höjd och bredd mäts i centimeter och sedan anpassas mätningarna till 

rutnätet. Till exempel om tavlan skulle vara kvadratisk har vi plockat bort rutor från 

mallen för att göra den representativ. Det ursprungliga nätet består av 36 (6*6) 
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rutor(se bilaga). När lektionen är färdig beräknar vi hur stort område i m
2
 som läraren 

använt av tavlan med hjälp av rutnätet.  

13. Någon form av arbete som eleven ska göra utanför lektionstid. Om läraren påpekar att 

eleverna ska ligga i fas med planeringen räknas detta som hemuppgift. 

14. Om läraren efterfrågar något som eleverna haft i hemuppgift. 

 

Kategori: 

 2,8 och 9 hör till vår första frågeställning 

 10,11 och 12 hör till vår andra frågeställning 

 1 och 5 hör till tredje frågeställningen 

 3 och 4 hör till vår fjärde frågeställning 

 

De kategorier som inte är direkt kopplade till våra frågeställningar har vi med för att vi vill 

studera hur lektionen är uppbyggd om det är en lektion med det traditionella arbetssättet som 

består av genomgång av läraren och sedan enskilt arbete i boken av eleverna eller om 

lektionen skulle komma att se ut på något annat sätt, till exempel en laboration.  

Genomförande 

Vi observerade totalt 8 lektioner, två från varje lärare. Då lärarna inte har så många lektioner i 

veckan tog datainsamlingen tre veckor totalt innan vi hade observerat alla våra lektioner. Vi 

meddelade lärarna vilka lektioner vi hade tänkt komma på, men vi sa inget om vad det var vi 

skulle observera, då detta skulle kunna påverka lärarens förberedelse och agerande under 

lektionen. Vi satt längst bak i klassrummet och observerade. Vi ville vara så osynliga som 

möjligt för att ingen egentligen skulle tänka på oss i klassrummet. Vi observerade tillsammans 

under samma lektion men vi delade upp observationsprotokollet så vi tittade på olika saker. 

Uppdelningen av kategorierna var alltid densamma för var och en av oss. Lektionstiden var 60 

minuter med undantag för två lektioner som var 40 respektive 80 minuter långa. Det 

hjälpmedel som vi använde för observationerna var tidtagarur, protokoll och penna.  

 

Forskningsetik 

De lärare som vi observerat har informerats om att medverkande i studien är frivilligt och att 

de kan avbryta när de vill. Vi har också informerat dem om att de inte ska kunna identifieras i 
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den färdiga rapporten, allt enligt Johansson & Svedner (2001). Vi har även presenterat oss för 

den elevgrupp som läraren undervisar med att vi gör observationer för vårt examensarbete.  
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Resultat och analys 

 

I detta avsnitt presenterar vi observationsresultatet i diagramform och tabellform. Kategorin 

Kommunikation i helklass påverkar resultatet för kategorierna 8, 9, 10, 11 och 12 (se 

observationsschemat) eftersom en lång genomgång allra troligast innehåller fler matematiska 

termer från läraren, mer matematiska tecken på tavlan och eventuellt fler helklassfrågor. Det 

var stor skillnad i tid på kommunikation i helklass mellan de två inriktningarna.  

I observationsprotokollet finns två frågor om hemuppgifter med. På samtliga observationer 

blev svaret på båda frågorna nej och det tas inte upp i resultat och analysen, däremot tar vi 

upp det i diskussionen eftersom resultatet att ingen hade hemuppgifter kan vara intressant i 

sig.   

Frågan om vilka hjälpmedel läraren använde sig av fanns med i vårt observationsprotokoll för 

att se om lärarna undervisar på liknande sätt. Samtliga lärare använde sig av tavlan som 

hjälpmedel varav en i kombination med OH-apparat. Då det inte påverkade resultatet kommer 

vi inte presentera det närmare. Samma sak gäller för kategorin ”övrig matematisk aktivitet” 

som blev uppmätt till noll på samtliga lektioner. Denna likhet som finns mellan lektionerna tar 

vi upp i diskussionen.  

 Ett mönster kan urskiljas i resultatet på de yrkesförberedande programmen. Lektion 1 och 2 

har i princip samma värden i diagrammen och lektion 3 och 4 har genomgående låga värden. 

Det beror allra troligast på att det är samma lärare på lektion 1 och 2 och samma på 3 och 4. 

En av dem lät eleverna arbeta mycket självständigt och den andra ägnade två lektioner åt 

samma kapitel. 

Lektion 1 på de studieförberedande programmen var 80 minuter lång och lektion 3 på de 

studieförberedande programmen var 40 minuter lång. Alla de resterande lektionerna var 60 

minuter långa.  
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Diagram 1 Antal minuter som läraren kommunicerade med eleverna i helklass. 

Från diagram 1 kan vi se att alla lektioner på det studieförberedande programmet innehöll 

längre tid till kommunikation i helklass än det högsta uppmätta resultatet på de 

yrkesförberedande programmen. Anmärkningsvärt är att lektion 3 på de studieföreberedande 

programmen var 40 minuter lång men ändå ägnade läraren längre tid till Kommunikation i 

helklass i den än i någon av lektionerna på de yrkesförberedande programmen som alla var 60 

minuter långa.  

 Genomsnittsgenomgången på studieförberedande program är 21 minuter och 18 

sekunder. 

 Genomsnittsgenomgången på yrkesförberedande program är 7 minuter och 9 

sekunder. 

Alltså innehåller lektionerna på de studieförberedande programmen nästan exakt tre gånger så 

lång tid till kommunikation i helklass i jämförelse med de yrkesförberedande programmen.  
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Diagram 2 Antal ord som läraren skriver på tavlan.  

På de studieförberedande programmen avviker en lektion markant från de övriga då det 

förekom 88 ord som diagram 2 visar. Lektionerna på de yrkesförberedande programmen visar 

på stor variation då två lektioner ligger på över 50 ord och de två andra på under 10 ord. Det 

genomsnittliga antalet ord som förekom på de två inriktningarna är: 

 Studieinriktade program 30 ord/lektion 

 Yrkesinriktade program 27 ord/lektion 

På lektion 1 av de studieförberedande programmen förekom det betydligt fler ord än på de 

övriga lektionerna för studieförberedande program och det påverkar det genomsnittliga 

resultatet väsentligt. Av det resultat vi fick hade de studieförberedande programmen fler ord i 

snitt på tavlan vilket vi tror är missvisande eftersom en lektion under denna kategori sticker ut 

från de övriga. 

 Tabell 2 Antal ord per minut som läraren skriver på tavlan under kommunikation i 

helklass. 

Tabell 2 Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 

Studieförberedande 2,6 0,9 0,8 0,1 

Yrkesförberedande 4,7 4,8 1 2,1 
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Från värdena i tabell 2 får vi att de studieförberedande programmen har ett genomsnitt på 1,1 

ord per minut under kommunikation i helklass medan de yrkesförberedande har 3,13 ord per 

minut under kommunikation i helklass. 

 

Diagram 3 Antal matematiska tecken som läraren skriver på tavlan. 

Ur diagram 3 kan vi se att alla lektioner på de studieinriktade programmen innehöll minst 147 

tecken och det är nästan tre gånger så mycket jämfört med de yrkesförberedande 

programmen. Lektion 4 på det studieförberedande programmet hade en genomgång på strax 

över 33min med sifferrika talkombinationer på tavlan.  

 Genomsnitt för studieförberedande program: 206 tecken/lektion 

 Genomsnitt för yrkesförberedande program: 30 tecken/lektion 

Genomsnittet blir nästan sju gånger så stort på de studieförberedande programmen. Eftersom 

vi räknat varje siffra som ett eget matematiskt tecken kan en lektion komma upp i många 

tecken om läraren använder stora tal, t.ex. 1.000.000, eller tal med flera decimaler, t.ex. 

1,23456. Lektion 1 på de studieförberedande programmen hade flera tiotusental uppskriva på 

tavlan men den sticker ändå inte ut från de övriga lektionerna.  
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Tabell 3 Antal matematiska tecken som läraren skriver på tavlan i snitt per minut under 

kommunikation i helklass. 

 

Tabell 3 Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 

Studieförberedande 5,8 10,4 11 14,6 

Yrkesförberedande 3,4 4,7 5 4 

Från värdena i tabell 3 skriver läraren i genomsnitt 10,5 matematiska tecken per minut på de 

studieförberedande programmen och 4,3 matematiska tecken per minut på de 

yrkesförberedande under kommunikation i helklass. 

 

Diagram 4 Förhållandet mellan andel ord och matematiska tecken på tavlan. 

 

Diagram 5 Förhållandet mellan andel ord och matematiska tecken på tavlan. 

När vi sätter ord i förhållande till matematiska tecken på tavlan blir skillnaden mellan 

programmen markant vilket vi kan se i diagram 4 och 5. Ord och meningar är betydligt mer 
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förekommande bland de yrkesförberedande programmen och uträkningar dominerar tavlan på 

de studieförberedande programmen.  

 

Diagram 6 Antalet ord och tecken per kvadratmeter som läraren skriver på tavlan. 

Som det framgår av diagram 6 är det en lektion bland de studieförberedande programmen som 

avviker från de övriga och det var på den lektion som flest ord användes. 

 Genomsnitt för studieförberedande program: 83 ord och tecken / m
2 
och lektion 

 Genomsnitt för yrkesförberedande program: 52 ord och tecken / m
2
 och lektion 

Lärarna på de studieförberedande programmen skriver alltså kompaktare, eleverna får 

handskas med mer information per kvadratmeter. En anledning till det är troligtvis att lärarna 

på de yrkesförberedande programmen använder fler ord på tavlan vilket tar mer plats.  
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Diagram 7 Antalet matematiska termer som läraren använder under kommunikation i helklass 

för respektive lektion. 

I diagram 7 kan vi se att de studieinriktade programmen lägger sig i intervallet 109-182 

matematiska termer per lektion och det ger ett genomsnitt på 153 termer/lektion. Bland de 

yrkesinriktade programmen blev högsta antalet matematiska termer 45 stycken på en lektion. 

Det genomsnittliga antalet termer blev för de yrkesinriktade programmen 27 termer/lektion. 

Tabell 4 Antalet matematiska termer i snitt som läraren använder per minut under 

kommunikation i helklass. 

Tabell 4 Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 

Studieförberedande 4,2 9,4 13,6 5,7 

Yrkesförberedande 3,1 3,8 7 5 

Ur tabell 4 får vi att genomsnittet för de studieförberedande programmen är 8,2 respektive 4,7 

för de yrkesförberedande programmen per minut under kommunikation i helklass.
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Diagram 8 Antalet frågor som läraren ställer till eleverna i helklass. Om inte diagrammet visar 

någon stapel för lektionen innehåller den inga frågor till eleverna.  

Från diagram 8 har vi räknat ut att de studieförberedande programmen har ett genomsnitt på 

8,25 frågor/lektion och de yrkesförberedande har ett genomsnitt på 2 frågor/lektion. Det blev 

ganska stor skillnad av hur många frågor läraren ställer till eleverna och det kan bero på det 

som vi tagit upp tidigare, att genomgången är betydligt längre på de studieförberedande 

programmen.  

Tabell 5 Antalet frågor i snitt per minut under kommunikation i helklass 

Tabell 5 Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 

Studieförberedande 0,1 0,7 0,4 0,6 

Yrkesförberedande 0,3 0,2 0 0,5 

Genomsnittet per lektionsminut blir 0,45 för de studieförberedande programmen och 0,25 på 

de yrkesförberedande programmen.
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Diagram 9 och 10 Hur lång tid före/efter schemalagd tid i minuter som lektionen startar/slutar. 

Om stapeln visar negativt innebär det att lektionen startade/slutade före utsatt tid på schemat. 

Visar stapeln ett positivt tal så har lektionen startat/slutat efter utsatt tid. Visar inte stapeln 

något resultat börjar/slutar lektionen precis på utsatt tid.  

Från diagram 9 och 10 ser vi att på de studieförberedande programmen började ingen lektion 

efter utsatt tid och tre stycken startade innan utsatt tid. Två lektioner slutade efter utsatt tid 

medan två slutade precis i tid. Totalt får eleverna i genomsnitt 4,25 min längre tid på varje 

lektionstimme. 

Resultatet blev tvärtom på de yrkesinriktade programmen. Där startade ingen lektion före 

utsatt tid och tre stycken efter utsatt tid. Tre av fyra lektioner slutade innan utsatt tid och det 

med god marginal. Totalt ger detta att genomsnittslektionen tappar 10,5 min per 

lektionstimme, allt enligt diagram 9 och 10.  
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Diagram 11 Hur lång tid i sekunder som läraren hjälper elever vid varje tillfälle.  

Från diagram 11 ser vi att i genomsnitt så blir varje hjälptillfälle läraren ger eleverna från de 

studieförberedande programmen 2 minuter och 13 sekunder och i de yrkesförberedande 

programmen 59 sekunder. Elever på de yrkesförberedande programmen får fler hjälptillfällen, 

15,75 per lektion jämfört med 13,75 tillfällen på de studieförberedande programmen.  

Den tid av lektionen som lärarna kan ägna sig åt att hjälpa eleverna blir i princip densamma 

programmen i jämförelse. Eleverna på de yrkesförberedande programmen tappar lektionstid 

men har kortare genomgångar och eleverna på de studieförberedande programmen får längre 

genomgångar och lektionstid. Om vi räknar med den tid som går förlorad för de 

yrkesinriktade programmen och den extra lektionstid som de studieförberedande eleverna får, 

samt tar bort tiden för matematisk kommunikation i helklass, blir det i snitt 43 minuter över 

på de båda inriktningarna för läraren att hjälpa eleverna individuellt. På den tiden får eleverna 

på det studieförberedande programmet i snitt 30,5 minuters hjälp (13,75 tillfällen * 2,22 

minuter) medan yrkesförberedande elever får i snitt 15,5 minuters hjälp (15,75 tillfällen * 

0,98 minuter).  
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Sammanfattning av resultat och analys 

Tabell 6 Sammanfattning av tabell 2, 3, 4 och 5 som visar det genomsnittliga antalet per 

minut under kommunikation i helklass. 

Tabell 6 2. Antal ord 

på tavlan 

3. Antal 

matematiska 

tecken på tavlan 

4. Matematiska 

termer i helklass 

5. Frågor till 

eleverna i 

helklass 

Studieförberedande 1,1 10,45 8,23 0,45 

Yrkesförberedande 3,13 4,28 4,71 0,25 

På de studieförberedande programmen är genomgångarna betydligt längre än på de 

yrkesförberedande programmen. Det är något som vi tror påverkar kategorin antalet 

matematiska termer mycket. När vi i tabell 6 jämför med avseende på termer per 

genomgångsminut kan vi se att antalet matematiska termer är nästan dubbelt så stort på de 

studieförberedande programmen. Alltså är det en väsentlig skillnad mellan programmen.  

Lärarna ger eleverna mer information via tavlan på de studieförberedande programmen. De 

matematiska tecken som skrivs är fler och informationen är kompaktare. Informationen 

innehåller mer ord i genomsnitt, men den gör inte det om vi jämför ord per genomgångsminut. 

Då blir ord nästan tre gånger så vanligt förekommande på det yrkesförberedande programmet 

vilket framgår i tabell 6.   

Lärarna på de studieförberedande programmen är punktligare med lektionsstart och 

lektionsavslutning. Där startar och slutar lektioner i tid medans lektionerna på de 

yrkesförberedande programmen oftast inte gör det. Lärare för de yrkesförberedande 

programmen tenderar att börja lektionen senare och avsluta den tidigare. Utifrån den 

genomsnittliga tiden mellan start och avslutning på lektionerna programmen emellan skiljer 

det 14,75 minuter på en 60 minuters lektion. 

Den tid som läraren ägnar sig åt att hjälpa eleverna är dubbelt så lång på de studieinriktade 

programmen och sett till en genomsnittlig 60 minuters lektion så ger de ungefär 15 minuter 

mer i hjälp till eleverna. 

Vi kan alltså konstatera att det föreligger en väsentlig skillnad mellan programmen på de 

flesta punkter vi har studerat. 
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Diskussion 

Undersökningens tillförlitlighet 

Hur tillförlitliga är egentligen de data vi har samlat in under våra observationer? Eftersom vi 

endast har observerat åtta lektioner så finns det inget som säger att det är så här det ser ut på 

alla skolor. För att konstatera något sådant hade vi behövt observera betydligt fler lektioner. 

Bristen på antalet observationer gör även att några genomsnittliga värden blir missvisande 

eftersom det kan vara någon observation som sticker ut i förhållande till de övriga 

observationerna under samma kategori. 

Två av de åtta lektioner vi observerade var 40 respektive 80 minuter långa. Båda dessa var på 

de studieförberedande programmen. Eftersom alla övriga lektioner var 60 minuter långa blir 

den totala lektionstiden ändå densamma som på de yrkesförberedande programmen. Det som 

skulle kunna minska tillförlitligheten här är att om läraren bara har en 40 minuters lektion kan 

han välja att antingen ha en lång genomgång eller låta eleverna räkna hela lektionen istället. 

Vi har dock inte sett något sådant samband, alltså tror vi inte att detta spelar någon roll för 

vårt resultat.   

Vår närvaro på lektionerna kan också påverka resultatet eftersom lärarna visste att vi skulle 

komma och observera. De visste emellertid inte vad vi skulle observera men man kan tänka 

sig att lärarens undervisning blir påverkad av besök utifrån. De lärare vi valde ut för 

observationen kan också spela roll för resultatet. Det kan vara så att lektionerna vi 

observerade inte såg ut som de gör i vanliga fall. I en framtida undersökning kan man efter 

avslutad lektion ställa en kontrollfråga till läraren där man frågar om lektionen var 

representativ för läraren.  

Resultatet för hur lång tid innan/efter schemalagd lektionstid läraren startar respektive 

avslutar lektionen mättes med vår egen klocka. Vi har använt samma klocka hela tiden utan 

att den har ställts om mellan lektionerna.  

Eftersom vi valde att använda oss av kvantitativa kategorier på vårt observationsprotokoll kan 

tillförlitligheten på dessa anses som god. Kategorierna är lätta att mäta vilket gör att vem som 

helst kan ta vårt observationsschema och göra egna observationer, förutsatt att definitionerna 

för varje kategori följs. 
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Lektionstid 

En stor skillnad vi kan se mellan yrkesförberedande program och studieförberedande är hur 

stor del av lektionstiden som verkligen utnyttjas till matematikundervisning. På de 

yrkesförberedande programmen börjar oftast inte lektionerna i tid och de slutar ofta för tidigt. 

Detta gör att eleverna på dessa program får betydligt mindre matematikundervisning än de 

elever som går på ett studieförberedande program. Eleverna på de yrkesförberedande 

programmen missar i genomsnitt 10,5 minuter per lektion och det innebär en tidsförlust på 17 

timmar och 30 minuter på en hel 100-timmars kurs i Matematik A. De elever som har svårast 

för matematik får avsevärt mycket mindre undervisningstid. På de studieförberedande 

programmen får däremot eleverna 7 timmar och 5 minuter mer tid på kursen. Mellan 

inriktningarna blir det en skillnad på 24 timmar och 35 minuter. Det är anmärkningsvärt 

tycker vi.  Vi har inte undersökt vad det kan bero på men något vi sett under observationerna 

är att yrkeseleverna inte är lika intresserade av matematiklektionerna och ofta kommer för 

sent till dem. Det tar också längre tid för dem att fokusera.  

En annan förklaring kan också vara, precis som Auwarter
 
och Aruguetes (2008) skriver, att 

läraren har lägre förväntningar på lågpresterande elever och att det leder till ett minskat 

engagemang hos läraren. Om läraren förväntar sig att eleverna kommer att vara sena till 

lektionen tänker läraren kanske att han inte behöver komma så tidigt heller och därmed blir 

det okej för eleverna att komma för sent. Däremot, om läraren har höga förväntningar på sina 

elever, är det troligare att läraren börjar lektionen tidigare. Vi kan dock inte utesluta att 

ramfaktorerna som Lindström och Pennlert (2003) nämner kan påverka om läraren är tidig till 

lektionen eller ej. Läraren kan vara sen av anledningar som han inte kan påverka, t.ex. av 

schemateknisk natur. 

Matematisk kommunikation i helklass 

Det är ungefär tre gånger så mycket matematisk kommunikation i helklass på de 

studieförberedande programmen jämfört med de yrkesförberedande. Vi hade förväntat oss att 

det skulle vara mer kommunikation med de studieförberedande klasserna men inte så här 

mycket mer. Vad kan det bero på? Dels kan vi tänka oss att läraren på de studieförberedande 

klasserna har längre genomgångar eftersom han går igenom mer stoff med eleverna då de kan 

ha högre studiemotivation. Men å andra sidan skulle eleverna på yrkesprogrammen kanske 

behöva mer noggrannare genomgångar för att lära sig. När vi tittar på betygsstatistiken kan vi 
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konstatera att på vissa yrkesförberedande program är det upp emot 10 % eller mer av eleverna 

som får IG i matematik, medan elever på naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 

programmen har få IG. 

Som vi nämnde i bakgrunden så har eleverna som börjar på de studieförberedande 

programmen ett högre betyg från högstadiet och de fortsätter även ha det på gymnasiet. Kan 

anledningen till att det även är så på gymnasiet bero på något/några av de resultat vi kommit 

fram till i denna undersökning? Som vi tidigare diskuterat kan den mindre lektionstid som 

eleverna på de yrkesförberedande programmen har bero på lärarens förväntningar och det tror 

vi även kan vara en av orsakerna till att lärarna har kortare genomgångar med dessa elever. 

Dessa faktorer i kombination med varandra tror vi påverkar elevernas matematikundervisning 

negativt. 

Mixade klasser 

Det skulle vara intressant att blanda elever från de båda inriktningarna i en klass och se hur de 

skulle prestera i Matematik A. Det skulle eventuellt kunna göras med blockläsning, alltså att 

eleverna på ett yrkesförberedande program går tillsammans med elever på ett 

studieförberedande program. Kanske skulle det innebära att tempot blir för högt för vissa 

elever. Eller skulle det bli som Nyström (2004) tror, att resultatet för de lågpresterande 

eleverna blir betydligt bättre tillsammans med de högpresterande eleverna? 

Vi tycker även att det hade varit intressant att på något sätt få en lärare att tro att han ska 

undervisa studieförberedande elever och sen i själva verket undervisar yrkesförberedande 

elever. Vi förstår att denna typ av undersökning skulle vara svår att genomföra eftersom det 

skulle vara svårt att ”lura” både läraren och eleverna. Och det skulle säkert upptäckas ganska 

snart. Rent teoretiskt skulle det dock vara mycket intressant att få veta hur eleverna skulle 

prestera och hur de skulle reagera på undervisningen. 

Hur läraren använder tavlan 

Precis som under kategorin kommunikation med matematiska termer från läraren i helklass 

skiljer sig även denna kategori mellan yrkes- och studieförberedande program. Det tror vi 

mest beror på att läraren har olika förväntningar på eleverna. Vår tolkning är att när lärare 

undervisar studieförberedande klasser använder de inte lika många svenska ord utan fler 

matematiska tecken för de förväntar sig att eleverna kommer att förstå ändå. Vi säger inte att 
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det är dåligt utan det kanske tvärtom är bra att läraren anpassar sig till de elever han 

undervisar. Det finns kanske ingen anledning för elever på yrkesprogram att lära sig en massa 

matematiska termer och tecken om de ändå inte skall läsa vidare inom matematiken. Eleverna 

skulle kanske också tappa intresset om det som skrivs på tavlan är för svårt. Men därmed får 

inte läraren glömma bort att utmana de elever som ligger långt fram. Betygsstatistiken visar 

att en hel del elever på yrkesprogrammen är duktiga och har VG och MVG i betyg. 

Vi har besökt få lektioner så de slutsatser vi drar speglar det vi observerat. Det skulle helt 

enkelt kunna vara så att läraren på de studieförberedande programmen har mer stoff som ska 

gås igenom och därmed vill få med så mycket som möjligt på tavlan. Antalet ord i förhållande 

till matematiska tecken skulle också kunna variera beroende på vilket avsnitt i matematiken 

som läraren går igenom. Är det till exempel ett tillämpningsavsnitt är det naturligt att läraren 

skriver mer ord än om de ska lösa andragradsekvationer.  

Frågor till eleverna 

Vi kan tänka oss olika anledningar till att läraren ställer frågor till elever i helklass. Dels kan 

det vara att läraren vill repetera och befästa elevernas kunskaper eller dels för att stötta de 

elever som han inte tror behärskar avsnittet. Vi tror att kategorin Frågor till eleverna kan 

hänföras till vilken undervisningsmetod läraren använder i större grad än de förväntningar han 

har på eleverna.  

Hur lång tid läraren hjälper varje elev 

I snitt hjälper läraren varje elev på de studieförberedande programmen dubbelt så lång tid som 

på de yrkesförberedande programmen. Hur kommer det sig? Det kan vara så att elever på de 

studieförberedande programmen jobbar oftare med uppgifter som är svåra att lösa än vad de 

yrkesinriktade eleverna gör. Det kan vara en anledning till att läraren stannar längre tid hos 

varje elev, det tar längre tid för läraren att sätta sig in i uppgiften och sen hjälpa eleven. Vi 

skulle också kunna tänka de eleverna ställer fler följdfrågor tills att de verkligen förstår. På de 

yrkesförberedande programmen accepterar eventuellt eleverna hjälpen av läraren utan att 

försöka förstå det matematiska problemet, de är nöjda med att endast få svaret. 

Vi har också hört många frågor av typen ”är det här rätt?” från elever på de yrkesförberedande 

programmen, de frågorna kan läraren svara snabbt på med ett ”ja” eller ”kolla i facit”. Det vi 

också tror kan spela roll är vilket avsnitt eleverna räknar på. Är det ett avsnitt med många 
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tillämpningsuppgifter tar dessa i regel längre tid att räkna än om det handlar om att sätta in 

siffror i en färdig algoritm. Under en lektion med en studieförberedande klass räknade 

eleverna på uppgifter som handlade om tillämpning av geometri. Här såg vi tydligt att läraren 

var betydligt längre tid hos varje elev. Det tar längre tid för läraren att sätta in sig i uppgiften 

när uträkningen skall göras i flera steg. 

Undervisningsmetoder 

Det som är genomgående för alla lektioner vi observerat är att samma undervisningsmetod har 

använts på samtliga lektioner. Då menar vi att läraren har haft en gemensam genomgång med 

klassen och därefter har eleverna fått räkna enskilt. I läroplanen (Lpf-94) står det att läraren 

skall anpassa undervisningen efter varje enskild individ (Utbildningsdepartementet, 1994). 

Skall då lärarna använda samma metod på alla elever? Här kan det finnas det både för- och 

nackdelar. Vi tror att en fördel med den här typen av undervisning kan vara att eleverna är 

vana vid den eftersom det är den som dominerar. Elever och lärare vet vad som kommer att 

hända. Läraren vet också att läroböckerna är uppbyggda så att de täcker allt som ingår i 

kursen. Men vi har i vår undersökning inte sett lärare använda alternativa arbetssätt som till 

exempel laboration eller gruppdiskussion, något som vi tror att elever både på de 

yrkesförberedande och studieförberedande programmen skulle gynnas av. Det kan öka 

förståelsen hos de elever som den traditionella undervisningen inte passar. 

Sammanfattning av diskussion 

Vi har i flera diskussionspunkter nämnt att vi tror att lärarens förväntningar på eleverna är en 

viktig faktor för hur undervisningen bedrivs. Den skillnad som finns i tid till lektionsstart och 

lektionsavslut mellan programmen blir anmärkningsvärd när vi räknar ut ett snitt sett över en 

hel termin. Om vår undersökning skulle visa sig ge en rättvis bild av hur det ser ut på skolorna 

är denna tidsförlust allvarlig för eleverna på de yrkesförberedande programmen och kan vara 

en av faktorerna som påverkar deras prestationer i Matematik A. När även de 

yrkesförberedande eleverna verkar få mindre tid till genomgång så blir andelen matematik 

som kommuniceras till dem avsevärt mycket mindre. Vi är medvetna om att underlaget i 

undersökningen är litet men resultatet pekar i en riktning som kan vara väl värd att undersöka 

närmare.  
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Förslag till vidare forskning 
 

Då vi anser att vi funnit stora skillnader mellan de yrkesförberedande och de 

studieförberedande programmen finns det många följdfrågor som kan besvaras. Några av 

dessa är: 

 Vad beror denna skillnad på? 

 Finns det skillnader även inom de andra ämnena? Är skillnaderna som störst inom 

matematiken? 

 Passar det ”traditionella” arbetssättet bättre för några elever än andra?  

 Vad händer om läraren skulle undervisa yrkesförberedande elever på samma sätt som 

han undervisar studieförberedande elever?  
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