
Ett aktivt och hållbart 
lärande i matematik
Ett hållbart synsätt

Undvik att lära ut metoder som endast 
fungerar i speciella fall, utan lär hellre ut 
generella metoder. Det ger studenterna 
en mer hållbar grund att bygga vidare på 
i sina fortsatta studier.

Tag till exempel beräkning av determi-
nant för en kvadratisk matris. Här är 
Sarrus regel en speciell metod som för-
visso är enkel att lära sig men den är 
begränsad till matriser av ordning 3. En 
generell metod är Laplaceutveckling 
efter en rad eller en kolonn. Den senare 
metoden fungerar för kvadratiska ma-
triser av godtycklig ordning.

Det är inte hållbart att först lära ut en 
speciell metod för att i senare skede be 
studenterna att glömma denna och 
ersätta den med en generell metod, eft-
ersom den speciella metoden inte 
fungerar när förutsättningarna ändrats. 
Det är också lätt hänt att en student 
missförstår och tror att den speciella 
metoden är generell och därför kan 
användas när som helst.
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Ställ tydliga men rimliga krav

Studenten ska kontrollera sina lösningar. 
Fullständig poäng ges endast om man 
även redovisar sin kontroll. Det stödjer 
studentens självständighet och möjlighet 
att vara oberoende av något facit. 
Genom övning lär sig studenten att själv 
inse hur man ska kontrollera sin lösning 
för olika typer av uppgifter.

När en student redovisar en lösning av 
en uppgift ska denna presenteras på ett 
sådant sätt att det tydligt framgår vilka 
metoder och idéer som används och att 
studenten förstår dem samt  rätta 
matematiska beteckningar används. 
Under en kurs ges övning i att lösa 
uppgifter och redovisa lösningar på bland 
annat 2 seminarier och med projektar-
beten. (Seminarierna uppskattas mest i 
kurser.)  Studenten får feedback på sitt 
arbete via kontinuerliga diskussioner 
med lärare och andra studenter.

Sätt dig in i studentens situation

Kursdeltagarna läser oftast minimum två 
kurser till parallellt och har därför inte så 
mycket tid över för egna studier. Den 
schemalagda tiden används för aktivt 
lärande genom att studenterna löser 
uppgifter och för kontinuerlig feedback.

Jag personligen utgår från mina interna-
tionella erfarenheter vad gäller under-
visning (från bland annat engelska, sydaf-
rikanska och ryska systemet). Det är vik-
tigt att studenter är bekanta med inter-
nationella beteckningar och några 
generella metoder som inte undervisas i 
Sverige. (T.ex. undervisar man inte 
metoden av variation av parametrar för 
lösning av inhomogena linjära ordinära 
differentialekvationer av ordning två. 
Istället visar man hur man kan gissa parti-
kulära lösningar.)
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