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Sammanfattning

Det är inte orimligt att tänka sig att de flesta av landets skolelever, till
exempel i högstadiet, ägnar åtminstone någon timme varje vecka åt arbete
med en matematikbok. Men precis hur matematikböcker används är inte helt
välundersökt. Här beskrivs en undersökning genom intervjuer i fokusgrupper
med elever i år 9. Läraren visar sig ha en viktig roll för användandet av
boken även när det gäller arbete i egen takt. Det visar sig finnas inbyggda
motsättningar mellan elevernas strävan att ge ”rätt svar”, att komma snabbt
framåt och att kunna samarbeta med klasskamrater, och eleverna verkar se
en konflikt mellan hur man ”borde” använda boken och hur man faktiskt gör.
Flera av resultaten är sådana att de inte gärna kunde framkommit om man
bara studerat läroboken i eller lärarens undervisning i sig.

Författarens tack. Jag vill tacka de personer som ställt upp och låtit sig in-
tervjuas, och de lärare och övrig skolpersonal som hjälpt till med praktiska
arrangemang kring intervjuerna. Och så vill jag tacka mina kurskamrater
vid KPU-utbildningen för en fin tid.
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1 Inledning

Matematikböcker är och har varit en viktig del i undervisningen i svenska
skolor under lång tid. Undersökningar pekar på att en stor del av elevernas
tid i senare delen av grundskolan och i gymnasiet tillbringas med eget arbete
i boken (Skolverket, 2003 sid. 14).

I det att läraren låter eleverna använda matematikböcker, till exempel för
arbete i egen takt, ligger vissa antaganden om hur saker bör gå till. Man för-
väntar sig kanske att eleverna ska lösa uppgifterna i tur och ordning, gå från
lättare uppgifter till svårare, ta hjälp av läraren när man behöver, läsa vis-
sa teoriavsnitt innan man börjar lösa uppgifter, och så vidare. Forskning om
matematikböcker har ofta kretsat kring innehållet i böckerna och kring lärar-
nas användning av dem i undervisningen (Rezat & Sträßer, 2012). Något som
verkar mindre väl studerat är hur eleverna faktiskt använder och uppfattar
läromedlen, och vad detta kan tänkas innebära. Det finns, åtminstone, teo-
retiska argument för att hela klassrumssituationen, och även andra faktorer,
behöver tas i beaktande om man ska förstå böckernas funktion och inver-
kan (Rezat & Sträßer, 2012). Exempelvis kan elevens förhållande till sina
klasskamrater spela in. I det här arbetet försöker jag beskriva några aspekter
av hur elever använder matematikboken som har med sådana kringliggande
faktorer att göra.

Mitt eget intresse för saken väcktes när jag som lärarkandidat såg en elev
skriva av svaren från facit i matematikboken, sida upp och sida ner, i sitt
räknehäfte. Detta är väl inte direkt vad man först tänker sig är avsikten med
boken (eller avsikten med att boken har facit), och jag funderade över vad
som skulle kunna få någon att göra så. Förklaringar som kanske ligger nära
tillhands – att man inte orkar lösa uppgifterna själv, inte förstår dem, eller
rentav besitter den undflyende egenskapen att vara lat – håller dåligt vid en
närmare granskning. Snarare ger de upphov till nya frågor, varav några är
ganska oroande. Om man faktiskt inte förstår hur man ska lösa uppgifterna
– vad innebär det då att den strategi som väljs är att kopiera svaren?

2 Syfte och frågeställning

Syftet med arbetet är att genom fokusgruppsintervjuer undersöka hur ele-
ver använder matematikboken, och vilka faktorer som kan ligga bakom att
man gör som man gör. Kunskaper om detta kan förhoppningsvis leda till att
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böcker och andra läromedel används på ett bättre sätt i matematikundervis-
ningen. Arbetet är till viss del teoriprövande: En modell för vad som kan tän-
kas påverka elevernas användning av matematikboken prövas som grund för
undersökningen. Denna modell beskrivs närmare i bakgrundsavsnittet.

Arbetet försöker besvara följande frågeställning: Vilka faktorer påverkar ele-
vers användning av matematikboken, bortsett från utformningen av själva
boken? Och hur går det till?

2.1 Några begrepp

Något behöver sägas om begreppen läromedel och lärobok eftersom de an-
vänds omvartannat i texten. Svensk ordbok (2009) beskriver ordet läromedel
så här:

pedagogiskt hjälpmedel för direkt användning i undervisningen:
om böcker, videoband, pedagogiska datorprogram m.m.

Sedan 2009 har möjligen användningen av videoband minskat och antalet
pedagogiska datorprogram ökat. Digitala läromedel definieras av Skolverket
på dess hemsida som ”digitala tillämpningsprogram som är utvecklade för att
användas i undervisningen och har ett uttalat kunskapsinnehåll”.

En del av de elever jag intervjuat har använt ett digitalt läromedel, Gleerups
matematik 7–9 . Övriga har använt en traditionell matematikbok, Matema-
tiboken Z (Undvall, Johnson & Welén, 2013). Jag har haft tillgång till båda.
Att jämföra dem systematiskt ligger utanför området för det här arbetet,
men vid en betraktelse ter de sig ganska lika. Det digitala läromedlet visas i
webbläsaren på elevernas datorer, men har egentligen samma struktur som
en typisk matematikbok, med kapitel om olika innehåll, indelade i mindre
avsnitt. När eleverna löser uppgifter skriver de för hand i ett vanligt räk-
nehäfte. Båda läromedlen erbjuder tillgång till filmklipp med genomgångar
och förklaringar. Båda läromedlen innehåller diagnostiska prov eller ”testa
dig själv”. I det digitala läromedlet är dessa självrättande (man skriver sva-
ret med siffror och eventuell enhet på tangentbordet på datorn och får veta
om det är rätt eller fel), men det är också den enda formen av automatik
som finns inbyggt. Båda erbjuder individualisering i form av olika nivåer eller
”spår” som eleven själv väljer.

Utifrån detta anser jag att det är motiverat att använda ordet ”bok” även
när det gäller det digitala läromedel som en del av deltagarna använt. Vidare
har jag utgått från att det i stora drag är underförstått vad det innebär att
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använda en matematikbok i klassrummet i grundskolans senare år, speciellt
vad det innebär att eleverna själva löser uppgifter ur den. Detta som en följd
av arbetets begränsade omfattning och tidsramar.

3 Bakgrund

I detta avsnitt sätts arbetet i ett sammanhang av tidigare forskning. Syftet är
främst att visa hur undersökningar kring användandet av matematikböcker
kan vara relevanta, inte att ge en täckande bild av forskningsläget.

3.1 Forskning kring användandet av läroböcker

Någon större kvantitativ undersökning av omfattningen av användningen av
läroböcker i matematik verkar inte ha gjorts i Sverige, åtminstone inte de
senaste 30 åren. Men flera mindre studier pekar på att läroboken används
flitigt (Johansson, 2006; Löwing, 2004; Skolinspektionen, 2009). I TIMSS-
undersökningarna, vilka görs var fjärde år och undersöker elevers i år 4 och
8 kunskaper och inställningar till matematik och NO-ämnen, ingår enkätfrå-
gor till lärare. Av Skolverkets sammanställningar av de svenska resultaten i
TIMSS-undersökningarna 2007 och 2011 framgår att över 90% av de delta-
gande svenska lärarna angav att de använde läroboken som utgångspunkt
för undervisningen, vilket var en större andel än i övriga deltagande länder
(Skolverket, 2008; Skolverket, 2012). 1

I en nationell kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik från början
av 2000-talet, grundad på observationer och intervjuer, beskrivs att det finns
en dominerande undervisningsmodell i grundskolans senare år och gymnasiet:
Genomgång ibland, och sedan enskilt arbete i boken, där läraren går runt
och hjälper eleverna individuellt (Skolverket, 2003 sid. 14).

I sin doktorsavhandling samlar Monica Johansson fyra studier om matema-
tikböckers användning i svensk skola (Johansson, 2006). Gemensamt är att
de intresserar sig för läroboken i förhållande till läroplanen, och hur lärare
använder böckerna. En modell för hur läroplanen tar sig uttryck på olika

1Den senast genomförda TIMSS-undersökningen när detta skrivs var år 2015. Men i
Skolverkets sammanställning av denna redovisas inte uppgifter kring läroboksanvändning.
Att hämta uppgiften direkt ur resultatdatabasen, som visserligen finns tillgänglig för all-
mänheten, har inte varit genomförbart.
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nivåer i skolan är följande:2

• avsedd läroplan (t ex formulerad i styrdokument)

• potentiellt implementerad läroplan (läroböcker och andra resurser)

• implementerad läroplan (vad som undervisas)

• uppnådd läroplan (kunskaper, ideer) (Schmidt et al., refererad i Jo-
hansson, 2006 sid. 16)

Här utgör alltså läroboken en del av den potentiellt implementerade läropla-
nen. Den är en del av det som läraren utgår från i sin undervisning. Modellen
kan uppfattas som hierarkisk – att läroplanen så att säga formuleras på en
högre nivå och lämnas över till lägre nivåer. Men författaren menar att den
verkliga läroplanen snarare uppstår i samspelet mellan intentioner, imple-
mentation och uppnådda mål. I en av delartiklarna visas att läroboken inte
alltid stämmer överens med den avsedda läroplanen, vilket är ett av flera mo-
tiv till varför frågan om hur läraren använder läroboken är viktig (Johansson,
2006 bilaga II).

Författaren beskriver också en studie av tre lärares undervisning baserad på
videofilmade lektioner (Johansson, 2006 bilaga III). Sammanlagt 13 lektioner
från 3 olika lärare analyserades. Det visas bland annat att de matematiska
definitioner, konventioner och regler som presenterades för eleverna i stor
omfattning sammanföll med de som förekom i den lärobok som användes.
Procedurer, till exempel för ekvationslösning, och hur matematikens struktur
presenterades, sammanföll också med läroboken.

Författaren menar att frågan om huruvida det är ett problem att undervis-
ningen styrs av läroboken måste ses i ljuset av att boken underlättar och
stödjer det dagliga arbetet för läraren. Vidare tjänar läroböckerna ofta som
garant för ett slags likvärdighet. Läroböcker (eller serier av läroböcker för
till exempel högstadiet) är ofta organiserade så att de täcker in ett visst
innehåll under lämpliga skolår. På så vis kan läraren argumentera för att
nära följa boken genom att man då inte missar något viktigt innehåll. Ett
annat skäl för läraren att använda läroböckerna kan vara att de ofta erbju-
der övningsuppgifter indelade i olika svårighetsgrad. På så vis kan varje elev
förhoppningsvis arbeta på sin egen nivå (Johansson, 2006 bilaga III). Jag
återkommer till frågan om böcker och individualisering nedan.

2Författaren använder det engelska uttrycket curriculum vilket saknar exakt svensk
motsvarighet. Jag har valt att använda ordet läroplan.
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I Johansson (2006, bilaga IV) beskrivs en undersökning baserad på samma
material av videofilmade lektioner som ovan, med endast en lärares lektioner.
Interaktionen mellan lärare och elev kring läroboken är i fokus, typiskt när
läraren vägleder eleverna i lösningen av uppgifter ur boken. Det visas, med
utgångspunkt i några ”kritiska situationer” där läroboken ger andra lösningar
än läraren tänkt sig, att läroboken kan få rollen av en auktoritet som läraren
måste förhålla sig till och inte självklart kan avfärda. Författaren resonerar
kring den komplexa situation som ett klassrum med matematikundervisning
är. Hon menar att det inte räcker att ta hänsyn till lärarens ämneskunskaper
eller tankar kring undervisning och lärande av matematik, utan att även nå-
got annat verkar behöva tas med i beräkningen om man vill förstå denna typ
av situationer. Detta ”något annat” verkar kunna vara läroboken (Johansson,
2006 bilaga IV sid. 156). Författaren för också ett kortare resonemang av vil-
ken kunskapssyn som kan tänkas ligga inbäddad i en lärobok. En bok som
fokuserar på matematiska kunskaper som det att ge korrekta svar på välde-
finierade frågor skulle enligt författaren kunna kopplas till en behavioristisk
kunskapssyn, medan en bok som utgår från elevens egna erfarenheter och
försöker skapa diskussion och samarbete kan kopplas till ett sociokulturellt
och konstruktivistiskt perspektiv på lärande.

Eftersom synen på att ge ”rätt svar” visar sig spela en roll i föreliggande
undersökning kan det vara på sin plats att också nämna något om behavio-
ristiskt utformad undervisning, även om kunskapssynen hos läroböcker ligger
utanför ämnet. Behavioristisk undervisning, till exempel programmerad in-
lärning, bygger på att inlärningen sker i mycket små steg, med omedelbar
återkoppling mellan varje steg, se t ex Skinner (2013).

Både användningen och utformningen av läroböcker i matematikundervis-
ningen i Sverige har kopplingar till idén om individualisering, på så vis att
eget arbete med böcker kan ge olika elever i samma klass möjlighet att arbeta
med olika innehåll eller i egen takt (Brändström, 2005). Matematikböckerna
innehåller ofta olika ”spår” eller ”kurser” med olika svårighetsgrad, som elever-
na själva kan välja. Hastighetsindividualisering (att eleverna arbetar i egen
takt men i huvudsakligen med samma material) var enligt en undersökning
vid 2000-talets början den vanligaste individualiseringsformen i matematik-
undervisningen (Vinterek, 2006 sid. 84; stödjer sig på Bentley, 2003).

I Löwing (2004) har interaktionen mellan lärare och elever i matematikklass-
rum undersökts med hjälp av ljudinspelning. Hastighetsindividualiseringen
problematiseras. Om individualisering är ”att anpassa undervisningen till oli-
ka individers mål, förkunskaper och förmåga” (Löwing, 2004 sid. 256) så visar
undersökningen att hastighetsindividualisering egentligen bara innebär att
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man tar hänsyn till olika elevers olika arbetshastighet. Knutet till detta ver-
kar vara att en oanat stor del av elevernas tid läggs på att vänta på hjälp av
läraren, och att läraren måste lägga tid på att vid olika tillfällen hjälpa olika
elever med samma uppgift. Löwing visar också att spridningen mellan vilka
områden eleverna i ett klassrum arbetar med för tillfället kan vara väldigt
stor under sådan undervisning, vilket gör gemensamma genomgångar eller
gemensamma uppgifter mindre meningsfulla. Undersökningen tar främst sin
utgångspunkt i lärarens aktivitetet i klassrummet (ljudinspelningen skedde
med mikrofoner burna av läraren). Vad eleverna egentligen sysslar med där-
emellan, och hur de använder boken framgår inte.

Forskning kring matematikböcker och andra läromedel, och kanske även om
matematikundervisning i stort, verkar oftast ha handlat just om innehållet
och lärarens roll (Rezat, 2013). I Erlwanger (1973) visas att det kan vara helt
nödvändigt att undersöka vad undervisningen – och läromedlet – egentligen
får för inverkan på eleven.

Erlwangers studie bygger på intervjuer med en 12-årig elev, kallad ”Benny”,
i en amerikansk skola. Skolan använde ett strukturerat undervisnings- och
läromedelsprogram byggt på arbete i egen takt, där eleverna efter varje del-
område gjorde diagnostiska tester inriktade mot specifika mål. Om resultatet
var tillräckligt högt (80–85% rätta svar, beroende på test) fick eleverna ar-
beta vidare med nästa område. Annars fick de göra uppföljningsövningar,
och möjlighet att göra om testet vid ett senare tillfälle. Benny arbetade sig
snabbare igenom materialet än någon annan i samma klass, och ansågs av sin
lärare vara en av de bästa eleverna. Men när Benny tillfrågades om hur han
egentligen tänkte (studien använder bland annat exempel med bråkräkning)
visade det sig att det som låg till grund för hans framgångar var mycket långt
ifrån vad som skulle kunna sägas vara förståelse. Istället byggde hans arbe-
te på märkliga tankar kring vad ”rätt svar” egentligen innebär, och hur man
kunde lista ut vad de rätta svaren skulle vara. Bennys strategier beskrivs, och
det visas att skälen till att han utvecklade dem hade sin grund i utformningen
av undervisningsprogrammet. Den poäng jag vill göra är att detta är något
som inte gärna kunde upptäckts bara genom att studera undervisningen eller
läromedlen i sig.

I det arbete som beskrivs närmre i detalj nedan (Rezat & Sträßer, 2012) ges
argument för varför användandet av läromedel behöver studeras från många
olika perspektiv.

Avsikten med detta avsnitt har varit att ge en bild av varför undersökningar
om användandet av läromedel kan vara intressanta och nödvändiga, utö-
ver undersökningar av läromedlen i sig. Då både i form av undersökningar
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med läraren i fokus, och undersökningar med eleven i fokus. I nästa avsnitt
beskrivs den teori som ligger bakom undersökningen som gjorts i det här
arbetet.

3.2 Läroboken som artefakt och redskap

Johansson (2006 sid. 36) nämner behovet av ramverk för studier av hur ma-
tematikboken används. Hon föreslår studier i linje med ett ramverk presen-
terat av Rezat (2006) för att undersöka och utveckla detta. Den teoretiska
bakgrunden till min undersökning är främst hämtad från Rezat och Sträßer
(2012), vilket är en utveckling av Rezat (2006).

Den didaktiska triangeln är en modell för att representera, analysera och
förklara undervisning, med anknytning till sociokulturell teori (Schoenfeld,
2012). Matematikundervisning representerad som en didaktisk triangel visas
i figur 1.

eleven

matematiken

läraren

Figur 1: Den didaktiska triangeln i matematikundervisning (Schoenfeld,
2012).

Frågor som kan ställas utifrån en sådan modell är bland annat: Vad är ma-
tematiken, och hur tar den sig uttryck i klassrummet? Vem är läraren och
vad för han eller hon med sig till klassrummet? Hur ser förhållandet mellan
eleven/läraren/matematiken ut? Hur medierar läraren förhållandet mellan
eleven och matematiken, och hur påverkas elevens lärande och förståelse ge-
nom det? (Schoenfeld, 2012).

I tider av digitalisering och digitala hjälpmedel resonerar Rezat och Sträßer
(2012) kring frågan om den didaktiska triangeln nu kanske borde utökas till en
didaktisk fyrhörning, med den digitala tekniken som ett fjärde hörn, tillsam-
mans med eleven, läraren och matematiken. Man menar att en utvidgning är
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motiverad, men inte på grund av den digitala tekniken. Den utvidgning man
föreslår är inte en didaktisk fyrhörning, utan en didaktisk tetraeder.

Centralt i sociokulturell teori är begreppet redskap. Rezat och Sträßer (2012)
hänvisar till Vygotskijs distinktion mellan psykologiska och fysiska redskap.
Ett psykologiskt redskap är avsett att påverka medvetande och beteende,
”mind and behaviour”, (sid. 642) medan det fysiska redskapet används för att
påverka ett yttre objekt. Det psykologiska redskapet påverkar inte objektet.
Redskap som används av elever i matematikundervisning, till exempel linealer
eller böcker, är avsedda att förändra elevens medvetande och beteende, och
inte matematiken i sig. De är alltså psykologiska redskap (Rezat och Sträßer,
2012 sid. 642). De är också artefakter enligt den terminologi som författarna
använder:

[I]n fhe first place, tools and weapons, but more broadly . . . anything
which human beings create by the transformation of nature and
of themselves: thus, also language, foms of social organization
and interaction, techniques of production, skills (Wartofsky, 1979;
återgiven i Rezat och Sträßer, 2012 sid. 642).

Författarna argumenterar för att i varje situation där elever möter matematik
så sker det via artefakter som linealer, böcker, digitala verktyg, cirkelpassare,
för att inte glömma sådant som språk och representationer i diagram. Det
verkar svårt att tänka sig undervisning om matematik utan artefakter. Men
precis hur och till vad en artefakt faktiskt används är inte givet – ett exempel
är en sax, som även om den kanske främst är avsedd att klippa papper i delar
med också kan vara ypperlig för att dra ut häftstift ur en anslagstavla. Rezat
och Sträßer (2012) ger argument för att när elever lär sig matematik, så har
de artefakter som används i sig själva en viktig inverkan (sid. 642).

En enkel modell för en lärandeaktivitet i ett matematikklassrum visas i figur
2.

Men, menar författarna, modellen i figur 2 tar inte hänsyn till lärarens in-
verkan. I praktiken väljer ofta läraren vilka artefakter som ska användas, och
hur eleverna ska använda dem. Den tar inte heller hänsyn till att läraren
själv använder dessa artefakter. Man menar att situationen med eleven, lära-
ren, matematiken och artefakterna bättre kan representeras som en tetraeder
(figur 3).

Varje sidoyta hos tetraedern i figur 3 representerar ett visst perspektiv på an-
vändningen av artefakter i matematikundervisningen. Bottenytan utgörs av
den ”vanliga” didaktiska triangeln eleven–läraren–matematiken. Sidan eleven–
artefakt–matematiken beskriver elevens aktivitet att lära sig matematik, me-
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eleven

medierande artefakt (t ex matematikbok)

matematiken

Figur 2: Lärandeaktivitet i matematik, medierad av artefakt (Rezat &
Sträßer, 2012).

eleven

artefakt

matematiken

läraren

Figur 3: Lärandeaktivitet i matematik, medierad av artefakt (Rezat &
Sträßer, 2012).
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dierad av artefakten. Lärarens sätt att påverka hur eleverna använder artefak-
terna beskrivs av sidan lärare–artefakt–elev . Sidan lärare–artefakt–matematik
beskriver slutligen lärarens eget utövande av matematik, och planerande av
matematikundervisning, medierat av artefakter (Rezat och Sträßer, 2012 sid.
645). För att förstå vad matematikböcker och andra artefakter egentligen har
för inverkan behöver man alltså undersöka alla dessa fyra aspekter.

Författarna utvidgar modellen ytterligare till en ”sociodidaktisk” tetraeder
som bland annat innehåller elevernas klasskamrater och familjer, den institu-
tion som skolan utgör, konventioner och normer som det innebär att vara elev.
Den sociodidaktiska tetraedern innehåller sammanlagt 10 olika ”element” –
förutom de 4 hörnen även mittpunkter på var och en av de 6 kantlinjerna.
Man argumenterar för att alla dessa faktorer är relevanta att ta med i en
analys av vad som egentligen händer när elever använder matematikböcker.
Man påpekar att modellen har begränsningar. Till exempel indikerar lin-
jesegmenten mellan de olika elementen bara relationer, inte avstånd. I en
studie där en av författarna själv använt sig av modellen pekas på att det
knappast är möjligt att samtidigt undersöka alla dimensioner inom model-
len. Man påpekar också att modellen i sig inte ger svar på frågor om hur
de olika elementen påverkar varandra (Rezat, 2013). En förenklad version av
modellen visas i figur 4. Där har de element som har varit relevanta för den
här undersökningen tagits med (en motivering av urvalet ges i avsnittet om
analys nedan). För en fullständig beskrivning hänvisas till Rezat och Sträßer
(2012).

4 Metod och genomförande

Undersökningen har utförts genom fokusgruppsdiskussioner med elever i år
9 i grundskolan. Här beskrivs metoden som använts, några argument för
varför den kan vara lämplig, och några tänkbara invändningar. I anslutning
till detta beskrivs hur undersökningen planerades och genomfördes. Etiska
aspekter diskuteras också.

4.1 Om val av metod

Fokusgruppsdiskussioner eller fokusgruppsintervjuer är en form av gruppin-
tervju. Det som skiljer metoden från andra typer av kvalitativa gruppinter-
vjuer är graden av interaktion mellan deltagarna och hur gruppledaren (in-
tervjuaren) styr diskussionen. Gruppinteraktionen, alltså hur deltagarna dis-
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Figur 4: En förenklad bild av den sociodidaktiska tetraedern, begränsad till
de element och relationer som visat sig vara relevanta för det här arbetet.
För en fullständig beskrivning hänvisas till Rezat och Sträßer (2012).
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kuterar med varandra, ingår i de data som sedan analyseras (Dahlin Ivanoff
& Holmgren, 2017). Dock menar Trost (2005) att benämningen fokusintervju
är överflödig, och sorterar metoden under begreppet kvalitativa intervjuer i
stort.

Fokusgrupper anses kunna underlätta för personer som skulle vara tveksam-
ma att delta i en-till-en-intervjuer, och ge dem större möjlighet att vara
uppriktiga (Barbour & Flick, 2007). De har också visats kunna fungera bra
för ämnen som kan uppfattas som känsliga eller pinsamma. Detta kan verka
kontraintuitivt – intervjun sker i grupp med flera andra personer där inter-
vjuaren och möjligen även de andra deltagarna är okända. Men vad som är
känsligt eller pinsamt är socialt konstruerat och skiljer sig från en situation
från en annan (Barbour & Flick, 2007). Dessa två skäl menar jag talar för
användande av metoden för intervjuer med personer i den aktuella ålders-
gruppen (15 år). Hur man använder matematikboken är kanske inte vad man
i första hand menar med ett känsligt ämne, men skulle ändå kunna tänkas
mynna ut i frågeställningar om vad som är svårt, om att inte kunna eller inte
förstå, om förhållandet till läraren, osv. Fokusgrupper anses vara användbara
för att få deltagarnas perspektiv på ämnen de tidigare inte funderat så myc-
ket över (Barbour & Flick, 2007). Användandet av matematikboken skulle
kunna vara ett sådant ämne: Matematikböcker används flitigt av många sko-
lelever, men för den sakens skull är det inte säkert att man reflekterat över
varför man använder den som man gör.

Metoden syftar till att skapa ett samspel mellan deltagarna för att få fram
en bredd av synpunkter och åsikter. Deltagarna kan utmana och ifrågasät-
ta varandra, och ta del av varandras erfarenheter. Åsikterna i fokusgruppen
kan variera och deltagare kan ändra uppfattning och motsäga sig själva, och
därför är det viktigt att förstå innebörden av diskussionen utifrån det sam-
manhang som den förs i (Dahlin Ivanoff & Holmgren, 2017). Att metoden
kan generera en bredd av erfarenheter och åsikter är ett annat motiv för
att den valdes. Arbetets frågeställning innebär en öppenhet för variation i
svaren.

Så långt alltså en motivering av och några möjliga argument för valet av
fokusgrupp som metod. Det är också nödvändigt att diskutera dess begräns-
ningar. Metoden (och undersökningen i sig) är kvalitativ. Den kan inte an-
vändas för att säga något om omfattningen av de företeelser som visar sig
förekomma. Resultaten kan komma att få en tonvikt på sådant som del-
tagarna gärna diskuterar, medan sådant som är underförstått eller allmänt
accepterat hamnar i skymundan (Barbour & Flick, 2007). Intervjuaren spelar
en viktig roll, och jag har själv aldrig lett fokusgrupper tidigare. Det finns
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också ett slags begränsning, men naturligtvis också en möjlighet, i att jag i
slutändan studerar vad deltagarna själva säger – inte till exempel gör obser-
vationer. I början av arbetet fanns planer på att kombinera intervjuerna med
till exempel enkäter (metodtriangulering), men detta var inte genomförbart
av tidsskäl och praktiska orsaker.

4.2 Förberedelser

Fyra skolor kontaktades i senare delen av november 2018, med en förfrågan
att få intervjua elever till examensarbete, genom epost till rektor. Från två
skolor erhölls positivt svar.

Vid de två skolor där jag på så vis fått godkänt av skolledningen kontakta-
de jag lärare som undervisade i matematik i år 9 med förfrågan om att få
intervjua elever i grupp. Så småningom fick jag kontakt med två lärare till
elever i år 9 som var villiga att hjälpa mig sätta ihop grupper att intervjua.
Lämpliga datum avtalades, och jag bad lärarna be eleverna fundera över om
de skulle kunna tänka sig att vara med.

Jag konstruerade en intervjumall enligt Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017)
med preliminära ”forskningsfrågor” och ett antal ledord/stödfrågor. Denna
återfinns i bilaga 1. Det kan noteras att forskningsfrågan där skiljer sig från
det slutgiltiga arbetets, vilket hänger samman med den ganska öppna frå-
geställningen. Det var, när intervjuerna planerades, ganska oklart vad som
skulle komma ut av dem.

4.3 Gruppernas storlek, sammansättning och antal

Jag valde att överlåta sammansättningen av grupper till elevernas lärare,
som delvis överlät den till deltagarna själva. Detta var främst av praktiska
skäl från min sida – det verkade vara svårt att göra på något annat vis om
man ville vara säker på att deltagarna skulle känna sig bekväma i varandras
sällskap. Vad gäller urval av deltagare menar Barbour och Flick (2007) att
principen bör vara att eftersträva spridning snarare än ett representativt ur-
val av gruppen man vill undersöka. Deltagarna bör ha homogen bakgrund,
men inte homogena attityder till det som ska diskuteras. En av de deltagande
grupperna bestod av tre personer som verkade vara bra kompisar och um-
gås utanför skolan, men som däremot inte hade matematik i samma grupp.
De hade alltså gemensam bakgrund i sitt kompisskap, men möjligen olika
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erfarenheter av matematikundervisning, vilket kanske borde göra dem till en
lämplig grupp ur denna synvinkel

Vad gäller gruppstorlek menar Barbour och Flick (2007) att fokusgrupper kan
vara 3–4 personer, och att mindre grupper kanske är att föredra inom sam-
hällsvetenskaplig forskning och liknande, där man ofta vill ha en fullständig
utskrift av intervjuerna. Vid marknadsundersökningar, ett av fokusgrupper-
nas ursprungliga användningsområden, har man ofta använt större grupper,
ibland över 10 personer (Barbour & Flick, 2007). Dahlin Ivanoff och Holm-
gren (2017) menar att i grupper över 6 personer är det svårt att få med alla
i diskussionen, och att det överhuvudtaget är deltagarnas engagemang och
medverkan som avgör resultatet, inte gruppens storlek.

Vad gäller antalet grupper menar Barbour och Flick (2007) att intresssan-
ta resultat kan genereras från en enda grupp, men att man normalt har en
säkrare grund att stå på med mer än en grupp. Antalet grupper beror också
på om man vill uppnå mättnad, alltså om man vill göra såpass många un-
dersökningar att inget nytt längre tillkommer i analysen. Dahlin Ivanoff och
Holmgren (2017) menar att detta verkar kunna ske vid 4–5 grupper om man
vänder sig till specifika målgrupper, men att det bland mycket annat beror
på hur stora grupperna är. I mitt fall begränsades möjligheterna att sätta
samman fler grupper efterhand av tidsramarna för arbetet.

Vid en av intervjuerna uteblev eller ångrade sig några deltagare, och antalet
blev bara två. Jag valde att ändå intervjua dessa, bland annat av hänsyn
till att de tagit sig tid att vara med. Denna intervju blev mer just av en
”intervju” och innehöll mindre diskussion än de övriga. I tabell 1 visas en
sammanställning av de intervjuade grupperna.

Tabell 1: Sammanställning av intervjuade grupper.

grupp antal deltagare
1 3
2 2
3 3
4 3

4.4 Intervjuernas genomförande

Både Barbour och Flick (2007) och Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017) ger
råd om lokalens utformning etc, som kanske kan sammanfattas med att det
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är viktigt att deltagarna kan känna sig avspända och att upplägget ska göra
klart att det är tänkt att man ska vara del av ett samtal – inte bli utfrågade.
Jag fick tillgång till mindre grupprum för intervjuerna, och arrangerade möb-
lerna så att jag själv kom att sitta bland deltagarna (inte mittemot dem).
Dryck och frukt fanns tillgängligt på bordet. Jag frågade deltagarna om jag
fick spela in intervjuerna, vilket samtliga medgav, och jag placerade då en
portabel ljudinspelare (Zoom H4n) på bordet mellan oss. Kvaliteten blev bra;
av två timmars inspelat material är det bara några enstaka ord som inte är
hörbara, och det beror då på att något annat ljud (skrap med stolar etc)
stör inspelningen. Passager där flera personer talar samtidigt har gått att
transkribera utan problem.

4.5 Etiska frågor

Jag har tagit del av Vetenskapsrådets sammanställning av forskningsetiska
principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet,
2002). Där framställs fyra huvudkrav som ska vara uppfyllda, och regler man
bör hålla sig till för att detta ska vara möjligt. Här nämns dessa fyra krav,
och varför jag anser att de är uppfyllda. För en beskrivning av kraven och
reglerna hänvisas till texten av Vetenskapsrådet.

1. Informationskravet. Detta är uppfyllt genom att de deltagande före
intervjuerna inleddes informerades muntligt om syftet med undersök-
ningen, att den skulle komma att resultera i en skriftlig uppsats, att
deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta intervjuer-
na om de önskade. Skriftlig information med kontaktuppgifter (bilaga
2) fanns också tillgänglig vid intervjutillfället. Kontaktuppgifter hade
också skickats med epost till de lärare som hjälpte mig att sätta ihop
grupper.

2. Samtyckeskravet. Detta är uppfyllt genom att deltagarna tillfrågades
om de ville delta. Jag frågade uttryckligen om samtycke att spela in
ljud (innan inspelningen påbörjades). Vetenskapsrådet skriver att om
undersökningen är av ”etiskt känslig karaktär” bör samtycke dessutom
inhämtas från förälder eller vårdnadshavare för deltagare under 15 år
(Vetenskapsrådet, 2002 sid. 9). Vad som menas med ”etiskt känslig ka-
raktär” är oklart, men ett formulär hade förberetts för att inhämta
samtycke från vårdnadshavare för deltagare under 15 år. Det visade sig
dock att inga av de personer som valt att delta var under 15 år, så
formuläret användes inte.
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3. Konfidentialitetskravet. Detta är uppfyllt genom att ljudinspelningar
lagras lösenordsskyddade, och har transkriberats utan personnamn.
Inga uppgifter som direkt kan knytas till någon deltagare förekommer
i denna text eller i något skriftligt arbetsmaterial.

4. Nyttjandekravet. Detta är uppfyllt genom att det insamlade materialet
endast kommer att användas för detta arbete.

Även om inga inblandade personer kan identifieras, så finns kanske möjlig-
heten att undersökningen kan betraktas som utpekande av deltagarna själva
eller deras lärare. Det kan då vara på sin plats att påpeka att undersökningen
är kvalitativ och syftar till att så att säga att lyfta fram vissa perspektiv i
ljuset, men den säger inget om hur vanliga dessa är.

5 Analys

För analys av intervjuerna har jag använt tematisk analys som beskrivs av
Barbour och Flick (2007, kap. 7–8).

Materialet lyssnades igenom och transkriberades. Jag undersökte möjligheten
att använda något slags programvara för transkription och kodning. Vid fo-
kusintervjuer är man intresserad av inte bara vad som sägs i en viss mening
utan i vilket sammanhang det sägs (för att förstå innebörden av ett visst
uttalande, som kan vara en reaktion på något som sagts tidigare, behöver
man kunna koda godtyckligt stora ”sjok” av text). Ingen av de programvaror
som fanns tillgängliga till rimlig kostnad verkade medge detta, så jag valde
att arbeta med ordbehandlare, pappersutskrifter och göra markeringar för
hand.

Att skapa mening ur kvalitativa data med hjälp av ett kodningsramverk är
en komplex och i sig själv ”rörig” process, ”a complex and inherently ’messy’
process” (Barbour och Flick, 2007 kap. 9 sid. 15). Av detta skäl, och för att
beskrivningen ska bli någorlunda överskådlig, redovisas analysarbetet främst
med belysande exempel. Barbour och Flick (2007) rekommenderar att man
både arbetar med förutbestämda koder (”a-priori codes”) och koder som upp-
står under arbetet med materialet (”in-vivo codes”).
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5.1 Val av inledande koder (a priori-koder)

För den inledande kodningen tog jag utgångspunkt i modellen av (Rezat &
Sträßer, 2012) som beskrivits tidigare. Undersökningen rör eleven och arte-
fakten (boken), och därför verkar det naturligt att som ursprungliga koder
utgå från de relationer där eleven och artefakten ingår. De koder som då di-
rekt låter sig hämtas ur modellen är följande två (jämför Rezat och Sträßer,
2012, sid. 645):

Läraren–artefakten–eleven. Lärarens roll som styrande och medierande
genom artefakten.

Eleven–artefakten–matematiken. Elevens lärande av matematik genom
artefakten, men även elevens bild av matematiken genom artefakten.

Det visade sig tämligen direkt att även andra relationer inom modellen var
relevanta för egna koder, nämligen följande två:

Eleven–artefakten–”det att vara elev”. Elevens uppfattning av förvänt-
ningar kring hur man ska agera som elev, i förhållande till artefakten mate-
matikboken.

Eleven–artefakten–klasskompisar. Hur artefakten träder in i förhållan-
det till klasskompisar när man arbetar med matematik i klassrummet.3

Dessa fyra koder har alltså direkt anknytning till den teoretiska model-
len.

5.2 Koder som uppstått efterhand (”in vivo”-koder)

Här följer fyra koder som uppstod under arbetet med materialet.

Strategier, önskningar och mål En aspekt som inte direkt anknyter till
den teoretiska modellen men som verkade kunna vara viktig var olika for-
mer av strategier som deltagarna redogjorde för, och de önskningar och mål
som låg bakom dessa. Hit hör till exempel önskan om att kunna samarbe-
ta med andra, eller att man hoppar över uppgifter för att komma framåt i
boken.

Stöd och hjälp. Olika former av stöd deltagarna beskriver att de får eller
skulle vilja ha i samband med arbete i boken.

3Författarna använder det bredare uttrycket ”peers”, vilket i det här sammanhanget
inte riktigt har någon bra motsvarighet på svenska. I det material jag samlat in täcker
”klasskompisar” in den avsedda innebörden.
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Rätt svar. Skillnaden mellan att kunna eller inte kunna lösa en uppgift, att
lyckas med en uppgift eller inte lyckas, och även själva målet för arbetet med
boken, uttrycks ofta som det att ge rätt svar.

Snabbhet. Ett tema i många resonemang som deltagarna för är snabbhet.
Det är både kopplat till att vara ”duktig”, och som en nödvändighet för att
klara av att hinna det man måste göra innan provet.

5.3 Sammanställning av koder

De koder som slutgiltigen använts och som ligger till grund för den fortsatta
analysen visas i tabell 2, tillsammans med uppgifter om hur många gånger
de förekommer. För enkelhets skull slopar jag från och med nu leden eleven–
artefakten i benämningarna på de fyra första koderna. Ibland har samma
stycke kodats med flera koder, och stycken med olika koder kan överlappa
varandra. Antalet förekomster av respektive kod ska inte tolkas som ett tecken
på hur ”viktig” den är. Att till exempel koden ”snabbhet” har jämförelsevis
få förekomster hänger delvis ihop med att de avsnitt som fått denna kod är
längre än avsnitt som hör till andra koder.

Tabell 2: De använda koderna och antal förekomster.
kod antal förekomster
läraren 18
matematiken 20
att vara elev 17
klasskompisar 7
strategier, önskningar och mål 9
stöd och hjälp 14
rätt svar 11
snabbhet 5

Det kodade materialet sammanställdes, och jag försökte identifiera vad som
knöt samman de olika faktorer som är knutna till respektive kod. För det
arbetet användes särskilt de avsnitt som fått flera olika koder. På så vis kan
vissa sammanhang göras troliga. Några sådana ”nyckelavsnitt” diskuteras
nedan.
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6 Resultat

Intervjuerna pekar på att ett vanligt sätt för deltagarna att använda boken
är att lösa uppgifter i egen takt. Detta framgår dels direkt, men också indi-
rekt genom att deltagarna beskriver boken utifrån aspekter som att man ska
hinna med något eller vara på ett visst ställe och att olika elever i klassen
ligger olika långt fram. Detta är en allmän utgångspunkt för beskrivningen
av resultaten.

Ett omedelbart resultat är att de relationer som ligger nära eleven i modellen
i Rezat och Sträßer (2012) (dvs de som knutits till koderna ”läraren” och ”ma-
tematiken”, och även ”klasskompisar” och ”att vara elev”) faktiskt återfinns
i materialet. Koden ”läraren” knyts ofta till lärarens styrning av elevernas
arbete i klassrummet genom att läraren bestämmer var man ska ”vara” och
vad man ska göra i boken. Vidare finns exempel på att klasskompisarna är
en faktor som kan spela in. Nedanstående utdrag handlar om att skriva av
facit. Här och i det följande är A, B, C . . . deltagare, inte nödvändigtvis sam-
ma personer i olika utdrag. N (Nils) är intervjuare. Ellips (. . . ) betecknar en
kortare paus, inte att något utelämnats. Omskrivningar och förtydliganden
görs inom [klammer].

A: Det kanske känns bra att vara en av de som är längst fram
och inte vara längst bak. Och man kanske bara vill komma fram
till var kompisen är, så man kan jobba tillsammans, så man bara
skriver av direkt. Eller så kanske man har försökt så många gånger
så man tänker ”jag bryr mig inte, jag bara skriver av”.

N: För att man inte kan det, eller?

B och A: Ja. (Intervju 3, sid. 28 i utskriften.)

Här föreslås alltså att man kan vilja vara på ett visst ställe i boken för att
kunna samarbeta med sina klasskompisar, och då snabbt skriver av svaren ur
facit för att komma dit. (Andra deltagare pekar på samma mekanism.)

6.1 Kopplingen mellan synen på rätt svar och andra
faktorer

Följande ganska långa utdrag belyser hur deltagarnas syn på rätt svar (och
fel svar) har kopplingar både till läraren, klasskompisarna och deltagarnas
syn på matematiken, och kan kopplas till olika strategier man använder sig
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av i klassrummet. Diskussionen handlar om facit i det digitala läromedlet
som eleverna använder.

A: Längst ner på varje sida kan man klicka på en flik så står det
”facit” . . . och . . . alla rätta svar.

N: Ja . . .

C: Man kan gömma dem, och så ta fram dem.

A, B: Ja.

N: Hur använder ni det, då?

C: Jag brukar först lösa alla uppgifterna på sidan och sen kolla
facit om jag gjort rätt.

C: Och sen fixa dem om det är fel.

A: Ja.

B: Mm.

N: När man fixar dem, vad innebär det?

C: Att förstå vad man gjort för fel.

N: När ni fixar, hur gör man då?

A: Men om man har fått ett fel, eller om man inte fattar hur man
kunde få fel, så frågar jag antingen en kompis eller [läraren] så
han får förklara vad det är jag har gjort fel, för att få rätt svar.

B: Fast ibland har det inte stått fel i facit ibland?

A: Jo, ibland står det fel i facit säger [läraren].

N: Ja, jo, det gör det. Vad tänker ni om det, då, hur ska man
kunna. . .

B: Med att det står fel?

N: Ja! Hur känns det?

B: Man blir väl arg, för man tror väl man har rätt, och så har
man rätt fast man har fel.

A: Om man själv inte fattar och [läraren] säger att det man har
skrivit är rätt, så får man ju lita på honom. Och att det är fel i
facit.
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N: Jaha. Kan, eh, skulle någon kompis kunna alltså, kan man
själv ta liksom ta reda på det, eller, det kanske är en dum fråga,
men är det givet, det som står i facit liksom, eller kan man själv
alltså, fattar ni, har ni någon makt att själva lista ut om det är
fel eller rätt, det som står?

B: Alltså, det är väl typ om, både jag och min kompis gör det och
så får vi samma svar och så är det fel i facit och kanske. . . alltså
att man räknar om det hela tiden och sånt, då kan man. . .

A: . . . båda, vi får samma svar. . .

B: . . . alltså såhär, det är flera som får samma svar så kanske man
kan tänka att det är fel i facit. (Intervju 1, sid. 4 i utskriften.)

Av den senare delen verkar det att vad som tolkas som rätt svar verkar kunna
bero på vem som kommer med det. A säger att ”Om man själv inte fattar och
[läraren] säger att det man har skrivit är rätt, så får man ju lita på honom.
Och att det är fel i facit.”. Här kommer alltså läraren först, facit sedan, båda
före vad eleven själv har räknat ut. Möjligen kan det accepteras att om flera
elever får samma svar som skiljer sig från facit, så kan det nog vara rätt.
(Att jag tyckte detta var anmärkningsvärt skiner igenom i formuleringen om
huruvida de har ”makt” att lista ut vad som är rätt eller fel.)

Uttalandena om att ”fixa” uppgifterna pekar på att det kan vara ett mål
i sig att skriva rätt svar, kanske för att man då ansett sig vara klar med
uppgiften. Detta kan vara ett slags strategi för att komma fortare framåt. C
säger visserligen att det handlar om att förstå vad man gjort för fel, men det
är tveksamt om facit hjälper en att förstå. Deltagarna efterfrågar nämligen i
andra sammanhang vägledande exempel i facit, inte bara rätt svar, just för
att få hjälp med att förstå. Detta, och att deltagarna gör en skillnad mellan
att skriva rätt svar och att faktiskt ”förstå” framgår på andra ställen, till
exempel i följande utdrag. Diskussionen handlar om att kolla i facit när man
inte förstår en uppgift.

N: Vad gör man då? Liksom, vad gör man med det? Säg att man
ska räkna ut någon volym eller någonting sådant där, och ”det
här vet jag inte hur man gör”, och så tittar man i facit och så står
det 23 kubikcentimeter. . . jaha. Vad, hur, gör man då liksom? Vad
gör man då? När man har fått reda på rätta svaret?

C: Då får man räkna ut hur det blev 23 kubik.

N: Ja.
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C: Alltså, inte bara liksom skriva svaret utan förstå varför det
blev 23 kubik . . .meter eller vad det nu var.

N: Jo, man får ju alltså på något sätt.

C: Mmm.

A: Jag tycker att på de svårare uppgifterna så borde det, i facit
borde det stå uträkningar så man fattar hur man ska räkna ut
det.

B: Och typ vad man gör för fel isåfall.

A: Så det inte bara står svar, utan man får hela uträkningen

N: Nej.

A: För det gjorde det i [en annan bok som deltagaren fått extra-
uppgifter i], där stod det hur man räknade ut det.

B: Det är bra. Hade inte vi det lite i vår andra bok med? (Intervju
1, sid. 13 i utskriften.)

A:s uttalande om att facit borde innehålla något ”så man fattar hur man ska
räkna ut det” pekar på att man inte tycker att det att få veta om man räknat
rätt eller ej är det stöd man egentligen skulle behöva.

Att vissa av deltagarna ser det som mycket svårt att gå emot facit även när
man egentligen tror att man har rätt visas i följande utdrag.

C: Det är ju inte alltid, men de flesta av de gångerna som det har
hänt som sagt, så har jag känt på mig att det. . . svaret är helt
ute och cyklar.

N: Ja?

A: För man har rätt, alltså för då, det, vissa gånger man har
räknat helt rätt, och få det till ett annat svar än facit, det är då
man kämpar som en. . . då har ju facit förmodligen fel. Eller så
har man ju själv gjort något fel. (Intervju 4, sid. 46 i utskriften.)

För A verkar det nästan omöjligt att ens uttala tanken att han/hon själv
skulle kunna ha rätt tvärtemot vad facit säger. (Notera att A faktiskt ändrar
ståndpunkt under loppet av sin replik – utgångspunkten är att man har rätt,
men trots det kan det tydligen ändå inte uteslutas att man gjort fel.)
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6.2 Kopplingar mellan vikten av snabbhet och andra
faktorer

Deltagarna uttrycker ofta en vilja att komma snabbt framåt i boken. Följande
utdrag belyser flera aspekter av detta.

N: Det här, måste man eh, det är en sak som jag har förstått, att
när man gick på mellanstadiet, då, eller på lågstadiet såhär, då
sade läraren till en vilka uppgifter man skulle göra. Men här på
högstadiet i alla fall om man har de vanliga böckerna så måste
man, man hinner inte göra alla. Eller hinner man göra alla? Hur
är det? Hur funkar det där?

A: Alltså, jag jobbar ändå relativt snabbt, för att jag har ganska
lätt för matte, men jag hinner inte göra alla.

N: Nähä.

B: Alltså, det är jättemycket man egentligen ska göra, alltså man,
det ser inte ut som att det är så mycket för att det är typ såhär
två sidor, men alltså det, nu har vi typ [ett arbetsområde], alltså
olika kapitel och vi har liksom vi ska klara ett kapitel på en dag
och där är liksom, det är ganska mycket att göra. Speciellt om
man inte har lika. . . alltså såhär har svårare med det så är det,
alltså det är svårt att hänga med och sånt.

N: Det tar ganska lång tid, alltså det ryms ju ganska mycket
uppgifter på ett papper.

B: Ja, speciellt där, på datorn.

A: Jag jobbar ändå med en kompis, och då går det ju ännu snab-
bare . . .

N: Ja, ofta . . .

A: . . . så de som har svårt för matte och jobbar lite långsammare,
de hinner ju inte göra allt och då får de ju inte med sig allt som
de måste kunna till provet. Så då går det ju inte så bra på provet.
(Intervju 1, sida 9 i utskriften.)

Här framgår det alltså att man kan anse att man behöver vara snabb för att
hinna med det man behöver klara av, vilket som tidigare nämnts kan kopplas
till läraren. Vidare kopplas snabbhet till att vara duktig (och långsamhet till
att ha svårt för matte). Intressant är då A:s uttalande att när man jobbar med
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en kompis så går det ”ännu snabbare”. Samarbete ses tydligen som effektivt
för att komma framåt, men troligen främst för att det kan vara en strategi
att snabbt få rätta svar. Det vore ju inte otänkbart att det åtminstone ibland
gick långsammare om man samarbetade, eftersom båda parterna då behöver
stanna upp när en inte förstår.

6.3 Om konflikten mellan synen på matematiken och
hur man använder boken

Det framgår att deltagarna ser en konflikt mellan sin syn på matematiken
som något man behöver ”förstå”, och vissa sätt man använder boken på. Ovan
har nämnts hur deltagarna beskriver skillnaden mellan att ge rätt svar och
att ”förstå”. Diskussionen nedan handlar om skillnaden mellan det digitala
läromedlet man har nu (Gleerups) och en vanlig bok man hade tidigare.

C: Jag föredrar böcker över Gleerups. För, där finns. . . jag tycker
där finns två sätt att fuska på. Det första är att det är mycket
lättare att hoppa över uppgifter, känner jag, än i böcker.

B, A: Mmm.

B: Dessutom, det finns facit i Gleerups också [ohörbart]

C: Ja, precis, facit ligger precis nedanför uppgifterna. Det är ju
mycket lättare att ta sig till facit då än vad det var i [den tidigare
fysiska boken]

A: Ja, då var man ju tvungen att. . .

C: . . . som bara var . . . hundra sidor bort. Tvåhundra.

A: Ja, då märkte ju lärarna också ifall man bläddrade bak så
mycket (samtidigt som C) med vissa böcker för det blev ju

C: (Samtidigt som A) Ja, precis, det blir ju mycket svårare att se
i Gleerups.

B: Ja, [C:s namn]!

C: Ja, precis!

N: Då säger du ordet ”fuska”, och då undrar jag hur, vad menar
du då?

C: Ja, men man tittar facit och så skriver man uppgifterna efter
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B: Istället för

C: utan att räkna dem

B: Istället för att man läser den och räknar den själv.

N: Ja, okej, jo men det har jag sett.

C: Då lär man sig ju liksom inget.

N: Nej?

B: Det är inte liksom, jag tycker inte det är bra att ha det så i
Gleerups, för man kan ju bara, det blir ju att man kan ju sätta
två sidor på en sida. Då kan man ju lika gärna ha facit på en sida
och uppgifterna på en sida. Fattar man inte uppgiften kan man
ju bara fuska och bara . . .

(Här kommer diskussionen tillfälligt in på ett sidospår, vilket inte
tas med här.)

N: Men det är intressant, det var en sak jag tänkte fråga om sen
men. . . det här som du sade just att man skriver upp. . . alltså
man skriver av svaren utan att räkna, vad tänker ni kring det,
hur hamnar man där?

B: Det är inte bra.

A: Alltså. . .

C: Som sagt så lär man sig ju ingenting. Jo, kanske en liten gnutta,
men inte lika mycket som om (här börjar B tala) man skulle göra
uppgiften och titta i facit sen.

B: Jag tror inte man orkar be om hjälp eller om läraren kanske
är upptagen så vill man liksom inte störa läraren, så skriver man
bara av det. (Här börjar A tala.) Eller om man vill bli klar snab-
bare.

A: Exakt. Jag tror också att det är mycket om man typ tycker
att en uppgift är svår och inte ber om hjälp. Sen ändrar man det
och så kollar man mer svar och så blir det bara att fortsätter man
med det, bara kolla på det så liksom.

C: Man liksom fastnar i facit på ett sätt.

A: Ja, exakt. (Intervju 4, sid. 33 i utskriften.)
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Här beskriver deltagarna alltså att man ”fuskar” på olika sätt. Men en viktig
iakttagelse är då att sådana strategier verkar kunna vara knutna till boken
själv. Man skriver inte av facit för att man inte orkar arbeta, utan för att
komma snabbare framåt, vilket det finns motiv för enligt vad som sagts
tidigare (till exempel att kunna samarbeta med klasskompisarna). Man kan
notera B:s uttalande om att man inte vill ”störa” läraren. Detta avviker från
vad andra deltagare beskrivit, att de är ganska bundna till läraren för stöd
och hjälp. Jag har inte lyckats tolka vad detta innebär.

7 Diskussion

Som sägs ovan visas att deltagarnas användning av boken kan kopplas till
olika relationer i modellen som beskrivs av Rezat och Sträßer (2012). Mo-
dellen verkar alltså rimlig som utgångspunkt för studier av hur läromedel
används. Vissa resultat är sådana som hade varit svåra att komma åt om
man bara studerat boken i sig, till exempel det att elever kan tänka sig att
hoppa över uppgifter för att kunna samarbeta med andra. Författarna påpe-
kar som nämnts att avstånden mellan de olika punkterna på tetraedern inte
ska tolkas som styrkan av sambandet mellan dem (Rezat och Sträßer, 2012
sid. 649), och undersökningen och analysen i det här arbetet är utformad
så att den kommer att betona elementen närmast eleven. Att till exempel
samband med skolan som institution inte verkat vara särskilt framträdan-
de kan snarare bero på detta än att de inte finns. I Rezat (2013) påpekas
också att alla dimensioner av modellen (det vill säga alla de ingående fak-
torernas inverkan) knappast kan studeras inom ramarna för en och samma
undersökning.

Vad gäller möjligheten att få stöd i boken så verkar resurserna (som deltagar-
na beskriver det) vara begränsade till facit. Om man sätter sig i deltagarnas
situation, med utgångspunkt i de mål och strategier som beskrivits ovan, så
är facit en bra resurs för den som oftast klarar bokens uppgifter. Då stämmer
svaren, någon problematisering eller några följdfrågor uppstår inte, man kan
fortsätta vidare.

Om man accepterar kopplingen mellan fokus på ”rätta svar” och en behavi-
oristisk kunskapssyn som görs av Johansson (2006, sid. 6), så står det klart
att det finns ett glapp mellan den kunskapssyn som deltagarna ger uttryck
för och hur undervisningen (dvs användandet av boken) går till. Att fastna
på uppgifter och behöva vänta på läraren för att kunna komma vidare, eller
att av olika skäl hoppa över uppgifter för att komma framåt, ligger inte i
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linje med tanken om mycket små steg med omedelbar återkoppling som t ex
beskrivs av Skinner (2013)

Några av deltagarnas tvekan kring när svar egentligen är ”rätt” och om de
själva verkligen kan avgöra det, och även uttalanden om att ”fixa” uppgifter,
anknyter delvis till beskrivningen i Erlwanger (1973). Där har den intervjuade
eleven Benny insett att vissa uppgifter kan ha flera ”rätta” svar. (Exemplet
som ges är bråk, där till exempel både 1/2 och 2/4 skulle kunna vara ”rätt”,
men där bara det ena stämmer med facit.) Detta, visar författaren, leder till
att Benny kan anse att vad som helst kan vara rätt svar – kruxet är bara
att man ju måste hitta det enda svar som stämmer med facit, något som
beskrivs som ”a wild goose chase” (Erlwanger, 1973 sid. 53). Deltagarna i min
undersökning har inte uttryckt så uppseendeväckande tankar, men likheten är
aningen oroande. Att boken, och facit, kan vara en tydlig auktoritet visades
(jämför utdraget där en deltagare ändrar ståndpunkt inom ramen för sitt
uttalande som diskuteras ovan), och ligger i linje med vad som beskrivs av
Johansson (2006, bilaga IV).

Att elever kan se det som viktigt att få rätt svar och att snabbt komma
framåt kan vara något man som lärare skulle kunna behöva ha i åtanke
om man vill arbeta med andra sorters undervisning, till exempel med ”rika”
problem, där en viktig komponent är att man inte siktar mot ett enskilt rätt
svar för att sedan gå vidare, utan istället försöker belysa många olika sätt
att lösa problemet på. En elev som ser rätt svar som det främsta kvittot på
att man gjort rätt, skulle kanske kunna tolka det som att man misslyckats
när en lösning – som ur lärarens synvinkel kan vara bra – leder till frågor
om det också finns andra lösningar. Detta innebär också att man nog inte
oreflekterat kan ta ifrån eleverna möjligheten att kontrollera sina lösningar
mot facit.

Det framgår att samarbete mellan eleverna kan hindras av att man befin-
ner sig på olika ställen i boken. Det är en parallell till vad (Löwing, 2004)
skriver om hur hastighetsindividualisering skapar hinder i undervisningen,
bland annat genom att gemensamma diskussioner eller förklaringar inte blir
meningsfulla om de flesta elever arbetar med helt andra saker än sina klass-
kamrater. Men även tänkbara syften med samarbete, ur elevens synvinkel,
synliggörs. Det är möjligt att en lärare skulle kunna ha ett annat syfte med
att låta eleverna sitta och arbeta ihop (till exempel att de på så vis kan
lära av varandra) än vad eleverna skulle kunna ha (till exempel att komma
snabbare framåt).
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9 Förteckning över bilagor

1. Intervjumall.

2. Skriftlig information till deltagare.
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Mall för fokusgruppsintervjuer, examensarbete.

Nils Ölmedal, KPU.

Intervjupersoner: Elever i år 9, vars ålder är åtminstone 15 år, i grupper om 
4–6 personer. Jag kommer be läraren om hjälp att sätta samman grupper.

Forskningsfrågor: Vilket stöd kan eleverna hämta i läroboken? Hur styrs 
eleverna av läroboken?

Här är exempel på intervjufrågor:

1. Vad tycker ni om matematikboken ni använder?

2. Hur använder ni boken? På lektionerna? Hemma?

3. På vilket/vilka sätt använder sig läraren av läroboken på lektionen?

4. Hur använder ni facit?

5. Om man ställs inför en uppgift man inte alls vet hur man ska lösa – 
hur gör ni då?

6. Om man löst en uppgift men svaret inte stämmer med facit – vad gör
ni då?

7. När och hur  tar du hjälp av läroboken för att lösa ett problem?

8. Om du skrivit en matematikbok, vad skulle du då lagt till eller 
förändrat? 

9. Vad skulle man absolut inte kunna ta bort från boken?

10. Hur vore det om boken inte hade något facit?

11. Hur vore det om det inte fanns några (övnings)uppgifter i boken? 
Behöver man göra alla uppgifter?

12. Kan man använda boken på andra sätt?

13. Varför använder man inte faktasidorna?

14. Använder era föräldrar boken?



Intervjuer till examensarbete

Hej!

Jag läser en så kallad kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) till ma-
tematiklärare vid högskolan i Halmstad. (Uteslutet avsnitt.)

Det sista man gör i utbildningen är ett examensarbete. Mitt examensarbete
handar om hur elever uppfattar och använder matematikboken. Det finns en
del forskning om hur lärare använder boken, men mindre om elevernas syn
på saken.

I samband med examensarbetet kommer jag att göra intervjuer med elever i
år 9 på (skolan).

Intervjuerna görs på skoltid den och december 2018 i grupper om cirka 4
personer och tar cirka 45 minuter. Det är frivilligt att delta. I det färdiga
arbetet kommer inte att framgå vem som deltagit eller vilken skola intervju-
personerna går på. Materialet kommer endast att användas till ovan nämnda
examensarbete. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på nätet.

Handledare på högskolan är Heike Peter (heike.peter@hh.se, tel. 035-167429)
och Pernilla Granklint Enochson (pernilla.granklint_enochson@hh.se, tel.
035-167796).

Kontakta gärna mig om du har frågor!

Nils Ölmedal (nilolm17@student.hh.se, tel. 076-8481881).

Vårdnadshavares medgivande

För personer som inte fyllt 15 år krävs vårdnadshavares medgivande för del-
tagande.

Elevens namn

Jag godkänner deltagande enligt ovan.

Vårdnadshavarens signatur

Vårdnadshavarens namn
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