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Sammanfattning: 

I den här uppsatsen har jag med hjälp av olika inlärningsteorierna försökt visa vilket synsätt medvetet 
eller omedvetet dominerar hos författarna av läroboken som jag granskat. Viktigt är det sociokulturella 
perspektivet som synliggör att lärandet är beroende av den kultur som vi befinner oss i idag. Kultur 
utgörs av olika slags artefakter i form av böcker, tidningar, miniräknare, datorer och även smartphone 
och Ipads. Språk är ett mycket viktigt medierande redskap ur sociokulturella perspektivet och det är hur 
viktigt som helst att vi försöker utnyttja denna resurs inte bara för att förklara matematiska procedurer 
till elever. Med hjälp av detta och de digitala verktyg som vi har idag som vi kan utnyttja och kan ägna 
sådana resurser på bra sätt kan den nedåtgående grafen av elever i matematiska kunskaper motverkas. 
Alla människor lär sig oberoende av var de befinner sig. Man har en instinkt att lära sig och man har 
hela tiden varit nyfiken på saker och ting i sin omgivning. Detta har bevisats gång på gång under hela 
människans historia. Hur våra förfäder klarade sitt liv i forntider och även senare, vet vi mycket på grund 
av arkeologernas insatser och på grund av de fossiler som lagrats i jordskorpan under tusental år. Alla 
olika slags rön som man har upptäckt så länge tyder på det faktum att man har varit nyfiken på att lära 
sig och att lärandet är något som har att göra med något som vi har omkring oss. Lärandet beror på den 
gemenskap som vi växer i, vare sig mänskliga eller icke-mänskliga. Icke mänskliga är med andra ord 
de naturliga eller konstgjorda resurser som människan har tillgängliggjort under historien och även de 
resurser som man har idag i den teknologiska perioden. Gemensamt är att lärandet beror på de 
sociokulturella redskap som man har skapat och fortsätter skapa. Men kan vi hitta på någon möjlig 
lösning till att förbättra lärande i matematik hos våra barn kommer denna uppsats handla om.  
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1. Inledning och relevans 
Läromedel är ett pedagogiskt verktyg som används i allra flesta skolor i Sverige. Det 
är många olika aspekter att tänka på när det gäller läromedel. Eftersom man har använt 
läromedel eller lärobok (som jag kommer menas här) i Sverige sedan länge har den 
blivit en stor del inte bara av elevernas vardag utan också lärarnas vardag.   

Det är många som har genomfört undersökning om läromedlet i Sverige men det finns 
tyvärr inte så mycket som handlar om läroböcker i matematik. Om man tittar på den 
forskning som har gjorts på läroböcker i matematik så upptäcker man förvånansvärt 
att det är bara handfull antal forskningar genomförts på matematik läroböcker i årskurs 
1 gymnasiet. Men när det gäller forskning om matematik läroböcker i årskurs 2 eller 
senare så finns ju ingen speciell forskning som man kan hänvisa till. Detta blir en 
anledning för att genomföra en undersökning om lärobok i matematik på gymnasiet 
årskurs 2.  

En annan anledning för att bedriva denna undersökning är själva nya läroplanen som 
ställer nya krav på läromedlets utformning, uppläggning och dess användning speciellt 
nu när det gäller att utveckla olika förmågor hos elever nämligen procedurs, begrepps, 
resonemangs, modellerings, problemlösnings, kommunikations och relevansförmåga.   

En annan anledning är att jag själv undervisar i matematik och när det kommer nya 
elever från grundskolan som läser matematik årskurs 1 så klarar dem 
matematikkursen utan några stora svårigheter. Anledningen till detta är att en stor del 
av kursen har eleverna redan gott igenom på grundskolan. Trots det har införts vissa 
nya moment i årskurs 1 matematik kan eleverna ändå återknyta det mesta i årskurs 1 
matematik med grundskolans matematik. Svårighetsgrad har höjts också men man 
märker inte några stora skillnader. Så fort kommer de i årskurs två och börjar läsa 
matematikkursen upplever de stora problem på grund av kursens art och de abstrakta 
moment som kommer och återkommer i hela boken. Det finns olika anledningar till 
varför dem upplever så men detta kommer jag inte behandla i denna uppsats.  

Det råder även oro bland svenskarna om att matematiska kunskaper försämras hos 
elever i Sverige. En hel del information ges av TIMSS och samtidigt ser vi att dagens 
lärare belastas mer och mer med arbetet som inte har specifikt att göra med deras 
pedagogik. Samtidigt ser man att nya läroplanen ställer skolan till nya utmaningar och 
det största ansvaret för elevens utveckling ligger i själva lärarnas händer för att skolan 
fungerar som ett medel för att göra resurser tillgängliga. Detta gäller oavsett en elev 
har fått bra grunder i matematik från grundskolan eller inte. Elever bemöter lärarna i 
stort sett. Det innebär att nästan alla mål som ställts fram av läroplanen ska uppfyllas 
igenom lärarnas insatser. Olika mål såsom att lyfta fram elevernas olika perspektiv 
såväl estetiska som miljö- och internationellt. På ena sidan ska man ge en grund för 
och främja elevens förmåga till personliga ställningstaganden i inte bara nationella utan 
internationella frågor. Man ska även synliggöra historiska perspektivet bland eleverna 
för att utveckla deras förståelse och beredskap inför framtid. Eftersom matematik som 
ämnet spelar en stor roll i samhällets utveckling är det av stor vikt att man ska försöka 
infärga ämnet i sådana linjer. Detta och mycket annat gör att nästan hela ansvaret 
ligger på lärarnas axlar och det är inte så lätt för lärarna att handskas med sådan 
utmaning.  

Dessutom tyder mycket forskning som genomförts under senare åren om att det är 
mer och mer elever som tappar intresse i matematik (Skolverket, 2003 a). 
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2. Studiens syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att se om hur det moderna sociokulturella redskapet 
påverkat läroböcker i matematik för att stödja och förbättra förståelse och lärandet för 
elever.  

Undersökningen tar även hänsyn till olika slags inlärningsteorier som svenska skolor 
präglats av på den senaste hundra år och de inlärningsteoriernas påverkan på 
utformningen av läroböcker.  

Denna uppsats behandlar  

Vad är läromedelsroll i matematikundervisningen i Sverige enligt forskningen? Och  

Hur en lärobok i matematik ska utformas ur sociokulturella perspektivet och hur den 
kan bidra till att utveckla elevernas förståelse och lärandet i matematik? 
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3. Begreppsuppfattningen 
 

3.1 Hermeneutik  
 

Först och främst har jag tänkt lägga fram begreppet hermeneutiken eftersom jag 
kommer tolka vissa texter i teorin efter min undersökning. Det tycker jag är viktigt att 
förklara för läsaren att jag vet om detta begrepp och är medveten om dess innebörd. 
Hermeneutik begrepp är hämtad från ”hermeneuein” vilket innebär förförståelse, 
tolkning och sedan användning av det som man tolkar dvs. att förklara. När man läser 
någon text eller ser någon handling så har man med sig sina förväntningar eller 
förförståelse. Man har några idéer och upplevelser som utgör dess förförståelse. Enligt 
Gilje & Grimen ingår många komponenter i förförståelsen såsom språk, begrepp, 
trosuppfattningar och individuella personliga erfarenheter (Gilje & Grimen 2006:184). 
Sådana trosuppfattningar kan påverka och styr omedvetet våra tolkningar. Det innebär 
helt enkelt att tolka någon text eller någon handling är inte så lätt. Enligt den engelske 
sociologen A. Giddens bygger samhällsvetenskaperna på ”en dubbel hermeneutik”. 
Med det menar han att samhällsvetarna eller tolkaren på ena sidan måste förhålla sig 
till en värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna och på andra sidan ska de 
bedriva forskning och de måste rekonstruera de sociala aktörernas tolkningar inom ett 
samhällsvetenskapligt språk med hjälp av teoretiska begrepp (Gilje & Grimen 
2000:181) som inte är så lätt. Med ord av Gadamer är tolkning historiskt betingad och 
allting som vi tolkar beror på de långa traditioner en aktör har varit genom. De 
traditionerna gör att aktörens tolkning av något påverkas omedvetet. Enligt honom 
finns det även möjlighet att kritisera de tidiga uppfattningarna (Gilje & Grimen 
2006:183). Det innebär helt enkelt att den som tolkar någon text kan förstå en 
författares text på ett annorlunda sätt än vad som var dennes avsikt (Forsman, 2003). 
Det är då viktigt att när man tolkar pendlar man fram och tillbaka mellan delarna och 
helhet.  

 

3.2 Läromedel och lärobok 
Sedan industrialiseringen har man börjat införa det som kallas läromedel som en 
artefakt för elevernas lärande. Enligt Pedagogiska Uppslagsboken har man definierat 
läromedel på olika sett under senaste 200 åren. Det var bara läroböcker som 
inräknades som läromedel men så småningom började man ta även med tidningar, 
tidskrifter. Från och med 1960 – talet började man producera allt fler läromedelspaket 
som skulle bestå av en huvudbok, en studiebok, ett bildband och stordiaserier. Lite 
senare på 70-talet förändrades syn på undervisningen så att ensidiga 
kunskapsförmedlingen övergick till alltmer elevaktiva arbetssätt. Idag vet vi att i 
begreppet läromedel även inräknas internet, massmedia och skönlitteratur. (Ingela 
Korsell) 
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Boel Englund har konstaterat (2006) att det inte funnits någon officiell fastställd 
definition om läromedlet. Men i läroplanen Lgr 80 står det att ”Läromedel är sådant 
som lärare och elever väljer att använda för att nå uppställda mål”.  

I Lpo 94 och i den nya Lgr 11 står det under rektorns ansvar:  

Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan 
har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar 
för att utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra lär 
verktyg för en tidsenlig utbildning, bl. a. bibliotek, datorer och andra tekniska 
hjälpmedel … ” (Lgr 11).  

Eftersom jag har fokuserat på lärobok i ämnet matematik kommer jag med begreppet 
läromedel mena endast den lärobok som följs och undervisas på några skolor i Sverige 
och brukar kallas en elevbok. Till det inräknas även digitala resurs som erbjuds av 
samma förlag som elevboken till elever. Den digitala resurs som jag granskat 
benämnts av förlaget som elevwebben.   

 

3.3 Artefakter och kultur 
Begrepp artefakt kommer från latinsk ars som betyder konst och facere som innebär 
att göra eller tillverka något. Detta inkluderar då alla konstgjorda föremål dvs. alla ting 
som tillverkats av människor. Detta begrepp används även i konstvetenskap och då 
menar man alla fysiska föremål tillverkats av människan. I samhällsvetenskap menar 
man konstruktion och spridning av teknik och teknologi såsom TV-apparater, datorer 
och mobiltelefoner osv. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Artefakt). 

Begrepp kultur kommer från latinets cultura och betyder ungefär bearbetning, odling 
och bildning och har att göra med alla mänskliga aktiviteter. Den definieras inom 
samhällsvetenskap som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och 
institutioner hos en population som överförs socialt från en generation till annan. En 
kultur uppstår i ett samspel mellan människor och omgivningen vars förutsättningar är 
ett gemensamt språk, verktyg, kunskaper och hur man löser konflikter. Enligt Säljö är 
kultur en uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som man 
skaffar genom interaktion med omvärlden, där det ingår alla fysiska och intellektuella 
redskap såsom verktyg, instrument för mätning, vägning och liknande, olika former av 
informations- och kommunikationsteknologi och fortskaffningsmedel dvs. fysiska och 
intellektuella redskap dvs. artefakter. Men artefakter eller de materiella resurserna går 
hand i hand med utvecklingen av idéer och intellektuella kunskaper, vilket innebär att 
artefakter ständigt utvecklas (Säljö 2000: 29). Det redskap som man använder för att 
skapa ett samspel i ett samhälle kallas även som kulturella eller fysiska redskap. I 
dagensvärld har människor skapat datorer, smartphones och Ipad etc. Sådana 
redskap har blivit en del av vår kultur och inräknas också som en slags artefakt.   
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4. Olika teorier om lärandet och sociokulturellt 
perspektiv på lärandet 

Människor har under historien haft olika syn på hur lärandet sker och det som har varit 
gemensamt hos all tiders folk är att lärandet är viktigt för människans överlevnad. Det 
har varit så medvetet eller omedvetet är inte en viktig fråga här utan jag vill rikta mig 
mot olika populära synsätt eller teorier som människan har haft om lärandet sedan 
1900 – talet. Hur lärandet sker hos barn och andra individer och hur människan har 
ansträngt sig för att anpassa sina resurser eller artefakter synnerligen läroböcker mot 
dess förändrande behov.  

4.1 Behaviorismen 
Man har hört mycket om detta synsätt på lärandet och det har varit mycket populär på 
1900 talet. Enligt behaviorismen sker lärandet på grund av de fysiska erfarenheter som 
upplevs av någon individ gång på gång. Detta synsätt utvecklades av den ryske 
medicinsk forskare Pavlov som grundade behaviorismen då han studerade 
matsmältning och nervsystemets samverkande hos hundar. Vårdarnas ankomst ledde 
till salivproduktionen hos hundarna precis som saliv producerades när hundarna hade 
mat i munnen var något som förvånade Pavlov. En obetingat stimuli dvs. mat ledde till 
produktion av saliv i munnen som är obetingat respons från kroppens sida. Men 
eftersom matens ankomst var betingad med att en klocka skulle ringa och vårdaren 
skulle komma in fick de betingad respons. Ut av detta kunde han dra slutsats att en 
inlärd påverkan utifrån kan framkalla samma reaktion eller reflex hos någon individ. 
(Säljö 2000: 51) 

Pavlovs teori utvecklades sedan av den amerikanske psykologen John B Watson och 
av psykologen B. F. Skinner genom att utföra olika experiment och kopplade deras 
resultat med människan. Skinner innefattade även känslor och attityder och förklarade 
att dessa också var inlärda kunskaper som erhållits genom positiva eller negativa 
förstärkningar (Säljö 2000).  Slutsatsen har varit att en individ lär sig från sin omgivning 
om vilka slags beteenden man tjänar på och vilka slags beteenden som kan leda till 
att man förlorar något. Detta kan göras genom att förstärka, berömma eller uppskatta 
någons attityd som sedan ökar sannolikheten för sådant beteende upprepas även i 
framtiden. En bestraffning kan däremot leda för en minskad sannolikhet för något 
beteende ska upprepas. Alltså är inlärning en process där man anpassar sig efter 
omständigheterna i någon miljö. Betingning anses av behaviorismen som grunden till 
att människan lär sig saker. Med betingning menar man att en handling eller händelse 
har kopplats ihop med en reaktion eller reflex. När en viss situation återkommer så 
agerar individen genom en inlärd reaktion eller reflex (Säljö 2010). 

Detta synsätt började dominera skolverksamheten på 1900 talet, blev mycket populär 
så att tankar om förstärkning och utlärningsstilar utformades om med syftet till att 
förstärka elevers lärande i skolan. Läroböckerna i matematik utformades också med 
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samma utgångspunkt så att eleverna skulle få möjlighet att räkna och träna massor av 
uppgifter av en och samma slag. De kännetecknades av t ex ”skill & drill” dvs. med 
principen träning ger färdighet och all fokus låg på att följa procedurerna om och om 
igen i samma hierarki. Men på 70 – talet avsvalnades detta synsätt dels på grund av 
att den tidens människa började inse dess inner liggande brister och dels för att ett nytt 
synsätt började bli populär bland forskarna. En av de större nackdelarna hos denna 
teori eller syn på lärandet ligger i att barn betraktas som ett passivt objekt som bara 
kan ta emot kunskap som det är och att alla individer dras över en och samma kam i 
meningen att de kan lära sig på ett och samma sätt genom att träna på en sak om och 
om igen.  

4.2 Från behaviorismen till kognitivismen och konstruktivismen (Piagets 
tankar om lärandet) 
Kognitivismens tonvikt ligger på att lära olika processer som sker under lärande 
process i hjärnan. Alltså har kognitivismen fokus mot något som sker i hjärnan. 
”Intresset är inriktat mot att beskriva och förstå vad som beskrivs som människans 
kognitiva utrustning och hennes mentala processer” (Säljö 2000:55). Denna teori 
bygger på att betrakta en människas hjärna som en processor i datorn. Precis som en 
processor i en dator utför sina funktioner ingår olika mekanismer hos en människa. Det 
finns någon apparat i hjärnan som är tänkandets centrum och behandlar information i 
människor på samma sätt som en processor i datorn. En stor kritik som man kan rikta 
mot denna liknelse är att en processor är ett icke-levande föremål som kommer 
fungera på ett och samma sätt oberoende av sin omgivning. Däremot har människans 
hjärna förmåga att ta stimuli utifrån och ge respons på flera olika sätt. Datorernas 
processor saknar en sådan känslomässig förmåga.  

Men eftersom det riktades all forskningen på att förstå de ingående processerna med 
denna som utgångspunkt ingen hänsyn kunde tas till de olika sociala och kulturella 
faktorer som kunde påverka apparatens utveckling. Detta innebär helt enkelt att 
människans hjärna är olika utvecklad hos olika individer på grund av sociala och 
kulturella faktorer. Den kognitiva apparaten antogs vara densamma oavsett om man 
tillhörde amerikansk medelklass eller om man hade en annan kulturell eller social 
bakgrund (Säljö 2000: 56). Piagatenskassynsätt visade sig inte heller vara hållbart när 
man senare på 70-talet genomförde en tvärkulturell undersökning och jämförde 
västerländska barnen med icke-västerländska barnen. Anledningen var det samma 
som nämnt ovan. Den andra nackdelen är att teorin bygger på att likställa en 
människans hjärna med något icke levande som en processor i datorer. En dators 
mjukvara kan bara tolka den information som programmeraren kunna förutse och 
förbereda den för. Den följer regler av ett alldeles speciellt slag. Informationen måste 
vara förkodad i de språk och kategorier som maskinen känner till och kan arbeta med” 
(Säljö 2000:56) men den är inte så med människans hjärna och den verksamhet som 
människan lever i. Det finns fysiska och intellektuella redskap i människans omgivning 
vilket gör att människans hjärna kan utvecklas vidare.  
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Piaget var faktiskt mer intresserad för att forska om hur kunskap uppkommer och kan 
skapas hos individer och barn. Piagets synsätt att individen inte kan passivt ta emot 
information utan den behöver själv utföra olika slags aktiviteter vilken i sin tur kan leda 
till att den konstruerar sin egen förståelse av omvärlden benämndes som 
konstruktivism. Då började det rikta all fokus mot att skapa sådana aktiviteter som 
kunde skapa motivation hos barn så att det blir aktiv och nyfiken och upptäcker saker 
och ting på sin egen hand. Med andra ord menar man helt enkelt att låta barnen arbeta 
laborativt. Ett barn skulle förstå på sin egen hand och inte bara lära sig utantill. I detta 
sammanhang är konstruktivism helt annorlunda än behaviorismen. Men samtidigt 
betraktades en vuxens intervention i barnens aktiviteter som störande element i dess 
utveckling. Vilket i sin tur ledde till att man började betrakta det traditionella 
undervisningssystemet som hade präglats svenska skolor av i ca 70 år också som 
störande och ett hinder i barnensutveckling. Enligt Piaget, ”Vad man önskar är att 
lärarna skulle upphöra med att föreläsa och i stället stimulera elevernas egna 
undersökningar och deras egna ansträngningar … ” (Säljö 2000: 58). Det innebär att 
enligt kognitivismen ska barn vara självstyrande, ska formulera sina egna frågor, 
manipulera objekt och därigenom få insikt. Detta speglar samma synsätt som beskriver 
att man lär och utvecklar sig endast när man på förhand har erfarets något praktiskt 
på sin egen hand, underförstås är att dessa erfarenheter har barnet upplevt utan någon 
vuxens ingripande och förklarande (Säljö 2000: 62).  

Piagets ansträngningar för att förstå de ingående processerna och sedan låta barnen 
lära själva börjades betrakta som ett genomslag i skolansväsendet. Undervisningen i 
Svenska skolor präglas även idag av Piagatenska kognitivismen. Anledningen till detta 
var att han föreslagit det synsätt som aldrig hade tänkt av någon under historien. Det 
var att han lyckades med att lyfta fram undervisningen ur barnens perspektiv så att 
forskningens riktning ändrades och orienterades mot själva barnen. Man kan därför 
säga att bland de fördelarna med Piagatenska synsätt hade varit att man började förstå 
barn som en individ och att det har rätt att utveckla sig. Man började då skapa 
elevaktiva undervisningsmetoder, gruppaktiviteter och annat verktyg i verksamheten 
för att få eleven jobba på sin egen hand. Detta blev en utveckling till det bättre med en 
större respekt för barnet, dess förutsättningar och behov (Säljö 2000: 64).   

Trots hans tankar visar barnets utveckling i en demokratisk miljö tonades samtidigt ner 
betydelsen av skillnader i sociala och kulturella bakgrunden för undervisningens 
resultat. Hur skall människor kunna lära sig och utvecklas – i betydelsen samla 
erfarenheter från sina aktiviteter – om man inte färgas av just den föreställningsvärld 
och den fysiska verklighet som man växer upp i? Hur återskapas skilda 
föreställningsvärldar och handlingsmönster i olika samhällen, om inte just genom att 
barn tar över dessa från den äldre generationen och använder dem i sin egen vardag? 
(Säljö 2000:63). Detta synsätt på barnens utveckling leder till att omvärldens ansvar, 
inklusive läraren för barns utveckling och för deras svårigheter i stor utsträckning 
försvinner. Om barnet inte kan tillgodogöra sig undervisningen kan detta förklaras 
enligt den Piagetanska föreställningsvärlden att barnet ännu inte nått det nödvändiga 
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utvecklingsstadiet. Och problemet förläggs klart och tydligt till barnet och till dess 
kognitiva utveckling.  

Enligt Piaget när ett barn engagerar sig i aktiviteter i förhållande till omvärlden sker 
dess utveckling. Men problemet är att ur Piagetanska perspektivet samtidigt är barnen 
egocentriska. Det innebär att barnen kommer uppfatta och förstå händelser och objekt 
utifrån bara sin egen utgångspunkt. En sådan tanke finns i väldigt många skolor och 
hos massor av lärare nuförtiden.  

4.3 Från kognitivismen till sociokulturella perspektivet 
Ur sociokulturella perspektivet är lärandet inte något statiskt fenomen utan dynamiskt 
och en pågående process för att det beror av olika kulturella betingelser och teknologin 
som inte finns inuti själva människan utan finns omkring människans kropp och dess 
biologi. Det innebär helt enkelt att kunskap ändras hela tiden på grund av att våra 
möjligheter att leva ändras och även förändras omvärldenskrav. Man har under tiden, 
trots de biologiska begränsningarna lyckats med att skapa olika slags verktyg och 
redskap för att underlätta livet. Med andra ord har man skapat en kultur ”som innehåller 
hjälpmedel som gör att vår förmåga att hantera omvärlden är väsentligt annorlunda än 
den som våra förfäder hade eller ens kunde föreställa sig” (Säljö 2000: 19). 
Utgångspunkten för att skapa olika verktyg har på något sätt varit att människans 
arbetsförmåga ska kunna förbättras, arbete ska kunna utföras fortare och snabbare 
och resultat av någon aktivitet kan bli mer effektiv med sådana resurser och 
produktiviteten kan därmed mångfaldigas. Det här gör att samhälle utvecklas 
kontinuerligt och det skapas och förbättras olika slags teknologi, olika slags redskap 
och artefakter. Den teknologin förändrar förutsättningarna för lärandet i samhället så 
att gränsen för intellektuella och fysiska förmågor flyttas och människan kan med hjälp 
av nya teknologin utveckla sina olika förmågor. Man kan förstå detta bara genom att 
jämföra samhället för 50 år sedan med dagens samhälle. Teknologin och olika slags 
artefakter har ofantligt ökat våra olika prestationsförmågor. Skapandet av olika slags 
fysiska och intellektuella redskap spelar en avgörande roll i människans utveckling ur 
sociokulturella perspektivet. Människan utmärks av att hon till skillnad från andra arter 
utvecklar och använder fysiska och språkliga redskap (Vygotsky, 1934/1986; Wertsch, 

1991; Säljö 1995a). Med hjälp av dessa kan vi, bildligt uttryckt, lyfta oss själva i håret”. 
Vårt samspel med dessa är centralt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 
utveckling. Tillsammans utgör dessa redskap en viktig del av de kulturella … resurser 
som vi använder i vår vardag (Säljö 2000:75). Därmed är de olika slags artefakterna 
inte döda objekt utan levande i meningen att de förbättras och utvecklas hela tiden. 
Det som finns i artefakter och hjälpmedel måste förstås som genuina produkter av 
mänskligt tänkande som byggts in i redskap. … Att lära och utvecklas i vår tid är 
således i stor utsträckningen en fråga om att utnyttja kognitiva resurser som finns 
införlivande i artefakter som information, procedurer och rutiner (Säljö 2000: 82). Detta 
redskap såväl fysiska som intellektuella har flera funktioner, bland annat hjälper de 
svaga att utföra det arbete som annars hade varit svårt för den gruppen och på andra 
hand effektiverar arbete för andra. Arbetsförmågan, tidsanvändning och 
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kunskapsbasen förändras. Det förmedlas andras upptäckter och andras erfarenheter. 
Med en sociokulturell utgångspunkt är problemet med hur vi lär således en fråga om 
hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka och utföra praktiska projekt som är delar 
av vår kultur och vår omgivning (Säljö 2000:21). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan ett barn inte lära sig spela t ex ett fiaspel på sin 
egen hand förrän man själv berättar för barnet de förbestämda regler som fiaspel 
bygger på. Hur kom det sig att när barnet ser olika pjäser och tärningen förstår den allt 
av sig själv1! Självklart kommer barnet använda sig av spelet på helt annorlunda sätt 
och finns en möjlighet att spelet ger denne lite glädje. Men då kommer olika barn 
utveckla olika slags sätt att spela ett och samma spel. Då är detta inte ett sociokulturellt 
sammanhang.  I ett sociokulturellt perspektiv är det knappast rimligt att anta att barns 
egna aktiviteter leder till att de kan ”upptäcka” de abstrakta kunskaper om världen som 
finns upplagrade i exempelvis vetenskaplig kunskap. Kunskaperna finns inte hos 
objekten eller händelserna i sig, utan i våra beskrivningar och analyser – det vill säga 
i våra diskurser om dem. Och de är inte så lätta att upptäcka på egen hand. (Säljö 
2000: 63). Det gäller inte bara för barnen utan också för vanliga människor för att alla 
mänskliga handlingar är en kombination av intellektuell och manuell verksamhet och 
man måste skaffa någon slags information för att klara av någon uppgift eller arbete. 
Detta förutsätter ur sociokulturella perspektivet att barnen får möjlighet för att samspela 
med sin omgivning för intellektuella mognaden. För att det är dess intellektuella 
mognad som sedan kan göra att barnet kan gå mot en allt högre grad av förmåga till 
abstraktion. När intellektet nått det högsta utvecklingsstadiet, kan man operera på 
verkligheten med hjälp av logiska och matematiska strukturer. Man inser således 
relationen mellan objekt och konsekvenser av händelser utan att fysiskt pröva dem 
(Säljö 2000:65). Om vi låtar barnet utveckla ur sociokulturellt perspektivet kommer 
dess utveckling se helt annorlunda ut på grund av att det finns både kollektiva resurser 
för tänkande och handling och även själva individen. Piagetanska synsätt har i detta 
sammanhang en stor nackdel.  

Lärande är ett helt naturligt fenomen hos människor och det är en pågående process 
som beror på många faktorer. Den ledande faktorn bland annat är att man har en stor 
förmåga att dela sina kunskaper, sina upplevelser och erfarenheter med andra 
människor. Detta har blivit möjligt sedan man har skapat ett fungerande 
kommunikationsmedel som språk. Med hjälp av detta språk har det blivit möjligt för 
människor att inte bara kommunicera utan även lagra information så att den kan 
förmedlas till nästkommande generationer. Detta har lett till att även olika upptäckter 
och upplevelser som betraktas idag som stora genomslag i historien kan bevaras, 
förmedlas vidare från generationer till generationer. Allt detta har blivit möjligt på grund 
av människans biologiska natur som skiljer denna från andra arter i meningen att den 
                                                           
1 Om detta ska betraktas som mot demokratin kan man då säga utan vidare att man inte heller behöver 
lära barnen konsonanter och lokaler och att hur en varje bokstav se ut. Var går gränsen av demokratin? 
Man behöver då inte lära barnet något alls varken klocka eller något annat eftersom allt är anpassat 
enligt våra föreställningar.  
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har förmåga att använda sig av något språk för att kommunicera. Enligt Donald, ”Vad 
gäller språk, teckensystem och förmågan att använda begrepp av symbolisk natur för 
att kommunicera och samla erfarenheter, råder numera ganska stor enighet om att inte 
ens våra närmaste släktingar bland de högre däggdjuren, primaterna, klarar av detta 
på ett sätt som kommer i närheten av vad människor förmår” (Donald, 1991, s. 127ff).  

Ett samspel mellan en individ med olika slags artefakter och människan är viktigt i 
sociokulturella synsättet. För att människor utvecklas på grund av ett samspel mellan 
varandra och andra artefakter som hjälper människan förstå hur världen fungerar och 
hur den skall förstås. Detta förutsätter ett välfungerande medel genom vilket människor 
kan samspela, som med andra ord är det gemensamma språket, det intellektuella 
redskapet. Att kommunicera och använda språket är en viktig och central punkt inom 
sociokulturella perspektivet för att det är språket som utgör en länk mellan barnet och 
omgivningen precis från barndomen. Alltså är utvecklingen av ett barn ur detta 
perspektiv sker i en värld av handlingar, föreställningar och samspelsmönster som är 
kulturella och som existerar i och genom kommunikation, och som därför skiljer sig åt 
mellan samhället och livsmiljöer (Säljö 2000: 68). Det blir klart att ur sociokulturella 
perspektivet blir språket ett medel för att kommunicera dvs. människans allra viktigaste 
medierande redskap är de resurser som finns i vårt språk (Säljö 2000:82). Genom 
detta språk kan kommunikation mellan en individ och en artefakt eller andra människor 
kan starta, vilket är mycket viktigt så att lärandet kan ske. Man kan då betrakta 
kommunikation som en länk mellan det inre tänkandet och det yttre samspelet eller 
interaktionen. Men det är viktigt att man lär sig kommunicera. Med andra ord är det 
viktigt att man på något sätt försöker behärska det språkliga och intellektuella redskap 
(Säljö 2000:97).  

En klar slutsats som man kan dra utifrån det sociokulturella perspektivet är att lärandet 
beror på de resurser eller artefakter som utgör individens kultur dvs. de intellektuella 
och fysiska resurser eller redskap som är tillgängliga för individen. De resurserna kan 
vara läroböcker, pennor, miniräknare, kalendrar och datorer osv. Men de artefakterna 
är värdelösa om det inte kan skapas av en människa ett samspel med de tillgängliga 
resurserna. För att skapa ett samspel är det viktigt att det ska finnas ett välfungerande 
kommunikationsmedel som gör att de fysiska och intellektuella redskapen kan 
integreras med människans förståelse. Och att de redskap som utvecklas är en 
förutsättning för ett sociokulturellt samhälle.  

 

5. Forskning om läromedelstyrning  
5.1 Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande 
Boel Englund i sin artikel ”lärobokskunskap, styrning och elevinflytande” har försökt 
lyfta fram den styrande rollen av läroboken (oavsett ämnen) i svenska skolor i Sverige. 
Enligt Boel är det på grund av de föreställningar som både lärare och elever har om 
läroboken. Han håller med Svingby som talar om lärarens pedagogiska grundsyn eller 
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pedagogiska kod och tycker att inflytande som läroboken har är på grund av att 
människor medvetet eller omedvetet sett den som något. Och att dess betydelse i 
människors huvuden gäller inte bara läraren, utan också eleverna och till exempel 
skolledning, föräldrar – förmodligen de flesta som har gått i skolan (Englund 99:328). I 
sin artikel har han sammanställt några andra undersökningar som handlar om 
läroboksstyrning i klassrummet och har även lyft fram olika synpunkter och tankar kring 
lärobokens roll. Bland de tankarna är att läroboken underlättar inte bara lärarens 
arbete utan också styr eleven mot en ordning och disciplinerat arbete så att de är 
engagerade i något arbete (Englund 99:331). Läromedlens betydelse förefaller dock i 
allmänhet vara mycket stor. De ger struktur och de ger trygghet för både lärare och 
elever sammanfattar Ekman (Englund 1999:332). Leif Hellström (1986) har också 
identifierat lärobokens roll speciellt i matematik och att den ger struktur åt 
undervisningen. Läroböckerna garanterar en kunskapsförmedling och tilldelar även en 
strukturerande och disciplinerande roll. Den underlättar även för lärare att organisera 
undervisningen, gör det möjligt för elever som varit frånvarande att komma ifatt, och 
att den även förbereder eleverna för prov. (Englund 1999:336). Englund har sedan 
sammanställt de tänkbara fördelarna med läroboken. Enligt honom har läroboken en 
kunskapsgaranterande, auktoriserande roll i skolor inte bara i lärarens ögon utan 
också i elevernas ögon. Man anser att om man klarar boken så är målen uppfyllda. 
Läroboken har även en gemensamhetsskapande, sammanhållande roll och ger 
studierna en helhet och en trygghet och hindrar känslan av splittring, troligen både för 
lärare och elever. Den erbjuder också ett slags gemensam mening. Den underlättar 
utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för lärarna. Läroboken underlättar i 
övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna, men sannolikt också för eleverna. 
För lärare som är osäkra på sitt ämnes kunskaper utgör läroboken ett stöd i arbetet. 
Den är praktisk att kunna hänvisa till för elever som har varit frånvarnade, eller som 
byter skolan. Den gör arbetsbördan mindre för läraren, som inte behöver bli sin egen 
läromedelsproducent. För eleverna är det praktiskt att ha en bok att hålla sig till, kunna 
ta hem och läsa, istället för en mängd olika artiklar, arbetsblad, faktaböcker. Läroboken 
underlättar lärares planering och organisering av sitt arbete, och tjänar som 
kompetens- och rumsöverskridande vid lärarsamarbete när lärarna är utspridda 
geografiskt både inom skolan och utanför. Läroboken har disciplinerande roll. Den 
hjälper till att förhindra kaos i klassrummet och håller eleverna sysselsatta. Eleverna 
disciplineras till att arbeta, läsa läxor, nog också till att inse vad (skol)arbete är och vad 
vägen till (skol)kunskap innebär. (Englund 1999:340) 

Trots Englunds mening med sin forskning är att lyfta fram de negativa aspekterna med 
lärobokens användande kan man ändå se den hela forskningen ur en helt annan 
synvinkel. Och det är att lärare och elever ser fram emot läroboken ur de ovan nämnda 
perspektiven. En sådan synvinkel ställer högre krav på olika författarna och förlag för 
att utveckla läroböcker som på ena sidan uppfyller lärarnas och elevernas 
förutsättningar om läroboken och på andra sidan försöker utrusta läroböckerna så att 
den kritik som riktas mot läroböckerna kan minimeras. Jag anser att detta är möjligt ur 
sociokulturella perspektivet.  
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I avslutningen av sin artikel har Englund påpekat om förutsättningen för lärandet. Han 
tycker att människor lär sig bättre när kunskapen ingår i större sammanhang, har 
mening för den lärande och sker i kontexter som är motiverande … och att lösryckta 
faktakunskaper och begreppslig kunskap som stannar på ytan, just den typ av kunskap 
som brukar förknippas med läroboksstyrningens, mest negativa sidor, försvinner 
ganska snabbt och lämnar inga djupare spår. Enligt Englund kan man utskilja sju 
huvuduppgifter för skolan som bl. a. är att förbereda elever för (livet och) arbetslivet, 
förmedla ett kulturarv, förmedla en transnationell kompetens och medvetenhet, skapa 
och vidmakthålla en flersidighet i undervisningen som har följder för individens lärande 
(Englund 1999:344, 345).  

5.2 Lusten att lära – med fokus på matematik 
I år 2001 – 2002 genomfördes en undersökning på uppdrag av skolverket om att inse 
de faktorer som ökar motivation hos elever för att lära sig matematik som ämnet. 
Rapporten heter ”Lusten att lära – med fokus på matematik i förskola, förskoleklass, 
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning hos fyrtio kommuner. Rapporten 
speglar i vilka olika miljöer bedrivs undervisningen i matematik. Märkvärdigt är miljön i 
grundskolans senare år och gymnasieskolan där man ser att elever arbetar individuellt 
med bokens uppgifter och lärarna ägnar tiden åt individuell hjälp och gemensamma 
genomgångar är nästan helt borta. Enligt rapporten: ”De flesta arbetar större delen av 
tiden men många verkar omotiverade och uttråkade. Flera av de senare arbetar aktivt 
under mindre än 25 % av tiden och hinner inte mer än en tiondel av uppgifterna. Flera 
av eleverna kan inte besvara frågan om vad matematiken i den uppslagna boksidan 
handlar om och de elever som väntar på lärarens hjälp väntar oftast passivt och ibland 
länge. För en del elever fungerar kanske denna undervisningsform ändå relativt bra, 
men flesta elever har svårt med både förståelse och motivation och det är stor risk att 
dessa elever passiviseras”. I rapporten fortsätter man säga att när man inte förstår 
bokensförklaring av någon uppgift följs bara den helt konceptlöst för att lösa övningar. 
Detta sätt att bedriva undervisningen är helt meningslöst enligt rapporten för att 
elevens lärande blir osynligt på detta sätt. Elever ”tenderar att bli att hinna långt, att 
komma först – inte att förstå och utveckla begrepp och resonemang”. Detta tröttnar 
elever och finns stor chans till att de väljer bort ämnet genom att de undantar sig själva 
och resignerar.  

Likadant gäller för de elever som ligger före andra och är duktiga som förväntar sig av 
skolan att få mer utmanande och avancerade uppgifter för att utvecklar sig ytterligare. 
Det saknas grupparbete, varierande arbetssätt med mera och detta innebär helt enkelt 
att kommunikation mellan elever saknas.  

När det gäller gymnasieskolans matematik så har de flesta redan tappat sitt intresse 
för matematiken. ”Å andra sidan finns det många elever som inte är beredda att ge 
matematiken en chans när de kommer till gymnasieskolan. De har misslyckats alltför 
många gånger och obegripligheten har dödat motivationen. Matematik är viktigt att lära 
sig, anser ofta dessa elever, men exkluderar sig själva från den skara som tror sig 
kunna klara av det”, enligt rapporten. ”Många av de intervjuade eleverna på BF-, SP- 
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och ES-programmen i gymnasieskolan håller med om att matematik är nödvändig 
vardagskunskap men bara upp till en viss gräns. Några drar gränsen vid ”räkning med 
x”, andra kan se att hela A-kursen är relevant, möjligen också delar av B-kursen”. 

Samtidigt har rapporten kommit fram med olika faktorer som kan förbättra situationen, 
alltså för att återskapa motivation, inspiration och lusten att lära hos eleverna för att 
lära sig matematiken. Jag återkommer till det under min analysdel.  
 
Rapporten har berört även användandet av lärobok som läromedel i 
matematikundervisningen som många är mest beroende av för att bedriva 
undervisningen i ämnet. Rapporten uppskattar lärobokens bruk ifall läroboken är bra 
utformad och upplagd men avrådas samtidigt ”ensidigt läroboksanvändande” som kan 
leda till enformighet och till att många elever tar avstånd från ämnet. ”Granskningen 
visar att det är frapperande vilken dominerande roll läroboken har i undervisningen, 
både i positiva och negativa termer, och dess roll för elevernas lust eller olust inför 
matematiklärandet. Det gäller delvis också för de tidigare skolåren, men framför allt 
från år 4-5 och uppåt och mest påtagligt i de senare åren i grundskolan, på 
gymnasieskolan och i vuxenutbildningen”. Enligt rapporten är det flera lärare som 
tycker att läroboken styr undervisningen oerhört mycket och en av skolledarna har sagt 
att lusten att lära matematik avtar på grund av att ”läromedlens begränsade bild av 
matematik”. Granskningen pekar på ett sådant ensidigt och enskilt arbete i läroboken, 
om detta sätt följs i klassrummen bidrar till att undervisningen i matematik känns tråkig, 
utmanandelös, ”monoton och variationsfattig”. Men man menar aldrig att läraren ska 
börja undvika och ta avstånd från lärobokensbruk snarare utmanar flera lärare att 
använda läroboken på ett dugligare sätt för att ”många läromedel innehåller olika spår, 
kanaler och nivåer som rätt hanterade kan ge läraren möjlighet att följa elevers 
utveckling och gå in och samtala om hur eleven tänkt, sätta in stöd, förse eleven med 
extra material osv. vilket är det viktiga vare sig man har en lärobok eller ej”.  
 
Granskningen har också tagit upp i sin rapport om att det finns ett klart och tydligt 
samband mellan språk och förståelse i matematik och en nödvändig förutsättning för 
allt lärande är att väl fungerande språk används under kommunikation. Språket gör att 
det utvecklas matematiska begrepp och andra förmågor.  
 
Alltså ser man tydligt hur en lärobok som läromedel styr nästan hela undervisningen i 
matematik i skolor i Sverige. Jag anser detta som en problematik för att detta har pågått 
så länge att den har blivit en tradition inte bara hos lärarna utan även eleverna. Lärarna 
anser att allt matematik finns i själva läroboken eller läroböcker och elever har likadana 
tron. En liten förändring som läraren gör genom att inte följa den ordning som finns i 
något kapitel betraktas av eleverna som helt negativt och ges kommentarer såsom 
man hoppar fram och tillbaka i kapitlet. Ifall praktiseras denna av läraren under sin 
genomgång kommer genomgången betraktas som väldigt rörigt. Jag återkommer även 
till detta i min analysdel.  
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5.3 Styrdokument om matematik som ämnet och läromedel 
Enligt Styrdokumenten (Lgr 2011) har matematiken utvecklat sig under flera tusen år 
och i dess utveckling har många kulturer bidragit. Detta faktum påpekar helt enkelt mot 
matematikens utveckling under flera tusen år. Under de åren har man utforskat och 
använt sig av olika matematiska verktygen för att lösa väldigt olika slags problem. 
Några tydliga och enkla exempel kan vara verktyg som likformigheten med hjälp av 
vilket kunde man någon gång i historian uppskatta avstånd mellan jorden och solen. 
Pytagoras satsens användbarhet är mycket känd för att få rätvinkliga väggar eller 
kateter. Man har sett att matematiken har spelat en stor roll för hela världens 
utveckling, forskning och för att skapa en hållbar attityd mot världen. Man har genom 
sina fantasier och önskan efter lärandet upptäckt flera olika mönster som kommer och 
återkommer i naturen. Detta har lett till att matematiken används i alltmer större 
sammanhanget, i mycket mer komplexa situationer och är inblandad inom vetenskap. 
Det har visat sig som ett viktigt verktyg inom olika yrken. Man har byggt modeller för 
att beräkna marginal kostnader för att tillverka någon produkt och beräkna hastigheter 
av olika rörliga föremål på jorden och även av de stora himla kroppar i universum. 
Matematiken kan man säga har erövrat allt på jorden och finns överallt. Men ändå har 
samma principer och regler som gör dess natur internationellt. Med andra ord är det 
samma språk oavsett var än man befinner sig.  

Det gör att det blir alltför viktigt att elever lär sig och förstår det matematiska språket. 
Den nya läroplanen (Lgr 2011) har förtydligat om i vilka riktningar ska lärarna och 
skolan som verksamhet försöka utveckla dagens elever. Istället av att mata in 
kunskapen i elever ska man fokusera mer på att utveckla deras förmågor att se 
matematiken omkring, förstå matematikens roll i samhällets utveckling och hur 
matematiken hjälper människan skapa nya modeller för att lösa olika problem inte bara 
i samhället utan i hela världen. ”Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer 
och arbetssätt”, undersökande aktiviteter ska utgöra en del av undervisningen som ska 
”ske i relevant praxisnära miljö”. Undervisningen ska inte bara utveckla deras förmåga 
att kommunicera med olika uttrycksformer utan också ge ”eleverna utmaningar samt 
erfarenhet av matematikens logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och 
mångfacetterade karaktär”. Den ska även ”stärka elevernas tilltro till sin förmåga att 
använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som 
både mål och medel. Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla förmåga att tolka en realistisk situation och utforma en 
matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och 
begränsningar, följa, föra och bedöma matematiska resonemang och relatera 
matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, 
samhälleligt och historiskt sammanhang” (Lgr 2011) 

Det är upptill varje enskild lärare att tolka läroplanens anvisningar. Jag anser i alla fall 
att de förändringar som har skett inom styrdokumentet är ett steg mot bättre 
undervisning, bättre läromedel och läroböcker och mer och större krav på elever. Bättre 
läromedel och läroböcker kan självklart förbättra elevernas förståelse för att lära sig 
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och begripa matematiska koncepter. Skärpningen i läroplanen för gymnasieskolan 

förutsätter en självklar mycket bättre undervisningen på grundskolor.  

 

6. Metod och genomförande 
Med avseende på de tre teorierna dvs. behaviorismen, kognitivismen eller 

konstruktivismen och det sociokulturella perspektivet om lärandet kommer jag försöka 

hitta något mönster i läroboken, den vanliga elevensbok i matematik och dess 

motsvarande digitala version på nätet. Jag kommer också se hur den digitala bud kan 

fungera som ett komplement till den vanliga läroboken. Det innebär att det kommer bli 

en kvalitativ undersökning med komparativ analys fokuserades på några objekt. Jag 

kommer även kvantifiera min undersökning där jag anser det är relevant.    

 

6.1 Val av årskurs och läromedel 
Jag kommer inrikta mig på en lärobok i matematik som riktar sig mot elever i 

gymnasieskolor dvs. årskurs två elever. Anledningen till detta är att det finns stora 

skillnader mellan matematik 2(2a, 2b eller 2c) och matematik 1 kurserna (1a, 1b och 

1c). Trots att vissa nya moment har införts i matematik 1 kurserna utgör den mesta 

delen av kursen det som eleverna redan lärt sig på grundskolan. Alltså ser man ur 

detta perspektiv att det finns en stor skiljaktighet mellan matematik 1 kurserna och 

matematik 2 kurserna. I matematik 2 förekommer mer matematiska begrepp och 

matematiken visar mer av sin abstrakta sida jämfört med matematik kurs 1 (1a, 1b och 

1c). Jag vill se hur i den här moderna och väl utvecklad perioden har läroboken försökt 

presentera de matematiska abstraktheter så att de inte längre kännas som abstrakta 

av elever. Eftersom det finns dess komplement i digitala formen kommer jag även 

granska dess upplägg också. Det är för att det som står under rubriken ”Så här funkar 

boken” är ”med jämna mellanrum finns små symboler som visar när det är lämpligt att 

gå till webben och träna, se på en genomgång, laborera eller kanske hämta extra 

material” (Sidan 4). Det är tre olika lärare som har skrivit denna lärobok och alla tre är 

verksamma och undervisar i olika skolor i Sverige. På sidan 6 i boken står det väldigt 

tydligt att ”Bok + webb är allt som behövs” och att ”varje kurs har en bok, en elevwebb 

och en lärarwebb. Det som inte ryms i boken finns på webben … på elevwebben kan 

du testa dig själv, träna mer, laborera, se på genomgångar och mycket mer. På så sätt 

blir lärandet varierat. Det har använts en symbol  på flera olika ställe i elevboken för 

att hänvisa till ytterligare genomgångar om samma moment”.   

Det som jag kommer att se är 

- Antal uppgifter i läroboken respektive i digitala resursen 

- Olika matematiska begrepp i elevboken och i elevwebben och det som finns i 

centrala innehållet 
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- Inledning i läroboken kontra genomgångar i elevwebben (innehållsmässigt eller 
språkmässigt) 

- Möjlighet för elev att jobba enskilt och även i grupp (laborationer och 
gruppaktiviteter)  

6.2 Etiska överväganden 
För olika vetenskapsområden finns olika etiska principer eller riktlinjer formulerade. 
När det gäller forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskning finns fyra huvudkrav eller principer som måste tas hänsyn till under sin 
forskning dvs. informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). De här principerna gäller oavsett man utför en 
kvalitativ eller kvantitativ forskning. Jag anser att dessa inte har någon relevans för mitt 
arbete eftersom jag inte använder mig av vare sig intervjuer eller enkäter utan bara 
jämför lärobokens utformning med dess digitala version. Min avsikt är inte att hänga ut 
en enskild lärobok eller dess digitala resurs utan bara granska dem utifrån 
sociokulturella och andra inlärningsteoriernas perspektiv och att se hur den digitala 
verktyg används för att synliggöra olika verktyg inom matematiken.  

6.3 Studiens reliabilitet 
Reliabilitet innebär hur bra datainsamling har fungerat. Vilket innebär att om någon 
annan upprepar liknande undersökning på samma sätt kommer dess resultat 
upprepas. Det kan vara samma resultat eller åtminstone liknande resultat kan uppnås 
vid mätningen. Eftersom jag har kvantifierat några objekt i uppsatsen är den delen av 
undersökningen upprepbarhet. Någon annan som utför undersökningen med liknande 
syfte kommer få nästan samma resultat. För min del har jag försökt vara fri och öppen 
så långt som möjligt. Jag har dessutom genomfört tre mätningar vid olika tider och har 
fått nästan samma resultat varje gång. Men ändå kan förekomma en försumbart 
räknefel.  

 

 

 

7. Resultat, analys av resultat och diskussion 
 

7.1 Resultatredovisning  
Jag beskriver sammanställning av resultatet från min undersökning med syfte på antal 
uppgifter som finns i varje kapitel, olika matematiska begrepp som en elev bör lära 
känna sig, genomgångarnas eller inledningarnas innehåll, och antal laborationer och 
gruppaktiviteter som finns i elevboken och i elevwebben. Jag har delat hela 
sammanställningen i fyra delar, del I, del II, del III och del IV. Sedan kommer jag 
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diskutera mina resultat med avseende på alla fyra delar och försöka visa genom att 
koppla resultatet i alla tre delar med teorin som jag kommer stödja min slutsats med.  

Hela läroboken är indelad i sex olika kapitel. Varje kapitel har sedan olika avsnitt. Varje 
avsnitt börjar med lite inledning eller förklaring inför varje övning. Inledningarna består 
oftast för att introducera någon matematiskformel eller med andra ord något 
matematiskt verktyg och med hjälp av något exempel visat till elever hur man löser 
sådana slag uppgifter. Det finns sammanfattning på slutet av varje kapitel där man kan 
läsa definitioner av olika begrepp och matematiska formler/verktyg. Det finns tips och 
lösningar för vissa uppgifter och sedan facit på slutet. Det finns även kategorisering av 
uppgifter som ”Öva I” och ”Öva II” uppgifter där öva II uppgifterna kräver mer kunskaper 
och färdigheter från elever.  

Del I:  

Jag har delat min undersökning i tre delar. Den första delen handlar om den vanliga 
lärobokens upplägg och dess komplement dvs. den digitala resursen för elever.  

 

Tabell I 

Kapitel 1 Räta linjen 
och 
analytisk 
geometri 

Fyra avsnitt 105 uppgifter 3 tester med 
24 uppgifter 

Blandade 
övningar 
42 
uppgifter 

Antal uppgifter = 105 + 24 + 42 = 171 uppgifter (48 sidor). 

 

Kapitel 2 Potenser, 
budgetering 
och algebra 

Tre avsnitt 119 
uppgifter 

2 tester 
med 16 
uppgifter 

Blandade 
övningar 27 
uppgifter 

Antal uppgifter = 119 + 16 + 27 = 162 uppgifter (38 sidor). 

 

Kapitel 3 Andragradsekvationer 
och 
andragradsfunktioner 

Två 
avsnitt 

122 
uppgifter 

2 tester 
med 16 
uppgifter 

Blandade 
övningar 
32 
uppgifter 

Antal uppgifter i kapitlet = 122 + 16 + 32 = 170 uppgifter (45 sidor).  

 

Kapitel 4 Exponentialfunktioner 
och 
exponentialekvationer  

Två 
avsnitt 

53 
uppgifter 

Två tester 
med 16 
uppgifter 

Blandade 
övningar 
27 
uppgifter 

Antal uppgifter i kapitlet = 53 + 16 + 27 = 96 (28 sidor). 
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Kapitel 5 Geometri Två avsnitt 66 uppgifter Två tester 
med 16 
uppgifter 

Blandade 
övningar 29 
uppgifter 

Antal uppgifter i kapitlet = 111 uppgifter (34 sidor). 

 

Kapitel 6 Statistik  Tre avsnitt 54 uppgifter Två tester 
med 16 
uppgifter 

Blandade 
övningar 23 
uppgifter  

Antal uppgifter i kapitlet = 54 + 16 + 23 = 93 uppgifter (39 sidor).  

 

Den digitala resursen är också indelad i sex kapitel och varje kapitel består av flera 
teorigenomgångar, ord och begrepp (20) övningar, koll på kapitlet (20) övningar och 
(3- 5) laborationer. I slutet av varje kapitel finns ett prov med 20 uppgifter.  

6 ������	 ∙  60 �������� =  360 ��������  
Man ser att det sammanlagt finns 803 uppgifter i hela boken. Detta innebär ca 134 
uppgifter i genomsnitt exklusiv deluppgifter. Lägger man till övningsuppgifter i 
elevwebben som författarna tycker är komplement till elevboken blir det 1163 uppgifter 
och det är 194 övningsuppgifter i genomsnitt per kapitel. Jag sammanställer hela data 
nedan i diagram I.  

 

 

Diagram I 

Man ser tydligt med hjälp av stapeldiagram ovan hur stor skillnad finns mellan antal 
uppgifter i första tre kapitlen jämfört med sista tre kapitlen. Däremot finns lika många 
övnings- eller test uppgifter i alla kapitlen. Man kan även se lite skillnad i antal 
laborationerna när man jämför antal laborationer i kapitel 6 och kapitel 4 med antal 
laborationer i andra kapitlen i boken. Som nämnt också tidigare att det är ett stort antal 
övningar eller uppgifter som en elev kan förväntas göra. Eftersom övningarna i varje 
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kapitel är indelade i öva I och öva II där öva I bjuder på relativ enklare uppgifter kan en 
elev som har bra förkunskaperna välja bort de enkla i öva I. Vill man titta på antal 
uppgifter i öva I relativ öva II kan man då se det i diagram II nedan.  

 

Diagram II 

Det blir sammanlagt 355 öva II uppgifter. De elever som har förkunskaper brukar även 
väljer göra test uppgifter. Alltihop kommer det bli 459 övningar i hela boken och 
tillkommer övningar på elevwebben om någon elev vill testa sina kunskaper. Då 
kommer det bli ungefär 819 uppgifter dvs. att 136,5 uppgifter per kapitel i genomsnitt. 
Sedan när det gäller öva I uppgifter så är deras antal 344 och 360 övningsuppgifter på 
elevwebben blir det 704 övningar vilket gör att medelvärdet blir ungefär 117 
övningar/kapitel för de som har dålig självtroende.  

Del II 

I denna del har jag listat ut olika matematiska begrepp som är nya för elever i denna 
kurs och det som de ska ha med från grundskolan och årskurs 1 (förkunskaperna). 
Jag kommer sedan presentera det som står i det centrala innehållet.  

Tabell II 

Kapitel 1 Förekommande nya begrepp Förkunskaperna 
Räta linjer, analytisk 
geometri 

Analytiskgeometri, k:s värde, lutning 
m:s värde, linjära ekvationssystem, 
vinkelräta linjer, normal, växande 
funktioner, avtagande funktioner, 
riktningskoefficient  

Koordinatsystem, ekvation, 
formel, konstant, koefficient, 
linjär ekvation, linjärfunktion, 
lösning, variabel, graf, tabell, 
parallella linjer, vinkelräta linjer, 
proportionalitet, funktion. 

Kapitel 2   
Potenser, algebra, 
budgetering,   

Rationellt tal, faktorisera, utveckla Potens, exponent, bas, 
bråkform, förenkla, faktor, 
kvadrattal, kvadratrot, kvot, 
produkt, parentesuttryck 

Kapitel 3   
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Andragrads ekvationer, 
andra- grads funktioner 
 

Grad, närmevärde, rot eller rötter, 
andragradsekvationer, lösning, 
parabel, nollställen, komplexa tal, 
komplexa extrempunkt, minimi- och 
maximipunkt, minimi- och 
maximivärde 

Reella tal, symmetrisk, 
symmetrilinje, 

Kapitel 4   
Exponentialfunktioner, 
exponentialekvationer 

Exponentialfunktion, potensfunktion, 
logaritmer, växande och avtagande, 
3:e rot eller n: te rot 

Procentuella förändringar 

Kapitel 5   
Geometri Mittpunktsvinkel, median, sidovinklar, 

alternatvinklar, likbelägna vinklar, 
inskriven fyrkantig, segment, cirkel 
båge, supplementvinkel, kongruens, 
triangelolikheten, rand vinkel, 
likformighet, medelpunktsvinkeln 

Linje, sträcka, stråle, parallella 
linjer, transversal, rät vinkel, 
vinkel, vinkelben, hörn, 
inrevinkel, yttervinkel, 
trubbigvinkel, rak vinkel, 
spetsigvinkel, kateter, 
vertikalvinklar, höjd, sektor, 
månghörning, likbent, 
hypotenusan, regelbunden 
månghörning, bisektris, liksidig 
triangel, triangel  

Kapitel 6   
Statistik Svarsbortfall, korrelation, kausalitet, 

lådagram, regressionsanalys, 
varians, lägesmått, spridningsmått, 
variationsbredd, kvartiler, 
kvartilsavstånd, standard avvikelse, 
normalfördelning, observationsvärde,  

Urval, stickprov, population, 
medelvärde, median, typvärde, 
histogram, 

Det är svårt att kvantifiera resultatet i denna tabell eftersom matematik är ett språk och 
att denna tabell handlar om olika matematiska begrepp som förekommit i elevboken 
eller elevwebben. De ställer högre krav på elever för att ha bra förkunskaper inför 
årskurs 2b matematik. Nästan alla ”nya” begrepp i hela boken är helt främmande för 
elever. Boken är uppdelad i sex kapitel men är upplagd så att kapitel 1 ställer inget 
speciellt krav inför kapitel 2, men för att kunna klara kapitel 3 är förutsättningen att 
eleven ska ha fått träna på kapitel 2. Kapitel 3 ställer i sin tur inget krav inför kapitel 4. 
Men ändå behandlar alla fyra kapitlen om en och samma sak dvs. funktioner av olika 
slag. Vi kan alltså dela hela boken i tre olika delar, den första som behandlar funktioner 
i sin helhet, den andra geometridelen och sedan tredje statistik delen.  

Jag ska nu titta på det centrala innehållet och det som står i betygskriterierna i 
läroplanen LGY 11.  

Tabell III  

Kapitel 1 

Räta linjen och 
analytisk geometri 

• Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop 
geometriska och algebraiska begrepp. 

• Begreppet linjärt ekvationssystem, algebraiska och grafiska metoder 
för att lösa linjära ekvationssystem. 

Kapitel 2  • Metoder för beräkningar vid budgetering 
• Metoder för beräkningar med potenser och rationella exponenter 
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• Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med 
ekvationslösning 

Kapitel 3  • Egenskaper hos andragradsfunktioner 
• Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av 

funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg 
• Komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer 
• Algebraiska och grafiska metoder för att lösa andragradsekvationer 

Kapitel 4 • Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer 
• Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponentialekvationer 

Kapitel 5 • Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om 
likformighet, kongruens och vinklar 

Kapitel 6 • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata 
från undersökningar, inklusive regressionsanalys 

• Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet 
• Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått 

inklusive standard avvikelse 
• Egenskaper hos normal fördelat material 

I centrala innehållet står det att undervisningen i kursen ska behandla  

• Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala 
medier och verktyg 

• Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra 
ämnen 

• Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.  
När man tittar på den delen av centrala innehållet och försöker anknyta an den med 
betygskriterierna förstår man då att alla sex kapitlen ska behandlas på ett sätt som kan 
få eleverna utveckla sin förmåga att skapa strategier för matematisk problemlösning, 
lösa matematiska problem av betydelse för samhällsliv osv.  

Del III 

I den delen kommer jag jämföra inledningen i den vanliga läroboken med de 
genomgångar som finns i den elevwebben på internet med fokus på de olika 
matematiska verktyg som behandlas i kursen. På vilket sett författaren har introducerat 
matematiska verktyget. 

I följande tabell som visar olika slags matematiska verktyg har jag sammanställt 
resultat med fokus på två saker. Den ena är att undersöka vilket syfte det har varit med 
genomgångarna i elevwebben och inledningarna i elevboken genom att kategorisera i 
kategori I och kategori II. I kategori I på att undersöka om  

• författaren har problematiserat verktyget genom att lyfta fram någon process 
eller händelse från naturen eller vardagen eller försökt på något sätt synliggöra 
behov av verktyget för eleven genom något exempel från vardagen, eller om 
författaren har försökt härleda verktyget och att verktyget har talats eller 
kopplats med någon historisk bakgrund eller till något annat verktyg.  

Kategori II syftar på att undersöka om  



26 

 

• inledningen/genomgången beskrivs definitioner av verktyget som följs efter med 
ett antal exempel.  

• Antal exempel för att förklara någon procedur mm.  
Tabell IV 

 Matematiska verktyg Syftet med 
inledning/genomgång 

Kategori I 

Vad består inledningen eller 
förklaringen av 

Text består oftast av definitioner 

Kategori II 

Elev bok elevwebb Text Antal Uppgifter* 

bok elevwebbe
n 

Kapitel 1 

Räta linjer och 
analytiskgeometri 

� = �� + � 
 
�� + �� + � = 0 
 
� = �(�� − ��)� + (�� − ��)� 
 
� − �� = �(� − ��) 
 

(�� + ��
2  , �� + ��

2 ) 

 
 
�� ∙ �� =  −1 
 
Additionsmetod och 
substitutionsmetoden  

Nej  

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

 

Nej  

Nej  

Nej   

 

Ja   

Ja  

 

 

Nej 

Nej   

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja  

Ja  

13  

 

1 

1 

2 

 

1 

8 

10 

 

 

1 

 

 

2 

5 

Kapitel 2 

Potenser, 
budgetering och 
algebra 

Kommutativa lagen, 
 
distributiva lagen, 
 
kvadreringsregeln,  
 
konjugatregeln. 
 
Potenslagar 
 
Faktoriseringen 

Nej  

Nej  

Nej    

Nej   

Nej  

Nej  

 

Ja    

Ja   

Nej  

Nej 

Nej   

Ja 

Ja  

Ja  

Ja  

Ja  

Ja  

 

8 

6 + 
6 

3 

23 

11  

  

5 

5 + 3 

4 

5 

5 + 5 

Kapitel 3 

Andragradsekvationer 
och 
andragradsfunktioner  

� = �(� −  ��)(� −  ��) 
 
� = ��� + �� + � (grafer) 
 

� =  − "
�± #(− "

�)� − $ 

Nej   

Nej  

 

Nej  

Nej 

Nej    

 

Nej  

Nej  

Ja  

 

Ja 

6 

 

 

18 

7 + 7 

3 + 3 + 
2 

3 

Kapitel 4 � = % ∙ �& 
 �ä� � > 0 )�ℎ � ≠ 1.  

 
 
Logaritmiska lagar  

Nej  

  

Ja  

 

Ja  

 

3 

 

3 
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Exponentialekvationer 
och 
exponentialfunktioner   

Nej   Ja  12 3 + 6 + 
9 

Kapitel 5 

Geometri 

Topptriangelsats 
 
Satser gällande trianglar, 
parallella linjer och cirklar.  
 

Nej  

Nej  

Ja  

Ja  

Ja  

Ja  

2 

8 

3 + 

2 + 7 

Kapitel 6 

Statistik  

Spridningsmått 
 
Normalfördelningskurva 
 
Medelvärde, med. & typvärde  
 
Regressionsanalys 
 

Nej  

Nej  

Nej  

Nej  

Ja  

Ja 

Ja   

Ja  

Ja  

Ja  

Ja  

3 

1 

2 

2 

2 

 

3 

Kolumn III och kolumn IV i tabellen III behövs lite förklaring. Kolumn III visar resultat 
gällande syftet med genomgångarna i elevwebben och/eller inledningarna i elevboken. 
Resultatet visar här att författaren varken har problematiserat något verktyg genom att 
lyfta fram någon process eller händelse från naturen eller elevensvardag eller har 
försökt på något sätt synliggöra behov av verktyget för eleven genom något exempel 
från vardagen. Det finns inte heller någon härledning för något matematiskt verktyg. 
Inte heller någon koppling med någon händelse i historien för att problematisera behov 
av verktyget.  

Däremot har man på vissa ställe tagit några exempel från vardagen för att förklara 
proceduren för att lösa ett visst slag uppgift. Men detta har förekommit få tal gånger.  

Kolumn IV visar resultat från kategori II och här har jag tagit reda på det som 
genomgångarna och inledningarna består av. Som kolumnen visar att massor av 
exempel har tagits upp för att förklara för elever hur matematiska verktygen kan 
användas för att lösa uppgifter.  

 

 

Diagram III 

0
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20

30

40

50

60

Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Antal exempel i elevboken/elevwebben

elevboken elevwebben
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Man kan se tydligt hur många exempel har förekommit i både elevboken och i 
elevwebben. Enligt diagrammet är det blir 140 exempel som följer efter inledningarna 
på olika ställe i elevboken. 113 exempel har tagits upp i elevwebben under olika 
genomgångarna. Det innebär ca 23 exempel/kapitel i elevboken och 18 
exempel/kapitel i elevwebben. Lägger man exempel i elevboken ihop med exempel i 
elevwebben blir det i genomsnitt 43 exempel/kapitel.  

Del IV  

I den delen kommer jag se antal laborationer och gruppaktiviteter i den vanliga 
läroboken och i elevwebben.  

Tabell V 

Kapitel  Antal laborationer Gruppaktiviteter  
Räta linjen och analytisk 
geometri  

5  2 

Potenser, budgetering och 
algebra 

3 4 

Andragradsekvationer och 
andragradsfunktioner 

6 1 

Exponentialfunktioner och 
exponentialekvationer  

1 1 

Geometri  8 4 
Statistik  3 2 

 

Det går inte göra någon jämförelse mellan elevboken och elevwebben vad gäller antal 
laborationer eller gruppaktiviteter eftersom laborationer finns i elevwebben och 
gruppaktiviteter finns i elevboken. Men man ser att eleverna ges möjlighet att laborera 
och undersöka om matematiska verktygen digitalt och samtidigt finns möjlighet för 
gruppaktiviteter i elevboken.  

7.2 Sammanfattning av resultatet  
Del I handlar om antal uppgifter i elevboken respektive elevwebben. Del III handlar om 
olika matematiska verktyg som man ska lära sig under kursens gång. Med att lära sig 
matematiska begrepp innebär att eleven ska ha fått kunskaper om verktygen och har 
skapat förståelse om dem. Det är ca 24 olika verktyg (vissa är kopplade till varandra 
men detta är ointressant i min uppsats) och för att eleverna ska kunna lära sig de 24 
st. verktyg finns definitioner i inledningarna och följer efter dem några exempel (124 
exempel) i hela elevboken. Efter de exempel i sex kapitlen finns 1163 uppgifter i hela 
boken och den elevwebben. Det finns vanliga taluppgifter och textuppgifter. 
Textuppgifterna kan kategoriseras på olika sätt.  

Vissa textuppgifterna är för att skapa förståelse hos eleven om matematiska begrepp 
som finns i boken (tabell II) och andra är hämtade ur någon vardag. Genomgångarna 
i elevwebben består sällan av någon form av härledning, problematisering eller lyfter 
fram något historiska perspektivet utan istället består av 113 exempel för att förklara 
olika metoder, eller procedurer. Det finns några interaktiva laborationer i elevwebben 
och finns några gruppaktiviteter i elevboken.  
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Centrala innehållet och innehållet i boken och elevwebben (som komplement till 
boken) överensstämmer i stort sätt med läroplanens kriterier och förmågor.  

7.2 Analys av resultat 
I den här delen kommer jag försöka koppla resultat från alla fyra delar. Den delen 
kommer innehålla slutsatser genom att jag återknyter mitt resultat med teoridelen och 
syftet. Jag kommer även förtydliga resultatets fördelar och begränsningar genom att 
vara så objektiv som möjligt.  

Resultatet från min undersökning visar att det fortfarande dominerar behavioristiskt 
synsätt hos författarna när det gäller att utforma ett läromedel som lärobok i matematik 
vare sig vanligt elev bok eller dess komplement som elevwebb. Syftet har varit att 
eleverna ska lära sig procedurer och att räkna massor av uppgifter. Att utforma en 
lärobok så att den består av 1163 uppgifter (exklusiv deluppgifter) för att få eleverna 
förstå och begripa bara sex kapitel i matematik påminner oss av samma tanke som 
funnits före 70 – talet dvs. övning ger färdighet. Nästan alla inledningar och 
genomgångar har fokuserats på att förklara procedurer, dvs. hur man ska använda de 
olika formler eller matematiska verktygen. Ur behavioristiska perspektivet sker lärandet 
genom drill & skill, genom att man upprepar samma procedurer eller utför procedurerna 
i samma hierarki. Samma synsätt dominerade i 1900 talet och det existerar även idag. 
Uppgifternas art har däremot ändrats. Det var massor av taluppgifter och har även 
funnits massor av textuppgifter i matteläroböcker på 60 – och 70 talen (Säljö 2000:52 
– 53). Samma sak finns även idag. Jag anser att den enda skillnaden är bara att 
textuppgifter som finns är mer elevnära och vardagliga. Men ändå en tydlig slutsats 
som man kan dra utifrån tabell I är att fokus med lärobokens utformning har varit att 
förklara hur olika verktyg kan användas för att lösa matematiska uppgifter. Man kan 
komma ihåg samma företeelse som en gång i historien imponerade Pavlov. Att så fort 
hör hundarna en klocka ringa producerades saliv i deras mun kan man likadant tänka 
sig att genom att få eleverna träna på användandet av ett matematiskt verktyg så att 
de räknar tiotal uppgifter kommer det ske en obetingad respons från deras kropp som 
kan leda till att de lyckats lösa matematiska uppgifter. Skolverkets rapport som nämnts 
tidigare ”lusten att lära” pekar mot samma trend i klassrummen i Sverige. Enligt 
rapporten var miljön i grundskolans senare år och även gymnasieskolan märkvärdigt 
då såg man att elever arbetade individuellt med bokens uppgifter och lärarna ägnar 
tiden åt individuell hjälp och gemensamma genomgångar var nästan helt borta. Att 
läraren inte går igenom något på tavlan eller visar bara en metod för att räkna ut en 
viss typ av uppgifter påminner oss av konstruktivismen dvs. att låta barnen upptäcka 
själv genom att räkna massor av uppgifter. Om genomgångarna har försvunnit, alltså 
genomgångar som inte bara förklarar procedurer utan ger koncepter och förståelse av 
verktygen hur kan ett barn själv uppfatta den värld eller matematiska språket på grund 
av vilket har vi lyckats ständigt med att skapa och utveckla sociokulturella redskap. 
Rapporten fortsatte med dess konsekvenser att en fjärde del av elever var helt 
omotiverade och jobbade inte så som de borde vara och hann aldrig lösa alla uppgifter. 
Det står i rapporten att de flesta arbetade större delen av tiden. Det kunde vara en 
fördel med att ha läroboken och att den styr men en stor nackdel som samtidigt 
nämndes i rapporten var att flera av eleverna inte kunde besvara frågan om vad 
matematiken i den uppslagna boksidan handlade om … flesta elever hade svårt med 
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både förståelse och motivation och det var stor risk att dessa elever skulle passiveras. 
(Lusten att lära: Skolverket). Detta sätt att bedriva undervisningen är helt meningslöst 
enligt rapporten för att elevens lärande blir osynligt på detta sätt. Elever ”tenderar att 
bli att hinna långt, att komma först – inte att förstå och utveckla begrepp och 
resonemang (Lusten att lära).  

Genom att träna på uppgifter kan man kanske utveckla sin procedurförmåga men vad 
gäller om det inte ringar samma slag klocka eller det externa stimuli ändrar sin form! 
Kommer eleverna kunna klara sådana situationer kan vara en viktig fråga. Sedan är 
skolans uppdrag inte att ge eleverna färdigheter bara i procedurer. Säljö när pratar om 
lärandet i sociala organisering hävdar han att det är dagens samhälles krav att en 
individ för att bli en skicklig ”hantverkare” dvs. för att uppfylla dagenssamhälles krav 
lär sig mer komplicerade kunskaper såsom hur man exempelvis tillverkar verktyg, 
bearbetar material … måste bege sig till en miljö där det finns verktyg och kunskaper 
som är tillräckligt avancerade (Säljö 2000:40). Läroplanen säger att eleverna ska 
kunna fokusera mer på att utveckla förmågor att se matematiken omkring sig, de ska 
kunna förstå matematikens roll i samhällets utveckling och hur matematiken har hjälpt 
och hjälper människan skapa nya modeller för att lösa olika problem inte bara i 
samhället utan i hela världen. Detta pekar på samma syfte med vilket jag skulle börja 
undersöka läroboken dvs. att om att författaren problematiserat någon händelse från 
vardagen så att eleven kan inse behov av något verktyg. En sak som vi kan fundera 
kring är att om träning i massor av uppgifter kan ge någon färdigheter i förståelse av 
verktyget! Man kan lära sig spika genom att se hur andra använder sig av en hammare 
men att välja rätt hammare för att spika krävs mer kunskap. Enligt Säljö är kunskap 
således inte någon inre kopia av yttervärlden som lagras i barnet likt ett fotografi, utan 
den konstrueras av individen (Säljö 2000:65). För att kunskap ska konstrueras av 
individen och att man skapar förståelse av t ex i vilka olika sammanhang man kan 
använda verktyget är det viktigt att en elev får information om olika slags verktyg, hur 
de uppfunnits och varför. I detta sammanhang förklarar Säljö förståelse med hjälp av 
hävstångsprincipen att själva principen är bara en bild eller ett övningsobjekt i en 
pappersvärld och det är svårt för en individ som möter hävstångslagen i skrift och 
matematisk notation, att leta sig tillbaka till den fysiska verkligheten och inse vad 
termerna innebär och hur sambandet skall tolkas när verkligheten är avbildad och 
reducerad till övningsexempel. Det hjälper heller inte nödvändigtvis förståelsen av 
hävstångslagen att man går ut och gungar. Den fysiska upplevelsen är svår att 
översätta till formeln och vice versa. I stället måste det skapas ett kommunikativt 
sammanhang där det sätt att uttrycka sig och ”tänka som formlerna och lagen innebär 
blir levande och fyller en påtaglig funktion”. I bästa fall kan skolan bli den miljö där detta 
sätt att kommunicera blir naturligt (Säljö 2000:78 – 79). Säljö menar samma sak som 
jag nämnt tidigare och som jag förstår av honom att för att locka elever bör man 
problematisera någon händelse från elevens vardag och återknyta den med något 
matematiskt verktyg istället av att bara börja sin inledning eller genomgång med att ta 
upp något matematisk uppgift som ett exempel på tavlan som eleverna ska lära sig 
procedurmässigt. Eller en lärobok ska börja med att lyfta fram någon eller några 
händelser från historien som har att göra med de verktyg som förekommit i kapitlet. 
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Detta sätt förekommer väldigt sällan i läroboken. Inledning som ibland har bara 
definition och följs med några exempel gör att detta undervisningssätt har blivit en 
tradition hos lärarna och de känner sig tryggare genom att följa samma hierarki i sina 
genomgångar, dvs. ett eller två exempel på tavlan för att visa hur man löser uppgifterna 
och sedan gör elever på sin egen hand. Englund har påpekat detta i sin avhandling då 
han sammanställer lärobokens fördelar att den underlättar även för lärarna att 
organisera undervisningen och att läroböckerna har en kunskapsgaranterande, 
auktoriserande roll inte bara för lärare utan också för elever (Englund 1999:336). Det 
innebär att även flesta lärare ser lärobokens utformning som det ultimata sättet att 
bedriva undervisningen och som den sista kunskapskällan för dem och även för deras 
elever. En sådan praktik som har skett sedan länge i skolor i Sverige har lett till 
trångsyntheten hos dagens elever som inte kan acceptera något annat 
undervisningssätt på gymnasiet än att bara det som de haft på grundskolan. Enligt 
Englund är förutsättningen för lärandet är att kunskapen ska gå i större sammanhang, 
ska ha mening för den lärande och ska ske i kontexter som är motiverande (Englund 
1999:344, 345). Även rapporten från skolverket, som sagt tidigare tyder på samma sak 
att ensidigt läroboksanvändande kan leda till enformighet och till att många elever tar 
avstånd från ämnet. ”Granskningen visar att det är frapperande vilken dominerande 
roll läroboken har i undervisningen, både i positiva och negativa termer, och dess roll 
för elevernas lust eller olust inför matematiklärandet. Det gäller delvis också för de 
tidigare skolåren, men framför allt från år 4-5 och uppåt och mest påtagligt i de senare 
åren i grundskolan, på gymnasieskolan och i vuxenutbildningen” (Lusten att lära).  

Eftersom läromedlet och dess utformning styr i stort sett i skolor i Sverige är det väldigt 
vanligt att eleverna värderar läroboks innehåll och även utformning mycket högt och 
någon slags förändring om gjorts av läraren, innehållsmässigt eller strukturmässigt 
kommer ses helt negativt och rörigt.  

Sociokulturella perspektivet ser lärandet som beroende av sociala miljön och kultur. 
Denna egenskap hos ett samhälle gör att samhället inte kan betraktas som statiskt 
eller död utan dynamiskt och aktivt. I förhållande till detta ser vi att dagens samhälle 
har gjort stora framsteg i teknologi så att vi har datorer, IPad och smartphones mm. I 
land som Sverige är det många elever som man ser äger sådana redskap som är bland 
dagens viktigaste artefakter. Att utveckla en elevwebb som ett komplement till 
elevboken i matematik anser jag som ett stort genomslag i samhället. Datorer och Ipad 
som har visat sig vara bland väldigt kraftiga artefakter utvecklats nuförtiden och har 
ofantlig stora egenskaper. Säljö har också nämnt dem i sin bok som ger eleverna 
möjlighet att inte bara läsa texten digitalt utan också lyssna texten och se personen 
prata. Det gör att man får en typ av fysisk gemenskap trots det faktum att den verkliga 
fysiska gemenskapen inte finns (Säljö 2000:245). Avseende detta ser vi att författarna 
har försökt inse betydelse med det nya sociokulturella redskapet genom att 
tillgängliggöra matematiska kunskaper digitalt genom att erbjuda tjänsten elevwebben. 
Det finns i elevwebben några interaktiva laborationer som kan ge en individ en 
möjlighet att testa och se hur olika slags matematiska verktyg fungerar. Ett exempel 
kan vara en laboration som handlar om matematiska verktyget � =  �� +  � där � och 
� är förändrings hastighet och � –  �.������� (skärningspunkt mellan graf och 
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� –  ���	.). Genom att välja olika värden för � kan man i den interaktiva laborationen 
se hur grafens lutning ändrar och genom att välja olika tal för � kan man se hur en graf 
förflyttar sig. Detta påminner oss om konstruktivismen dels för att författarna har i sitt 
centrum elevens utveckling och dels för att eleven även kan jobba själv och upptäcka 
saker och ting på sin egen hand. Med hjälp av denna interaktiva laboration kan en elev 
på sin egen hand upptäcka den abstrakta egenskap inte bara hos linjära funktioner 
utan också som finns hos andra grad och tredjegrads funktioner. En elev kan inte bara 
läsa text i boken utan också visualisera verktyget med hjälp av elevwebben. Genom 
att utnyttja det redskap som erbjuds av digitala världen kan man avslöja sådana 
aspekter på matematiska verktygen som en gång i tiden har varit väldigt svårt med den 
skriftliga texten. En elev kan upptäcka det som annars är dold i elevboken och går inte 
beskriva i läroboken eller kan ta många sidor synliggöra en process. Säljö säger, ”i 
förhållande till vår hittillsvarande tradition för att bilda och sprida kunskaper, kan man 
också påstå att informationstekniken samtidigt innehåller redskap som kan tjäna som 
stöd för läroprocesser på ett något annorlunda sätt än vad texten kan … virtuella 
gemenskaper skapar sammanhang för lärande … ” (Säljö 2000: 245). Däremot ser 
man inte så ofta kopplingen av sådana verktyg med elevens vardag. Alltså något eller 
några exempel som kan vara vägledande för en elev hur den ska uppfatta verktyget. 
Men självklart finns möjlighet att återkoppla sig till läroboken där det finns textuppgifter 
för att skapa förståelse. Den elevwebben som utvecklats erbjuder genomgångarna, 
interaktiva övningar och även laborationer och som bara uppfyller det komplementära 
syftet. Men ur sociokulturellt perspektivet förväntade jag av att det skulle vara en digital 
lärobok som ger visuella representationer, mer simulering av verkligheten genom 
multimediala upplevelser som mobiliserar fler sinnen än vad en text kan göra (Säljö 
2000: 244). På det här sättet tycker jag att trots författarnas insatser känns det som 
slöseri med tid och slöseri med underbara resurser och artefakter i meningen att inte 
utnyttja de på tillräckligt sätt och istället bara följa samma rutiner som har betraktats 
meningslösa av forskarna. Det vill säga att i stort sätt förklara procedurer. 

Ur sociokulturella perspektivet finns kunskaperna inte hos objekten eller händelserna 
i sig utan i våra beskrivningar och analyser och det gäller inte bara för barnen utan 
också för en vanlig vuxen människa att den måste skaffa någon slags information för 
att klara av någon uppgift eller arbete. (Säljö 2000:63). Alltså förutsätter detta att 
barnen ska få möjlighet att samspela med sin omgivning för intellektuella mognaden. 
Intellektuella mognaden är viktig för barnen för att utveckla sin förmåga för att förstå 
abstraktion. När intellektet nått det högsta utvecklingsstadiet, kan man operera på 
verkligheten med hjälp av logiska och matematiska strukturer. Man inser således 
relationen mellan objekt och konsekvenser av händelser utan att fysiskt pröva dem 
(Säljö 2000:65). Det innebär att vi måste lyfta fram barnen kunskaper om matematiska 
verktygen. Vi måste förklara för barnen hur vi tolkar och hur vi uppfattar olika processer 
och handlingar. Detta är möjligt genom ett medierande medel som är språk. Språk är 
mycket starkt och kraftigt redskap och det tycker jag är lite synd att detta redskap 
används bara för att förklara procedurer och att hur man ska använda matematiska 
verktyg eller formler för att lösa uppgifter. Enligt Säljö är språk ett verktyg eller resurs 
som vi har tillgång till och som vi använder (Säljö 2000:20) och det är viktigt att se hur 
vi tillägnar oss de resurserna för att tänka och utföra praktiska projekt dvs. bedriva 



33 

 

undervisningen eller utforma någon lärobok i matematik (Säljö 2000: 21). Han hävdar 
att det mänskliga språket således är en unik och oändligt rik komponent för att skapa 
och kommunicera kunskap … att utveckla diskurser om omvärlden är ett av de mest 
påtagliga sätt genom vilket människan samlar erfarenheter och omskapar sin 
verklighet. I läroboken såväl elev boken som elevwebben har jag upplevt att författarna 
använt detta redskap bara för att förklara procedurer. Det har förekommit bara ett få 
tal gångar där författarna förtydligar att av det kan vi dra en slutsats och kan 
generalisera vårt resultat eller som pekats av Englund att man förklarar principerna i 
större sammanhang eller i kontexter som är motiverande eller har problematiserat 
något verktyg eller vidmakthållit en flersidighet i genomgångarna (Englund 1999;344, 

345). Undervisningen ska inte bara utveckla deras förmåga att kommunicera med olika 
uttrycksformer utan också ge ”eleverna utmaningar samt erfarenhet av matematikens 
logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär”. Den ska 
även ”stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 
sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel. 
Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
förmåga att tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt 
använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar, följa, föra och 
bedöma matematiska resonemang och relatera matematiken till dess betydelse och 
användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt 
sammanhang” (Lgr 2011). Är detta möjligt genom att bara förklara procedurer och låta 
eleverna räkna massor av uppgifter i boken? I granskningen Lusten att lära ar 
forskarna tagit upp att det finns klart och tydligt samband mellan språk och förståelse 
i matematik och en nödvändig förutsättning för allt lärande är att väl fungerande språk 
används under kommunikation. Men språket har använts för att förklara bara 
procedurer.  

Det har inte heller förekommit där författarna har försökt visa en helhets bild av kapitlet. 
Det står i LGY 11 om skolans värdegrund och uppgifter att ”elevernas 
kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband” (Läroplanen 
Lgy: 8). Det blir då mycket viktigt att använda sig av språket för att visa de sambandet 
av olika avsnitt med varandra och utforma hela kapitlet på ett sätt så att alla delar 
hänger ihop med varandra och eleverna ges möjlighet att se något samband. Det gäller 
inte bara för olika avsnitt i något kapitel utan gäller också för en bok som helhet.  

7.3 Slutsats  
Jag anser att det är stort behov av att utforma om läroboken oavsett om en elevbok 
ska kompletteras med en elevwebb eller hela läroboken digitaliseras med interaktiva 
aktiviteter och simulering tekniker som erbjuds i den digitala världen. Fokus bör inte 
ligga på att få eleverna lära bara procedurer genom att lösa hundratals uppgifter utan 
att förklara för de viktiga och meningsfulla koncepten. Med hjälp av språket och dagens 
teknologi tycker jag är det inte så svårt för våra författare att synliggöra det faktum att 
matematiken är viktigt för samhällets hållbara utveckling. Det kan utan något problem 
visualiseras hur olika verktyg beter sig under olika förhållanden och hur vi använder 
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oss av de verktygen i våra vardag. Hur människan har använt dem i historien och vad 
det var så att människan kände behov för sådana verktyg.  

Jag anser att författarna på något sätt bör ge en helhets perspektiv på centrala 
innehållet och problematisera olika händelser för att sedan införa matematiska 
verktyget. Detta kommer ge eleverna en helt annan syn på matematiska kunskaper. 
En annan sak som kan förändra elevernas synsätt är att tydliggöra att läroboken ger 
en viss synvinkel på kunskaper i matematik och bör inte betraktas som den enda källa 
till kunskaper i matematik.  
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