
 

 

 

 

  

Är matematikundervisningen 

som en öppen bok? 
En kvalitativ fallstudie med fokus på hur två 

gymnasielärare i matematik förhåller sig till 

läroboken i undervisningen 

 

  

Författare: Amanda Hovstam 

Handledare: Torsten Lindström  

Examinator: Håkan Sollervall 

Termin: HT18 

Ämne: Matematikdidaktik 

Nivå: Avancerad nivå 

Kurskod: 4MAÄ2E 

Självständigt arbete, 15 hp 



 

Abstrakt 

Läroboken utgör en stor roll i gymnasielärares undervisning både då det handlar om 

planering och genomförande. Studien syftar till att besvara hur läroboken används av 

gymnasielärare och hur lärarna frångår den. Det handlar både om när läroboken 

används samt vilket innehåll i den som används. Frångående av läroboken innebär att 

läraren avviker från det matematiska innehåll som presenteras i läroboken. Det kan 

exempelvis handla om att en lärare anpassar sin kommunikation till ett vardagligt och 

enkelt språk som inte uttrycks i läroboken.  

Studien är av kvalitativ karaktär och är en fallstudie. Resultatet är baserat i empiri av 

två informanter, där tillvägagångssätten är intervju, observation av lektion samt 

granskning av planeringsdokument och läromedel.  

Resultatet har analyserats utifrån ett antal teorier och begrepp, där de mest 

betydelsefulla för studien är orkestreringsteorin samt ett relationellt perspektiv mellan 

läraren och läroboken. Analysen visar att läroboken är synlig och används under alla 

studerade aktiviteter, både i lärarnas planering, genomgång på skrivtavlan samt under 

elevernas individuella räknande. Det framkommer även att lärarna inte alltid 

använder lärobokens innehåll i en kronologisk ordning och att lärarna hjälper eleverna 

att sålla bland mängden av uppgifter i läroboken.  

Nyckelord 

Matematikdidaktik, Lärobok i matematik, Matematikundervisning, Orkestrering, 

Instrumentell genes, Affordance, Pedagogisk designkapacitet 

Abstract 

The textbooks are an important foundation in the education of mathematics. The aim 

of this study is to examine how teachers in the upper secondary school actually use 

the textbook and to study when the textbook is absence in their teaching. The study 

aims to investigate, from a teacher’s perspective, when the textbook is being used and 

what content in the textbook that the teacher uses. The absence of the textbook 

implicates when and how the teachers deviate from the content and how the content 

is presented in the textbook. An example of absence of the textbook is when the 

teacher adapts the explanations of a mathematical content to an everyday language or 

to an informal way, which the textbook does not. 

The study is a qualitative case study and the results are founded in interviews with 

two informants and by an observation of their practice as teachers in mathematics. 

The teacher’s textbook and document that are used as planning materials are also 

reviewed and presented. 

The result of the study is analyzed by some theoretical concepts, where the theory of 

orchestration and the relation between the teacher and the textbook are of importance 

in this study. The analysis of the study implicates that the textbook in mathematics is 



 

visible in every moment that were investigated. This means that the textbook is visible 

in the planning of the course and lessons, in the instructions on the whiteboard lead 

by the teacher and when the pupils independently use the textbook. The analysis also 

showed that the use of the textbook was not always presented in a chronological order 

and that the teachers helped the pupils to organize the tasks in the textbook.  

Keywords 

Didactic of mathematics, Textbook, Instruction material, Education in mathematics, 

Orchestrations, Instrumental genesis, Affordance, Pedagogical design capacity 
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1 Introduktion 

Läroboken har en stark ställning i många av svenska skolans ämnen och är en av flera 

centrala faktorer som påverkar undervisning. Även när lärare tar avstånd från 

läroboken tar de avstamp i den och förhåller sig till den i diskussionen om att frångå 

läroboken (Ammert, 2011, s.26).  

Lärobokens centrala roll i matematikundervisningen kan tänkas bero på olika 

faktorer. NCM, nationellt centrum för matematikutbildning, (2014, s.145) talar bland 

annat om läroboken som en kvarleva av ett traditionellt tänk och praxis, men även att 

den upplevs som en trygg hamn av lärare och elever. Trots lärobokens centrala roll i 

matematikundervisningen, finns det ingen antydan i styrdokumenten att den ska 

användas som underlag, och Skolverket granskar inte de läroböcker som finns utan 

det är upp till varje enskild skola att kritiskt ta ställning till utbudet av böcker 

(Johansson, 2009, s.60). Lärare litar på att lärobokens innehåll representerar de 

kriterier som kursplanen ställer, men med stöd i aktuell forskning visar det sig att 

läroboken inte alltid uppfyller kursplanens krav (NCM, 2014, s.153). NCM (2014, 

s.145) menar således att det är viktigt att diskutera samt kritiskt reflektera kring 

lärobokens roll och påverkan på undervisningen och lärandet. De nackdelar som 

framhävs gällande läroboken är bland annat att det kan bli svårt för elever att utveckla 

vissa matematiska förmågor, samt att ämnet kan uppfattas som enformigt och tråkigt. 

De fördelar som framhävs är bland annat att läraren får tillgång till ett brett material 

som är framtaget för sammanhanget (NCM, 2014, s.145).  

Löwing och Kilborn (2002, s.74–77) menar att det finns en uppfattning om att 

matematikundervisningen är något enkelt, att det enbart går ut på att följa ett 

läromedel i både planering och under lektionstid, men det är inte enkelt. Det krävs en 

didaktisk skicklighet från lärarens sida. Vidare påpekar Löwing och Kilborn (2002, 

s.77) att läraren ofta förlitar sig i lärobokens upplägg när planeringen av lektioner 

görs, vilket de menar beror på en bristande tydlighet i Skolverkets styrdokument samt 

att den konkreta tolkningen av dem görs på den enskilda skolan (för att förtydliga 

talar Löwing och Kilborn om grundskolan och dess läroplan från 1994).     

När jag rör mig i fältet av forskning och litteratur i samband med läroboken får jag 

uppfattningen om att många har en negativ syn på läroboken, men att den fortfarande 

betraktas som nödvändig. Vilken styrande roll läroboken i matematikundervisningen 

än har, positiv som negativ, menar NCM (2014, s.158) att det i slutändan är läraren 

som är den avgörande faktorn för elevers lärande. Lärare är medlare av läroböckerna, 

och det är de som bestämmer vilken lärobok som ska användas, när den ska användas, 

vilka delar som ska användas och vilka som inte ska användas samt hur elever ska 

arbeta med läroboken (Pepin & Haggarty, 2001, s.165). Det är således viktigt att 

läraren granskar läroboken och andra läromedel kritiskt samt förlitar sig på de egna 

didaktiska- och ämnesorienterade kunskaperna. Det handlar inte om läroboken som 

verktyg ska finnas med i undervisningen eller inte, utan snarare hur den används, 

vilket denna studie syftar till att undersöka. 



 

2(42) 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Undersökningen syftar till att belysa hur läroboken används av gymnasielärare i 

matematikundervisningen. I detta sammanhang innebär lärobokens användning dels 

när den används, men även vilket matematikinnehåll som används från den i lärarnas 

undervisning. Studien syftar även till att undersöka de fall då läroboken är 

frånvarande i det matematikinnehåll som behandlas av läraren samt hur det tas till 

uttryck i undervisningen. Observera att studien inte avser att undersöka vilka andra 

läromedel som används utöver läroboken. Studien tar hänsyn till både det planerade 

och oplanerade avvikandet från läroboken för att på ett djupare plan undersöka hur 

det sker. Frågeställningarna som studien ämnar besvara är följande:  

 

 Hur använder verksamma lärare i gymnasieskolan läroboken i 

matematikundervisningen? 

 Hur arbetar lärare i de fall där de frångår läroboken?  

 

Studien syftar inte till att ge en generaliserande bild av lärobokens 

användningsområden utan istället ge en inblick av hur det ser ut i praktiken hos ett 

fåtal verksamma gymnasielärare.  

2 Bakgrund och tidigare forskning     

I detta kapitel ges en översikt av den bakgrund och tidigare forskning som är av 

betydelse för denna studie, vilket innebär att läroboken och studien sätts in i ett 

historiskt och nutida sammanhang.  

2.1 Bakgrund 
Nedan presenteras delar av matematikundervisningens historia med start i 1800-talets 

mitt fram till hur matematikundervisningen ser ut idag i gymnasieskolan, vilket är 

betydelsefullt då läroboken går i linje med ämnets förändring.  

2.1.1 Matematikundervisningens historia för gymnasieskolan  

Matematikundervisningen har genomgått en del förändringar genom historien. Från 

1800-talets mitt fram till den senare hälften av 1900-talet tillhörde matematiken, på 

gymnasial och universitetsnivå, samhällets elit i många länder. Matematiken hade en 

central roll i de senare utbildningsnivåerna oavsett av vilken inriktning som eleverna 

valde (Niss, 2001, s.76–77). Under denna tid var det vanligt förekommande med 

katederundervisning där läraren presenterade ett matematikinnehåll för eleverna 

framme vid en skrivtavla. Eleverna förväntades lära sig matematiken genom 

repetition och genom att räkna uppgifter i läroboken. Helenius och Johansson (2018, 

s.62) menar att läroböckerna i matematikundervisningen från denna tid ofta innehöll 

ett stort antal uppgifter inom samma område, vilket syftade till att hålla eleverna 

sysselsatta utan att påkalla lärarens uppmärksamhet. Det som ansågs vara viktig 

kunskap inom ämnet var faktakunskaper och färdigheter inom procedurräkning (Niss 

2001, s.77).  

Det var framförallt matematikinnehållet som förändrades under 1900-talets början 

och inte hur undervisningen bedrevs. Detta på grund av den forskning som gjordes 
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inom matematikområdet analys och framförallt kring funktionsbegreppet (Niss, 2001, 

s.78). Efter andra världskrigets slut reformerades matematikundervisningen för att 

dels förbereda elever i ett föränderligt teknologiskt samhälle men också att införskaffa 

sig kunskaper om den ”nya matematiken” som det forskades om (Niss, 2001, s.82). 

Den nya matematiken involverade väldigt abstrakta och komplexa områden, så som: 

abstrakt algebra, gruppteori, mängdlära och vektorteori. I samband med att 

gymnasieskolan expanderades och blev mer tillgängligt för allmänheten uppstod det 

en klar problematik med den nya matematiken, nämligen att det inte fanns tillräckligt 

många lärare som behärskade och förstod matematikinnehållet (Niss, 2001, s.82). 

Malmer (2002, s.21) påpekar att detta bland annat i praktiken innebar att läraren blev 

fullständigt beroende av läroboken i undervisningen. Det resulterade i att stora delar 

av den nya matematiken övergavs (Niss, 2001, s.81–82), men det tillkom även 

matematikområden som inte försvann i nästkommande kursplan och som än idag är 

aktuellt, bland annat statistik, sannolikhet och funktionsbegreppet (Prytz, 2017, 

s.192). Synen på eleverna förändrades även under denna period, vilket påverkade 

lärobokens innehåll och struktur. Undervisningen syftade till att differentiera och bli 

mer individanpassad, och det resulterade i att läroböckernas uppgifter nivåindelades 

utifrån svårighet (Helenius & Johansson, 2018, s.62).    

Under 1970-talet bytte förändringarna inom matematikundervisningen riktning. Det 

som var av vikt var framförallt hur klassrumsklimatet kunde utvecklas för att gynna 

elevers lärande samt hur de skapar meningsfull kunskap. Det handlade inte om att 

införskaffa sig faktakunskap som höll livet ut (Niss, 2001, s.85). Under 1990-talet 

och början på 2000-talet var det som stod i centrum att utbildningen och skolan var 

för alla. Det som ansågs vara av vikt var att utveckla elevers matematiska förmågor 

(exempelvis problemlösningsförmågan och resonemangsförmågan etc.). Det var även 

av betydelse att eleverna kunde sätta in matematiken i ett sammanhang och ha 

förståelse för dess centrala roll i samhället (Niss, 2001, s.85–86).   

2.1.2 Matematikundervisningen och lärobokens nutida roll 

Det finns många skillnader, men också likheter mellan hur undervisning ser ut idag 

och förr. Idag är det exempelvis mer troligt att eleverna sitter och samarbetar i grupp 

än det var för 50 år sedan. Lärobokens innehåll och utformning skiljs även åt, samt 

att miniräknaren och datorn har fått en mer central roll i undervisningen (Gjone, 2001, 

s.91). Helenius och Johansson (2018, s.62) påpekar att läroböckerna idag ger 

möjlighet till differentiering genom dels nivå, tempo och språk. I läroböckerna gör 

även den digitala tekniken sig synlig och integreras. Det kan dock finnas många 

likheter både i stora delar av vad och hur läraren undervisar. Trots att 

matematikundervisningen har förändrats innehållsmässigt genom tiden, så har 

läroboken alltid funnits med.  

2.1.3 Läroboken: för vem, av vem och på vems uppdrag? 

Läroboken kan vara utformad på olika sätt, vilket kan bero målgruppen som 

läroboken är ämnad för. Det finns läroböcker där exempelvis en lärare måste leda, 

förklara och guida för att eleverna ska kunna ta till sig innehållet. Det kan vara en 

övningsbok med endast uppgifter eller en bok som kombinerar teori och 

övningsuppgifter. Det finns även läroböcker som är utformade för självstudier och 
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dessa böcker ger en bredare förklaring kring teorin, men innehåller även ofta 

övningsuppgifter (Johansson, 2009 s.59). 

Under 1800-talets mitt växte behovet av olika läroböcker med olika syften i takt med 

att skolan blev obligatorisk. Under denna tid spelade bland annat elevernas kön en 

avgörande roll för vilket läromedel som användes. Det ansågs inte vara nödvändigt 

för tjejer och killar att undervisas i samma matematik, på samma nivå eller i samma 

takt (Johansson, 2009, s.58). Således har det funnits olika faktorer som är avgörande 

för vem läroboken är ämnad för.  

Läroboken speglar de föreställningar som finns i ett samhälle av matematiken. Dessa 

föreställningar kan vara dolda för författaren. Vilket innehåll som finns i en lärobok 

kan följa nationella trender som är typiska för ett visst land, men det kan även följa 

den aktuella forskningen inom utbildningsvetenskapen. Lärobokens utformning 

påverkas av författarens perspektiv och sätt att se på kunskap och inlärning. Det går 

att urskilja vilket perspektiv som påverkar genom att analysera lärobokens struktur 

och innehåll. Ett läromedel kan exempelvis följa de behavioristiska idéerna genom att 

uppgifter i boken är utformade på ett sätt där sökandet av ett rätt svar står i fokus. 

Läroböcker och uppgifter som följer det sociokulturella perspektivet borde istället 

sträva efter att möjliggöra och främja samarbete och diskussion. Om läroböckerna 

istället ligger i linje med ett konstruktivistiskt perspektiv borde de ha elevernas egna 

erfarenheter och intressen som utgångspunkt (Johansson, 2009, s.59–60).  

Läroböckerna följer i stor utsträckning kursplanens mål. De olika matematikområden 

som formuleras i kursplanen kan finnas i läroböckernas olika kapitel, men det innebär 

inte att de fullständigt uppfyller de krav som styrdokumenten innefattar (Johansson, 

2009, s.60). Johansson (2009, s.60) påpekar att detta inte har med läroböckernas 

kvalité att göra, utan att en bok har möjligheter och begränsningar som inbjuder till 

en viss typ av handlande därför att det är en bok.   

I Sverige granskas inte läroböckerna av någon statlig verksamhet, utan det är på 

skolnivå som granskningen görs, ofta av rektor och/eller matematiklärare (Johansson, 

2009, s.60). Det var efter Skolverkets etablering 1992 som den statliga 

läromedelsgranskningen lades ner. Däremot kan det skiljas åt på en internationell 

nivå, då det exempelvis inrättades en nämnd 1992 med syfte att granska läromedel i 

Norge (Nationalencyklopedin, u.å.a).  

2.2 Tidigare forskning 
Läromedel inom matematikundervisningen är ett brett och intresseväckande område 

för forskare. Det har gjorts en del forskning inom området genom tiden, men det är 

fortfarande många delar som inte är utforskade. De områden som är av intresse för 

forskare är: 1) det som påverkar läroböcker, såsom kursplan, kultur eller preferenser, 

2) egenskaper och innehåll i läroböckerna, och 3) hur läroboken påverkar olika 

faktorer i undervisningen (NCM, 2014, s.157-158). I den sistnämnda kategorin ingår 

frågan om hur läraren använder boken i undervisningen, vilket denna studie syftar till 

att undersöka. På senare tid har även andra läromedel väckt forskarnas intresse, så 

som det digitala och internetbaserade materialet (NCM, 2014, s.158).  
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I detta delkapitel redovisas tre studier som är av betydelse för detta arbete. Studierna 

kan kategoriseras in i den tredje punkten ovan, det vill säga hur läroboken påverkar 

olika faktorer i undervisningen. Den första studien är en avhandling som belyser 

läroboken i matematik ur olika perspektiv. Den andra studien handlar om sambandet 

mellan läroboken och läraren. Den tredje studien innefattar ett ramverk för hur 

matematikuppgifter bearbetas i olika steg. 

2.2.1 Perspektiv på lärobokens centrala roll      

Johanssons (2006) avhandling Teaching mathematics with textbooks: a classroom 

and curricular perspective används som underlag för studien. Avhandlingen består 

av fyra studier vars gemensamma tema är lärobokens roll i den svenska 

matematikundervisningen. Syftet med avhandlingen är att belysa läroboken ur olika 

perspektiv för att ge en bredare bild av lärobokens centrala roll, och dessa perspektiv 

redovisas nedan i en sammanfattning av de fyra undersökningarna.    

Den första studien (The mathematics textbook: from artefact to instrument) 

handlar om läroboken ur två perspektiv. Läroboken betraktas dels som ett fysiskt 

objekt, artefakt och även som ett instrument och verktyg för undervisningen. I studien 

diskuteras även processen och övergången mellan perspektiven, det vill säga hur 

läroboken går från artefakt till instrument, även kallat instrumentell genes (begreppet 

förklaras vidare i 3.1 Relationen mellan läroboken och läraren). Studien är en 

forskningsöversikt av internationella studier som finns angående läroboken utifrån 

dessa två perspektiv. Här redovisas studier som analyserar internationella läroböcker 

i matematikundervisningen samt studier som undersöker den faktiska användningen 

av läroboken. Johansson (2006) påpekar att det är väsentligt att medvetandegöra 

lärobokens unika roll i undervisningen, då den lägger grunden för vilken matematik 

som undervisas samt hur lärare och elever ser på matematik även utanför ett 

skolsammanhang.  

Den andra studien (Mathematics textbooks: the link between the intended and the 

implemented curriculum?) i Johanssons (2006) avhandling undersöker kopplingen 

mellan 1994:s kursplan i matematik och en läroboksseries innehåll. I analysen 

framkommer det att bokserien inte sätter in matematiken i ett historiskt eller 

nutidssammanhang i den utsträckning som den borde om den ska representera 

kriterierna i kursplanen.      

Den tredje studien i avhandlingen: textbooks as instruments är den mest centrala 

och relevanta utgångspunkten i mitt arbete. Studien är av kvalitativ karaktär och 

innefattar tre lärares sätt att utforma och organisera sina matematiklektioner utifrån 

läroboken. Johansson (2006) använder en kodningsmodell från TIMSS, med vissa 

modifieringar. Där kategoriseras lektionen in i fyra kategorier: klassrumsinteraktion, 

innehållsaktivitet, arbetssätt för eleverna och lärobokens påverkan. I min studie är det 

framförallt den sistnämnda kategorin som är av betydelse, och denna har i sin tur 

underkategorierna: direkt användning, indirekt användning och frånvaro av 

läroboken.  

Resultatet i den tredje studien visar att lärobokens olika användningsområden utgör 

en stor del av undervisningen för samtliga lärare i studien. För två av lärarna är 

läroboken det främsta verktyget, vilket lärarna väldigt sällan frångår. Resultatet visar 
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dock att den tredje läraren arbetar på ett annorlunda sätt. Boken är fortfarande en 

central aktör, men den är mer frånvarande hos den tredje läraren än för de andra två. 

Ett exempel i resultatet där läroboken är frånvarande är då den tredje läraren 

sammankopplar matematik med fysik genom att tala om Einsteins formel 𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑐2. 

Formeln står för visso i läroboken, men läraren belyser formeln ur ett bredare 

perspektiv som inte redovisas i läroboken. Ett annat exempel där läroboken är 

frånvarande är då en lärare i studien föreslår för eleverna att de ska tänka på en 

kubikmeter som en stor tärning. Här jämförs ett begrepp i läroboken med ett föremål 

i elevernas vardag. I resultatet redovisas fem situationer där boken synliggörs och 

används direkt och indirekt: 1) Under genomgångar använder lärarna i huvudsak 

exempel från boken. 2) De gånger eleverna får hemläxa, består den av att räkna tal i 

läroboken. 3) Mer än 50 % av lektionstiden arbetar eleverna individuellt genom att 

räkna i läroboken. 4) Boken används även som diskussionsunderlag för två av lärarna. 

5) Den matematik som presenteras är den som kommer från boken eller som liknar 

den i boken, både då det gäller definitioner, exempel, regler, metoder och så vidare 

(Johansson, 2006).     

Den fjärde av Johanssons (2006) studier (Mathematical meaning making and 

textbook tasks) handlar om interaktion mellan elev, lärare och läroboken i kritiska 

situationer. Analysen visar bland annat att en konflikt föds om lärarens påståenden 

inte överensstämmer med lärobokens innehåll. Konflikten kan leda till tvetydighet, 

men den kan även vara en utgångspunkt i diskussioner. I analysen framgår det även i 

en situation att läraren inte har ett kritiskt förhållningssätt till lärobokens innehåll, 

utan tar informationen för givet och tvivlar på den egna förmågan (Johansson, 2006).     

2.2.2 Sambandet mellan läroboken och läraren   

Leshotas studie från 2015, The relationship between textbook affordances and 

mathematics´teachers´pedagogical design capacity (PDC), undersöker sambandet 

och relationen mellan läroboken och läraren. Det är lärobokens affordance kopplat 

till lärarens pedagogiska designkapacitet (PDC) som studien ämnar undersöka. 

Affordance-begreppet är ett etablerat begrepp och används i många olika 

forskningssammanhang. Affordance betyder erbjudande och i detta sammanhang 

innebär det att en resurs eller ett objekt inbjuder och ger möjlighet till en viss typ av 

handlande. Begreppet innebär även hur denna möjlighet synliggörs för användaren 

och det är av vikt för användarens utövande och användande av resursen. I Leshotas 

(2015) studie är begreppet relaterat till läroboken, och innebär att den erbjuder 

möjligheter till interaktion och användning som är eller inte är synliga för läraren. De 

möjligheter som är synliga för lärarna kan urskiljas i deras undervisning då de 

använder läroboken. I studien betraktas begreppet ur ett relationellt perspektiv, som 

innebär att både läroboken och läraren betraktas som aktiva deltagare som påverkar 

och formar interaktionen mellan varandra (Leshota, 2015). Lärarens pedagogiska 

designkapacitet är lärarens förmåga och kapacitet att använda, skapa instruktioner och 

förmedla resursen, läroboken i detta fall, på ett effektivt sätt. En lärares pedagogiska 

designkapacitet graderas som antingen låg eller hög beroende på hur väl lärarens 

förmåga är att urskilja det väsentliga i instruktionsmaterial samt rekonstruera och 

anpassa det till det befintliga behovet (Leshota, 2015).  
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Studien är en kvalitativ fallstudie genomförd i Sydafrika där resultatet baseras på sju 

lärare som undervisar elever från åldrarna 13-15, samt på de läroböcker som lärarna 

använder i undervisningen. De tillvägagångssätt som används är observation av 

lektioner, intervjuer med lärarna samt läromedelsgranskning (Leshota, 2015).  

I resultatet framgår det att lärarna har relativt låg pedagogisk designkapacitet, vilket 

resulterar i att relationen mellan lärare och lärobok inte är ”intim”. I intervjuerna 

belyser lärarna lärobokens centrala roll och betydelse, men i observationerna framgår 

det att lärarna delvis utelämnar ett relevant och korrekt matematiskt innehåll, vilket 

erbjuds i läroböckerna (Leshota, 2015). I de fall då lärarna använder andra läromedel 

och annat instruktionsmaterial menar Leshota (2015) att detta är matematiskt svagare 

förhållandevis till läroboken. En slutsats är således att det inte finns en garanti för en 

effektiv och god medling att endast använda en bok, utan det krävs en medvetenhet 

från läraren av hur läroboken ska användas (Leshota, 2015). Det kan vara värt att 

upplysa läsaren om att läroboken i Sydafrika, liksom i Sverige, har en central roll i 

matematikundervisningen.    

2.2.3 Ramverk för matematikuppgifter 

I Stein och Smiths (1998) studie Mathematical tasks as a framework for reflection: 

from research to practice sammanfattas och analyseras resultatet från forskarnas 

tidigare undersökning QUASAR (quantitative understanding: amplifying student 

achievement and reasoning). QUASAR-projektet inriktas på vilka 

matematikuppgifter som används under lektionstid på sex grundskolor i USA. Stein 

och Smiths (1998) arbete syftar till att ge lärare verktyg för att bli medvetna om hur 

matematikuppgifter påverkar undervisning och lärande. I studien särskiljer Stein och 

Smith (1998) på matematikuppgifter genom att kategorisera dem som lägre och högre 

nivåkrav. De lägre nivåkraven involverar de uppgifter som är av enkel karaktär och 

ofta innebär minnes- och procedurträning. De högre nivåkraven kan också involvera 

procedursförmågan, men då är uppgifterna av en mer avancerad karaktär och kräver 

en förståelse för samband mellan ett matematikområde till ett annat (Stein & Smith, 

1998).     

Stein och Smith (1998) har framtagit en modell för hur matematikuppgifter bearbetas 

genom tre processer. Denna modell kallas för det matematiska uppgiftsramverket 

(”The Mathematics Tasks Framework”). Se figur 1 nedan:  

     
Figur 1. Det matematiska uppgiftsramverket   

Först och främst existerar matematikuppgifterna som de är, i exempelvis en lärobok 

eller andra läromedel. Därefter använder och presenterar läraren uppgifterna i 

undervisningen. Till sist tar eleverna till sig och arbetar med uppgifterna (Stein & 

Smith, 1998). Stein och Smith (1998) påpekar att alla steg som matematikuppgifterna 
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går igenom, och framförallt det sistnämnda, påverkar vad eleverna lär sig (därför finns 

även lärande i figur 1 med).  

Modellen används i studien för att analysera uppgifter och hur de uppfattas av lärare 

och elever. Resultatet visar i en situation att lärarens intentioner om att bygga 

undervisningen kring en uppgift av högre nivåkrav inte gick som planerat, eftersom 

eleverna var vana att arbeta med uppgifter av en enklare karaktär och en annan 

aktivitetsstruktur, och de förstod således inte hur de skulle ta sig an problemet (Stein 

& Smith, 1998).     

3 Teoretiska utgångspunkter 

Utöver den tidigare forskningen som presenterats, tar denna studie avstamp i följande 

tre teorier: att det finns en relation mellan läraren och läroboken, orkestreringsteorin 

och ramfaktorteorin. Studien har även sin grund i ett antal begrepp som redan har 

nämnts, men som förtydligas och anpassas efter studiens syfte.       

3.1 Relationen mellan läroboken och läraren 
Leshotas (2015) studie visar att det inte är självklart att tillgängligheten av en lärobok 

för läraren betyder att det matematiska innehållet förmedlas på ett bra och effektivt 

sätt. Trots detta har denna studie som grund, precis som Leshotas studie, att det finns 

en relation mellan läraren och läroboken. Läroboken erbjuder och inbjuder till ett 

handlande (affordance) och läraren använder läromedlet på ett mer eller mindre 

effektivt sätt (hög eller låg pedagogisk designkapacitet). Dessa två begrepp förklaras 

vidare under ”3.4 Definition av begrepp”.  

I denna studie utgås det från att en relation mellan verktyget och dess användare finns. 

Mer specifikt innebär det att läroboken som verktyg för undervisningen inte existerar 

av sig själv, utan det krävs något mer, en process som omformar läroboken från en 

artefakt till ett instrument för undervisning. Denna process går under namnet 

instrumentell genes. Det är en tudelad, men sammanlänkad, process som involverar 

artefaktens potential samt användarens kognitiva scheman (Drijvers m.fl., 2010, 

s.214; Trouche, 2004, s.5). Denna process kan betraktas med utgångspunkt i hur 

artefakten influerar användaren, vilket påverkas av artefaktens möjligheter och 

begränsningar. Den kan även betraktas som att användaren påverkar hur artefakten 

används, vilket influeras av användarens kognitiva scheman som involverar 

användarens tidigare sätt att arbeta samt tidigare kunskaper och uppfattning om 

artefakten och hur den ska användas (Trouche, 2004, s.8-13).        

3.2 Orkestreringsteorin 
Teorin om orkestrering, eller instrumentell orkestrering, innebär en lärares avsiktliga 

planering och genomförande av en lärandesituation. Det innebär att en lärare inte är 

oförberedd och improviserar utan har en medveten och målinriktad plan för vad, hur 

och varför elever ska lära sig ett specifikt matematikområde (Drijvers m.fl., 2010, 

s.214). Planering av en lektion involverar både en didaktisk konfiguration och en plan 

för genomförande. Den didaktiska konfigurationen handlar om vilka artefakter, 

verktyg och material som används i undervisningen samt hur läraren väljer ut dessa. 
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Planen för genomförandet handlar om lärarens plan att genomföra den didaktiska 

konfigurationen, det vill säga hur verktygen ska användas, introduceras och hur 

eleverna ska arbeta med dem (i par, enskilt eller grupp och så vidare) (Drijvers m.fl., 

2010, s.214–215).  

Orkestreringsteorin grundas ur en liknelse där undervisningen betraktas som en 

orkester. Läraren skildras som en dirigent som dels väljer vilka instrument som ska 

vara med i orkestern, när de ska spela, vad som ska spelas och i vilken utsträckning 

de ska spelas för att skapa en önskad harmoni. Det involverar även själva 

uppträdandet av orkestern, vilket är en metafor för lektionens genomförande (Drijvers 

m.fl., 2010, s.215). Själva genomförandet av lektionen handlar om att verkställa den 

didaktiska konfigurationen och planen för genomförandet. Det handlar även om att 

hantera det som inte är förväntat eller planerat så som elevers spontana frågor, 

oväntade svårighet med verktygen eller andra händelser som kan tänkas uppstå 

(Drijvers m.fl., 2010, s.215).              

Instrumentell genes är även i denna teori ett centralt begrepp och innebär som tidigare 

nämnts den process där en artefakt blir ett instrument för undervisningen (Trouche, 

2004, s.5). Ofta talas det om instrumentell genes ur ett elevperspektiv, och att 

orkestrering är lärarens avsiktliga plan att ge stöd till elevernas instrumentella genes 

(Trouche, 2004, s.14). I denna studie utgås det dock först och främst ur ett 

lärarperspektiv och begreppet anpassas för denna synvinkel. Det innebär att processen 

i fråga är hur lärare gör läroboken från artefakt till instrument för undervisningen.     

När det talas om orkestrering och instrumentell genes handlar det ofta om digitala 

verktyg, men i denna uppsats appliceras begreppen på den fysiska läroboken inom 

matematikundervisningen, då den även kan betraktas som ett verktyg och instrument. 

Det är även detta som Johanssons (2006) första studie handlar om.    

3.3 Ramfaktorteorin 
Ramfaktorteorin innebär att det finns begränsningar inom skolans värld som läraren 

inte kan påverka, men som påverkar undervisning och vad eleverna lär sig. Exempel 

på ramfaktorer är tid, styrdokument, politisk styrning samt ekonomiska resurser 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2017, s.345). 

I Johanssons (2006, s.142) fjärde studie presenteras och används även ramfaktorteorin 

men här beskrivs ramarna som det pedagogiska innehållet vilket läraren medvetet styr 

över. Lärobokens innehåll och struktur kan exempelvis styra vad elever lär sig, och 

är således en ramfaktor enligt Johansson (2006, s.142). Detta menade även Stein och 

Smith (1998, s.270), vilket synliggörs i deras modell (det matematiska 

uppgiftsramverket). Deras modell används i denna studie som ett analysverktyg. Det 

är framförallt processen mellan steg ett och två som är relevant och applicerbart i 

analysen av resultatet, det vill säga processen mellan hur innehållet uttrycks i 

läroboken samt hur det används av läraren i sin undervisning (se figur 1). Det synliga 

erbjudandet från läroboken kan ses som en ramfaktor och således är affordance-

begreppet aktuellt i samband med ramfaktorteorin.           
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3.4 Definition av begrepp 
Nedan presenteras och definieras ett antal begrepp som är av betydelse för denna 

studie. Begreppen nedan definieras och förtydligas för hur de används i denna studie.     

3.4.1 Lärobok  

Lärobok i matematik eller läroboken är ett centralt begrepp som används frekvent i 

detta arbete, och således kan en förklaring vara på sin plats. Det är en underkategori i 

begreppet läromedel, som innebär en resurs eller verktyg för att lära ut och undervisa. 

Fler exempel på läromedel är: digitala verktyg, ordböcker, övningsböcker med mera 

(Nationalencyklopedin, u.å.b). Det finns även digitala läroböcker, men i detta 

sammanhang innebär läroboken en analog bok. Läroboken i matematik är ett 

pedagogiskt verktyg som innefattar delar av matematiken. Böckerna kan vara 

utformade på olika sätt beroende på vem boken är skriven för (Johansson, 2009, s.59).  

3.4.2 Användning av lärobok 

Johansson (2006) talar om läroboken i matematik som ett instrument som på olika 

sätt präglar undervisningen. I denna studie används Johanssons (2006) begrepp, direkt 

och indirekt användning samt frånvaro av läroboken, som förklaras mer ingående 

nedan. 

3.4.2.1 Direkt användning 

Johansson (2006, s.102) beskriver den direkta användningen som att eleverna sitter 

självständigt eller i grupp och arbetar med uppgifter i läroboken. Lärarnas direkta 

användning av läroboken innebär att de exempelvis läser något från boken, hjälper 

eleverna med uppgifterna från läroboken eller kommenterar bilder, texter eller 

uppgifter från boken.   

3.4.2.2 Indirekt användning 

Den indirekta användningen av läroboken involverar de situationer där jämförbara 

mönster och likheter kan urskiljas mellan det som läraren presenterar och det innehåll 

som finns i läroboken (Johansson, 2006, s.102-103).     

3.4.2.3 Frånvaro av läroboken 

Denna kategori innebär de situationer där lärarens undervisning frångår lärobokens 

innehåll i bland annat sina exempel, definitioner eller förklaringar. Frånvaron av 

läroboken behöver inte betyda att läroboken inte används, utan den kan fortfarande 

användas som utgångspunkt. Exempelvis görs detta i Johanssons (2006) avhandling 

i exemplet om Einsteins formel som presenterades tidigare, det vill säga att läraren 

innehar en bredare kunskap om ett fenomen som läroboken inte presenterar.  

Johansson (2006) ger även exemplet att läraren möjligtvis kopplar innehållet till 

vardagssituationer, vilket läroboken inte gör i detta fall. Ett annat exempel är att 

läraren sammankopplar andra områden inom matematiken som inte görs i den 

aktuella läroboken.  

3.4.3 Lärobokens affordance 

I denna studie är affordance-begreppet ett centralt begrepp och det används och 

definieras i princip på samma sätt som i Leshota (2015, s.19) avhandling. Det innebär, 

som tidigare sagts, att läroboken erbjuder möjligheter till handlande som är eller inte 
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är synliga för läraren. De möjligheter som är synliga för lärarna kan studeras i deras 

undervisning och i deras faktiska användning av läroboken. Det som är av vikt i denna 

studie är relationen mellan läraren och läroboken och därför är det endast de 

möjligheter som är synliga i undervisningen för lärarna som studeras. De möjligheter 

som läraren inte ser är inte av relevans då det inte indikerar på en relation mellan 

läroboken och läraren.         

3.4.4 Lärarens pedagogiska designkapacitet 

Liksom Leshotas (2015) definition av en lärares pedagogiska designkapacitet, innebär 

det lärarens förmåga att på ett effektivt sätt använda, skapa instruktioner samt 

förmedla en resurs och i detta fall läroboken. Begreppet används i denna studie som 

ett analysverktyg som ämnar att besvara hur en lärare använder läroboken på ett 

effektivt sätt. Lärarens förmåga graderas dock inte från låg till hög då det inte anses 

vara relevant för denna studie.  

3.5 Teori- och begreppsdiskussion 
I kapitlet har olika teorier och begrepp presenterats och det är av betydelse för detta 

arbete att diskutera dem i relation till varandra då många gemensamma faktorer finns. 

Det bör understrykas att det som diskuteras nedan är författaren till detta arbetes 

jämförelser.      

Teorin om orkestrering och lärarens pedagogiska designkapacitet liknar varandra på 

många plan, vilket framkommer senare i denna studies analys där de båda kan 

appliceras på samma undervisningssekvenser. Det är därför av vikt att diskutera 

teorierna i samband med varandra. Orkestreringsteorin är ett sätt att se på hur 

förberedelser och genomförande av undervisning går till ur ett lärarperspektiv 

(Drijvers m.fl., 2010), och en lärares pedagogiska designkapacitet är lärarens förmåga 

att förmedla och använda en resurs (Leshota, 2015). Båda teorierna involverar 

användandet av resurser, men vad skiljer dem åt och hur förhåller de sig till varandra? 

Som jag uppfattar det är en lärares pedagogiska designkapacitet korrelerat med 

orkestreringsteorin då de i princip innebär samma sak. En lärares förmåga att använda 

en resurs på ett effektivt sätt innebär att läraren har en tydlig plan för hur 

undervisningen med hjälp av verktyget ska genomföras och planeras, vilket både 

handlar om didaktisk konfiguration och en plan för genomförande. Skillnaden mellan 

teorierna är att en lärares pedagogiska designkapacitet är ett slags mått, som antingen 

är hög eller låg, på hur väl ett verktyg används och kan således vara ett mått på hur 

väl en lärares orkestrering är. En lärares pedagogiska designkapacitet uppfattas som 

en smalare och inre process i själva orkestreringen, då orkestreringsteorin handlar om 

hela undervisningen och inte endast om ett verktyg. Orkestreringen är indelat i två 

delar, förberedelserna och genomförandet av dem, även om förberedelserna är 

välplanerade och genomtänkta betyder det inte att genomförandet blir det önskvärda. 

Det krävs något mer i övergången däremellan och detta ”mer” kan möjligtvis vara 

lärarens pedagogiska designkapacitet.  

Begreppet instrumentell genes kan vara betydelsefullt att belysa i samband med 

lärarens pedagogiska designkapacitet och lärobokens affordance. Detta på grund av 

att processen att omforma läroboken från artefakt till ett instrument för undervisning 

(instrumentell genes) involverar både vilka möjligheter och begränsningar som 
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läroboken erbjuder, vilket influerar läraren (affordance) samt förmågan att på ett mer 

eller mindre effektivt sätt använda och förmedla läroboken (lärarens pedagogiska 

designkapacitet). Instrumentell genes involverade som tidigare nämnts två inre 

processer där den ena utgår från artefaktens påverkan på användaren och den andra 

från användarens sätt att uppfatta och påverka användandet av artefakten. Den 

förstnämnda processen liknar till stor del en läroboks affordance och den sistnämnda 

lärarens pedagogiska designkapacitet.  

Genom att undersöka om avvikandet från läroboken är planerat eller inte möjliggör 

det för en djupare inblick av en lärares orkestrering. Huruvida ett avvikande från 

läroboken är spontant eller planerat är av betydelse att undersöka då det säger mycket 

angående lärarens orkestrering. Om frånvaron av läroboken är planerad av läraren 

ingår den i den första delen av lärarens orkestrering, det vill säga i den didaktiska 

konfigurationen och planen för genomförandet. Om frånvaron av läroboken är 

spontan ingår det i den andra delen av orkestreringen, det vill säga då förberedelserna 

genomförs i undervisningen. Som tidigare nämnts handlar denna del även om lärarens 

förmåga att hantera oväntade händelser (Drijvers m.fl., 2010), och en oväntad 

händelse kan vara en fråga från en elev som läraren inte är förberedd på, vilket är ett 

exempel på en situation där läraren möjligtvis spontant frångår läroboken. Ett planerat 

avvikande från läroboken kan möjligtvis vara något som framgår då läraren 

presenterar ett matematikinnehåll för eleverna som står uttryckt i deras 

planeringsmaterial.      

4 Metod 

I detta kapitel redovisas de metoder, tillvägagångsätt samt val som gjorts och tagits i 

studien. Detta för att en liknande studie ska kunna göras samt för att säkerhetsställa 

och upplysa att studien uppfyller de krav som ställs för denna typ av arbete.  

Denna undersökning är en fallstudie och är således av kvalitativ karaktär. En 

fallstudie kännetecknas av att ett fall studeras djupgående samt ger en inramning men 

även en helhetssyn genom att använda en eller flera undersökningsmetoder. Frågor 

om vad som händer är av vikt, men även varför de händer. En fallstudie syftar till att 

ge svar och belysa det generella genom att studera det specifika. Fenomenet eller 

fallet ska vara naturligt förekommande, vilket innebär att det redan ska existera innan 

undersökningen genomförs samt fortsätta att existera efter undersökningens avslut 

(Denscombe, 2018, s.85–86).  

Denna studie inspireras av Johanssons (2006) tredje undersökning angående 

lärobokens användningsområden, men med vissa modifikationer. Det kan vara 

intressant att jämföra resultaten med varandra, då det har gått några år sedan 

Johanssons studie genomfördes samt att ämnet fortfarande är av betydelse i vårt 

föränderliga samhälle. Det är dock värt att poängtera att förutsättningarna i form av 

tid och omfattning är betydligt mindre i denna studie i jämförelse med Johanssons 

(2006) studie.  
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4.1 Tillvägagångssätt 
Metoderna som används för att besvara frågeställningarna är intervju, observation och 

läromedel- och dokumentsgranskning. De är betydelsefulla och berikar resultatet på 

olika sätt och ger en helhet av området. I detta delkapitel motiveras valet av metoder 

samt beskriver hur empirin är insamlad. Studien grundas ur data från två informanter, 

Karin och Fredrik. 

4.1.1 Intervju 

Den intervjumetod som används i studien är en semistrukturerad personlig intervju.  

Metoden innebär att en informant intervjuas åt gången samt att intervjun är delvis 

kontrollerad av forskaren. Detta görs genom att styra riktningen på intervjun med ett 

förberett frågeformulär, men samtidigt låter forskaren informanten utveckla sina svar 

och är anpassningsbar i riktningen (Denscombe, 2018, s.269–270).  

Intervjuerna är ljudinspelade och delvis transkriberade. De är cirka 30 minuter långa. 

Karins intervju genomfördes två dagar innan observationstillfället, medan Fredriks 

intervju genomfördes i samband med observationen. Intervjun syftar till att ge en 

bakgrund av informanterna, undersöka hur undervisningen och planeringen brukar se 

ut samt undersöka hur läraren planerar och ser på lektionen som observeras i studien 

(se bilaga 1 för intervjuguide).        

4.1.2 Observation 

Observationerna i studien är framförallt strukturerad. Det innebär att temat på dem är 

förbestämt samt att de följer ett system i form av ett observationsschema med 

kategorier och begrepp. Detta för att minska forskarens subjektiva inverkan som kan 

resultera i skevhet, även kallat bias (Denscombe, 2018, s.299). Observationen är dock 

inte renodlat strukturerad, utan det finns även inslag av en ostrukturerad observation. 

Det innebär, precis som den strukturerade, att temat är förutbestämt, men detaljerna i 

form av begrepp och kategorier framkommer i analys av resultatet (Bell, 2016, s.225).  

I denna studie används ett observationsschema som fokuserar på hur aktiviteter i 

undervisningen är utformade. Kategorierna i observationsschemat är tiden för 

aktiviteten, vilken och vilket läromedel, matematikinnehåll och kommunikation som 

blir synligt i aktiviteten, samt en slags gradering av aktiviteten med fokus på 

läroboken (se observationsmall i bilaga 2). Graderingen på observationsschemat 

uttrycks som grad 1, 2 och 3, och innebär att aktiviteten i fråga graderas med avseende 

på begreppen direkt användning (1), indirekt användning (2) och frånvaro av 

användning av läroboken (3).   

4.1.3 Granskning av delar i läroböcker och planeringsdokument 

De kapitel i läroböcker som lärarna använder granskas och presenteras utifrån dess 

struktur, uppgifter, och formuleringar. Dokument så som kurs- och 

lektionsplaneringar samt eventuellt andra externa dokument som lärarna delar med 

sig av granskas även i resultatet. Syftet med metoden är inte att analysera 

läroböckerna och dokumenten utifrån olika perspektiv, utan metoden används istället 

som en presentation av läroböckerna och dokumenten. Detta för att urskilja och 

sammankoppla delar i dem med empirin i observationerna och intervjuerna i 

analyskapitlet.   
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4.2 Urval 
Urvalet i studien är en kombination mellan ett subjektivt urval och ett 

bekvämlighetsurval. Det förstnämnda innebär att informanterna är medvetet utvalda 

beroende på deras kunskaper, erfarenheter och relevans för studien. Det sistnämnda 

innebär att informanterna är utvalda på grund av bekvämlighet i form av platsbunden 

närhet (Denscombe, 2018, s.67-71).    

Undersökningen baseras på två matematiklärares undervisning och planering i 

gymnasieskolan. Dessa lärare presenteras vidare under rubrikerna ”5.1 Intervju med 

Fredrik” och ”5.4 Intervju med Karin”.       

4.3 Etiska överväganden 
Studien uppfyller de etiska krav som ska tas hänsyn till i forskningssammanhang. 

Informanterna har innan deltagandet fått information angående studiens innehåll, 

syfte och tillvägagångssätt via mail. Informanterna informerades även om vad studien 

kommer att användas till samt att konfidentialitet råder, det vill säga att studien inte 

avslöjar information som kan identifiera dem. Detta för att skydda informanternas 

intresse och integritet (Bell, 2016, s.64). Informanternas riktiga namn hålls således 

konfidentiella och istället benämns de som Karin och Fredrik, vilket är fiktiva namn, 

men deras kön har inte ändrats. Informationen till informanterna skickades först ut 

via mail och sedan förmedlades den personligen vid mötet med dem. Ett förtydligande 

gjordes då att deltagandet är frivilligt och att de fick avbryta när som helst under 

processens gång. Även under observationen förmedlades detta.    

4.4 Analysmetod 
Data som framkommer ur intervjuerna, observationerna samt granskning av 

läroböcker och dokument analyseras genom att koda och klassificera empirin utifrån 

teman och mönster som urskiljs. Analysmetodens syfte är att binda samman empirin 

ur dessa metoder, det vill säga en kvalitativ analys görs (Fejes & Thornberg, 2015, 

s.37). Mer specifikt klassificeras empirin utifrån Johanssons (2006) tredje studies 

begrepp: direkt och indirekt användning samt frånvaro av lärobok, som presenteras i 

den egengjorda modellen nedan. 
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Kategorin ”frånvaro av lärobok” förgrenas i två nya kategorier, spontan och planerad. 

Det innebär att en bedömning görs om frånvaron av läroboken var planerat av läraren 

eller inte. Bedömningen grundas i det som framkommer i planeringsdokument och 

observationen. Analysmetoden är utformad för att besvara frågeställningarna för 

denna studie:   

 

 Hur använder verksamma lärare i gymnasieskolan läroboken i 

matematikundervisningen? 

 Hur arbetar lärare i de fall där de frångår läroboken? 

 

Den första och den andra grenen i modellen ovan syftar till att besvara den första 

respektive den andra frågeställningen. Det är en variant av riktad innehållsanalys, som 

innebär att en existerande teori eller studie lägger grunden för analysen (Hsieh & 

Shannon, 2005, s.1281). I analysen av resultatet används även de andra teorierna och 

relevanta begreppen som presenterats i tidigare kapitel.   

4.5 Metoddiskussion 
Den största problematiken med en fallstudie kan formuleras genom den berättigade 

frågan ”är resultaten generaliserbart? ”. Frågan innefattar bland annat om resultatet är 

representativt och tillförlitligt, eller om det är unikt för den specifika studien och inget 

annat. Detta kallas för reliabilitet, vilket innebär att resultatet är tillförlitligt och att 

samma resultat fås om en replikation av studien görs under liknande omständigheter 

(Trost, 2010, s.131). Denna befogande problematik ska inte förbises av forskaren eller 

läsaren, utan det är av vikt att belysa och diskutera den (Denscombe, 2018, s.95). 

Problematiken gör dock min studie mer intressant då studien är en slags replikation 

av en redan förekommande undersökning. Genom att jämföra resultaten kan 

intressanta aspekter uppstå, såsom om lärobokens användningsområden har 

förändrats över tid eller om det fortfarande ser likadant ut och således bekräftar 

Johanssons (2006) studie.  

Syftet med studien är inte att dra generella slutsatser utan att belysa hur det kan se ut, 

som i sin tur kan sättas in i ett större sammanhang. Att enbart ha två informanter med 

i undersökningen är ett aktivt val som grundas på de tidsramar som finns samt på 

studiens kvalitativa karaktär.  

Syftet med studien är att gå in på djupet i lärobokens användningsområden, vilket 

görs genom att använda tre olika metoder som berikar resultatet på olika sätt. 

Metoderna stärker och kompletterar varandras brister. Observationsmetoden har som 

nackdel att den endast besvarar frågor om vad som händer, men inte varför 

(Denscombe, 2018, s.293 & 306) och intervjumetoden har som brist att den är i 

riskzonen för skevbarhet på grund av sin subjektiva karaktär (Bell, 2016, s.190). 

Dessa två nackdelar kompletterar dock varandra. Observationen stärker således 

empirin i intervjun och visar hur läraren arbetar under en lektion. Intervjun bidrar till 

en bakgrundsöversikt om läraren och dess undervisning, som kan besvara frågor om 

varför något händer under observationen. Den sista metoden, granskning av 

dokument och läroböcker, är kärnan som binder samman empirin och som möjliggör 

att frågeställningarna kan besvaras.    
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Intervjuer och observationer kan vara svåra att genomföra och det är många aspekter 

som måste tas till hänsyn. Det är av vikt att reflektera över metoderna och 

tillvägagångssättens validitet, det vill säga att mäta det som syftas till att mäta (Trost, 

2010, s.133). I intervjun ska informanten känna sig trygg för att svara sanningsenligt, 

frågorna ska vara väl formulerade för att inte missuppfattas och det ställs höga krav 

på forskaren att vara lyhörd och anpassningsbar under processens gång (Denscombe, 

2018, 279–280). En pilotintervju gjordes för att förbättra intervjufrågorna. Däremot 

gjordes ingen pilotobservation då det inte ansågs vara nödvändigt.  

Det finns risk för felbedömning i klassificerandet om frånvaron av läroboken är 

planerad eller spontan. Bedömningen i denna studie grundas i empirin, exempelvis 

om ett avvikande från läroboken står uttryckt i planeringsdokumenten klassificeras 

det som ett planerat avvikande. Om ett avvikande synliggörs i undervisningen som 

inte förmedlas i intervjuerna eller planeringsdokumenten finns det risk för 

felbedömning. Om en lärare exempelvis jämför matematikinnehållet med en 

vardagssituation kan det vara svårt att bedöma om läraren alltid sammankopplar dem 

eller om den var en spontan koppling. Det som kunde ha gjorts annorlunda i denna 

studie är således att även intervjua lärarna efter observationstillfället gällande de 

situationer då de frångick läroboken för att säkerhetsställa klassifikationen.   

5 Resultat 

Resultatkapitlet inleds med Fredriks intervju och följs av observationen av Fredriks 

lektion. Därefter presenteras först intervjun med Karin och sedan observationen av 

hennes lektion. Slutligen redovisas granskningen av läromedel och dokument för de 

båda lärarna.  

5.1 Intervju med Fredrik 
Nedan presenteras intervjun med Fredrik utifrån hans bakgrund och förutsättningar, 

hur Fredrik ser på läroboken, hur han brukar planera sin undervisning, samt hur den 

observerade lektionen är planerad. 

5.1.1 Bakgrund och förutsättningar 

Fredrik arbetar för nuvarande som gymnasielärare i ämnena matematik och fysik. Han 

har en yrkeserfarenhet på cirka 20 år inom läraryrket. På den nuvarande skolan har 

Fredrik arbetat i cirka tolv år, men däremellan åren har han även arbetat på ett 

universitet i fem år för att sedan återgå till samma gymnasium. Fredrik har även 

undervisat i idrott på högstadiet samt naturvetenskap på gymnasiet under en kortare 

period.     

 

Under observationen undervisar Fredrik en klass med 28 elever som går andra året på 

det naturvetenskapliga programmet i gymnasiet. Den matematikkurs som de flesta 

eleverna arbetar med är matematik 3C. Ett fåtal elever i klassen arbetar med kurser 

som är längre fram i programmet, då de redan har läst kursen i fråga. Fredrik berättar 

att nivån på matematiken samt att tempo varierar mellan eleverna i klassen. Han 

uttrycker följande:  
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Vi har elever som har läst kursen redan, eller som har läst kursen själva som följer det 

tempot jag har. Sen har vi elever som har lite problem med att följa i tempot men ändå 

kämpar sig, kämpar sig så att de klarar sig. Det finns inga elever som ligger efter, kan 

jag säga. Alla ligger åtminstone i fas. Det är en duktig klass. 

 

De elever som arbetar med kurser längre fram får handledning av Fredrik när det 

behövs och ibland går de till andra lärares lektioner som undervisar i kursen som de 

arbetar med. Det finns även en elev som arbetar med kapitel längre fram i boken, men 

som fortfarande gör samma prov som majoriteten av klassen.    

5.1.2 Lärobok i Fredriks undervisning 

Den lärobokserie som används av Fredrik och Karin är matematik M. Serien valdes 

enligt Fredrik för att den anses vara mer utmanande jämfört med andra serier samt att 

den ger ett utbud på problem som ligger över det som förväntas av eleverna i kursen. 

Han ger exemplet att matematik 3C-boken bland annat tar upp skillnaden mellan areor 

under och över grafen i form av integraler som egentligen tillhör nästkommande kurs. 

Fredrik menar att boken ger möjlighet till en fördjupning av matematiken som han 

upplever att andra böcker inte ger, och således måste han inte hitta på det själv utan 

kan ta hjälp av läroboken. En nackdel med läroboken som Fredrik framhäver är att 

den inte är lika populär som den lärobok de använde tidigare, och således finns det 

inte lika mycket material på internet som med den förra.       

 

Fredrik berättar att eleverna kan känna sig stressade om det finns ett krav på dem att 

räkna alla av lärobokens uppgifter, då den innehåller väldigt många. Därför menar 

han att eleverna får ”sålla” bland uppgifterna, vilket Fredrik vanligtvis hjälper dem 

med. ”Sållandet” sker på en delvis individuell nivå och Fredrik bedömer exempelvis 

att vissa uppgifter kan vara av svårare karaktär som således lämpar sig i slutet av 

elevernas inlärning av momentet. Sedan kan sållandet ske genom att Fredrik inte anser 

att en uppgift är bra och ber eleverna att inte räkna den. En uppgift anses inte vara bra 

enligt Fredrik om exempelvis en funktions graf är otydlig. Han berättar vidare att hans 

erfarenheter som lärare har bidragit till att han kan urskilja om en uppgift anses vara 

bra eller dålig.  

 

Fredrik säger att det är elevernas förståelse som är det väsentliga och inte vilket 

läromedel som eleverna använder eller hur många uppgifter i läroboken som görs. 

Han uttrycker följande: 

 

Jag har inget krav på att eleverna ska göra någon uppgift i boken. Mitt krav när eleverna 

frågar mig frågan ”ska vi göra alla uppgifter i boken”, nej, du ska kunna det som står om 

just den matematiska metoden. Sen kan ju uppgifterna i boken vara en bra träning, men 

om du använder en annan litteratur eller om du ser på filmer eller inte räknar någonting 

men du förstår det, då är det jättebra, men du ska inget. 

5.1.3 Planering av undervisning 

Fredrik planerar en matematikkurs först i sin helhet och sedan planeras den i detalj. I 

planeringen ingår det bland annat vilka datum prov ska genomföras av eleverna samt 

vilka matematikområden som det ska arbetas med. Eleverna kan påverka 

kursplaneringen genom att ändra på provdatum samt hur de ska examineras, vilket 

görs i diskussion med Fredrik.      
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Fredrik berättar att det har skett en förändring i hur han var som ny lärare och hur han 

är nu, både då det gäller intresset för ämnet samt hur undervisningen genomförs. 

Intresset har förflyttats från själva ämnets innehåll till att få eleverna att förstå 

innehållet och se deras utveckling. I början av sin yrkesroll beskriver Fredrik sig vara 

osäker både på ämnet och didaktiken. Han berättar vidare att han var mer insatt i de 

tunga matematik- och fysikkurser som han läst på universitetet, men att han på senare 

tid är mer säker på att eleverna får med sig den kunskap som de förväntas få samt att 

kunskapen är korrekt. Detta innebär bland annat att han vet vilket innehåll i 

matematiken som det bör arbetas med mer för att eleverna ska ta till sig kunskaperna. 

Det är framförallt en trygghet i yrket som växt fram under åren.  

 

Fredrik menar att erfarenhet påverkar planeringen av lektioner. Efter varje lektion 

fotograferar Fredrik det som skrivits på skrivtavlan och sparar det på datorn samt gör 

det tillgängligt för eleverna. Vid ett senare tillfälle då lektionen ska genomföras igen 

för en ny klass väljer han om lektionen ska modifieras eller inte. När tiden inte räcker 

till finns det således färdiga lektioner som kan användas rakt av. Fredrik berättar 

vidare att vissa lektioner inte behöver planeras grundligt, då hans erfarenhet som 

lärare bidrar till en god undervisning. Han säger:   

 

Om jag exempelvis ska gå igenom derivata då har jag en film och en PowerPoint som 

handlar om derivata men jag går in helt förutsättningslöst att jag ska prata om derivata 

och så gör jag det och sedan får lektionen forma sig själv under lektionens tid.     

 

Fredrik berättar vidare att detta sätt att planera lektioner och undervisa skiljs från hur 

han gjorde som nyexaminerad lärare. Då hade han med sig tydliga anteckningar där 

allt som uttrycktes på dem hamnade på skrivtavlan. Fredrik upplevde en slags 

trygghet i anteckningarna. På senare år menar Fredrik att han inte är orolig för fel i 

undervisningen, då ett fel kan utgöra grunden i ett diskussionsunderlag. Felet kan 

rättas tillsammans av Fredrik och klassen, vilket möjligtvis gynnar förståelse på ett 

djupare plan. Fredrik säger att ”ett fel, om det händer, kan vara något positivt”.  

 

Fredrik beskriver att en typisk lektion inleds med en kortare genomgång. Han inleder 

ofta med ett exempel som eleverna får tid att fundera kring på egen hand. Han vill att 

eleverna ska aktiveras under genomgången om det finns möjlighet för det. Efter 

genomgången aktiveras eleverna genom att räkna självständigt i läroboken eller på de 

uppgifter och problem som Fredrik har förberett. Lektionerna avslutas vanligtvis 

genom att Fredrik sammanfattar lektionen. Fredrik ger inte ut hemläxor till eleverna 

mer än att de ska förstå matematikinnehållet tills ett nytt moment påbörjas. Han 

berättar följande: 

 

I och med att jag gör en sådan grundlig planering, så vet eleverna vad jag ska gå igenom 

nästa gång och då formar jag klassen så att läxan är ju att ha förstått till nästa gång vi ska 

göra något nytt. Så har man inte hunnit eller inte lyckats så får man läxa. Förstår man på 

lektionen, ja, då kanske man inte har någon läxa. Jag har väl inga läxor, kan man väl 

säga. Läxa för mig är något jag måste kontrollera och det har jag inte tid till 
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De exempel och övningar som Fredrik använder under genomgången kommer i 

princip aldrig från den aktuella läroboken. Detta för att ge eleverna ytterligare ett 

exempel på hur matematiken kan motiveras och exemplifieras. Fredrik säger att han 

oftast finner exempel och uppgifter på internet eller i andra läroböcker. Han kan 

ibland även konstruera egna exempel eller finna uppgifter från gamla nationella 

prov. Fredrik berättar vidare att lektionen som observeras dock innehåller ett exempel 

ur boken. 

5.1.4 Planeringen inför den observerade lektionen 

Den observerade lektionen följer den typiska struktur som Fredrik beskriver. Eleverna 

ska ha prov veckan därpå och vill således räkna på egen hand. De tänkta läromedlen 

som ska användes under lektionen är läroboken, formelsamlingen och möjligtvis 

miniräknaren. Matematikområdet som klassen arbetar med är derivata och målet med 

den observerade lektionen är att visa att ”potensfunktionen går att derivera med 

samma deriveringsregel som polynomfunktionen”. Fredrik fortsätter att berätta om 

det planerade matematikinnehållet i genomgången: 

 

 Då kommer jag att sätta in funktionen 
1

𝑥
 i derivatans definition för att regeln gäller även 

för den funktionen. Jag kommer inte att göra det generellt dock, men jag kommer att ge 

exempel på rotfunktioner och potensfunktioner med decimaltal i exponenten.   

 

Fredrik berättar att han har flera förberedda exempel, men han är osäker på om alla 

ska användas under genomgången. Fredrik menar att det inte är svårt att konstruera 

egna exempel under genomgången gällande derivata av polynomfunktioner och 

potensfunktioner, men att fördelen med de planerade uppgifterna är att de är 

anpassade efter lärobokens exempel och facit. En annan fördel med de planerade 

uppgifterna, enligt Fredrik, är att han inte missar viktiga kunskaper. Fredrik tar upp 

exemplet med att i vissa läroböcker står det 
√2

2
  och i andra 

1

√2
, vilket kan förvirra 

eleverna. 

5.2 Observation av Fredriks undervisning 
Observationen redovisas nedan i kronologisk ordning. Den kategoriseras utifrån de 

aktiviteter och den struktur som lektionen hade. Observationen inleds således med 

Fredriks genomgång, som följs av elevernas självständiga räknande i läroboken. 

Lektionen varade i 90 minuter.     

5.2.1 Fredriks genomgång 

Fredrik inleder lektionen med att kort sammanfatta vad de gjort tidigare och fortsätter 

med att påbörja det nya området, det vill säga derivatan av potensfunktioner. Fredriks 

genomgång varar i cirka 30 minuter. Genomgången inleds genom att skriva följande 

på skrivtavlan:    
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Derivatan av potensfunktioner 

 

 
 

       
1

𝑥𝑛
= 𝑥−𝑛 

       √𝑥
𝑛

= 𝑥
1
𝑛 

 

 

 

Ex: 2√𝑥 = 2 ∙ 𝑥
1

2 

 
5

√𝑥 ∙ 𝑥
=

5

𝑥
1
2 ∙ 𝑥1

=
5

𝑥
3
2

= 5 ∙ 𝑥−
3
2 

 

Fredrik repeterar för eleverna vad en potens är samt ger exempel på hur omskrivning 

genom potensregler görs. I det första exemplet säger Fredrik: ”står det ingen siffra är 

det självklart att det är andra roten ur”. Fredrik hänvisar sedan till läroboken och säger 

att det är sådana uppgifter som eleverna först kommer att stöta på i kapitlet. 

Genomgången fortsätter genom att Fredrik skriver följande på skrivtavlan: 
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Vad är derivatan av 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑥𝑎? 

 

Ex: Derivera 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
 med derivatans definition 

𝑓(𝑥) =
1

𝑥
=  𝑥−1           𝑓′(𝑥) = −1 ∙ 𝑥−2 

 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)

ℎ
= lim

ℎ→0

1

𝑥+ℎ
−

1

𝑥

ℎ
                              (1)  

 

= lim
ℎ→0

𝑥
𝑥(𝑥 + ℎ)

−
𝑥 + ℎ

𝑥(𝑥 + ℎ)

ℎ
= lim

ℎ→0

−ℎ
𝑥(𝑥 + ℎ)

ℎ
1

               (2) 

= lim
ℎ→0

−ℎ

𝑥(𝑥 + ℎ)
∙

1

ℎ
= lim

ℎ→0

−1

𝑥2 + ℎ𝑥
= −

1

𝑥2
                   (3) 

 

      

𝑎
𝑏
𝑐
𝑑

=
𝑎

𝑏
∙

𝑑

𝑐
 

 

𝑓′(𝑥) = −
1

𝑥2
= −𝑥−2 

 

 

 

Fredrik går igenom härledningen steg för steg muntligt och skriver ner den på tavlan. 

Under genomgången frågar några av eleverna frågor angående härledningen. En elev 

frågar bland annat hur h:et i täljaren blev negativt (i rad (2)), och läraren förklarar det 

genom att berätta hur han har förlängt båda bråken för att få samma nämnare och 

således kunna skriva dem under samma bråkstreck och slutligen förenkla täljaren. 

Fredrik presenterar rutan med hur division av två bråk går till innan någon elev hunnit 

fråga om det. Fredrik förklarar inverteringen av nämnaren i rad 2 till rad 3 genom att 

säga: ”vända runt på bråket där nere”. I rad 3 förklarar Fredrik gränsvärdet när h går 

mot noll som att det är en ”spell” (svenska: trollformel) på följande sätt: ”nu ska jag 

utnyttja min spell, eller limes”. Genomgången fortsätter genom att följande skrivs på 

tavlan: 

Regel 

𝑓(𝑥) = 𝑐𝑥𝑎 

𝑓′(𝑥) = 𝑐 ∙ 𝑎 ∙ 𝑥𝑎−1 
 

Ex: Derivera 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 𝑥−0,4 −
1

5√𝑥
= 𝑥

1

2 + 𝑥−0,4 −
1

5
∙ 𝑥− 

1

2 

𝑓′(𝑥) =
1

2
𝑥− 

1

2 − 0,4𝑥−1,4 +
1

10
𝑥− 

3

2 =
1

2√𝑥
−

4

10𝑥1,4 +
1

10𝑥√𝑥
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Han förklarar att funktionen måste skrivas i potensform för att en derivering av den 

ska kunna göras på ett enkelt sätt. När Fredrik använder deriveringsregeln på 𝑥−0,4– 

termen förklaras det delvis genom att säga att ”då hoppar −0,4 ner”. I det sista ledet 

där en omskrivning till bråkform görs menar Fredrik att det ofta står uttryckt på ett 

sådant sätt i framtida matematikkurser samt även i det aktuella formelbladet som 

eleverna använder på prov.  

I slutet av genomgången beskriver Fredrik lärobokens sidor och uppgifter som 

eleverna ska räkna på under lektionen. Han berättar att läroboken på vissa ställen 

skriver 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 istället för 𝑦′ eller 𝑓′(𝑥) och berättar att det är ett annat sätt att skriva 

derivata på. ”Det innebär att vi kan derivera funktionen y med avseende på x, och den 

tillför framförallt något för funktioner som har fler variabler”. 

Genomgången avslutas med en förklaring till varför den nya kunskapen är 

betydelsefull. Kärnan i genomgången är att få eleverna att förstå att samma 

deriveringsregler kan användas för potensfunktioner som för polynomfunktioner, 

vilket förklaras av Fredrik. Han ger även följande exempel som förklaring:  

När vi har en uppgift som handlar om volym oftast. Om ni ska beräkna största volymen 

på en glass, så kommer oftast problemet att ni kan ha eh, en variabel upphöjt till tre i 

nämnaren, beroende på hur den ser ut. När ni deriverar funktionen och sätter den lika 

med noll då kan det vara en potensfunktion istället för en polynomfunktion, men då ska 

ni göra samma som tidigare    

5.2.2 Elevernas självständiga räknande i läroboken 

Resterande delen av lektionen involverar elevernas självständiga räknande i 

läroboken eller räknande i den tillsammans med klasskompisen bredvid. Undertiden 

som eleverna räknar går Fredrik runt i klassrummet och hjälper eleverna med 

uppgifter när de räcker upp handen. Han hjälper dem både med det matematiska 

innehållet samt genom att sålla i mängden av uppgifter på uppmaning av eleverna. 

Många av eleverna räknar på det innehåll som Fredrik gick igenom lektionen innan, 

vilket medför att de exempel som presenteras nedan inte enbart handlar om derivata 

av potensfunktioner utan även om maximi- och minimiproblem.  

Efter att Fredrik hjälpt en elev med en uppgift i boken påpekade han att ”här ljuger 

boken. När uppgiften var i ett tidigare nationellt prov så var den en VG-uppgift, då 

var den inte en E-uppgift”. För att förtydliga hänvisar Fredrik till färgmarkeringen av 

uppgiften som innebär enligt författarna att den är av enkel karaktär. När Fredrik vid 

ett annat tillfälle talar om en uppgift i läroboken säger han att ”jag hade reviderat 

genom att lägga till en bild”.      
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En elev behövde under lektionen hjälp med en uppgift kopplad till innehållet i 

Fredriks genomgång: 

Exempel 1 

 

 

 

 

 

Eleven som påkallat Fredriks uppmärksamhet frågar följande: ”varför förlänger man 

med konjugatet?” varpå Fredrik svarar: ”det blir en fördel senare i komplexa tal. Då 

blir det ett reellt tal. Du slipper roten ur i nämnaren. Den vill du ha snyggt, det är där 

slarvfelen händer. Bra tanke med varför”. Uppgiften är markerad med röd text som 

innebär att uppgiften är utav den svåraste nivån som boken erbjuder.   

5.3 Intervju med Karin 
Nedan redovisas intervjun med Karin där bland annat hennes bakgrund, 

förutsättningar samt planering presenteras. 

5.3.1 Bakgrund och förutsättningar 

Karin arbetar för nuvarande på en gymnasieskola som fysik- och matematiklärare, 

vilket hon har gjort i cirka 16 år. Hon har varit verksam lärare i 25 år, och det har 

även inneburit undervisning i ämnet naturkunskap en kortare period samt ett arbete 

på Komvux som matematik- och fysiklärare.  

 

Karins utveckling som lärare har skett på många plan. Bland annat säger Karin att det 

har skett en förändring i hennes hantering gällande situationer där eleverna inte hade 

ett önskvärt beteende. Som ny lärare var hon mer bestämd och sträng, vilket ledde till 

en mer spänd relation till eleverna. Med mer erfarenhet hanterar hon sådana 

situationer genom att vara mer avslappnad och diplomatisk. Karin menar att en 

trygghet i yrkesrollen har växt fram genom erfarenhet, men även med åldern. Det har 

skett en förändring i hur Karin planerar lektioner. I början planerade hon 

noggrant steg för steg hur lektionerna skulle se ut, men i dagsläget görs inte detta. Det 

handlar delvis om att hon inte har lika mycket schemalagd tid för planering som förr, 

men också att behovet inte finns från hennes sida. I och med att hon har haft de olika 

kurserna i matematik på gymnasiet ett flertal gånger vet hon vilka typiska problem 

som eleverna har svårigheter med och kan således lägga upp undervisningen utefter 

detta, vilket hon inte hade möjlighet till som ny lärare. Tryggheten i sin yrkesroll är 

även en avgörande faktor för hur planeringen ser ut. I början kände hon sig mer otrygg 

och kompenserade detta genom en noggrann och detaljerad planering.   

   

Klassen som observerades under en lektion är en teknikklass i årskurs 2, och består 

av 32 elever. Eleverna är i slutskedet av matematik 2C-kursen. Eleverna i klassen 

befinner sig på olika kunskapsmässiga nivåer och Karin påpekar att ”det är blandat 

Förläng med nämnarens konjugat så att nämnaren skrivs utan rottecken. 

 

a) 
1

2+√𝑥
 

 

b) 
𝑥−𝑦

√𝑥+√𝑦
 

(Sjunnesson, Holmström & Smedhamre, 2012a, s.164) 
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bland deras förmågor och förkunskaper så att det är ganska många som har jättesvårt, 

som inte har klarat målen. Sedan är det några stycken som är riktigt duktiga”.  

5.3.2 Lärobok i Karins undervisning 

Efter att den nya kursplanen 2011 började gälla valde matematiklärarna på skolan 

gemensamt att byta matematik-bokserie. De hade en diskussion om vilken serie som 

skulle användas istället för den tidigare, matematik 5000-serien, och kom fram till att 

matematik M serien skulle användas. I diskussionerna var Karin för att behålla 

matematik 5000-serien. Hon menade att det skulle finnas en klar förbättring i den nya 

serien om ett byte skulle göras, vilket hon inte ansåg då hon bedömde att de båda 

bokserierna var förhållandevis likvärdiga. Karin hade möjlighet att använda vilket 

läromedel som helst, men valde att använda matematik M serien för att underlätta ett 

kollegialt samarbete. När böckerna sedan var inköpta fortsatte de att användas av 

ekonomiska skäl. I dagens läge menar hon att valet av läroboksbyte inte spelade roll 

då hon är van och har anpassat sig till den nya serien.  

 

Karin har inga krav på att eleverna ska arbeta med alla uppgifter i läroboken utan 

berättar att ”eleverna får själva sålla efter vilken nivå de jobbar på. I vissa fall ger jag 

förslag och i bland ber eleven om råd i att välja uppgifter”. 

5.3.3 Planering av undervisning 

Karin brukar planera en kurs först i sin helhet och sedan i detalj med läroboken som 

grund. Hon uttrycker följande:  

 
Jag brukar titta på helheten. När ska vi vara klara? Hur långt ska vi hinna för att få med 

allting? Så man gör liksom en grovplanering för hela kursen först, och sedan så brukar 

jag detaljplanera [...] för vad vi ska hinna inför varje lektion i princip. Så de här sidorna 

ska vi hinna den här lektionen och de här sidorna ska vi hinna nästa lektion, och sedan 

kommer ett prov.  

 

En typisk lektion för Karin inleds med repetition från föregående lektion. Antingen 

fortsätter de att arbeta med området i läroboken, eller byggs det vidare med nästa 

moment i form av en ny genomgång, som enligt Karin involverar utveckling eller 

införande av nya teorier och uppgifter. Karin berättar hon brukar hålla 

genomgångarna kortfattade, då eleverna i klassen inte orkar vara fokuserade under 

längre tid. Om det är en längre lektion kan hon eventuellt sammanfatta eller hålla i en 

ny genomgång i slutet av lektionen om behovet finns.            

 

Som ny lärare brukade Karin skriva ner allt i planeringen som skulle skrivas på 

skrivtavlan, men nu skriver hon möjligtvis endast ner någon definition som stöd. 

Definitionerna jämförs med hur de står uttryckta i en formelsamling som klassen 

använder vid provtillfällen, för att inte förvirra eleverna i onödan. Karin uttrycker att 

”ibland står det olika i boken och formelsamlingen, och då får man påpeka det och så 

brukar jag använda det i formelsamlingen för att de ska känna igen det på proven”. 

Hon berättar vidare att formelsamlingen, eller formelbladet är det som finns 

tillgängligt på Skolverket som används under de nationella proven.  

 

De uppgifter som används under en genomgång hämtas ofta från det läromedel som 

klassen använder. 
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Främst så brukar jag ta exempel från boken också som många kör fast på eller som jag 

tycker är bra för att det belyser saker som jag vill ta upp. Jag kan utgå från ett exempel i 

från boken och bygga på extra frågor 

 

Karin påpekar dock att det ser olika ut, ibland kan hon hitta exempel från andra böcker 

eller komma på dem själv. Uppgifterna under genomgången anpassas ibland till 

elevernas erfarenheter eller har en karaktär där eleverna själva ska undersöka 

något.      

 

Karin brukar vanligtvis inte ge ut hemläxor, men när det händer är det ofta i början 

av elevernas gymnasiegång, och hemläxan består av att räkna uppgifter i läroboken. 

Efter ett tag ansvarar eleverna själva för att förstå och förbereda sig inför lektionerna. 

Karin menar att det är tidskrävande med hemläxor, då hon måste kontrollera att 

eleverna har gjort dem, annars finns risken att de inte gör läxan. 

5.3.4 Planeringen inför den observerade lektionen 

Den observerade lektionen är planerat att vara en uppstart inför ett nytt område för 

kursen, nämligen statistik. Eleverna har arbetat med statistik i 1C kursen tidigare, så 

de har redan en del förkunskaper inom området. Lektionen följer samma struktur som 

det vanligtvis görs, det vill säga genom att först ha en genomgång i helklass, sedan 

räknar eleverna i boken och till sist en avlutning och sammanfattning av lektionen.  

 

Karin planerar att först repetera begrepp som eleverna arbetat med i en tidigare kurs, 

nämligen medelvärde och median. Därefter kopplas dessa till begreppet lådagram. 

Karin uttrycker att ”nu är det inte det som kommer först i boken, men jag tycker att 

det passar bäst ihop med att man repeterar median. Och då pratar vi kvartilavstånd, 

variationsbredd i ett lådagram”.  

 

Under genomgången tänker Karin göra en kortare undersökning av elevernas 

skostorlekar i helklass. Det insamlade materialet är tänkt att kopplas och användas till 

de matematiska begreppen som introduceras. Vidare säger Karin att hon förmodligen 

även använder en uppgift från läroboken under genomgången. Vid intervjutillfället 

har hon inte planerat lektionen fullständigt.  

5.4 Observation av Karins undervisning 
Observationen av Karins lektion redovisas nedan i kronologisk följd. Den inleds med 

hennes genomgång som varar i cirka 30 minuter och följs av elevernas självständiga 

arbete i läroboken. Lektionen varar i cirka 90 minuter.  

5.4.1 Karins genomgång 

Karin inleder genomgången med att fråga alla elever i turordning om deras skostorlek 

och fyller därefter in informationen i en tabell på skrivtavlan liknande tabellen nedan. 
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Frekvenstabell  

STORLEK ANTAL  

36 I 1 

37  5 

39 II 2 

41 IIII 4 

42 III 3 

43  6 

44  5 

45 III 3 

46 II 2 

47 I 1 

 

Karin fortsätter genomgången genom att skriva förklaringar och beräkningar kopplat 

till datan som presenteras i tabellen ovan. Begreppen som först presenteras på 

skrivtavlan är följande:  

Medelvärde: 

 

�̅� =
1341

32
≈ 41,9 

 

Typvärdet = 43 Median (minsta värdet) 

 

Medianen = 43     

 

Medianen delar 

materialet mitt itu 

 

Karin kommunicerar med resten av klassen för att få fram begreppen och 

uträkningarna ovan. Hon frågar bland annat klassen: ”vad heter det värdet som anger 

vad det är flest av?”, och i samband med begreppet median uttrycker hon följande: 

”lika många före som efter medianen”. Karin fortsätter genomgången genom att 

införa begreppen nedan på skrivtavlan: 

Första halvan av materialet 

 

Mittersta värdet i denna del 

av materialet kallas nedre 

kvartil eller första kvartil. 

 

1:a kvartil = mittersta värdet 

av de 16 minsta storlekarna 

 

1:a kvartil = 40 

Andra halvan av 

materialet 

 

Mittersta värdet av de 16 

högsta storlekarna = 3:e 

kvartil 

 

3:e kvartil = 44 

Variationsbredden = 

största minus minsta 

värde 

 

47 − 36 = 11 

Kvartilavstånd = 

övre kvartil minus 

nedre kvartil  

 

44 − 40 = 4 

 

Efter att Karin skrivit upp begreppens förklaringar ovan ber hon alla elever i klassen 

att fundera över hur begreppen kan appliceras på det insamlade materialet, därefter 
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skrivs detta upp på tavlan likt figuren ovan. En elev frågar vad andra kvartil betyder 

och Karin följer upp frågan genom att säga ”bra fråga, medianen är andra kvartil, men 

den benämningen är inte lika vanlig”. Därefter skriver hon in ”2:a kvartil = median” 

bredvid median-begreppet. Karin fortsätter genomgången genom att berätta för 

klassen att alla de hittills nämnda begreppen behövs för att skapa ett lådagram, och 

menar att det är som en gloslista som eleverna får lära sig. Därefter skissas en modell 

för ett lådagram upp på tavlan likt figuren nedan. 

  

Karin fortsätter genomgången genom att rita upp ett mer specifikt lådagram anpassat 

för det insamlade materialet enligt figuren nedan.  

   

Karin frågar klassen vad ett lådagram är bra för och får inget gensvar utan fortsätter 

med att säga att ”det ser inte så symmetrisk ut om man jämför med en tallinje, men 

det är det och man kan snabbt svara på frågor om det”. Karin fortsätter med att fråga 

eleverna frågor om lådagrammet. Exempelvis: ”hur många procent av klassen har 

större skostorlek än 43?” och ”hur många i klassen har skostorlek mellan 38 och 43”.  

Genomgången avslutas med att Karin skriver upp vilka sidor och uppgifter i 

läroboken som berör området. Därefter inleds en ny aktivitet, nämligen elevernas 

självständiga arbete i läroboken, vilket görs resten av lektionen.      

5.4.2 Elevernas självständiga räknande i läroboken 

Precis som i Fredriks lektion går Karin runt i klassen och hjälper de elever som räcker 

upp handen med matematikinnehållet i uppgifterna.  
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Ett problem som en elev behöver hjälp med i läroboken är följande: 

Exempel 2 

En sträcka AB är 15 cm lång. Sträckan kan delas i fem delsträckor på olika sätt. 

Längden av varje delsträcka måste vara större än noll. 

a) Gör en indelning av sträckan AB så att variationsbredden för 

delsträckornas längder blir 12,5 cm. 

 

b) Beroende på hur man delar in sträckan AB i fem delsträckor kan 

variationsbredden variera. Utred vilka värden som är möjliga för 

variationsbredden när man ändrar på de fem delsträckornas längder 

(Na Ma B Vt 2011) 

 

A                                                                                B 

 

                                      15 cm 

(Sjunnesson, Holmström & Smedhamre, 2012b, s.221) 

 

Eleven förstår inte hur uppgiftens svar i facit på b-uppgiften stämmer. I facit står det 

att lösningen på b-uppgiften är 0 ≤ 𝑉𝑏 ≤ 15. Eleven påpekar att ”variationsbredden 

kan inte vara 15” varpå Karin svarar ”nej, det håller jag med om. Vi kan inte ha massa 

streck på 0 […]. Det är konstigt i och med att det är ifrån ett nationellt prov”. (I det 

nationella provet (Na Ma B Vt 2011) står det rätt svar i rättningsmaterialet nämligen 

att svaret är 0 ≤ 𝑉𝑏 < 15.)   

5.5 Granskning av delar i läroböcker och dokument 
Nedan redovisas hur de relevanta kapitlen i läroböckerna som Karin och Fredrik 

använder är strukturerade samt de dokument som lärarna delade med sig av.  

5.5.1 Fredrik och Karins respektive läroböcker 

Båda lärarna i studien använder läroböcker ur matematik M serien. De båda böckernas 

kapitel är strukturerade på samma sätt. De inleds med mål som eleverna förväntas lära 

sig i arbetet med läroboken. Därefter ges en kort historisk tillbakablick och en lista 

med relevanta begrepp för kapitlet. Kapitlen i läroböckerna är indelade i delkapitel 

och dessa följer även en viss typ av struktur, nämligen att först presentera information 

i form av definitioner, satser eller förklaringar. Därefter presenteras ett eller flera 

exempel, vars lösning och svar redovisas. Därefter formuleras ett flertal uppgifter som 

syftar till elevernas självständiga räknande. Uppgifterna är graderade efter tre olika 

svårighetsgrader som symboliseras genom olika färger. Kapitlen avslutas med en 

sammanfattning, test och blandande uppgifter. Det finns även ett tillhörande facit som 

ger svar till i princip varenda uppgift.            

5.5.1.1 Kapitel i Matematik M 3C gällande derivata 

Det kapitel som är aktuellt för den observerade av Fredriks undervisning har ett 

omfång på 78 sidor och handlar om derivata. Målet med hela kapitlet handlar bland 

annat om att eleverna ska lära sig gränsvärde, derivatans definition, extrempunkter, 
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kontinuerliga funktioner, tolka derivatans graf samt arbeta med deriveringsregler för 

potensfunktioner med mera (Sjunnesson, Holmström & Smedhamre, 2012a, s.102–

103). Det är framförallt de delkapitlen som handlar om derivata av potensfunktioner 

och maximi- och minimiproblem som redovisas under denna rubrik. Detta på grund 

av att Fredriks genomgång handlade om det förstnämnda samt att det framkom i 

observationen att elevernas självständiga arbete involverade det sistnämnda.  

Lärobokens delkapitel om derivata av potensfunktioner inleds med grundläggande 

algebra. Boken redovisar två exempel och ett fåtal uppgifter för hur exempelvis en 

omskrivning görs från decimaltal i exponenten till kvadratrottecken samt hur en 

negativ exponent skrivs som en positiv med mera. Därefter redovisas två härledningar 

av derivatan av två potensfunktioner i derivatans definition för att visa exempel på 

varför den redan kända deriveringsregeln även stämmer för andra tal än de positiva 

heltalen. Exemplet som Fredrik använder i sin genomgång (derivatan av 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
 i 

derivatans definition) är en av de två härledningarna i läroboken. I boken presenteras 

det på följande sätt: 

Vilken är derivatan till 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
? 

 

Vi sätter upp differenskvoten för 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
 och förenklar. 

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
=

1
𝑥 + ℎ

−
1
𝑥

ℎ
=

𝑥
(𝑥 + ℎ)𝑥

−
𝑥 + ℎ

𝑥(𝑥 + ℎ)

ℎ
=

𝑥 − (𝑥 + ℎ)
(𝑥 + ℎ)𝑥

ℎ
=

−ℎ
𝑥(𝑥 + ℎ)

ℎ

=
−ℎ

(𝑥 + ℎ)𝑥ℎ
=

−1

(𝑥 + ℎ)𝑥
=

−1

𝑥2 + ℎ𝑥
 

 

Vi bestämmer nu derivatan genom att låta h gå mot noll i det förenklade uttrycket. 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

−1

𝑥2 + ℎ𝑥
=

−1

𝑥2 + 0
= −

1

𝑥2
 

 

Till sist kontrollerar vi att det stämmer med deriveringsregeln. 

𝑓(𝑥) =
1

𝑥
=  𝑥−1 ⟹ 𝑓′(𝑥) = −1 ∙ 𝑥−1−1 = −1 ∙ 𝑥−2 = −

1

𝑥2
 

Det stämmer! 

 

(Sjunnesson, Holmström & Smedhamre, 2012a, s.165–166) 
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Ett exempel i läroboken som handlar om maximal volym är följande:  

Exempel 3 

Ett cirkulärt papper med radien 6,4 cm viks upp så att man får en cylindrisk 

pappersform för bakverk (se figur). 

 

 
Beräkna med hjälp av derivata hur papperet ska vikas för att pappersformen ska få 

så stor volym som möjligt. 

(NP Matematik C Vt 2011) 

(Sjunnesson, Holmström & Smedhamre, 2012a, s.176) 

 

Det tilltänkta tillvägagångssättet är att först undersöka sambandet mellan radien i det 

cirkulära pappret, radien i basytan och höjden för cylindern. Därefter deriveras 

polynomfunktion för att undersöka vilka värden på de okända variablerna för höjden 

och radien i cylindern som ger cylindern maximal volym.  

Ett exempel som handlar både om derivata av potensfunktion och extrempunkt i from 

av minimal area är följande: 

Exempel 4 

En konservburk rymmer 400 𝑐𝑚3. Burken är gjord av plåt och har form av en rak 

cirkulär cylinder. Vilka mått ska konservburken ha för att det ska gå åt så lite plåt 

som möjligt?  

(Sjunnesson, Holmström & Smedhamre, 2012a, s.181) 

Detta problem är klassificerat som ett problem av svår karaktär i läroboken. Problemet 

kan lösas genom att undersöka sambandet mellan variablerna i volymen och 

mantelarean. Det är funktionen för mantelarean som ska deriveras och ansättas till 

noll för att få ut måtten på variablerna som ger en minimal mantelarea. I detta problem 

är funktionen som ska deriveras en potensfunktion.           

5.5.1.2 Kapitel i Matematik M 2C gällande statistik 

Bokens kapitel om statistik har ett omfång på 56 sidor och precis som för kapitlet 

ovan inleds det med att sätta in statistikområdet i ett historiskt sammanhang samt 

redovisa de mål och relevanta begrepp som eleverna är tänkta att lära sig. Exempel 

på mål i detta kapitel är följande: beräkning av lägesmått, spridningsmått samt 

beräkning av felmarginal (Sjunnesson, Holmström & Smedhamre, 2012b, s.204). 

Kapitlet är indelat i två delar: beskrivande och analytisk statistik, och det är den 

beskrivande statistiken som är av relevans i denna studie, och således den som 
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presenteras under denna kategori. Det är två delkapitel som granskas och de handlar 

om spridningsmåtten median, medelvärde, typvärde och kvartilavstånd.  

De begrepp som används i delkapitlet om kvartilavstånd är: nedre kvartil, median, 

övre kvartil, kvartilavstånd och variationsbredd. Delkapitlet inleds med förklaringar 

och definitioner till begreppen ovan. Exempelvis definieras variationsbredd som 

differensen av det största och det minsta värdet och en kvartil förklaras som en 

fjärdedel. Delkapitlet om de andra nämnda spridningsmåtten presenterar uppgifter där 

data bland annat presenteras i stolpdiagram och frekvenstabeller.      

5.5.2 Fredrik och Karins planeringsdokument 

Dokument angående lärarnas planering för respektive kurs samt för de aktuella 

lektionerna är insamlat och redovisas nedan. 

5.5.2.1 Fredriks planeringsdokument 

De dokument som Fredrik delar med sig av är dels en kursplanering och dels sina 

planeringsanteckningar för lektionen som observerades. Kursplaneringen är noggrant 

strukturerad från dag till dag. Det finns sidhänvisningar till läroboken för majoriteten 

av dagarna. Lektionsplaneringen för den observerade lektionen är utskrivna bilder på 

skrivtavlan från ett tidigare år. Anteckningarna är således hur en lektion såg ut under 

ett tidigare år i en annan klass, men i samma kurs. Innehållet i anteckningarna liknar 

det som presenterades på skrivtavlan under den observerade lektionen i stor 

utsträckning och presenteras således inte igen.        

5.5.2.2 Karins planeringsdokument och formelblad 

Karin delade med sig av en kursplanering som är strukturerad utifrån det 

matematikinnehåll som det ska arbetas med vecka för vecka. I kursplaneringen 

refereras det till kapitlen i läroboken och följer lärobokens ordning. Karins 

lektionsplanering inför den observerade lektionen är uppdelat i fem punkter.   

1) Bestäm medelvärde 

2) Bestäm median 

3) Dela upp materialet i 2 delar och bestäm medianerna i resp. del 

4) Rita ett lådagram (Här har Karin skissat upp ett lådagram likt figuren nedan, där följande 

begrepp är utritade: minsta värde, a=nedre kvartil (första kvartil), x=median (andra kvartil), 

b=övre kvartil (3:e kvartil) och största värde)

 

5) Hur många procent har storlek < 𝑎,        > 𝑏,          𝑎 <? < 𝑏    
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Formelbladet från Skolverket (2017, s.4) presenterar statistik och sannolikhet enligt 

följande figur:   

 

Figur 1.  Statistik och sannolikhet i Skolverkets (2017, s.4) formelblad för matematikkurs 2 

Figuren liknar lärobokens figur för lådagram, då de använder precis samma begrepp. 

5.6 Sammanfattning av resultat 
Lärarna i studien har lång erfarenhet inom läraryrket som påverkar hur de planerar 

och genomför lektioner. Lärarna planerar lektioner på olika sätt, Fredrik använder 

fotografier av tidigare genomgångar som underlag och Karin anteckningar. Lärarnas 

lektionsstuktur ser ut på ett liknande sätt, nämligen genom att inleda lektionen med 

en genomgång då de presenterar ett matematiskt innehåll på skrivtavlan som följs av 

att eleverna räknar självständigt i läroboken. Lärarna använder läroböcker från 

matematik M-serien och de synliggörs i alla moment och aktiviteter som har studerats 

i denna studie. Följande punkter är en sammanfattning av när och hur läroboken 

används: 

1) I kursplaneringen. Här hänvisar lärarna till sidor eller kapitel i läroboken. 

2) I lektionsplaneringen. Lärarna hänvisar till läroboken bland annat genom att 

fundera kring vilka sidor i läroboken som det ska arbetas med under 

lektionen. Karin säger att hon brukar använda exempel från läroboken och 

Fredrik menar att han inte burkar använda det, men att det ibland händer.   

3) I genomförandet av lektionen. Läroboken används under alla moment under 

lektionen. I genomgången refererar lärarna både muntligt och skriftligt på 

skrivtavlan till läroboken. De hänvisar till lärobokens sidor och ger 

förklaringar till begrepp eller uppgifter i läroboken. Under andra delen av 

lektionen arbetar eleverna med uppgifter i läroboken medan respektive lärare 

går runt och hjälper de elever som behöver hjälp både med 

matematikinnehållet men även i sållningsprocessen. 

4) Lärarna ger för tillfället inga läxor till eleverna, men när det händer implicit 

eller explicit är det i läroboken. 
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6 Analys 

I detta kapitel besvaras frågeställningarna genom att klassificera empirin i resultatet 

utifrån de teorier och begrepp som detta arbete har som grund. Frågeställningen 

besvaras genom att klassificera data ur resultatet till begreppen direkt och indirekt 

användning samt frånvaro av lärobok.  

6.1 Hur använder verksamma lärare i gymnasieskolan läroboken i 

matematikundervisningen? 

6.1.1 Direkt användning  

Båda lärarna utgår från läroboken i sin planering och en direkt användning av den kan 

urskiljas. Lärarna planerar utifrån sidor och kapitel i boken både då det gäller 

kursplanering och lektionsplanering. Det finns många likheter både med lärobokens 

struktur och innehåll i planeringsmaterialet, exempelvis följer kursplaneringen till 

stor del lärobokens kapitelindelning. Läroboken erbjuder ett matematiskt material i 

en viss ordning och struktur som indikerar på ett sätt att använda läroboken och som 

är synligt för både Karin och Fredrik. Här är således lärobokens affordance synligt 

för lärarna, det vill säga att läroboken används och läses från början till slut i 

kronologisk ordning. I början av kursen har lärarna således en medveten plan för 

vilket verktyg som ska användas under kursen. Lärarna är medvetna om delar i den 

didaktiska konfigurationen för deras undervisning, men även hur planen för 

genomförandet ska gå till. Det betyder att de är medvetna om vilka artefakter som 

används i undervisningen samt hur de ska användas (Drijvers m.fl., 2010, s.214). 

Detta på grund av att lärarna har en typisk struktur för hur en lektion går till och hur 

läroboken ska användas i undervisningen. 

Den direkta användningen av läroboken sker inte alltid i en kronologisk följd. Lärarna 

växlar mellan matematikinnehåll i genomförandet av lektioner, dels för att repetera 

material från tidigare kapitel men också för att berätta vilket innehåll som det ska 

arbetas med i framtiden. Ett exempel på en situation gällande det sistnämnda är då en 

elev frågade Fredrik varför en multiplikation med konjugatet var bra. Fredrik visar på 

en förståelse av vad som finns i läroböcker längre fram i gymnasiet. Ytterligare ett 

exempel då Fredrik frångår den kronologiska ordningen är i genomgången då han 

repeterar för eleverna hur division mellan två bråk görs. Detta är inte något som står 

skrivet i det aktuella kapitlet, men det uttrycks i tidigare läroböcker och kapitel. 

Fredrik har en förståelse för elevernas kunskapsnivå och vad som kan tänkas vara 

svårt för dem, utan att de behöver fråga om det. Det är planerat av Fredrik att frångå 

lärobokens kronologiska ordning i detta fall då metoden för division av två bråk 

uttrycks i lektionsplaneringen. Även Karin frångår den kronologiska ordningen i 

läroboken, nämligen genom att inleda statistikområdet med att börja med lådagram, 

vilket läroboken inte gör. Det kan kopplas till hennes pedagogiska designkapacitet 

(förmågan att använda och förmedla läroboken på ett effektivt sätt (Leshota, 2015)) 

då hon förlitar sig på sin didaktiska förmåga i planering och genomförandet. Hon har 

en medveten plan om hur hon anser att matematikinnehållet bäst förstås. Både Fredrik 

och Karin frångår den kronologiska ordningen i läroboken och det kan ses som att de 

frångår lärobokens affordance, som det talades om ovan. Det kan även ses som att 

läroboken erbjuder mer än ett sätt att använda den på som är synligt för lärarna. 
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Begreppet instrumentell genes kan även relateras till detta. Begreppet innebär som 

tidigare nämnts att läroboken går från artefakt till instrument i undervisningen och är 

sammanlänkad med lärarnas uppfattning angående hur läroboken ska användas samt 

lärobokens möjligheter och begränsningar (Trouche, 2004, s.8-13). Det finns således 

en uppfattning av lärarna att läroboken inte behöver användas i kronologisk ordning, 

vilket även läroboken möjliggör för.    

Både Fredrik och Karin använder läroboken direkt i sina genomgångar. Härledningen 

av derivatan av 
1

𝑥
 i Fredriks genomgång kan klassificeras som en direkt användning 

av läroboken då härledningen presenteras på ett liknande sätt och det är inte mycket 

som skiljer dem åt, samt att Fredrik i intervjun uttryckte att härledningen är tagen från 

läroboken. En koppling till det matematiska uppgiftsramverkets processer kan göras 

(se figur 1 nedan)  

 

Figur 1: Det matematiska uppgiftsramverket Stein och Smiths (1998) 

Fredriks tolkning av härledningen i läroboken är marginell (process från ruta ett till 

två i figuren), åtminstone i det som skrivs på skrivtavlan. Det som skiljer läroboken 

och Fredriks härledning åt är att Fredrik behåller symbolen för gränsvärde hela tiden 

vilket läroboken inte gör. Den skrivna texten i läroboken och Fredriks muntliga 

förklaring till härledningen skiljs delvis åt och kan således inte klassificeras som en 

direkt användning av läroboken. Detta analyseras vidare under kategorin frånvaro av 

läroboken. En situation kan således klassificeras i olika kategorier beroende på hur 

den betraktas. Karin berättade att hon brukar använda exempel i genomgångar från 

boken, det vill säga en direkt användning, dock gjordes inte detta under den 

observerade genomgången, men många av hennes förklaringar och definitioner 

motsvarar de i läroboken.   

Den direkta användningen av läroboken innebär bland annat att eleverna arbetar med 

den självständigt under tiden som läraren går runt och hjälper dem. De hjälper 

eleverna dels med det matematiska innehållet men även hur de ska använda boken 

genom att bland annat sålla bland mängden av uppgifter. Det är således läraren (och 

eleverna) som bestämmer hur boken används och vad som det ska arbetas med från 

den. Lärarnas pedagogiska designkapacitet syns tydligt i denna ”sållningsprocess” då 

de även i detta fall litar på sina didaktiska kunskaper och sätter sig över lärobokens 

struktur och påverkan. Läraren sätter även här ramar för vilka uppgifter som eleverna 

bör arbeta med och påverkar således, enligt ramfaktorteorin och det matematiska 

uppgiftsramverket, vad eleverna lär sig. Det går även i linje med begreppet 

instrumentell genes, då läroboken blir ett instrument i undervisningen bland annat 

genom denna sållningsprocess. Läraren har en relation till läroboken som påverkar 

användningen av den, vilket är en inre process i begreppet instrumentell gens.      
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Lärarna ger vanligtvis inte hemläxor till eleverna och det beror på de tidsramar som 

lärarna har. De hinner inte kontrollera att eleverna gjort läxorna och ger således inte 

ut några heller. Det är upp till eleverna att ta eget ansvar. Här kan ramfaktorteorin 

appliceras och det är tydligt att tid är en ramfaktor som påverkar undervisningen och 

hur läroboken används. Detta klassas som direkt användning av läroboken eftersom 

när lärarna ger hemläxor består det av uppgifter i läroboken.    

6.1.2 Indirekt användning 

Många exempel i lärarnas genomgångar liknar de i läroboken, men ofta har lärarna 

förändrat dem på något sätt eller gjort en egen tolkning av dem. Det kan ses som att 

uppgifterna har gått från ruta ett till två i Stein och Smiths (1998) matematiska 

uppgiftsramverket (se figur 1 ovan). Lärarna uttrycker även att de försöker efterlikna 

exempel och lösningar i läroboken för att eleverna enklare ska kunna använda den. 

Lärarna har således en medveten plan för hur eleverna på ett effektivt sätt ska kunna 

använda läroboken, vilket kan kopplas till lärarnas pedagogiska designkapacitet.         

En stor del av Karins genomgång och planering kan klassificeras som indirekt 

användning av läroboken. Hennes undersökning om elevernas skostorlek liknar 

uppgifter och exempel i läroboken både då det kommer till frekvenstabellen, vissa 

förklaringar av begrepp och figuren för ett lådagram. Det kan inte klassas som direkt 

användning då läraren har gjort tolkning av upplägget och innehållet i genomgången 

som inte direkt liknar lärobokens. Det vill säga det finns tendenser i genomgången 

som kan kopplas till processen i uppgiftsramverket där information presenteras i 

läroboken på ett sätt som sedan läraren tolkar och presenterar. Läraren binder samman 

informationen i delkapitlen som läroboken inte gör, exempelvis blandar Karin 

diagram och tabeller som läroboken presenterar åtskilt i olika delkapitel. Karin 

använder således ett material i läroboken men tolkar det och bearbetar det utifrån en 

medveten plan, vilket går i linje med orkestreringsteorin.           

I slutet av Fredriks genomgång pratade han om ett exempel, maximala volymen av 

en glass, som förklaring och motivering till varför derivata av potensfunktioner kan 

vara bra att kunna. Efter att ha granskat läroboken upptäcktes två uppgifter som var 

intressanta kopplat till Fredriks exempel, nämligen exempel 3 och 4 i resultatet. 

Exempel 3 visar ett bakverk som är väldigt lik en glass. I exempel 4, angående 

minimala plåtbruket för en konservburk, liknar de avsedda tillvägagångssätten i 

Fredriks motivering. Således kan detta exempel klassificeras som en indirekt 

användning av läroboken. Det kan mycket väl handla om en slump, men det kan även 

betraktas som att lärobokens ramar påverkar Fredrik.   

6.1.3 Avslutande kommentar för användning av lärobok  

Både Karin och Fredrik har en medveten plan och upplägg för lektionens 

genomförande och teorin om orkestrering är aktuell här. Lärarna vet vad som ska 

repeteras för eleverna, hur och i vilken ordning det nya matematiska innehållet ska 

presenteras samt vad som kommer härnäst, och läroboken gör sig synlig i detta. 

Lärarna är förberedda inför lektionerna, men det finns även ett utrymme för 

improvisation och en stor del av att vara förberedd för lärarna i studien är att ha 

erfarenhet. I både planeringen och genomförande av lektionen för respektive lärare 

kan begreppet instrumentell genes (från artefakt till instrument) relateras. Lärarna 
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använder läroboken som ett instrument för undervisningen genom att bestämma hur 

den används, bland annat genom sållning och växling mellan matematikinnehåll i 

läroboken.  

Läroboken sätter ramar för undervisningen. Vilket innehåll och hur den används 

påverkar undervisningen. Därför är ramfaktorteorin ett relevant perspektiv. En 

ramfaktor är själva läraren i sig och vilken relation denna och boken har är av 

betydelse för undervisningens utformning och lärobokens användning.   

6.2 Hur arbetar lärare i de fall där de frångår läroboken? 

6.2.1 Frånvaro av lärobok 

Lärarna frångår matematikboken i sin kommunikation. Kommunikationen frångår i 

vissa fall det språk som läroboken presenterar och istället anpassas efter eleverna. 

Språket anpassas på ett sådant sätt att lärarna i studien ibland intar ett enkelt och 

vardagligt språk och ibland matematiskt felaktigt för att konkretisera abstrakta 

begrepp inom matematiken. Exempelvis jämförde Fredrik gränsvärdet när h går mot 

noll med en ”spell” (trollformel), och hans förklaring till division av två bråk var att 

”vända runt på bråket där nere” i härledningen av derivatan av 
1

𝑥
 . Detta klassificeras 

som frånvara av lärobok då språket inte alls liknar det i läroboken trots att 

förklaringarna handlar om något som kan klassificeras direkt till läroboken. 

Förklaringarna till härledningen kan relateras till Stein och Smiths (1998) 

uppgiftsramverk där läraren i sin muntliga presentation av problemet tolkar den 

skrivna texten i läroboken som anpassas för undervisningen, som i sin tur påverkar 

vad eleverna lär sig.        

I resultatet presenteras en del figurer på lådagram, både hur de ser ut i formelbladet, 

läroboken och i Karins lektionsplanering och genomgång. Det finns stora likheter 

mellan dem som gör att dessa klassificeras i direkt eller indirekt användning av 

läroboken, men en skillnad som finns är begreppen som Karin använder. Karin 

benämner nedre och övre kvartil, som det står i formelsamlingen och läroboken, för 

första och tredje kvartil. Dessutom benämner hon medianen som andra kvartil.  Detta 

är begrepp som inte presenteras i den aktuella läroboken och som Karin har fått 

information om från ett annat håll, vilket således klassificeras som frånvarande av 

lärobok. Det är ett planerat avvikande från läroboken då begreppen är nedtecknade på 

hennes planeringsunderlag. Det ingår således i Karins orkestrering att presentera 

dessa begrepp för eleverna. Karin är en ramfaktor för vad eleverna lär sig, då det 

möjligtvis finns andra elever som har en annan lärare med andra kunskaper och som 

inte får kännedom om dessa begrepp.       

Ett annat tillfälle då Fredrik frångick läroboken var då han talar om 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 i läroboken, 

derivatan av y med avseende på x. Han påpekade att skrivsättet av symbolen var 

användbart för funktioner med flera variabler. Detta är något som ligger utanför 

läroboken och framtida gymnasiekursers matematiska innehåll då det handlar om 

flervariabelanalys. Det visar en kunskap ifrån Fredriks sida som sträcker sig över den 

aktuella kursen. Sekvensen kan klassas som ett spontant avvikande från läroboken då 

det inte finns antydningar av informationen i något planeringsdokument. Även i detta 

exempel är läraren en ramfaktor som påverkar vilka kunskaper eleverna får med sig.  
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I exempel 2 i resultatet, där Karin och en elev resonerar kring vilka värden 

variationsbredden kan ha, kommer de fram till att det inte kan vara ett större eller lika 

med tecken som det uttrycks i lärobokens facit. I denna sekvens blir lärobokens 

tryckfel ett underlag för diskussion och är ett tecken på hur läroboken går från artefakt 

till instrument (instrumentell genes). Även i Fredriks intervju påpekas det hur ett fel 

inte nödvändigtvis är något negativ, utan det kan skapas ett underlag för diskussion. 

Detta kan även kopplas till Johanssons (2006) fjärde studie som undersöker kritiska 

situationer i relation till läroboken och läraren. Karin och eleverna i situationen tar 

inte lärobokens innehåll för givet utan visar på att de har ett kritiskt förhållningssätt 

till läroboken. Detta kan klassificeras som att läraren frångår läroboken och istället 

litar på sina egna förmågor och kunskaper som i detta fall skiljer sig från läroboken.  

7 Diskussion 

Diskussionskapitlet är indelat i tre delar. I den första delen diskuteras resultatet och 

analysen i samband med Johanssons (2006) resultat. I den andra delen diskuteras de 

teorier och begrepp som framförallt har präglat arbetet, och slutligen i den tredje delen 

diskuteras intressanta aspekter som studien har väckt.  

7.1 Resultat- och analysdiskussion  
Lärobokens användningsområden är omfattande för lärarna i denna studie. Ur 

resultatet framkommer det att läroboken synliggörs i alla moment och aktiviteter som 

undersöks i studien. Användningsområdena för läroboken i denna studie liknar och 

står i linje med Johanssons (2006) tredje studies resultat, det vill säga att läroboken 

används direkt och indirekt i genomgångar och under elevernas individuella räkning. 

Mer specifikt bekräftar resultaten varandra i följande fem punkter (som är väldigt lika 

de punkter som presenterades i Johanssons (2006) tredje studie):  

1. Genomgångarnas exempel liknar de i läroboken. 

2. Om en hemläxa gavs bestod den av uppgifter i läroboken. Dock gjordes detta 

väldig sällan eller aldrig av Karin och Fredrik på grund av tidsramarna i 

undervisningen. 

3. En stor del av lektionen bestod av elevernas individuella räknande i 

läroboken, under tiden som lärarna gick runt och hjälpte dem. 

4. Läroboken användes som diskussionsunderlag. 

5. Matematikinnehållet som används i undervisningen liknar det i läroboken då 

det handlar om exempel, regler, formler och definitioner med mera.  

Denna studie har som syfte att besvara hur läroboken används och utöver de fem 

punkterna ovan ger analysen och resultatet svar på hur lärarna faktiskt använder 

läroboken i undervisningen och dessutom hjälper eleverna att använda läroboken på 

ett effektivt sätt. Därför krävs det ytterligare två punkter för att besvara 

frågeställningen, nämligen:   

6. Lärarna sållar bland mängden uppgifter i läroboken för att underlätta för 

eleverna. 

7. Användningen av läroboken sker inte alltid i kronologisk ordning.  
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I frånvaron av läroboken skiljer Johanssons (2006) och denna studies resultat åt. En 

av Johanssons informanter frångick läroboken genom att sammankoppla och dra 

referenser till fysikämnet. Trots att både Fredrik och Karin undervisar i fysik, kunde 

inga paralleller dras. Det hade möjligtvis kunnat göras om denna studie hade större 

tidsramar, men denna studie ger trots allt svar på hur lärare arbetar då läroboken är 

frånvarande. Det kan sammanfattas i följande punkter: 

1. Lärarna frångår läroboken i förklaringar och kommunikation för att 

konkretisera och anpassa sig till elevernas kunskapsnivå.  

2. Andra matematiska begrepp används som inte uttrycks i läroboken 

3. Lärarna har kunskaper om vad som kommer sen, som den aktuella läroboken 

inte uttrycker. 

Det är inte överraskande att lärare frångår läroboken i kommunikationen, då lärare 

alltid gör en slags tolkning av matematiken och hur den ska förklaras. Många gånger 

kan det klassificeras som indirekt användning av läroboken, då lärarna använder 

många av de begrepp som uttrycks i läroboken. De gånger som läroboken är 

frånvarande i kommunikationen är då lärarna anpassar matematiken till eleverna på 

ett sätt som läroboken inte gör. Det kan vara felaktig matematik eller vardagligt och 

förenklat, men som är nödvändigt för elevernas förståelse. Dessa anpassningar i 

kommunikationen behöver nödvändigtvis inte vara spontana, utan kan även vara 

genomtänkta formuleringar av läraren.   

Det fanns svårigheter att klassificera viss empiri utifrån Johanssons (2006) begrepp, 

direkt och indirekt användning samt frånvaro av läroboken. Empirin passade in i olika 

klasser beroende på hur det betraktades. Det kan vara svårt att urskilja var gränsen 

går mellan direkt och indirekt användning, då en viss tolkning alltid görs av läraren. 

Det beror helt enkelt på hur väl och tydligt begreppen definieras. Om frånvaro av 

läroboken endast innebär den aktuella läroboken kan empirin klassas på ett 

annorlunda sätt. Exempelvis då Fredrik pratar om division av två bråk. Detta beskrivs 

inte i den aktuella läroboken, utan i läroböcker från tidigare årskursen. Trots detta 

klassas det som direkt användning av läroboken då det i sammanhanget är tydligt att 

informationen kommer från en lärobok som eleverna och läraren har använt i 

undervisningen.   

7.2 Teori- och begreppsdiskussion 
De teorier och begrepp som presenterats har alla berikat analysen av resultatet på 

något vis. De teorier och begrepp som har varit mest betydelsefulla för detta arbete är 

dels det relationella perspektivet, som involverar affordance, lärarens pedagogiska 

designkapacitet samt instrumentell genes, och orkestreringsteorin, där didaktisk 

konfiguration och plan för genomförande är väsentliga begrepp. Dessa begrepp och 

teorier kan vara användbara för lärare och lärarstudenter att ha i åtanke och som stöd 

i det didaktiska arbetet. Det kan således vara av nytta att reflektera över resultatet i 

Leshotas (2015) studie: endast för att en lärobok finns tillgänglig betyder det inte att 

den används på ett bra och effektivt sätt av lärarna. Som lärare bör det strävas efter 

att utveckla en hög pedagogisk designkapacitet som bidrar till att läroboken används 

som ett effektivt instrument i undervisningen istället för att det förblir en artefakt. Det 

är således viktigt att utveckla både sin egen och elevernas instrumentella genes. 
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Matematikundervisningen är följaktligen inte så enkel som uppfattningen Löwing och 

Kilborn (2002, s.74–77) upplyste om i inledningen av denna studie.   

Ramfaktorteorin användes inte lika mycket som de ovannämnda i detta arbete. Den 

är dock viktigt att ha med och reflektera kring, då den påverkar lärarna i studien 

medvetet och omedvetet. I analysen och resultatet framgår det att en ramfaktor som 

lärarna är medvetna om är tid, men en ramfaktor är även läraren i sig och detta är en 

stor del i arbetet och en slags röd tråd som mer eller mindre kan synas i alla begrepp 

och teorier. Läraren påverkar hur eleverna tar till sig matematikkunskaperna genom 

att ha en viss typ av orkestrering och relation till läroboken.          

7.3 Intressanta aspekter och vidare forskning  
Att läroboken har en stark roll för lärarna i studien är inget överraskande resultat 

baserat på den litteratur och forskning som har presenterats i tidigare kapitel. Denna 

studie har bidragit med ett antal intressanta aspekter som har väckt nyfikenhet att 

undersöka vidare inom området.  

En intressant aspekt är hur lärarna pratar angående de nationella proven. Karin 

menade att hon först och främst anpassar formler, uppgifter och lösningar utefter 

formelbladet som eleverna har under kursens prov samt under de nationella proven. 

Hon blev även förvånad att det stod fel i lärobokens facit om en uppgift på grund av 

att den hade sitt ursprung i ett gammalt nationellt prov. Fredrik påstod att läroboken 

hade fel gällande svårighetsnivån för en uppgift: ”när uppgiften var i ett tidigare 

nationellt prov så var den en VG-uppgift, då var den inte en E-uppgift”. Alla dessa 

exempel i resultatet indikerar på att lärarna upplever en slags hierarkiordning mellan 

läroboken och de nationella proven, där det sistnämnda står överst. Vad denna 

hierarkiordning beror på hade varit intressant att undersöka vidare. En spekulation 

om vad som kan tänkas påverka är det faktum att läroböckerna inte granskas av en 

högre nämnd utan att det är på en skolnivå som granskningen görs (Johansson, 2009, 

s.60), vilket möjligtvis påverkar trovärdigheten. Det är förmodligen många faktorer 

som påverkar denna uppfattning, inte minst att läroboken är ett verktyg och 

instrument för att nå fram till ett mål, medan de nationella proven är slutmålet som 

påverkar elevers betyg och skolans rykte.         

I denna studie har det medvetet undvikits att ta med området angående betygsättning 

och bedömning i samband med läroboken, på grund av tidsramarna för arbetet. I 

resultatet och i citatet ovan jämförde Fredrik en uppgifts svårighetsgrad med 

betygsnivåerna för en hel kurs (”VG-uppgift” och ”E-uppgift”). För vidare forskning 

hade det varit intressant att undersöka detta, det vill säga om det finns en korrelation 

mellan läroboken och betygsättning, samt även lärarnas uppfattning om detta. 

För båda lärarna har det skett en förändring i hur planeringsunderlaget ser ut. Som 

nya lärare hade de ett mer bearbetat och noggrant material, men som de i dagens läge 

inte har behov av då de har mer erfarenhet i yrket. En framtida studie hade således 

kunnat vara att undersöka vidare hur läroboken påverkar planeringsunderlaget för en 

nyexaminerad lärare i jämförelse med en med mer erfarenhet.    

Arbetet har sitt fokus ur ett lärarperspektiv där läraren och lärobokens relation är det 

som undersöks och för vidare studier kan det vara av intresse att studera användningen 
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av läroboken ut ett elevperspektiv. Det är alltid betydelsefullt i 

undervisningssammanhang att studera hur-frågor, då lärarna ofta lämnas ensamma 

på detta plan i arbetet att förmedla de krav som kursplanen ställer. Det kan således 

vara av vikt att undersöka hur användandet ser ut för andra läromedel utöver 

läroboken.     

Avslutningsvis vill jag besvara titelfrågan: ”är matematikundervisningen som en 

öppen bok?”. Frågan kan tolkas på två olika sätt. Läses frågan bokstavligen, det vill 

säga att läroboken i matematikundervisningen har en betydelsefull roll och används i 

många av undervisningens aktiviteter, så är svaret ”ja, till stor del för lärarna i 

studien”. Läroboken synliggörs i lärarnas undervisning till stor del, men det betyder 

inte att det är en enkel uppgift hur användandet av den ska gå till, utan det beror på 

lärarnas relation till den och lärarens orkestrering. Läses frågan med den indikerade 

liknelsen ”som en öppen bok”, innebär det att matematikundervisningen är 

förutsägbar, självklar och lätt att läsa av. Svaret är således ”nej, det är inte så enkelt”, 

men med samma motivering som ovan. Undervisningen är inte enkel på grund av 

tillgängligheten av en lärobok, utan det krävs en didaktisk skicklighet av lärarna.         
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Bilaga 1: Semistrukturerad intervju 
 
Intervjufrågor innan lektionen börjar: 

Lärarens bakgrund  

1. Hur lång erfarenhet har du som lärare? 

2. Hur länge har du arbetat på denna skola? 

3. Vilka ämnen undervisar du i? 

4. Varför valde du att undervisa i dina ämnen? 

5. Hur har din utveckling som lärare sett ut? (nyexaminerad, några år på nacken, 

nu?) 

Förutsättningar och lärobok 

6. Hur ser klassammansättningen ut? (hur många, samma tempo, samma nivå) 

7. Vilken lärobok används? 

8. Varför just denna bok? 

Planering  

9. Hur planerar du upp läsåret? (Vill gärna ha kursplaneringen) 

10. Hur brukar du planerar lektioner?  

- Vilken struktur? 

- Vilka läromedel? 

- Vart tar du dina exempel ifrån? 

11. Hur gör du prov och läxor? 

12. Hur har du planerat dagens lektion? (ta del av material)  

13. När avviker du från boken? Exempel? (matematikinnehåll, andra läromedel?) 

Dagens lektion 

14. Hur ser dagens lektion ut?  

- Vilka struktur? 

- Vilket matematikområde? 

- Vilka läromedel? 

15. Kommer du att avvika ifrån boken idag? Exempel: 
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Bilaga 2: Strukturerad observation 
Lärare:________________ 

Klass:_________________ 

Tid:___________________ 

Tid Aktivitet 

Lärobok 

Matematikinnehåll i aktivitet Kommunikation Grad 

1,2,3 
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