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Abstrakt 

Studien handlar om den matematiska diskursen i läromedel och undervisning. 

De fyra diskursiva aspekter som tas upp är matematiskt språk, visuella medel, 

berättelser och rutiner och är nära sammankopplade med representationsformer 

och semiotik. Jag gör en komparativ studie mellan en svensk och en grekisk 

skola där mitt syfte är att se om det finns skillnader i läroböckerna och i 

undervisningen mellan dessa länder vad gäller de diskursiva aspekterna. Genom 

observationer på en svensk och en grekisk skola samt närläsning av uppgifter i 

respektive skolas matematikböcker kom jag fram till att det finns stor skillnad 

mellan de diskursiva aspekterna som representeras. I den svenska läroboken och 

i den svenska undervisningen var det aspekten av det matematiska språket som 

dominerade, medan visuella medel dominerade i den grekiska läroboken och 

undervisningen. Även andra skillnader i matematikundervisningen tas upp i 

rapporten. 
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1. Inledning 

Jag gick i en grekisk skola som barn. Matematik var mitt bästa ämne, men trots det hade jag 

som 17-åring problem att följa med i undervisningen när jag flyttade till Sverige och började 

studera på Komvux. Det var knappast den matematiska nivån som höjts, men språket var 

annorlunda och uppgifterna presenterades på ett sätt som jag inte var van vid. Detta trots att 

jag kunde flytande svenska. Medan den grekiska undervisningen fokuserade på rutiner, 

lösningsprocesser och bevis förväntades det plötsligt att jag skulle uppskatta svaren, tänka 

kritiskt och kommunicera mitt tänkande till andra. Det var en stor omställning. 

Under de senaste åren har jag själv fått möjlighet att undervisa matematik i Sverige, både i 

grupper på yrkes- och studieförberedande program på gymnasiet, men också i 

invandrarklasser. Min erfarenhet har visat att det finns ett behov av att läraren har förståelse 

och respekt för elevers matematiska skolbakgrund och skillnader som finns mellan 

representationsformer (sätt att tolka matematisk information) och semiotik (matematiska 

symboler) för att bibehålla elevernas intresse och matematiska självförtroende. Vikten av att 

kunna förstå det matematiska språket betonades ytterligare när jag läste kurser i 

matematikdidaktik på universitetet. Då öppnades mina ögon för hur viktigt det är med det 

matematiska språket för att man ska kunna förstå och kommunicera matematik. Det 

matematiska språket bygger på speciella ord, uttryck och begrepp samt ett matematiskt 

symbolspråk med särskilda tecken. Det är av stor vikt att läraren i matematik kan ”bygga en 

bro mellan elevernas vardag och ett ofta komplext matematikinnehåll” (Löwing & Kilborn, 

2008, s. 28) 

I detta arbete har jag valt att se närmare på skillnaderna mellan den grekiska och svenska 

matematikundervisningen baserat på Sfards diskursteori. Sfards diskursteori och de fyra 

diskursiva aspekterna presenteras i kapitel 3. Jag har gjort observationer i klassrum, talat med 

lärare och studerat läromedel från båda länderna. Förhoppningsvis kan mitt arbete bidra till att 

belysa två olika skolkulturer, och ge en ökad förståelse i vår svenska skola för hur skillnaden 

kan påverka elevernas möjligheter att utveckla kunskaper i matematik samt få lärare att lättare 

involvera elever med annan skolbakgrund än den svenska i matematikundervisningen. 

Anledningen till att jag valde Sfards teori för mitt arbete var för att den är nära 

sammankopplad till semiotik och representationsformer. Den matematiska informationen 

tolkas och bildas av varje individs tankesätt och erfarenheter (Engström, 2000) vilket är 

viktigt för en lärare att ha med i sin ryggsäck då hon ska möta sina elever i klassrummet. 

Sfard (2007) betonar vikten med den matematiska diskursen för det matematiska lärandet och 

menar att diskursen och kommunikationen inte behöver ske endast med andra, utan man kan 

själv vara både sändare och mottagare. Jag kan kommunicera och förstå matematiken i mitt 

tänkande.  
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2. Syfte och frågeställningar 

I detta arbete undersöker jag vilka av Sfards diskursiva aspekter som representeras mest i den 

grekiska respektive den svenska läroboken samt i undervisningen i det grekiska respektive 

svenska klassrummet. Mina frågeställningar är följande:  

 Vilka av Sfards diskursiva aspekter finns representerade i den grekiska och den 

svenska läroboken? Är det någon aspekt som dominerar? Vad är det för skillnader 

mellan böckerna?  

 Vilka av Sfards diskursiva aspekter finns representerade i det grekiska och 

svenska klassrummet och i lärarnas undervisning? Är det någon aspekt som 

dominerar? Vad är det för skillnad mellan klassrummen?  

 Hur avspeglas skillnaderna mellan det grekiska och svenska skolsystemet i 

läroböckerna och i undervisningen? 

Jag har avgränsat min undersökning till ett kapitel i läroböckerna, det om funktioner då det 

var enda kapitlet som fanns i båda böckerna. Jag har utfört undersökningen i Matematik A-

kurs i Sverige och motsvarande Allmän matematik A i Grekland på gymnasienivå, som alla 

elever läser oavsett program. För att se vilka diskursiva aspekter som finns i läroböckerna 

analyserar jag uppgifterna i dessa och söker efter mönster. Dessutom dokumenterar jag vilka 

diskursiva aspekter som syns i ett grekiskt respektive svenskt klassrum. Som utgångspunkt för 

undersökningen finns begreppen semiotik och representationsformer samt Sfards 

kommognitiva teori om den matematiska diskursen (Sfard, 2007).  
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3. Teoretisk bakgrund 

Det här kapitlet inleds med en beskrivning av begreppen semiotik och representationsformer. 

Jag övergår sedan till att diskutera lärande och matematisk diskurs med hjälp av Sfards 

resonemang om det kommognitiva perspektivet. Olika aspekter av en matematisk diskurs gås 

igenom innan jag avslutar med att diskutera relationen mellan kultur och matematik, samt 

vilken betydelse elevernas tidigare erfarenheter har för den matematiska förståelsen. 

3.1 Om semiotik och representationsformer 

Semiotik är ett grekiskt ord och betyder läran om samt tolkning av tecken (Engström, 2000). 

Matematik är starkt förknippat med olika symboler/tecken och formler men också text. 

Matematiska symboler står för något och representerar en tanke. Ett tecken står inte för sig 

självt utan kräver en tolkning för att bli begriplig (Riesbeck, 2008). Vi använder semiotiken 

inom matematiken för det egna tänkandet, men också för att kommunicera med andra. Ur den 

aspekten är semiotiken också ett kulturellt verktyg då den används i kommunikation med 

andra för att utveckla den matematiska kunskapen.  

Ett semiotiskt system består av följande delar:  

 Symboler/tecken som kan vara skrivna, talade, ritade eller i elektronisk form 

 Regler för hur tecknen kan bildas, vilket samband som finns mellan dem och hur de 

kan användas, samt 

 En uppsättning relationer mellan tecknen och deras betydelse 

Engström diskuterar semiotikens tre dimensioner. Dessa är det matematiska 

sakförhållandet/objektet, representationen av objektet samt tolkningen av objektet. Ett objekt 

kan förstås och kommuniceras endast när det representeras och tolkas. Objektet kan vara ”ett 

abstrakt eller idealt matematiskt objekt” eller ett problem ur vardagen. Det kan representeras 

för att vi ska kunna räkna och omvandla det, men representationen kan se ut på olika sätt 

(Engström, 2000). Vi tolkar objektet genom att ge representationen en mening, men eftersom 

alla individer har olika föreställningar, tolkningar och tankesätt kan objektet få olika innebörd.   

Oftast är det det abstrakta inom matematiken som representeras/tolkas av tecken och 

symboler, så som relationer mellan två variabler, en funktion eller en ekvation. De 

matematiska abstrakta objekten och relationer kan bara förstås genom dessa semiotiska 

register (Riesbeck, 2008). Det är dessa relationer som vi representerar genom symboler eller 

skriftspråk då det inte är direkt tillgängligt för våra sinnen. Representationer kan vara 

talat/skrivet språk, numeriska/algebraiska tecken, diagram, tabeller, bilder/skisser med pilar, 

linjer mm. För att vara med i en matematisk aktivitet krävs det att man behärskar olika sådana 

representationer och att man kan transformera information från en matematisk form till en 

annan för att lösa ett problem. I skolans värld och skolböckerna är det vanligt att ett 

matematiskt objekt presenteras med två eller flera representationer på samma gång. 

Exempelvis inom momentet ”funktioner” är det vanligt att alla tre representationsformer 

introduceras: formel – tabell – graf. Förutom den direkta övergången mellan 

representationerna används också indirekta sådana och eleven måste därför ha färdigheter 

inom alla dessa omvandlingar samt ha kunskap i när och hur man ska använda dessa. 

Engström (2000) menar att man kan se lärandet som en process av tillägnande och utveckling 

av representationssystem som bör användas för en lyckad kommunikation. 

Det finns åtminstone fem olika representationsformer inom matematiken (Johnsen Höines, 

2000). Dessa är: 

 verkliga händelser  

 laborativt material som kan användas för att gestalta verkliga situationer 

 bilder som ger en visuell förståelse av ett problem  

 muntligt språk  
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 skrivna symboler  

Enligt undersökningar ökar lusten och motivationen i matematik om uppgifterna baseras på 

verkliga händelser samt om matematiken integreras i andra ämnen (Johnsen Höines, 2000). 

Om man utgår från elevernas verklighet får de en djupare förståelse av matematiken. Bilder 

ökar elevernas förståelse för ett problem och kan fungera som ett mellanled mellan det talade 

språket och symbolerna. Exempel är illustrationer och foton (ikoniska), tabeller, grafer och 

figurer (schematiska) samt funktioner och ekvationer (symboliska). Det muntliga språket är 

ett oerhört viktigt verktyg för att tillägna sig kunskap. I yngre åldrar är förbindelsen mellan 

det talade språket och tanken starkare än den mellan tanken och det skrivna språket. 

Att kunna använda, förstå och tillägna sig dessa representationsformer samt att översätta 

och överföra mellan dem är en viktig grund för att befästa sin matematiska kompetens. I en 

problemlösningsprocess kan man behöva överföra information mellan olika 

representationsformer. I läroböcker kan man se exempel på sådana överföringar i uppgifter 

där man ombeds rita ett diagram, eller skriva om uppgiften med egna ord. Elever som anses 

vara bra på problemlösning har visat en skicklighet på att översätta informationen i problemet 

till den representationsform som är mest lämplig för att lösa uppgiften (Johnsen Höines, 

2000).  

3.2 Den matematiska diskursen och det kommognitiva perspektivet 

Traditionella pedagogiska studier ser matematiskt lärande som ett förvärv av tankar. 

Instruktionen brukar betonas, men Sfard pekar istället på de sociala och kulturella 

sammanhangen (Sfard 2007). Sfard menar att det matematiska lärandet innebär att delta i en 

matematisk diskurs. En diskurs kan vara olika typer av samtal, exempelvis berättande, 

beskrivande, argumenterade, instruerande och utforskande (Riesbeck, 2008) och är en process 

av tillägnelse och utveckling av representationssystem. Genom matematiska samtal utvecklar 

eleverna sitt matematiska tänkande (NCM, Matematik - ett kommunikationsämne, 2004). En 

matematisk diskurs är en diskurs där man använder ”ett speciellt semiotiskt register, dvs. 

speciella ord och uttryck som används av en speciell grupp individer och har då ett speciellt 

syfte” (Riesbeck, 2008) och kännetecknas av semiotiska transformationer samt omvandling av 

representationsformer. 

Sfard (2007) ser lärandet som ett samspel mellan två aktiviteter, nämligen att kommunicera 

om matematiska objekt och att kommunicera om delar av den matematiska diskursen. För att 

demonstrera att dessa aktiviteter hänger ihop har hon kombinerat begreppen kognition och 

kommunikation och myntat ett nytt begrepp – kommognition. Det kommognitiva perspektivet 

innebär tänkandet som en kommunikation i sig utan att den måste vara interaktiv. Med andra 

ord ser Sfard tänkandet som den individualiserade formen av kommunikation, alltså 

kommunikationen med sig själv. Exempel på det är att argumentera, fråga, ifrågasätta och 

vänta på sina egna svar. Kommunikationen behöver inte vara hörbar eller synbar. Den 

behöver inte ens sättas ord på, men även om tänkandet anses vara individuell aktivitet har det 

tillkommit och utvecklats av ett kollektiv. Tänkande och kommunikation måste alltså 

innefatta det som brukar förknippas med interpersonella utbyten. 

Vidare menar Sfard att det finns två typer av lärande: object-level-lärande och meta-level-

lärande. Object-level-lärande betyder att man utvecklar och expanderar sitt lärande genom att 

lära sig nya saker, medan meta-level innebär att man lär sig att använda redan kända saker på 

ett nytt sätt eller ur ett nytt perspektiv. Hon beskriver också den så kallade kommognitiva 

konflikten som kan uppstå mellan två personer i en diskurs (Sfard, 2007). En sådan konflikt 

innebär en situation där olika deltagare i en diskurs fallerar i kommunikationen, till exempel 

om man använder samma ord på olika sätt eller om man tolkar ett och samma begrepp på 

olika sätt. En annan orsak till att en kommognitiv konflikt uppstår kan också vara att 

deltagarna har olika åsikter.  
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3.3 De fyra aspekterna av matematisk diskurs 

Enligt Sfard (2007) kan en matematisk diskurs beskrivas med hjälp av fyra olika aspekter: 

 Matematiskt språk (mathematical words) 

 Berättelse (narratives)  

 Visuella medel (visual mediators) 

 Rutiner (routines) 

3.3.1 Det matematiska språket 

Det matematiska språket innefattar matematiska ord, termer och begrepp. Elever som blir en 

del i den matematiska diskursen lär sig nya sidor av redan kända ord, till exempel triangel och 

kvadrat, men lär sig också helt nya ord, exempelvis negativa tal. 

Forskningen visar att det är viktigt med språk och kommunikation för att främja lärandet 

(Gran, 1998). Genom att diskutera sina lösningar med läraren eller andra elever kan eleven 

utvidga sina matematiska begrepp, problemlösningstänkandet och därmed fördjupa sin 

matematiska förståelse. Genom att beskriva för andra hur man har tänkt i en 

problemlösningssituation måste man klargöra sitt eget tänkande för sig själv. Då kan man 

upptäcka egna misstag. Genom att jämföra sitt eget tänkande och sina egna lösningar med 

andras får man nya idéer och förbättrar sin begreppsbild.  

För att förstå ett problem måste man ha vissa kunskaper inom matematiken men också 

språket. Många elever har svårigheter att förstå problemet, förstå vad man utgår ifrån och vad 

man söker. Andra hinder kan vara att eleverna har svårt att relatera problemet till verkligheten 

eller missar enstaka ord som är viktiga för att lösa problemet. Ytterligare ett hinder kan vara 

att eleverna uppfattar endast en del av problemet exempelvis på grund av att mängden fakta är 

för stor (Gran, 1998).  

Det har förts diskussioner om i hur stor grad språkets svårighetsgrad påverkar elevernas 

förmåga att lösa problem (MSU, 2008), och om exempelvis nationella prov mäter matematik- 

eller språkkunskaper. En stor del av skolans elever i Sverige har en flerspråkig bakgrund och 

använder minst två språk i sin vardag. För många är undervisningsspråket ett andraspråk, men 

även elever med svenska som modersmål kan ha svårt med det språk de möter i skolan och i 

läroböckerna. Man bör uppmärksamma språket som en viktig del inom matematiken och som 

lärare samtidigt utveckla det matematiska språket och se språkutvecklingen som en del i 

matematikundervisningen.  

Vygotskij tar upp samhörigheten mellan begreppsuttryck och begreppsinnehåll. Han ser 

det matematiska språket som en del av begreppsförståelsen och inte bara som ett resultat: 

 

 ”Att uttrycka sig är en viktig del av begreppsutvecklingen. Genom att 

använda språket utvidgar och utvecklar vi begreppsinnehåll och 

begreppsuttryck” (Johnsen Höines, 2000, s. 68).  

Begreppsinnehållet är ”tankarna och åsikterna om omgivningen, om ting och individ och 

förhållandet mellan dem” (Johnsen Höines, 2000). Begreppsuttryck är språk som 

symboliserar dessa tankar och åsikter. Betydelsen i ord och begrepp förstås olika från 

människa till människa, beroende på vilka erfarenheter och behov hon har. Det är människan 

som tolkar en erfarenhet och erfarenheten påverkar vår begreppsbildning. Ju närmare två 

människors tolkningar är, desto mer lyckad anses kommunikationen emellan dem vara 

(Johnsen Höines, 2000). 

Vygotskij (Johnsen Höines, 2000) beskriver även innebörden av språk av första och andra 

ordningen. Språket av första ordningen är språket som är i direkt kontakt med språkinnehållet, 

medan språk av andra ordningen är språket som måste översättas till elevens begreppsvärld 

genom första ordningens språk. All ny kunskap och nya begrepp kräver en tid för 

översättningsprocessen då de till en början fungerar som ett andra ordningens språk. Samma 



10 
 

process gäller som när man ska lära sig ett nytt språk. Elever som verkar vara svaga i 

matematik har ofta inte sämre förkunskaper än andra elever, utan de har informella 

matematikkunskaper och är svaga på översättningsledet och mötet med den formella 

matematiken.  

3.3.2 Berättelsen 

Ytterligare ett sätt att delta i en diskurs är berättelsen. En berättelse kan vara en muntlig eller 

skriftig text som förklarar och beskriver objekt eller relationen mellan objekt. Berättelser är 

föremål för godkännande eller avslag, sant eller falskt (Sfard, 2007). Inom den matematiska 

diskursen innebär berättelser redan godkända berättelser så som matematiska teorier, 

definitioner, bevis, satser och teorem. Det finns två typer av berättelser inom den matematiska 

diskursen: berättelser på object-level och meta-level. Object-level innebär berättelser om 

matematiska objekt, exempelvis 3 + 4 = 7,                     och summan av 

vinklarna i en triangel ä  lik  med     . Meta-level är berättelser om själva matematiska 

diskursen, till exempel vid beräkning av sammansatta uttryck, utför först beräkning inom 

parenteserna (Sfard, 2007).  

Den klassiska matematiken konstruerades med ord och berättelse och var alltså retorisk. 

Under medeltiden och mötet mellan orientaliska och grekiska matematiken föddes algebran 

och matematiken blev mer abstrakt då nollan och oändligheten samt det kända och okända 

kom in i matematikens värld (Engström, 2000).   

3.3.3 Visuella medel 

Ett annat sätt att delta i en matematisk diskurs är genom visuella medel/resurser. Visuella 

medel/resurser hjälper deltagaren att identifiera diskursobjektet och att koppla ihop det med 

sitt tänkande och sin kommunikation (Sfard, 2007). I vårt vardagliga liv och alltså i vårt 

vardagliga språk representeras ord som exempelvis substantiv eller pronomen av bilder av 

materiella ting eller personer som existerar och som vi ser eller inbillar oss. Inom 

matematiken innebär det symboler som finns till just för den typen av matematisk 

kommunikation, som till exempel matematiska formler, diagram, ritningar och grafer (Sfard, 

2007). En formel kan bestå av tre olika slags tecken. De kan vara deskriptiva (bokstäver och 

bokstavskombinationer), konstruktiva (räkneoperationer, likhetstecken och parenteser) eller 

vara specialtecken (som pi, log och sin) (Engström, 2000). Sfard ser inte visuella medel 

endast som ett sätt att ge uttryck för en redan existerande tanke, utan som en del i en 

kommunikation och särskilt som en del i tankeprocessen. Till visuella medel kopplas 

semiotiken då det handlar om symboler och illustrationer som representerar en tanke.  

3.3.4 Rutiner 

Sist men inte minst, kan man delta i en matematisk diskurs genom rutiner, alltså ett mönster 

som repeteras. Rutinerna som genomförs av deltagarna i en matematisk diskurs kan vara på 

object-level eller meta-level. Rutiner på object-level är tydliga och kan vara rutiner av 

numeriska beräkningar. Rutiner på meta-level är rutiner som inte är så tydliga, som 

diskurspartnern är mindre medveten om men som kan utläsas av handlingen. Detta innebär att 

vid formulering av den matematiska handlingen speglas den matematiska diskursen av 

rutinhandling (en repetitiv handling) (Sfard, 2007).    

3.4 Matematiken i olika kulturer 

En elevs tidigare erfarenheter är avgörande för förståelsen av en matematisk uppgift. Den elev 

som exempelvis aldrig har åkt skidor kan få svårt att uppskatta hur lång en skida är eller hur 

långt skidorna kan förflytta någon på en timme. Om en lärare däremot tar hänsyn till 

elevernas erfarenheter och kulturella bakgrund blir uppgifterna lättare att förstå och relatera 

till, och dessutom intressantare och mer motiverande att lösa. D’ambrosio (1985) i Andersson 
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(2007) menar att kreativiteten och elevers lärande ”stärks om de upplever en känsla av 

kulturell tillhörighet”. 

Olika kulturer har sin egen matematiska kultur med matematiska symboler. Även om 

grunden är densamma kan den uttryckas på olika sätt. Ibland blir vi så begränsade i vår egen 

kultur att vi kan få svårt att uppfatta ett vidare perspektiv (Gran, 1998).   

3.5 Sammanfattning  

Matematik är ett register av tecken, symboler, formler och text som representerar en tanke. 

Dessa symboler och informationen som ges genom dem behöver en tolkning för att bli 

förståelig, och detta gäller särskilt inom matematikens abstrakta värld. Matematikens 

abstrakta del representeras av symboler och av ett språk som man bör behärska för att kunna 

vara en del i en matematisk diskurs. Samma matematiska information kan representeras på 

olika sätt och att tranformera den informationen från en form till en annan är nödvändig 

kunskap för eleverna och för att de ska uppnå en lyckad matematisk kommunikation med 

andra, men också inom sig själva.  

Enligt Sfard (2007) är lärande att delta i en matematisk diskurs som är en process av 

tillägnelse och utveckling av representationssystem. Det kommognitiva perspektivet som 

Sfard skriver om är kommunikationen inom individen och den kan uppnås genom de fyra 

diskursiva aspekterna: det matematiska språket, de visuella medlen, berättelsen och rutinerna. 

Med Sfards kommognitiva ramverk om de diskursiva aspekterna som grund, vill jag studera 

skillnader som kan finnas mellan matematikundervisningen i Sverige och Grekland som är två 

länder med två olika matematiska kulturer. Jag kommer att undersöka om det finns skillnader 

i läroböckerna och i undervisningen i respektive land.  
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4. Metod 

4.1 Metodisk ansats 
I det här arbetet har jag framför allt valt att arbeta med kvalitativa undersökningsmetoder. Jag 

har observerat klassrumssituationer i Grekland och Sverige och jämfört ett kapitel i en grekisk 

och svensk lärobok. Analysen av läroböckerna innehåller kvantitativa inslag.  

En kvalitativ undersökning är enligt Patel och Davidsson (2002) den typ av forskning där 

man använder sig av ”verbala analysmetoder” (s. 12), medan en kvantitativ forskning 

kännetecknas av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Genom en kvalitativ 

undersökning belyses en frågeställning på ett djupare plan där syftet är att försöka förstå och 

analysera (Patel & Davidsson, 2002).  

Fördelar med en kvalitativ undersökning är att idéer kan väckas under processen av studien 

vilket kan berika undersökningen samt att metoden inte är lika bestämd som den kvantitativa 

vilket ger möjligheter till ny kunskap på vägen. Med den kvalitativa metoden kan man komma 

åt djupare information och det finns även möjlighet att samla in data som ligger så nära det 

vardagliga som möjligt (Carlström & Hagman, 1995). 

Nackdelar med en kvalitativ undersökning är att den formas efter den person som 

genomför studien och att resultaten kan påverkas genom undersökarens närvaro, i exempelvis 

observationer i klassrummet. En annan nackdel är att det kan vara svårt att generalisera 

resultatet eftersom det handlar om individer och deras tolkningar både vad gäller 

undersökningsgruppen och den person som genomför undersökningen (Carlström & Hagman, 

1995). 

Jag valde kvalitativa undersökningsmetoder för att få en djupare kunskap om hur den 

matematiska diskursen representeras i läroböckerna och för att undersöka om det finns 

mönster i användandet av dessa. En annan anledning var för att kunna se nyanser och för att 

kunna analysera innehållet i läroböckernas uppgifter. För att kunna jämföra resultaten har jag 

använt mig av tabeller och diagram (kvantitativa inslag) genom att räkna ihop antal uppgifter 

som representerar valda diskursiva aspekter (Carlström & Hagman, 1995). 

4.2 Urval 

Mina urvalskriterier var att matematikundervisningen som skulle bedrivas i de klasser jag 

besökte skulle motsvara matematik för elever oavsett inriktning och den matematikkursen 

som eleverna läser under sitt första år på gymnasiet. När jag valde skolor, läroböcker och 

lärare använde jag mig av en icke slumpmässig urvalsteknik (Bryman, 2007) som kallas för 

bekvämlighetsurval. Jag använde mig av kontakter för att besöka den grekiska skolan och den 

svenska skolan jag besökte var min VFU- och arbetsplats. För att resultaten ska vara möjliga 

att jämföra strävade jag efter att villkoren för den grekiska och svenska undersökningen blev 

så lika som möjligt. 

Jag besökte en gymnasieskola i Grekland och en gymnasieskola i Sverige. I Grekland 

besökte jag en privat gymnasieskola på en ö, i en liten stad med cirka 50 000 invånare. Där 

finns två kommunala studieförberedande skolor, två kommunala yrkesförberedande skolor 

och två privata studieförberedande skolor på gymnasienivå. Då jag hade kontakter på den ena 

privata skolan valde jag den till min undersökning. Detta gymnasium har cirka 250 elever och 

föräldrarna betalar för undervisningen.  

Det grekiska skolsystemet innebär att man kan välja mellan tre program som liknar det 

svenska samhällsprogrammet, naturvetenskapliga programmet och ett teknikprogram. Alla 

elever oavsett program och skola läser matematik i ettan, tvåan och trean på gymnasiet. Under 

första och andra året läser de även statistik och geometri. Elever som har valt det 

naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet läser ytterligare kurser i matematik 

inom programmet. Jag valde att följa alla fem matematiklärare på deras lektioner i tre klasser, 

två på teknikprogrammet och ett på samhällsprogrammet. Jag följde lärarna på sju lektioner 
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per dag, i fem dagar, på kursen som motsvarar Sveriges Matematik A. Den kursen kallas för 

Allmän matematik (Algebra genikis paideias – Αλγεβρα Γενικες Παιδειας) och läses alltså 

under första gymnasieåret. Vad gäller val av lärobok fanns inga valmöjligheter då man 

använder endast en och samma bok i hela landet. Boken Algebra Genikis Paideias (Άλγεβρα 

Γενικής Παιδείας) är publicerad av YPEPTH, det grekiska utbildningsdepartementet och det 

är den enda godkända boken att användas av skolorna.  

I Sverige besökte jag min VFU- och arbetsplats. Skolan är ett gymnasium i en mindre stad 

i västra Sverige med cirka 50 000 invånare. Jag följde två matematiklärare under en vecka och 

det blev nio lektioner. Det var två klasser på teknikprogrammet och kursen Matematik A. Den 

svenska matematikboken jag valde var Matematik A (Norberg, Viklund, & Rigmor, 2004) då 

det är den vi har arbetat med på min arbetsplats.  

Jag har valt att avgränsa min studie till Matematik A i Sverige och motsvarande kurs i 

Grekland, dvs. den allmänna matematikkursen som alla elever oavsett program läser i årskurs 

1 på gymnasiet. En annan avgränsning jag har gjort är att jag har begränsat mig till ett kapitel, 

kapitlet som handlar om funktioner. Anledningen till att jag valde just det kapitlet är för att 

det var enda kapitlet som fanns i de båda böckerna och jag anser att det är enklare att jämföra 

uppgifter inom samma moment.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

4.3.1 Observationer 

Den ena undersökningsmetoden jag valde är observationer. Observationer innebär iakttagelser 

med ett bestämt syfte (Carlström & Hagman, 1995) och används för att studera beteenden i ett 

vardagssammanhang (Patel & Davidsson, 2002). Jag använde mig av observationer i 

utforskande syfte för att samla så mycket information som möjligt om hur undervisningen 

bedrivs i klassrummen jag besökte i Grekland och Sverige. Jag hade inte något i förväg 

färdigställt observationsschema, utan förde dagboksanteckningar där jag registrerade mina 

iakttagelser av de fyra diskursiva aspekterna i undervisningen i de klasser och med de lärare 

jag följde.  Jag valde att vara en känd och icke deltagande observatör (Patel & Davidsson, 

2002). Detta innebär att både elever och personal blev informerade om syftet med min 

närvaro, men att jag försökte hålla mig i bakgrunden för att inte påverka individerna på något 

sätt. Elevernas närvaro påverkades till en början, men gick tillbaka till det vanliga när de 

vande sig vid mig.  

4.3.2 Närläsning 

Den andra metoden jag använde i min undersökning är närläsning. Närläsning är en variation 

av normalläsning och innebär att analysera innehållet av en text. Syftet med närläsning är att 

belysa och redogöra för innehållet så noggrant som möjligt (Johansson & Svedner, 2006). Jag 

valde den metoden för att kunna urskilja vilka diskursiva aspekter som representeras i 

uppgifterna i de kapitel jag undersökte i den svenska och den grekiska läroboken.  

4.4 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet måste fyra krav uppfyllas vid forskning. Dessa fyra krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet (Vetenskapsrådet) innebär att undersökaren måste informera de berörda i 

studien om syftet med undersökningen samt villkoren för den. Samtyckeskravet innebär att de 

personer som är med i studien själva får bestämma om de vill medverka. Enligt 

Vetenskapsrådet kan samtycke fås av företrädare för undersökningsdeltagare om 

undersökningen inte innebär ämnen som är privata eller etiskt känsliga. Vidare betyder 

konfidentialitetskravet att personerna som deltar i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet och uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 
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dem. Sist men inte minst finns nyttjandekravet som innebär att uppgifter som insamlats skall 

användas enbart för forskningssyfte.  

Inför min studie presenterade jag mig för eleverna och berättade om mitt arbete och vad 

jag vill undersöka (Informationskravet). Jag förklarade att det är frivilligt att delta och att 

informationen jag kommer att samla in kommer att användas enbart för forskning. Innan jag 

besökte skolorna hade jag också pratat med berörda lärare och rektor och fick deras samtycke 

för att genomföra min studie på skolorna (Samtyckeskravet). Jag har valt att inte namnge 

skolorna, lärarna, rektorerna, städerna eller ange i vilka klasser jag har genomfört min 

undersökning för att ge de personer som medverkat i min studie största möjliga 

konfidentialitet (Konfidentialitetskravet). Då rapporten är godkänd avser jag att förstöra allt 

insamlat material (Nyttjandekravet).  

4.5 Genomförande  

Jag pratade med den grekiska skolans rektor före besöket och bestämde att jag skulle vara där 

under en vecka. På plats träffade jag alla matematiklärare på skolan och bestämde sedan att 

jag skulle följa de fem matematiklärare som undervisar på första året på gymnasiet. 

Lektionerna var mellan 40 och 60 minuter långa, och jag hann med sju lektioner varje dag, 

totalt fem dagar och därmed 35 lektioner. Programmen jag besökte var teknikprogrammet och 

samhällsprogrammet på årskurs 1 och den matematikkursen som motsvarar Matematik A i 

Sverige. Totalt handlade det om tre klasser, två klasser på teknikprogrammet och en på 

samhällsprogrammet. Efter att ha presenterat mig själv för klasserna samt informerat dem om 

mitt arbete satte jag mig längst bak i ett hörn i klassrummet och observerade. Under mina 

observationer för studien koncentrerade jag mig på lärarens undervisning med extra fokus på 

de diskursiva aspekterna. Vid veckans slut gick jag igenom mina anteckningar och renskrev 

dem samt sammanställde dem 

Jag besökte också min VFU- och arbetsplats i Sverige. Skolan är ett gymnasium i en 

mindre stad i västra Sverige med cirka 50 000 invånare. Jag följde två matematiklärare under 

en vecka och det blev 17 lektioner. Det var två klasser på teknikprogrammet och kursen 

Matematik A. Jag förde dagboksanteckningar på samma sätt som jag gjorde i den grekiska 

skolan.  

Jag använde mig även av närläsning där jag analyserar innehållet av uppgifterna i två 

läroböcker i matematik, en grekisk och en svensk, nämligen de två matematikböckerna som 

användes i de klasserna jag besökte. I min analys av uppgifterna i läroböckerna närläste jag 

texter och uppgifter, och en deskriptiv och komparativ metod valdes för att belysa 

skillnaderna mellan den svenska och grekiska läroboken. Uppgift för uppgift skrevs de 

representerade diskursiva aspekterna ner, vilka sedan sammanställdes i en tabell för den 

svenska respektive grekiska läroboken (Bilaga 1 och 2). Resultaten sammanställdes sedan i 

ytterligare en tabell och ordnades i ett diagram för att skillnaden skulle bli tydligare.  

Slutligen sammanställde jag mina anteckningar från de båda skolorna och det jag kom 

fram till av närläsningen för att kunna se vilka skillnader det finns mellan det svenska och 

grekiska skolsystemet. 

4.6 Databearbetning 

En databearbetning är nödvändig för att man ska få en översiktlig bild av resultatet och för att 

kunna granska insamlat data (Carlström & Hagman, 1995).  

Vid närläsning av läroböckerna gick jag igenom uppgift för uppgift i mitt valda kapitel om 

funktioner i den grekiska och svenska boken. För varje uppgift skrev jag ner på ett papper 

vilka diskursiva aspekter som representeras tydligt. Jag skrev ner resultatet i en tabell (Bilaga 

1 och Bilaga 2) och sammanställde det sedan i en ny tabell där jag kategoriserade varje 

diskursiv aspekt som en kategori och räknade antal uppgifter i vilka varje kategori fanns 

representerat. Detta gjorde jag både med den svenska läroboken (Figur 5.1) och den grekiska 
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(Figur 5.2). För att belysa skillnaderna mellan läroböckerna sammanställde jag datan i ett 

stolpdiagram (Figur 5.3).  

Anteckningarna jag skrev under mina observationer sammanställdes och det väsentliga 

lyfts fram i resultatet. Mitt mål med observationerna var att se en helhet i hur lärarna använde 

sig av de fyra diskursiva aspekterna och vilken av dem som dominerar.  

4.7 Studiens tillförlitlighet 

Reliabilitet innebär ”noggrannhet vid mätning” (Johansson & Svedner, 2006, s. 105). 

Reliabiliteten är hög om samma resultat fås då en annan person skulle genomföra samma 

undersökning. I min studie har jag försökt inta en objektiv ställning vid bearbetandet av 

materialet för att så vitt möjligt öka reliabiliteten. Jag är väl medveten om att jag inte kan nå 

ett generaliserbart resultat genom den komparativa studien och att resultatet som framkommer 

gäller endast de läroböckerna som analyseras i detta arbete. Resultaten är dessutom en 

tolkningsfråga och inte matematiskt mätbara resultat. Trots detta är min förhoppning att man 

ska kunna se ett mönster i skillnaden mellan läroböckerna. 

Validitet innebär till vilken grad det som avser att undersökas verkligen har undersökts 

(Patel & Davidsson, 2002) och delas in i innehållsvaliditet och begreppsvaliditet. 

Innehållsvaliditet svarar på frågan om innehållet täcker det som avser att undersökas. 

Angående innehållsvaliditet anser jag att jag har undersökt det begränsade område jag 

planerade att undersöka. Begreppsvaliditeten betyder att begreppen som används i studien har 

definierats på ett förståeligt sätt. För att uppfylla det kravet har jag bett två kollegor som ej 

arbetar med matematik läsa mitt arbete och fått respons att de upplever att de förstår de 

begrepp som används i studien. 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisar jag och beskriver mina data, kategoriserade i läroböcker och 

observationer, och den svenska och grekiska skolan. Därutöver jämför jag de diskursiva 

aspekterna i den svenska och grekiska läroboken och undervisningen i klassrummet. Sist men 

inte minst redovisar jag skillnader i det grekiska och svenska skolsystemet så som det 

avspeglas i läroböcker och undervisning.  

5.1 Diskursiva aspekter i läroböckerna  

Nedan följer mitt resultat av närläsningen och analysen av läroböckernas kapitel som 

behandlar funktioner. Jag har tilldelat uppgifter den diskursiva aspekten av matematiskt språk 

då jag har sett att uppgiften innehåller matematiska ord, termer och begrepp i text. Berättelse 

har jag hittat i uppgifter där det finns text som beskriver och/eller förklarar objekt och 

samband mellan objekt. Visuella medel finns i uppgifter där jag kan se symboler, grafer, 

diagram, bilder, formler bokstavskombinationer och specialtecken. Rutiner har jag funnit i 

uppgifter där ett mönster repeteras. Jag har sammanställt resultatet i en tabell för varje lärobok 

för att senare kunna sammanställa dem tillsammans i ett diagram .  

5.1.1 Den svenska läroboken 

I Bilaga 1 presenteras vilken aspekt av matematisk diskurs som representeras i varje uppgift i 

den svenska läroboken och i tabellen nedan presenteras antalet och andelen uppgifter som 

fokuserar på respektive aspekt.  

 

 Antal uppgifter som 

representerar aspekten  

(av totalt antal 47) 

Andel uppgifter som 

representerar aspekten 

Matematiskt språk 44 94% 

Berättelse 13 28% 

Visuella medel 36 77% 

Rutiner 9 19% 

Figur 5.1. Sammanställning av uppgifterna i den svenska läroboken kategoriserade i 

diskursiva aspekterna. 

 

Som kan utläsas av tabellen representeras 44 av 47 uppgifter av det matematiska språket i den 

svenska läroboken.  Exempel på uppgift i den svenska boken som representerar den 

diskursiva aspekten av det matematiska språket:  

 

Mia ska göra sitt första fallskärmshopp. Hon lämnar flygplanet på 

3 000 meters höjd. Den första minuten, innan fallskärmen utvecklas 

på 1 000 meters höjd går det riktigt snabbt, men sedan är det lugnt. 

Hela hoppet tar cirka 5 minuter. Rita en graf som beskriver Mias fall. 

Avsätt tiden längs x-axeln och avståndet till marken längs y-axeln. 

(Norberg, Viklund, & Rigmor, 2004, s. 180) 
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Den minst representerade aspekten är rutiner och representerar 19% av uppgifterna i den 

svenska läroboken: 

 

Pricka in punkterna A = (2 , 4), B = (4, 2) och C = (2 , 2) i ett 

koordinatsystem. (Norberg, Viklund, & Rigmor, 2004, s. 182) 

 

Visuella medel kombineras ofta i uppgifterna med det matematiska språket (se bilaga 1).  

 

Vilka koordinater har triangelns hörn A, B och C? (bild med visuella 

medel i (Norberg, Viklund, & Rigmor, 2004, s. 182) ) 

 

89 % av uppgifterna kombinerar två eller tre aspekter av den matematiska diskursen och 

därmed är det 11% (endast fyra uppgifter) av uppgifterna som representerar enbart en 

diskursiv aspekt.  

Den svenska bokens kapitel om funktioner börjar med att presentera funktioner genom ett 

problem taget ur verkligheten där funktionen beskrivs som ett samband mellan två variabler, i 

detta fall priset för ett körkort och antal lektioner man behöver. Därefter presenteras tre olika 

sätt att beskriva detta samband, nämligen tabell, graf och formel. Eleven tränas i att se de 

olika representationsformerna av ett och samma objekt, funktionen. Nivån på det matematiska 

språket är relativt enkelt och alla matematiska begrepp förklaras utförligt. Här finns alltså en 

berättelse, en skriftlig text och definitioner som beskrivs med ett enkelt matematiskt språk. 

Flera visuella medel används så som graf, formel och tabell. De flesta uppgifterna är tagna ur 

verkligheten och kräver inte mer än grundläggande kunskaper för att sätta sig in i och förstå 

uppgifterna.  

I första delkapitlet kan man tydligt se att eleverna tränas på att överföra information mellan 

olika representationsformer, från graf till text och från text till graf. Här används visuella 

medel, matematiskt språk och berättelse. Alla uppgifter i detta delkapitel har 

verklighetsanknytning som exempelvis: bilars acceleration, boll som studsar (relation tid-

avstånd), pilkast mot darttavla och fallskärmshopp (relation tid-avstånd).  

Nästa delkapitel förklarar koordinatsystem. Det matematiska språket är enkelt, vardagligt 

och lättförståeligt. I detta delkapitel fokuseras rutiner och visuella medel, som att pricka in 

givna punkter i ett koordinatsystem och ange koordinaterna för punkter ritade på en graf: 

 

Pricka in punkterna A = (2 , 5), B = ( 0 , -3) och C = (-2 , 3) i ett 

koordinatsystem. (Norberg, Viklund, & Rigmor, 2004, s. 181) 

 

Kapitlet fortsätter med fokus på omvandlingen mellan representationsformer. Uppgifterna 

handlar om att från en given funktion göra en värdetabell och sedan rita grafen men det finns 

också uppgifter där text ska omvandlas till tabell, funktion och/eller graf. Fokus finns på 

visuella medel, men också på det matematiska språket. Här handlar det också om vardagliga 

”problem” som ska lösas: 

 

Det kostar 50 kr varje gång du ser en film på filmklubben. 

a. Kalla antalet filmer du ser för x och den totala kostnaden i kronor 

för y och gör en värdetabell från noll till tio biobesök 

b. Ange kostnaden som funktion av antalet filmer du ser 

c. Rita grafen. Är funktionen en proportionalitet? 

(Norberg, Viklund, & Rigmor, 2004, s. 185) 

I det sista delkapitlet beskrivs exponentiella funktioner. Uppgifterna fokuserar även här på 

att omvandla information mellan olika representationsformer. Texten i kombination med 
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funktionens graf gör att problemet blir mer lättförståeligt för eleven. Texten (berättelse, 

matematiskt språk) och textens information ska omvandlas till graf (visuella medel) och 

eleven måste därför behärska flera representationsformer för att lösa uppgiften. Här används 

uppgifter som visserligen är verklighetsanknutna, men svårare att relatera till, med tanke på 

att elever som läser Matematik A på gymnasiet är cirka 16 år. Uppgifterna behandlar utsläpp 

av kväveoxider och aktiefonder.  

I slutet av kapitlet följer repetitionsuppgifter sorterade på nivåer G, G+ och G++ som i sin 

tur följs av en utvärderingsdel där eleverna kan testa sina kunskaper för berört kapitel och 

uppskatta om de har nått målen för kapitlet. Uppgifterna är både muntliga och skriftliga. 

5.1.2 Den grekiska läroboken 

I Bilaga 2 presenteras vilken aspekt av matematisk diskurs som representeras i varje uppgift i 

den grekiska läroboken och i tabellen nedan presenteras antalet och andelen uppgifter som 

fokuserar på respektive aspekt.  

 

 Antal uppgifter som 

representerar aspekten  

(av totalt antal 66) 

Andel uppgifter som 

representerar aspekten 

Matematiskt språk 30 45% 

Berättelse 16 24% 

Visuella medel 50 76% 

Rutiner 15 23% 

Figur 5.2. Sammanställning av uppgifterna i den grekiska läroboken kategoriserade i 

diskursiva aspekterna. 

 

Kapitlet börjar med ett teoretiskt delkapitel där termen mängder definieras och förklaras. Här 

beskrivs även symboler och andra begrepp nära relaterade med mängder, exempelvis 

mängdklamrarna, element, mängdbyggaren, semikolon, delmängd, äkta delmängd, Venn-

diagrammet samt de olika mängdoperationerna.  

I nästa kapitel presenteras innebörden av en funktion och sambandet mellan funktioner och 

mängder. Tre exempel tas upp. Det första exemplet handlar om ränta på ett kapital 

(verklighetsanknutet), det andra exemplet kopplas till fysiken och sambandet mellan en 

cyklists distans och tid och det tredje exemplet handlar om sambandet mellan cirkelns area 

och dess radie. Här är begreppen som används kopplade till fysik och geometri vilket gör att 

språket känns mer avancerat:  

 

Distansen S km som en cyklist körde på 2 h med medelhastighet u 

km/h ges av formeln: S = 2u 

Formeln beskriver en process där varje värde för u motsvarar exakt 

ett värde för S. Till exempel, om u = 60, är S = 120, medan om u = 

70, så är S = 140 osv.  

(Översatt ur (Ανδρεαδακες, Καηζαργσρες, Παπαζηασριδες, Πολσδος, 

& Σβερκος, 1990, s. 63)) 
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Majoriteten av uppgifterna har ingen verklighetsanknytning, utan uppgifterna finns bara till 

för att lösas. Uppgifterna ser ut som följande:  

 

Finn målmängden för följande funktioner: F(x) =      

(Översatt ur (Ανδρεαδακες, Καηζαργσρες, Παπαζηασριδες, Πολσδος, 

& Σβερκος, 1990)) 

I det tredje delkapitlet introduceras det kartesiska systemet (koordinatsystemet) samt grafer. I 

teoridelen används berättelse genom definitioner, formler och bevis, visuella medel genom 

formler, grafer och bilder samt ett mycket avancerat matematiskt språk. Här finns också 

beviset på formeln om avståndet mellan två punkter med givna koordinater. Som exempel 

används en uppgift där man ska bevisa att en triangel som består av tre punkter med givna 

koordinater är likbent, alltså en uppgift utan verklighetsanpassning. I de få uppgifterna där det 

finns en historia bakom uppgiften som ska lösas handlar det om geometri, kemi eller fysik. 

Detta förutsätter kunskaper i dessa ämnen för eleverna, men också ett intresse för dessa 

ämnen.   

I nästa delkapitel (2.4) kan man läsa om den linjära funktionen och dess graf. Man kan 

också läsa om riktningskoefficienten och dess koppling till      där ω är vinkeln som bildas 

mellan linjen och x-axeln. Även definitioner och egenskaper av parallella linjer och kateter tas 

upp (berättelse, matematiskt språk och visuella medier). Exempel på fyra uppgifter finns. 

Första exemplet är en uppgift där man ska räkna ut okända λ i en funktion om man vet att 

linjen som funktionen representerar är a) parallell med en annan linje och b) bildar en 90-

gradersvinkel med en annan linje (matematiskt språk, visuella medel):  

 

Finn värdet för λ (R) då följande gäller: 

- Linjerna y = 3x och y = (λ + 1)x + 1 är parallella 

- Linjerna y = λx + 5 och y = (λ – 2)x – 2 skapar en rät vinkel 

(Ανδρεαδακες, Καηζαργσρες, Παπαζηασριδες, Πολσδος, & Σβερκος, 

1990, s. 76) 

Andra exemplet är en uppgift där man ska rita grafen på en given funktion (visuella medel, 

rutin). Tredje exemplet är en uppgift där man ska rita grafen på ett ekvationssystem (visuella 

medel). Även vid sista exemplet ska man rita grafen till en given funktion (visuella medel, 

rutin).  

Uppgifterna som ligger på grekiska motsvarigheten av VG-nivå är mer 

verklighetsanpassade. Dock är det en verklighet som ligger långt ifrån 15-åriga ungdomars 

intressen. En uppgift handlar om volymen i en bassäng och relationen mellan liter – tid. En 

annan uppgift handlar om en cistern som ska fyllas med bensin och sambandet mellan 

volymen och tiden och en tredje uppgift handlar om en ljusstråle och dess reflektion på en yta: 

 

En ljusstråle rör sig i linje med linjen y = 1 – x och reflekteras  på x-

axeln. Skriv formeln/funktionen på linjen på vilken den reflekterande 

ljusstrålen rör sig längs med. (Ανδρεαδακες, Καηζαργσρες, 

Παπαζηασριδες, Πολσδος, & Σβερκος, 1990, s. 78) 

 

I det sista delkapitlet 2.5 definieras andragradsfunktionen genom berättelse, matematiskt 

språk samt visuella medel. Flera av andragradsfunktionens karakteristika tas upp så som 

definitions- och målmängd, symmetri, extrempunkter, asymptoter mm (berättelse, 

matematiskt språk, visuella medel). Två exempel på uppgifter finns efter den teoretiska delen. 

Båda exemplen visar hur man undersöker en funktion utifrån symmetri, målmängd, 

extrempunkter samt hur man gör en värdetabell och ritar grafen (visuella medel, rutiner). 
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5.1.3 Skillnader mellan läroböckerna 

Nedan presenteras resultatet från båda läroböckerna i ett stolpdiagram.  

 

 

Figur 5.3. Andel uppgifter som representerar de olika diskursiva aspekterna. 

 

 

Av diagrammet kan utläsas att både den svenska och den grekiska läroboken lägger ungefär 

lika mycket fokus på berättelse, visuella medel och rutiner. Båda lägger mest fokus på det 

matematiska språket och visuella medel, och mindre på berättelse och rutiner. Dock finns en 

stor skillnad på aspekten av det matematiska språket. Nästan alla uppgifter i den svenska 

läroboken innehar aspekten av det matematiska språket.  

Alla uppgifter utom fyra i den svenska läroboken representerar flera aspekter och kräver 

omvandling mellan aspekterna och olika representationsformer. I den grekiska läroboken är 

33 % (se bilaga 2) av uppgifterna renodlat fokuserade på en aspekt, oftast den med visuella 

medel. Många uppgifter har ingen beskrivning eller instruktion utan det står ”Lös följande” 

och så följer ekvationer, funktioner mm.  

Ytterligare en skillnad som fanns mellan läroböckerna var layouten. Färre bilder och 

illustrationer användes i den grekiska läroboken jämfört med den svenska.  

5.2 Diskursiva aspekter i klassrummen och i undervisningen 

Under mina observationer förde jag anteckningar på lärarnas lektioner vad gäller 

undervisningsmetod och fokuserade särskilt på genomgången och nyttjandet av de fyra 

diskursiva aspekterna. Nedan presenterar jag det väsentliga av mina observationer på de två 

gymnasieskolorna.  
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5.2.1 Observationer på den grekiska skolan 

I den grekiska skolan följde jag fem olika matematiklärare på skolan under fem dagar. Totalt 

var jag med på sju lektioner om dagen, 35 lektioner under hela veckan. Lektionerna är ca 40-

60 minuter och väldigt traditionella med en genomgång av läraren i början av lektionen. 

Resten av tiden fick eleverna lösa uppgifter själva med läraren som handledare. Ibland var 

hela lektionen en genomgång. Lärarna förklarade att de har katederundervisning då de känner 

att de annars inte skulle hinna med kursen. Eleverna fick nästan alltid läxor att arbeta med 

hemma.  

Lärarna på den grekiska skolan använde ett mycket avancerat matematiskt språk vid 

genomgången som påminde om det som fanns i läroboken. Eleverna verkade dock hänga med 

och det syntes att de var vana vid detta. Genomgången var alltid i form av en föreläsning där 

läraren gick igenom det nya kapitlet/momentet och eleverna lyssnade. Oftast var 

genomgången anpassad efter boken, vilket gjorde att om eleverna behövde repetera kunde de 

läsa i boken det läraren gick igenom i klassrummet. Läraren tog dock upp flera exempel på 

tavlan än vad som finns i läroboken.  

Uppgifterna i det grekiska klassrummet och exemplen som togs upp på tavlan var med 

några enstaka undantag aldrig verklighetsanknutna, utan rent matematiska i stil med ”Bevisa 

följande” eller ”Lös nedanstående”. Emellanåt togs det upp exempel med anknytning till 

kemi, fysik eller geometri. Exemplen som lärarna tog upp på tavlan var fokuserade på rutiner. 

Ett exempel på hur en vanlig lektion i det grekiska klassrummet såg ut under mitt besök i 

skolan följer. 

Läraren skriver en uppgift på tavlan. Funktionen f(x) = x
2
 är given. Gör en värdetabell och 

med hjälp av den, rita grafen till funktionen. Läraren berättar att det första eleverna alltid 

måste undersöka är definitionsmängden. Hon fortsätter och skriver att definitionsmängden är 

R (de reella talen). Läraren börjar med att rita upp en värdetabell och under den skriver hon 

vilka punkter och koordinater tabeller ger. För hand ritar hon upp ett koordinatsystem, prickar 

in punkterna och sedan ritar hon upp grafen. Läraren berättar nu att eleverna måste lära sig att 

studera en funktion och dess graf. Då går läraren igenom funktionens symmetriska form, om 

den är växande/avtagande, grafens extrempunkter samt skärningspunkter. Eleverna har 

fortfarande inte deltagit i genomgången, utan lyssnar noga på läraren. Läraren frågar om 

eleverna har förstått och om det finns några frågor. Inga frågor ställs, och läraren skriver upp 

en ny uppgift på tavlan: Funktionen f(x) = - x
2
 är given. Gör en värdetabell, rita grafen och 

studera funktionen. Eleverna får nu försöka lösa uppgiften själva och de får cirka 10 minuter 

att göra det. Sedan frågar läraren om de är färdiga och går sedan igenom det exemplet på 

tavlan. Eleverna få nu möjlighet att vara med i lösningsprocessen genom att räcka upp handen 

och berätta hur de har gjort. När även detta exempel är löst, får eleverna uppgifter ur boken att 

lösa självständigt, och läraren går runt i klassrummet och fungerar som handledare.  

Den diskursiva aspekten som var dominerande på de grekiska lektionerna var visuella 

medel, då genomgången var information skriven på tavlan i form av formler och diagram.  

5.2.2 Observationer på den svenska skolan 

I den svenska skolan följde jag två lärare under fem dagar och var med på totalt 17 lektioner 

under den veckan. Lektionerna var längre, från 60 till 80 minuter långa. Genomgången i det 

svenska klassrummet var kort jämfört med det grekiska klassrummet ca 5-10 minuter. Resten 

av tiden fick eleverna räkna på egen hand, eller göra olika slags övningar i grupp. Eleverna 

fick sällan hemläxa.  

I det svenska klassrummet märkte jag att lärarna förenklade språket ordentligt, för att 

eleverna ska kunna hänga med. Lärarna hade inte alltid genomgång, utan ibland fick eleverna 

sitta i grupper och arbeta tillsammans för att lösa uppgifterna. Detta gjorde att eleverna fick 

tala matematik i en större utsträckning för att komma fram till en gemensam tolkning av 

uppgiften, eller för att hjälpa varandra komma fram till en lösning alla kunde enas om. 
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Uppgifterna i det svenska klassrummet var oftast verklighetsanpassade så att eleverna kunde 

relatera till dem. Ett exempel på en lektion i det svenska klassrummet följer.  

Läraren börjar lektionen genom att berätta för eleverna att de kommer att börja på ett nytt 

kapitel. Nämligen det om funktioner. Läraren frågar eleverna vad de tänker på när de hör 

ordet funktioner. Eleverna svarar utan handuppräckning och berättar vad de tänker på. Några 

av deras svar är x, y, graf, och ekvation. Läraren fortsätter med att skriva en uppgift på tavlan, 

liknande den uppgiften som finns i boken på sidan 177. Du ska ta körkort och du måste läsa 

teori och övningsköra på körskolan. Teorilektionerna kostar 1 000 kr och varje körlektion du 

tar kostar 200 kr. Hur mycket ska du betala om du måste ta 5 körlektioner? 10 körlektioner? 

15 körlektioner? Läraren uppmanar eleverna att lösa problemet på sitt sätt. Hon ger dem tid 

och snart ropar eleverna ut sina svar och vad de kommit fram till. Majoriteten av eleverna 

löser problemet utan att använda funktion, men genom att räkna ut exempelvis 200 ∙ 5 = 1 000 

och sedan addera 1 000 kr för teorilektionerna. Läraren skriver upp deras svar och lösningar 

på tavlan och undrar om eleverna ser något mönster i dessa lösningar. Eleverna svarar att de 

kan se ett mönster och läraren skriver det de kommit fram till på tavlan med ord:      + 2   ∙ 

antal lektioner = det du måste betala. Lektionen fortsätter med en diskussion mellan läraren 

och eleverna om att man kan kalla antal lektioner för x och det du måste betala för y och 

skriver om funktionen med x och y. Läraren förklarar att det är detta som kallas för en 

funktion, ett samband mellan priset och antal lektioner och att vi därför kan skriva det som 

f(x). Läraren sätter nu in värdena 5, 10 och 15 i funktionen, räknar ut det och får de respektive 

värdena för f(x) och konstaterar att det var samma svar som eleverna hade kommit fram till 

innan. Läraren visar sedan hur man gör en värdetabell och hur man ritar en graf. Efter det fick 

eleverna arbeta med uppgifterna i boken i grupper om 3-4 personer. Det blev många 

diskussioner mellan eleverna som försökte komma fram till ett gemensamt svar tillsammans. 

Då det uppstod situationer där elever inte höll med, försökte eleverna förklara för varandra 

hur de har tänkt, samt försvara sitta tänkande och sitt svar. Även då läraren gick runt i 

grupperna, var en mycket vanlig fråga ”Varför tror du att det blev så här?” och ”hur kom du 

fram till det?”.  

Den diskursiva aspekten som var dominerande på den svenska skolan var det matematiska 

språket då det, både vid genomgång och resten av lektionstiden, skedde en diskussion mellan 

lärare och elev respektive mellan elever. 

5.2.3 Skillnader mellan undervisningen på den svenska och grekiska skolan 

Vad gäller det matematiska språket var det på en enklare nivå i det svenska klassrummet och 

mycket avancerat i det grekiska klassrummet. De svenska lärarna förklarade de matematiska 

termerna mer, medan de grekiska lärarna tog för givet att eleverna hade grunderna för att 

kunna förstå det avancerade matematiska språket. 

De grekiska lärarna tog upp exempel på uppgifter som fokuserade på rutiner: ”Om en 

uppgift ser ut på det sättet, börjar ni så här och fortsätter så här”. Läraren i det svenska 

klassrummet fokuserade mindre på rutiner och mer på uppgifter där eleverna tränar upp sin 

kritiska förmåga, och tränar på att själva komma på lösningen till uppgiften samt komma med 

flera förslag till hur man lösa uppgifterna, exempelvis genom problemlösning. På det sättet 

blev det matematiska språket en naturlig del av undervisningen eftersom det blir en dialog 

med andra eller inom sig själv.  

I sin helhet var det tydligt att visuella medel var den aspekten av matematisk diskurs som 

användes mest av de grekiska lärarna i sina genomgångar, medan de svenska lärarna använde 

sig mest av det matematiska språket.  

Nämnvärt är också att eleverna inte får använda räknare på matematiklektionerna i den 

grekiska skolan. Eleverna ska klara alla uppgifter med huvudräkning och/eller med hjälp av 

vissa tabeller, exempelvis trigonometritabeller. 
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5.3 Skillnader mellan det grekiska och svenska skolsystemet i läroböcker och 

undervisning  

Under mitt besök på den grekiska skolan hade jag samtal med både rektor och lärare och 

antecknade information om det grekiska skolsystemet. Nedan beskriver jag kort det grekiska 

skolsystemet för att senare kunna påvisa skillnaderna mellan det grekiska och svenska 

skolsystemet i både läroböcker och undervisningen. Jag tar inte upp det svenska skolsystemet 

då jag förutsätter att läsaren i stora drag har kunskap om det svenska skolsystemet.  

5.3.1  En sammanfattning av det grekiska skolsystemet 

Barnen i Grekland börjar i skolan när de har fyllt sex år. Grundskolan är sexårig och följs av 

tre år på högstadiet och tre frivilliga år på gymnasiet. Det finns dels treåriga 

studieförberedande gymnasium och dels två- eller treåriga yrkesförberedande gymnasium. För 

att komma in på högskola/universitet måste man ha gått på ett studieförberedande 

gymnasium, och var man kommer in beror enbart på resultat av de nationella proven som 

eleverna skriver under sina två sista år på gymnasiet.  

Eleverna får i varje årskurs betyg av läraren tre gånger per läsår. Betyg sätts på en skala 

från 1 till 20 där godkänd nivå är 10 och uppåt. Motsvarande vårt svenska betyg VG är 15-17 

och MVG är 18-20. Dessa tre betyg räknas ihop till ett medelbetyg av läraren i slutet på 

terminen. Eleverna skriver sedan nationella prov i ämnena och det är betyget från provet som 

väger tyngst. Skillnaden på NP-betyget och lärarens betyg får inte vara mer än tre 

betygsenheter. Om det skulle vara det, justeras lärarens betyg uppåt eller nedåt mot NP-

betyget så att det är maximalt tre poängs skillnad. Nämnvärt är att proven alltid rättas centralt, 

vilket inte gäller i Sverige.  

Exempel: En elev har betygen 12, 13 och 14 på första, andra respektive tredje terminen i 

matematik. Medelvärdet blir då 13. Eleven skriver 18,4 på det nationella provet. Detta gör att 

lärarens betyg justeras uppåt till 15,4. Medelvärdet av dessa två tal blir det slutgiltiga betyget 

i matematik, i detta fall 16,9. 

5.3.2  Skillnader mellan grekiska och svenska skolsystemet 

En skillnad i läroböckerna och i undervisningen mellan de båda ländernas 

matematikundervisning är att Sverige har som målsättning att erbjuda en skola för alla även 

på gymnasienivå. En elev som har svårigheter får extrastöd av undervisande lärare eller annan 

resursperson. I Grekland förväntas eleven på gymnasienivå kunna följa med i undervisningen 

då han/hon annars blivit utslagen ut systemet redan på grundskolenivå. Eleven måste klara att 

följa undervisningen självständigt utan stöd. I Sverige satsar man på alla elever och skolan är 

inriktad på att även elever i svårigheter ska nå upp till ett godkänt betyg. Den grekiska skolan 

är mer elitistisk, där man förutsätter att eleverna har de kunskaper som krävs för att följa 

undervisningen.  

I Sverige finns det många läroböcker i matematik och läraren kan välja en bok som passar 

hans/hennes grupp beroende på nivå, förutsättningar och mål. Detta existerar inte i Grekland. 

Oberoende av om det handlar om yrkes- eller studieförberedande program, natur-, teknik- 

eller samhällsinriktat program, elever som satsar på högsta betyg eller elever som satsar på 

godkänt betyg, så har man samma lärobok Algebra Genikis Paideias (Άλγεβρα Γενικής 

Παιδείας).  

Den grekiska skolan har varken kursplaner eller läroplaner (YPEPTH). Boken innehar 

därför en central roll i undervisningen då dess innehåll blir kursplanen för kursen. Detta gör 

att lärarna i den grekiska skolan är mer styrda i sin undervisning till skillnad från lärarna i 

Sverige som är fria att själva välja material samt anpassa materialet. 

De nationella proven ingår visserligen i bedömningen i den svenska skolan, men är bara en 

del av den. Lärarna har också en stor tolkningsmöjlighet vad gäller uppnående av målen. De 
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nationella proven i Grekland är det som väger tyngst vid bedömningen och resultatet på det 

nationella provet kan till och med förändra lärarens betyg.  

Ytterligare en skillnad är den grekiska och svenska didaktiken. Den grekiska didaktiken 

utgår från ett s.k. aktionsperspektiv där fokus är på läraren och kursens innehåll, medan den 

svenska utgår från ett interaktionsperspektiv, dvs. där lärarens deltagande styrs av elevernas 

behov och tankar (Riesbeck, 2008), eleven är i centrum.  
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6. Analys 

Nedan analyserar jag mitt resultat genom att återkoppla till litteraturen. 

6.1 Diskursiva aspekter i läroböckerna  

Den stora skillnaden mellan läroböckerna var aspekten av det matematiska språket. Endast  

45 % av uppgifterna i den grekiska läroboken representerade det matematiska språket, vilket 

motsvarar knappt hälften av uppgifterna, medan i den svenska boken handlade det om nästan 

alla uppgifter 94 %. Vygotskij i Matematik som språk  (Johnsen Höines, 2000) tar upp 

betydelsen av det matematiska språket och menar att det inte är endast ett resultat, utan en del 

av processen att förstå begrepp. Även Johnsen Höines (2000) påpekar att språket är mycket 

viktigt för tillägnandet av ny kunskap.  

I den grekiska boken dominerade visuella medel med 76 % av upgifterna. Enligt Sfard (2007) 

är visuella medel ett stöd för eleven då eleven kan identifiera objektet visuellt och 

sammankoppla det med sitt tänkande.  

Ytterligare ett tydligt drag i den svenska läroboken var att uppgifterna kombinerade fler än 

en aspekt i samma uppgift, oftast två eller tre. Detta gällde 89 % av uppgifterna. Det innebär 

att eleverna tränas på de olika representationsformerna och överföringen mellan dessa. I den 

grekiska läroboken var motsvarande siffra 66 %, vilket är en aning lägre. Det innebär att 

nästan var tredje uppgift representerade endast en diskursiv aspekt. Kombination av olika 

aspekter av den matematiska diskursen gör att elevens förutsättningar att förstå uppgiften blir 

fler och bättre. Enligt Riesbeck (2008) krävs det att man behärskar flera olika typer av 

representationsformer och att man kan överföra matematisk information mellan olika 

representationsformer för att lösa ett problem. Dessa omvandlingar kan vara både direkta 

(från en representationsform till en annan) och indirekta (från en representationsform via en 

annan till en tredje) därför är det viktigt att eleverna har kunskap om och kan använda alla 

dessa typer av omvandlingar. Engström (2000) ser lärandet som en process av tillägnande av 

representationssystem för att kunna användas i en kommunikationsprocess (Sfard, 2007).  

En annan skillnad mellan den svenska och den grekiska läroboken var att i den svenska 

läroboken finns det problemlösningsuppgifter i mycket större utsträckning än i den grekiska 

boken. Uppgifterna i den svenska boken var dessutom mer vardagsanknutna som eleverna kan 

relatera till medan den grekiska läroboken innehöll mer renodlade vetenskapliga uppgifter 

inom matematik, fysik och kemi. Genom att integrera andra ämnen i matematiken och genom 

att använda uppgifter som grundas på verkliga händelser ökar elevernas lust och motivation 

för matematiken (Johnsen Höines, 2000). Enligt Gran (1998) kan det utgöra ett hinder om en 

uppgift/ett problem inte är verklighetsanpassat eftersom eleven då inte kan relatera till 

problemet.  

I den svenska läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 finns att läsa under Mål att 

uppnå att det är skolans uppdrag att varje elev  

 

”kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse 

för yrkes- och v  d gsliv” (Lpf94, sid. 12) 

 I kursplanen för Matematik A gällande funktioner står det att eleven efter avslutad kurs  

”sk ll kunn  ställ  upp, tolk ,  nvänd  och åskådliggö   linjä   

funktioner och enkla exponentialfunktioner som modeller för verkliga 

fö lopp inom p iv tekonomi och i s mhälle”  

och att eleven skall  

”kunn  fo mule  ,  n lyse   och lös  m tem tisk  p oblem  v 

betydelse fö  v  d gsliv och v ld studiein iktning”  
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Här betonas återigen vikten av vardagsanknytning i matematiken för den svenska skolan. De 

flesta uppgifterna är tagna ur verkligheten och kräver inte mer än grundläggande kunskaper 

för att sätta sig in i och förstå uppgifterna. I den grekiska boken var det som nämnts ovan 

anknytningar till fysik och kemi, och andra naturvetenskapliga ämnet. För att förstå uppgiften 

krävs då inte bara kunskaper i språket och matematiken, utan det krävs även kunskaper på 

avancerad nivå i andra ämnen.  

Ytterligare en skillnad fanns i layouten, vilket nämndes i resultatet. Den svenska boken 

hade fler bilder till uppgifterna, där bild samverkar med text. Bilder gör att eleverna får 

ytterligare förutsättningar att förstå en uppgift och kan fungera som en länk mellan 

symbolerna och det matematiska språket samt andra representationsformer (Johnsen Höines, 

2000). Bilden förtydligar textens innehåll och hjälper eleven att se uppgiften (Myndigheten 

för skolutveckling, 2008). Om man bläddrar i den grekiska boken ser man sällan bilder, utan 

förklaringarna sker genom bevis, teorem och berättelse.  

6.2 Diskursiva aspekter i klassrummen och i undervisningen  

Vad gäller klassrumsundervisningen fanns det stor skillnad mellan det svenska och grekiska 

klassrummet. De grekiska lärarna fokuserade mer på visuella medel och visade uppgifter i 

form av rutiner. Eleverna lärde sig att känna igen uppgifterna på formen och strukturen för att 

kunna lösa dem och senare applicera kunskapen för att lösa nya tal av samma slag. De 

svenska lärarna fungerade mer som ledare genom att visa vägen och få eleverna att själva 

reflektera över sitt arbetssätt. Eleverna tränades mer på att kritiskt granska matematisk 

information och uppskatta lösningar. För de svenska lärarna var det viktigt att eleverna 

förstod varför de löste en uppgift på det sättet de gjorde.  

De svenska lärarna undervisade på ett mer varierat sätt. Eleverna fick använda räknare och 

datorer, eller sitta i grupper och lösa uppgifter. Uppgifter löstes både skriftligt och muntligt. 

Genom att sitta i grupper tränas eleverna på kommognitionen, eftersom de samtalar med 

varandra men också med sig själva för att kunna förklara för de andra i gruppen. Gran (1998) 

påpekar vikten av kommunikation för lärandet. Eleven kan fördjupa sin matematiska 

förståelse genom kommunikation med andra elever och läraren. Ofta var genomgången 

snarare en diskussion mellan lärare och elever och det matematiska språket dominerade i det 

svenska klassrummet. Sfard (2007) påstår att det matematiska lärandet sker när eleven deltar i 

en matematisk diskurs och Riesbeck (2008) menar vidare att en sådan diskurs är ett samtal då 

man utvecklar och tillägnar sig representationssystem. Grupparbete existerade inte i det 

grekiska klassrummet utan eleverna fick räkna själva. Enligt NCM i boken Matematik – ett 

kommunikationsämne kan inte målen nås om eleverna enbart räknar enskilt i sina böcker 

(NCM, Matematik - ett kommunikationsämne, 2004). Vid socialt samspel i klassrummet har 

eleverna fler förutsättningar att tillägna sig matematisk kunskap på olika sätt och med olika 

metoder.  

Som redan har nämnts får eleverna i Grekland inte använda sig av andra hjälpmedel som 

räknare och dator. Eleverna ska klara alla uppgifter med huvudräkning eller med hjälp av 

vissa tabeller, exempelvis trigonometritabeller.  

6.3  Skillnader mellan det grekiska och svenska skolsystemet i läroböcker och 

undervisning  

De största skillnaderna mellan det svenska och grekiska skolsystemet som avspeglas i 

läroböckerna och undervisningen är att den svenska skolan är en skola för alla med eleven i 

centrum, där lärarnas agerande styrs av elevgruppen medan i den grekiska skolan är 

undervisningen mer centralt styrd. Lärarna upplever att de inte har något val än att genomföra 

traditionella genomgångar för att hinna med kursens innehåll innan de nationella proven ska 

skrivas. I den grekiska skolan finns varken resurser eller tid för att ge stöd till elever i 

svårigheter och eftersom lärarna är tvungna att fokusera på det nationella provet och använda 
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ett och samma material oavsett elevgrupp, blir det svårt att individualisera undervisningen. Då 

betyget på det nationella provet är avgörande för elevens framtid i studierna, är lärarnas mål 

att eleverna ska få så bra resultat som möjligt på det nationella provet. De grekiska lärarna 

styrs mer av läromedlet och de nationella proven. 

Den svenska undervisningen fokuserar mer på det matematiska språket och 

problemlösning jämfört med den grekiska matematikundervisningen. 

Problemlösningsuppgifter är vanligare i den svenska läroboken än i den grekiska. Det 

matematiska språket blir ännu viktigare då det är fokus på problemlösning (Gran, 1998) vilket 

kan vara en anledning till att det matematiska språket dominerar i den svenska skolans 

läroböcker och undervisning. Problemlösningsuppgifterna som togs upp i undervisningen i det 

grekiska klassrummet eller som fanns i den grekiska boken hade inte någon 

verklighetsanpassning, utan integrerade kemi, fysik eller geometri.  
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7. Diskussion och slutsatser 

7.1 Slutsatser  
I mitt arbete kom jag fram till att det finns väsentliga skillnader inom alla de områden jag har 

undersökt mellan den grekiska och svenska skolan. Skillnader finns i skolsystemet, lärarnas 

undervisning, bedömningen och läroböckerna. Då jag inte har jämfört elevernas resultat i 

matematikkunskaper är det svårt att påvisa om hur skillnaderna påverkar i respektive 

skolsystem. Då det rör sig om två helt skilda skolsystem är det svårt att avgöra vilket system 

som är bättre än det andra vad gäller elevernas matematikkunskaper.  

Min undersökning visade att det matematiska språket innehar en central roll i den svenska 

skolan medan de visuella medlen dominerade i den grekiska skolan. I den svenska skolan 

använder man sig mer av problemlösning och vardagsanknutna uppgifter medan den grekiska 

skolan belyser den vetenskapliga matematiken.  

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av min undersökning visade att alla diskursiva aspekter fanns med i både den 

grekiska och den svenska läroboken. Den aspekten som dominerade i den svenska boken var 

det matematiska språket, som representerades i hela 94 % av uppgifterna, medan aspekten 

som dominerade i den grekiska boken var visuella medel med 76 %. Det hade varit intressant 

att undersöka elevgrupper för att se skillnader i matematikkunskap. Elever är individer och 

det kan vara så att olika individer gynnas av olika diskursiva aspekter.  

En annan viktig skillnad var att fler av den svenska lärobokens uppgifter kombinerade fler 

aspekter i en och samma uppgift jämfört med den grekiska. Eleverna tränas på omvandling av 

matematisk information mellan olika representationsformer och forskningen visar att man då 

fördjupar sina kunskaper samt befäster de matematiska begreppen.  

Då inga resultat finns på elevernas provresultat eller deras kunskap i matematikämnet är 

det omöjligt att säga att det ena landets undervisning skulle vara bättre än det andra. Möjlighet 

finns dessutom att de olika ländernas undervisning gynnar olika elevers inlärningsstilar. 

Däremot kan slutsatsen dras att den svenska undervisningen är bättre anpassad till 

forskningen som jag presenterade under kapitel 3.  

En annan skillnad är att den svenska matematikundervisningen under första året på 

gymnasiet verkar förbereda eleverna för vardagsmatematiken, medan den grekiska verkligen 

fördjupar sig i matematiken som en vetenskap. En följdfråga som man kan reflektera över då 

är vilken kunskap man vill nå?  

Intressant är också betydelsen av de nationella proven i den grekiska skolan. Lärarna i den 

grekiska skolan känner sig stressade då deras undervisning måste förbereda dem inför de 

nationella proven. Då testas elevernas kunskaper, men indirekt testas även lärarna. De 

nationella proven påverkar och väger tyngre än lärarnas betyg om det är tre poäng högre eller 

lägre än lärarnas betyg. Lärarna känner stor press och det är inte populärt att deras betyg 

skiljer sig mycket från det eleverna skriver på nationella provet. Under de år som jag har 

jobbat i den svenska skolan med matematik, upplever jag inte att de svenska lärarna ser de 

nationella proven som ett hot. De nationella proven är endast en del av bedömningen, och det 

slutgiltiga betyget kan ofta vara lägre eller högre än betyget i det nationella provet. På det 

sättet kan man säga att läraren i Sverige har större förtroende från systemet. Man litar på att 

läraren bedömer rätt och ger ett rättvist betyg, oavsett hur det går för eleven på det nationella 

provet. 

Ytterligare en skillnad gäller det som nämnts ovan om användandet av räknare och andra 

hjälpmedel. Eleverna i den grekiska skolan får inte använda räknare i matematiken. Detta kan 

vara en förklaring till att eleverna har större behov av att förstå visuella medel och symboler 

och att lärarna därför fokuserar på dessa diskursiva aspekter. Om man inte får räkna roten ur 
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ett tal med räknaren, gäller det att förstå att det är ett tal som multiplicerat med sig själv ger 

oss talet under rottecknet. 

7.3 Metoddiskussion 

I min undersökning med närläsning av läroböckerna var min avsikt att undersöka om det finns 

något mönster bland de fyra aspekterna av kommognitiv diskursiv matematik enligt Sfard, 

och om någon av aspekterna är mer frekvent i Sverige respektive Grekland. Det fungerade bra 

att min undersökning innefattade samma kapitel i den svenska boken som i den grekiska. På 

det sättet blev skillnaderna tydligare. Jag hade kunnat använda flera kapitel, men använde just 

kapitlet om funktioner då det var enda momentet som fanns i båda böckerna. Att jämföra flera 

kapitel hade varit intressant, men också svårare att genomföra eftersom kapitlen inte 

behandlar samma kategori av uppgifter. 

Jag hade kunnat använda en annan svensk lärobok vilket eventuellt hade gett ett annat 

resultat. Dock tror jag resultatet hade blivit detsamma eftersom jag upplever att det finns ett 

mycket tydligt mönster vad gäller diskursiva aspekterna som representeras i uppgifterna och 

läroböckerna. Även om jag själv har undervisat med Norbergs lärobok i flera år, har jag 

kommit i kontakt med andra svenska matematikböcker och trots att jag inte har undersökt 

dem närmare kan jag se att de följer samma mönster.  

Ett problem med närläsning är att det kan bli subjektivt då man uppfattar information olika. 

Min textanalys utgår från min tolkning av stoffet och det är mitt egna perspektiv som 

presenteras. 

Vad gäller mina observationer tror jag att det hade varit en tillgång för studien om jag hade 

hunnit prata med eleverna på den grekiska och den svenska skolan. Jag hade kunnat testa dem 

med uppgifter med fokus på de olika diskursiva aspekterna. Tiden på den grekiska skolan 

hade gärna varit längre för att hinna prata mer med elever och lärare.  

Användningen av kvalitativa metoder har gjort att jag har fått en djupare förståelse för 

diskursiva aspekterna genom att gå på djupet med uppgifterna i läroböckerna. Vad gäller 

observationernas validitet kan det nämnas att grupperna jag observerade förändrade sitt 

beteende i början på första lektionen. Eftersom jag träffade samma grupper hela veckan, blev 

de senare under veckan mer och mer avspända i min närvaro.  

7.4 Fortsatt forskning 

Ett förslag inför fortsatt forskning är att undersöka kopplingen mellan de olika uppgifterna 

och elevernas resultat samt hur de olika diskursiva aspekterna förenklar deras lärande. Hur 

påverkas elevernas inlärning och resultat av de olika diskursiva aspekterna? Hur påverkas 

elevernas förståelse för matematiken av att uppgifter innehåller flera diskursiva aspekter? Kan 

man visa att en kombination av flera aspekter leder till ökad förståelse?  

Ett annat förslag är att undersöka skillnader mellan användandet av diskursiva aspekterna i 

olika svenska läroböcker. Finns det läroböcker som fokuserar mer på någon annan av 

diskursiva aspekterna? Finns det skillnader mellan matematikböcker som används på ett 

studieförberedande program och ett yrkesförberedande program?  

En annan utgångspunkt är att undersöka effekter av olika undervisningsmetoder. I det 

svenska klassrummet samarbetade eleverna om att lösa matematiska uppgifter, medan de 

grekiska eleverna fick arbeta mer självständigt. Vilken betydelse får det matematiska samtalet 

för att utveckla matematiska kunskaper? Vilka matematiska färdigheter förfinas i den ena och 

den andra metoden?  

7.5 Implikationer för undervisningen 

Med detta arbete har jag fått insikt i de fyra aspekter av den matematiska diskursen och det 

har öppnat mina ögon för hur viktigt det är att kombinera olika representationsformer för att 

eleverna ska kunna få en djupare förståelse i matematik.  
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Jag har kommit fram till att den svenska matematikundervisningen skiljer sig mycket från 

den grekiska. Jag tycker att den svenska skolan strävar mot en skola för alla genom att 

matematik A-kursen, som är den enda matematikkursen som alla oavsett program måste läsa, 

ger en mycket enkel bild av matematiken. I den svenska matematikundervisningen på den 

nivån är det viktigt att uppgifter är vardagsanknutna och att eleverna känner en mening samt 

förstår varför de läser matematiken i A-kursen. Lärare som har erfarenhet av att undervisa på 

gymnasiet vet att frågan ”varför ska jag kunna det här” kommer upp alldeles för ofta. I den 

grekiska skolan är det inte alls lika viktigt att matematiken knyter an till vardagen. Där kan 

matematiken få vara en vetenskap, och inga elever tänker på att fråga varför de ska lära sig 

den vetenskapen. I detta speglas också svenska skolans idé om att fostra individer som 

ifrågasätter, kritiserar och kan bli självständiga.  

Jag tycker att både den grekiska och svenska skolan och deras matematikundervisning har 

för- och nackdelar. En fördel med den grekiska skolan är att det höjer matematikens status. 

Matematiken är där en vetenskap och de elever som förstår den matematiken har en plats i 

den grekiska skolan – de andra som inte klarar det får hoppa av och koncentrera sig på ett 

arbete. Detta är samtidigt en nackdel eftersom den grekiska skolan inte tar hand om de svaga 

eleverna. Den svenska skolan tar hand om elever i svårigheter i matematik och strävar mot att 

alla ska få ett godkänt betyg i åtminstone matematik A. Detta är en fördel som också kan bli 

en nackdel till de begåvade elever som strävar efter ett högt betyg i matematik och kanske inte 

får tillräckligt med utmaningar av läraren för att det inte finns resurser (eftersom de går åt till 

eleverna i svårigheter).  

Det ovanstående speglas även i de diskursiva aspekterna som har undersökts i detta arbete. 

I den svenska skolan är den tydligt dominerande aspekten det matematiska språket. Eleven får 

vara med och resonera, argumentera, kritisera, reflektera – med det matematiska språket. I den 

grekiska skolan handlar matematiken om symboler, formler, tecken och grafer – visuella 

medel. Eleverna blir naturligtvis bra på det de övar på. De grekiska eleverna blir bättre på 

algoritmräkning och det rent matematiska, medan de svenska eleverna blir bättre på att 

förklara, beskriva och applicera matematik i sin vardag. Den stora fråga blir då vad det är vi 

vill av skolan?  Min tanke är att vi lärare borde ta det bästa av de båda världarna. 

Matematiken i Sverige behöver få höjd status i skolan genom att belysa även den 

vetenskapliga sidan av matematiken. Det är ju den som är den spännande sidan av 

matematiken, med så mycket historia bakom. Kanske behöver vi inte förenkla matematiken så 

mycket som vi gör idag i den svenska skolan. Den grekiska skolan behöver också ta tillvara 

det svenska sättet att se på matematiken som den finns i vår vardag. I slutändan är det där vi 

kommer att behöva använda oss av matematiken som mest.  

Jag tror också att både den grekiska skolan och den svenska skolan behöver tillvarata den 

kommognitiva aspekten av undervisningen. Matematik handlar om kommunikation, både med 

andra men också med sig själv – genom kommognition. Att kommunicera matematik är ett 

sätt att fördjupa och befästa sina kunskaper. Som lärare bör man vara medveten om att det 

finns en kommognitiv dimension i matematiken och genom att försöka få in och kombinera 

de fyra aspekterna av den matematiska diskursen i sin undervisning kan man få sina elever att 

träna på den kommognitiva matematiken.  

Det finns stora skillnader i matematikundervisning mellan olika kulturer och det bör finnas 

i åtanke då lärare möter elever med annan skolbakgrund än den svenska. För att nå alla elever 

oavsett kultur bör man använda sig av flera av de diskursiva aspekterna inom Sfards 

kommognitiva ramverk i sin matematikundervisning. Om läraren exempelvis presenterar en 

uppgift på tavlan vore det optimala att använda sig av en kombination av de olika diskursiva 

aspekterna. Många uppgifter i den undersökta svenska boken i detta arbete hade som 

huvudsaklig diskursiv aspekt det matematiska språket, och detta kan innebära svårigheter för 

elever med erfarenheter av en annan skolkultur, men också för elever med språkliga 

svårigheter. Vad gäller funktioner skulle läraren kunna använda det matematiska språket 
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samtidigt som hon ritar en graf eller ger samma matematiska information på annat sätt, genom 

exempelvis visuella medel. Flera elever kanske känner sig hemma i rutiner och behöver 

använda sig av dessa innan de kan ta sin förståelse på en djupare nivå. Då det bästa resultatet 

fås genom att möta eleven där hon är, är det viktigt för läraryrket att tänka på elevernas 

erfarenheter och hur de förstår och tolkar ny kunskap utifrån dessa. Att använda sig av de 

diskursiva aspekterna och kombinera dem i en och samma uppgift gör att eleven har större 

möjlighet att förstå informationen.  

Genom detta arbete har jag fått insikt i den kommognitiva och diskursiva delen av lärandet 

i matematik och jag känner att jag är bättre rustad inför mitt framtida arbete som lärare. 
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Bilaga 1 

Uppgifterna finns i den svenska läroboken som använts i min studie (Norberg, Viklund, & 

Rigmor, 2004) på sidorna 176-197. 

Delkapitel Uppgift nr Aspekter 

G 901 Matematiskt språk, 

visuella medel 

G 902 Matematiskt språk, 

visuella medel 

G 903 Matematiskt språk, 

visuella medel 

G 904 Matematiskt språk, 

visuella medel 

G 905 Matematiskt språk, 

berättelse 

G 906 Matematiskt språk, 

rutiner 

G 907 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

rutiner 

G 908 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

rutiner 

G 909 Matematiskt språk, 

visuella medel 

G 910 Matematiskt språk, 

visuella medel 

G 911 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

rutiner 

G 912 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

rutiner 

G 913 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

rutiner 

G 914 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

rutiner 

G 915 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

berättelse 

G 916 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

berättelse 

G 917 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

berättelse 

G 918 Matematiskt språk, 



 

visuella medel, 

berättelse 

G 919 Matematiskt språk, 

visuella medel 

G 920 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

berättelse 

G 921 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

berättelse 

G 922 Matematiskt språk, 

rutiner 

G 923 Matematiskt språk, 

rutiner 

G 924 Matematiskt språk, 

visuella medel 

G 925 Visuella medel 

G 926 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

berättelse 

G 927 rutiner 

G 928 Matematiskt språk, 

visuella medel 

G 929 Matematiskt språk, 

visuella medel 

G 930 Matematiskt språk, 

visuella medel 

G 931 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

rutiner 

G 932 Matematiskt språk, 

visuella medel 

G 933 Matematiskt språk 

G 934 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

berättelse 

G 935 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

berättelse 

G 936 Matematiskt språk 

VG 938 Matematiskt språk 

VG 939 Matematiskt språk 

VG 940 Matematiskt språk, 

visuella medel 

VG 941 Matematiskt språk, 

visuella medel 

VG 942 Matematiskt språk, 

visuella medel 

VG 943 Matematiskt språk, 



 

visuella medel 

MVG 944 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

berättelse 

MVG 945 Matematiskt språk, 

berättelse 

MVG 946 Matematiskt språk, 

berättelse 

MVG 947 Matematiskt språk, 

visuella medel 

 

  



 

Bilaga 2 

Nedan presenteras uppgifterna som finns i den grekiska matematikboken (Ανδρεαδακες, 

Καηζαργσρες, Παπαζηασριδες, Πολσδος, & Σβερκος, 1990) på sidan 57-79. 

Delkapitel Nivå Uppgift nr Aspekter 

2.1 G 1 Visuella medel 

 G 2 Visuella medel 

 G 3 Visuella medel 

 G 4 Visuella medel 

 G 5 Visuella medel 

 G 6 Visuella medel 

 G 7 Visuella medel, 

rutiner 

 G 8 Visuella medel, 

rutiner 

2.2 G 1 Visuella medel, 

rutiner 

 G 2 Visuella medel 

 G 3 Matematiskt språk, 

berättelse 

 G 4 Matematiskt språk, 

visuella medel 

 G 5 Matematiskt språk, 

visuella medel 

 G 6 Visuella medel 

 G 7 Visuella medel, 

rutiner 

 G 8 Visuella medel, 

rutiner 

 G 9 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

berättelse 

2.3 G 1 Rutiner 

 G 2 Matematiskt språk, 

visuella medel 

 G 3 Visuella medel, 

rutiner 

 G 4 Matematiskt språk, 

berättelse 

 G 5 Matematiskt språk, 

berättelse 

 G 6 Matematiskt språk, 

visuella medel 

 G 7 Visuella medel, 

rutiner 

 G 8 Visuella medel 

 G 9 Matematiskt språk, 

visuella medel 

 G 10 Visuella medel 



 

 G 11 Visuella medel 

2.4 G 1 Matematiskt språk, 

visuella medel 

 G 2 Matematiskt språk, 

visuella medel 

 G 3 Visuella medel 

 G 4 Visuella medel 

 G 5 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

berättelse 

 G 6 Visuella medel 

 VG 1 Visuella medel 

 VG 2 Visuella medel 

 VG 3 Matematiskt språk, 

berättelse 

 VG 4 Matematiskt språk, 

berättelse 

 VG 5 Matematiskt språk 

(avancerat), 

berättelse  

 G 1 Visuella medel, 

rutiner 

 G 2 Visuella medel, 

rutiner 

 G 3 Matematiskt språk, 

visuella medel 

 G 4  

 G 5 Visuella medel, 

rutiner 

 G 6  

 G 7 Visuella medel, 

rutiner 

 G 8 Matematiskt språk, 

berättelse 

 G 9 Matematiskt språk, 

visuella medel 

 G 10 Matematiskt språk, 

visuella medel 

 G 11 Matematiskt språk, 

visuella medel 

 G 12 Matematiskt språk, 

visuella medel 

 G 13 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

berättelse 

 VG 1 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

rutiner 

 VG 2 Matematiskt språk, 



 

visuella medel, 

rutiner 

 VG 3 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

rutiner 

 VG 4 Visuella medel, 

rutiner 

 VG 5 Visuella medel 

 VG 6 Matematiskt språk, 

berättelse 

 VG 7 Visuella medel 

 MVG 1 Visuella medel 

 MVG 2 Matematiskt språk, 

berättelse 

 MVG 3 Matematiskt språk, 

berättelse 

 MVG 4 Matematiskt språk, 

visuella medel 

 MVG 5 Matematiskt språk, 

berättelse 

 MVG 6 Matematiskt språk, 

visuella medel, 

berättelse 

 MVG 7 Matematiskt språk, 

visuella medel 
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