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Sammanfattning 

Vår uppsats tar upp tre olika perspektiv på lärande, behaviorism, kognitivism och 

sociokulturellt perspektiv. Vårt intresse ligger i att se vilken syn de utvalda läromedlen i 

matematik har på kunskap, pedagogik och elev. Som metod använder vi oss av en textanalys 

med kvalitativ ansats. Genom vår analys får vi kunskap om hur de olika perspektiven på 

lärande kommer till uttryck i utvalda läromedel i matematik. Med hjälp av analysen kan vi 

också se att de tre läromedlen som vi valt ut skiljer sig åt i synen på kunskap, pedagogik och 

eleven. Vi diskuterar även kring läromedlens interaktionsmöjligheter då en grundläggande del 

i vår uppsats är kommunikation och samspel. Vår slutsats är att de utvalda läromedlen har 

olika förutsättningar för dessa interaktionsmöjligheter, bland annat beroende på vilket 

perspektiv på lärande som främst genomsyrar läromedlet.  

 

Nyckelord 

Matematik, läromedel, interaktion, kunskapssyn, pedagogik, elevsyn, textanalys, 

kommunikation 
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1 Förord 

Vi läser båda på lärarprogrammet med inriktning matematik tidigare år och är intresserade av 

undervisningen i matematik samt dess läromedel. Som nyblivna matematiklärare kan det vara 

svårt att ha kunskap om de olika läromedlen inom ämnet. Därför tror vi att en analys av 

läromedel är till hjälp för oss. Genom att förvärva denna kunskap får vi ett kritiskt 

förhållningssätt i vårt framtida val av läromedel samtidigt som vi utvecklar ett didaktiskt 

tänkande, i och med att vi ställer oss frågor som till exempel: Vad är avsikten med detta 

läromedel? Varför ska vi använda just det här läromedlet? Hur används det här läromedlet på 

bästa sätt?  

 

Efter vår lärarutbildning anser vi att våra åsikter om lärandet är färgade av det sociokulturella 

perspektivet. Centrala begrepp för oss är meningsskapande, kommunikation, interaktion, 

kritiskt tänkande, tidigare erfarenheter samt förståelse. Det är ytterligare ett skäl till att en 

analys av läromedel är av intresse för oss. Vi vill se om läromedlen fungerar som verktyg för 

att öppna för interaktion och kommunikation i matematikundervisningen. Vill vi också veta 

om undervisningen är en meningsskapande aktivitet, som tar tillvara elevens tidigare 

erfarenheter och förståelse, och utvecklar ett kritiskt tänkande.  

 

Som avslutning vill vi tacka de skolor och pedagoger som tillhandahållit oss med material i 

vår undersökning, samt varit ett stöd under vårt arbete. 
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2 Inledning  

Tomas Englund (2000) skriver om utvecklandet av ett nytt didaktiskt språk, där lärandet sker 

genom kommunikativa handlingar. Det handlar alltså inte längre om inlärning av ett visst 

stoff. De lärandeprocesser där meningsskapande och kunskapsutveckling sker bör istället 

kallas för kommunikativa processer. Med hjälp av kommunikation, meningsskapande och 

kunskapsutveckling blir lärandeprocesserna öppna för olika valmöjligheter, till exempel 

pedagogens val av innehåll med mera. Englund menar att kunskapsutveckling sker genom 

interaktion i de kommunikativa processerna. Han framhåller även vikten av att pedagogen 

utvecklar ett didaktiskt tänkande, för att kunna problematisera innehållsfrågan samt ställa sig 

de didaktiska frågorna; Hur? Vad? Varför? (Carl Anders Säfström & Per Olov Svedner red 

2000, s 44-52). 

 

Varje individ skapar sin egen verklighet utifrån sin förståelse och sitt sunda förnuft, men 

påverkas också i sin tur av vilken typ av socialt sammanhang hon/han verkar i. För att vi ska 

kunna fungera som människor och vår verklighet ska bli meningsfull för oss, är vi beroende 

av en fungerande social samvaro, eftersom vi lär oss och utvecklas genom samspel med 

andra. (Peter L. Berger & Thomas Luckmann 1998). 

 

Dagens grundsyn på pedagogik bygger på tankar om kommunikativa lärandeprocesser samt 

det didaktiska tänkandet. Är skolan formad så att dessa processer är möjliga? Har alla ämnen 

lika möjlighet för kommunikativa lärandeprocesser? De ämnen som skolan idag innefattar är 

beroende av olika undervisningssituationer. Vissa är mer bundna till läromedel än andra. 

Matematiken är ofta beroende av läromedel, eftersom undervisningen består av enskilt arbete 

i matematikboken. Öppnar de läromedel som idag används, inom matematiken, för interaktion 

och meningsskapande?  

 

Ett didaktiskt tänkande ger pedagogen ett kritiskt förhållningssätt till undervisning och 

läromedel, vilket leder till ett medvetet val av innehåll, metod med mera. Vi är eniga med 

Englund att detta leder till en mer meningsfull undervisning för eleven. Vi är också överens 

med Berger och Luckmann att en social samvaro är viktig för att vår verklighet ska bli 

meningsfull. Meningsskapande sker i kommunikativa lärandeprocesser. 
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Vi förankrar vårt arbete i tre olika perspektiv på lärande, sociokulturellt perspektiv, 

kognitivism och behaviorism, för att bredda vår kunskap om olika syner på undervisning. 

Detta för att kunna problematisera läromedel i matematik samt se hur de möjliggör ett 

meningsfullt och kommunikativt arbetssätt. Skulle en analys av läromedel, för att se hur dessa 

perspektiv kommer till uttryck, vara till nytta för oss samt andra pedagoger? 
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3 Läsanvisningar 

Härefter följer vår bakgrund som först innehåller avsnitt om kursplanen i matematik och 

tidigare forskning. Sedan redogör vi för behaviorism, kognitivism och sociokulturellt 

perspektiv och denna redogörelse följs av en summering och en sammanställning i form av en 

figur. Efter detta kommer vi in på vårt syfte med undersökningen och vilka frågeställningar vi 

har. I metodologi avsnittet som sedan följer redogör vi för två vetenskapsteoretiska perspektiv 

samt vår analysmetod, vi beskriver sedan hur vi går tillväga i utförandet av analysen. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. Efter detta följer vår analys av de utvalda 

läromedlen. Resultatet av analysen följer sedan i slutdiskussionen, där vi diskuterar kring 

interaktionsmöjligheter samt kopplar till tidigare forskning. Här ges också förslag på frågor 

som kan leda till fortsatt forskning inom detta område.  
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4 Bakgrund 

Vi inleder bakgrunden med en sammanfattning av kursplanen i matematik för grundskolan, 

ett för skolarbetet viktigt styrdokument där meningen med själva undervisningen beskrivs. 

Sedan beskriver vi tidigare forskning och avslutar med en redogörelse och summering av tre 

perspektiv på lärande. 

 

4.1 Kursplanen i matematik 

 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i 
matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 
valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av 
information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. 
Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt 
utbildning och ett livslångt lärande (s 26). 

 

Citatet är taget ur kursplanen i matematik, här beskrivs meningen med undervisningen i 

matematik, hur viktigt det är med verklighetsförankrad matematikundervisning som öppnar 

för självständighet samt möjliggör fortsatt lärande.  

 

Enligt kursplanen skall undervisningen bland annat ske genom praktiskt arbete där eleven 

själv får söka efter kunskap och förståelse, detta kan till exempel ske genom samtal där eleven 

får utöva det matematiska språket och öva dess begrepp och uttryck. Samtalet kan också vara 

till hjälp då eleven ska utveckla sitt logiska tänkande och kunna argumentera för sina tankar 

men detta ska även kunna ske skriftligt. Fortsättningsvis framhålls vikten av att 

undervisningen ska vara meningsfull då eleven ska få möjlighet att uppleva tillfredsställelse 

och glädje när förståelse nås. Eleven ska få kunskap om fysiska redskap som miniräknaren, 

mätinstrument och datorn men även kognitiva redskap som matematiska formler, satser, 

räknemetoder och uttryck. All matematik innehåller, enligt kursplanen, någon form av 

abstraktion och undervisningens mål bör vara att ge eleven kunskap att skapa förståelse i detta 

abstrakta.  

 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan 
kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens 
begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som 
är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar (s 28). 
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I citatet ovan beskrivs vad undervisningen i matematik ska innehålla och att den ska anpassas 

till elevers olika behov. Arbetet ska ske både praktiskt och teoretiskt för att främja elevers 

utveckling (Grundskolan: kursplaner och betygskriterier 2000). 

 

4.2 Tidigare forskning  

Vi använder oss av de databaser som Örebro universitet tillhandahåller då vi söker efter 

tidigare forskning. Vi finner inte någon forskning inom det område som vi intresserar oss för, 

analys av läromedel i matematik, med målet att undersöka hur perspektiven på lärande 

kommer till uttryck i dessa läromedel. Däremot finns det forskning om läromedel med andra 

utgångspunkter och forskning som huvudsakligen rör läromedel för högre åldrar, till exempel 

gymnasiet samt grundskolans senare år. Vi finner även tidigare forskning som rör 

läromedlens struktur och uppbyggnad. 

 

I tidskriften Nämnaren nr 4 har Anna Brändström (2003) beskrivit i sin artikel hur hon har 

analyserat läromedel i matematik för skolår 7-9. Hon ville få fram strukturen i böckerna, vad 

de innehöll och hur innehållet var uppbyggt. Brändström refererar till en avhandling av 

Monika Johansson, “Teaching mathematics with textbooks: a classroom and curricular 

perspective” (Anna Brändström 2003). Avhandlingen beskriver hur läroboken används i 

grundskolans matematikundervisning. Hon lägger intresset vid hur läroböckerna kan fungera 

som redskap för att eleverna ska uppnå målen i läroplanen. Avhandlingen består av fyra 

artiklar.  

 

Den första artikeln The mathematics textbook: from artefact to instrument beskriver 

lärobokens betydande avseenden i undervisningen. I artikeln Mathematics textbooks: the link 

between the intended and the implemented curriculum? har Johansson kommit fram till att de 

mål som uttrycks i läroplanen inte  återspeglas i läroboken.  

 

Textbooks as instruments: three teachers’ way to organize their mathematics lessons visar 

utifrån en undersökning hur matematikläromedlen påverkar undervisningen. Johanssons 

konstaterar att en stor del av matematikundervisningen bygger på individuellt arbete i 

läroboken. Mathematical meaning making and textbook tasks syftar till att visa att läroboken 

kan vara både positiv och negativ beroende på hur läraren använder sig av boken. Läroboken 
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kan vara orsak till att svårigheter uppstår men kan även ligga till grund för matematiska 

samtal [Hämtad 2007-05-30]. 

 

Johanssons synpunkter om läroboken är både relevanta och intressanta. Men vi kan inte 

förankra vår undersökning efter hennes forskning, då hon till stor del intresserar sig för 

lärobokens användande. Men om möjlighet finns försöker vi koppla våra resultat med de 

resultat som hon kommit fram till. Som tidigare nämnts ligger vårt intresse i att se hur 

perspektiven på lärande kommer till uttryck i läromedel. 

 

4.4 Perspektiv på lärande 

Här följer en förklaring och tolkning av behaviorism, kognitivism samt sociokulturellt 

perspektiv. Dessa har alla betydelse för perspektivet på lärande och undervisning. 

Behaviorismen och kognitivismen är, enligt Roger Säljö (2005), de två dominerande 

traditionerna i forskningen om lärande och mänsklig utveckling, och därför väljer vi att 

använda oss av dessa. Det sociokulturella perspektivet ses som ett nytänkande alternativ till 

dessa två traditionella synsätt (Roger Säljö 2005, s 45), vilket gör det intressant att ställa det 

senare i relation till de andra två traditionella. Under vår utbildning har dessa perspektiv på 

lärande varit av betydelse, vilket också stärker vårt val av perspektiv. I detta kapitel förklarar 

och tolkar vi dessa perspektiv på lärande och avslutar med en summering och översikt. I vår 

redogörelse intresserar vi oss speciellt på synen på kunskap, pedagogik, elev och problem. 

Detta bland annat för att enkelt kunna ställa dessa tre perspektiv i jämförelse med varandra. 

4.4.1 Behaviorism 

En av grundarna till behaviorismen var fysiologen och psykologen Ivan Pavlov (1849-1936). 

Genom experiment på hundar undersökte Pavlov reflexernas påverkan av stimuli, så kallad 

klassisk betingning. Med detta menas att ett beteende kan förändras genom att stimulera 

reflexer. Behavioristerna ser ingen skillnad på människor och djur i den meningen att, som 

djur beter sig i en undersökning förväntas även människor bete sig. Behavioristerna fokuserar 

på det yttre och observerbara beteendet, som förändras genom inlärning. Individernas lärande 

är grundat i fysiska erfarenheter, och kognitiva aktiviteter såsom tänkande och reflektion 

anses endera inte existera eller så menar behavioristerna att abstrakta fenomen inte kan 

grundas i några vetenskapliga studier. 
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Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) har vidareutvecklat teorin om klassisk betingning. Han 

menar att betingningen inte bara är kopplad till reflexrelaterade beteenden, utan det finns 

också en förstärkningsprincip. Genom belöning förstärks/uppmuntras ett önskat beteende, och 

oönskade beteenden kan minska eller försvinna då belöning uteblir (Säljö 2005, s 50ff). 

För att undvika spill av kunskap i undervisningen menar Skinner att kunskapen som ska läras 

in delas upp i olika delmål. De olika delmålen ska kunna iakttas och mätas, alltså anses 

kunskapen vara kvantitativ, det vill säga att den är mätbar. När barnet behärskar alla delar 

sätts de ihop till en helhet, vilket innebär att målet är nått. Skinner har utvecklat 

inlärningsmaskiner, som ska ge denna systematiska inlärning samtidigt som barnen får direkt 

återkoppling, vilket är en viktig del i den behavioristiska pedagogiken. Behavioristerna anser 

att kunskapen finns utanför eleven och det är pedagogens uppgift att överföra kunskapen. 

Skulle problem i undervisningssammanhang uppstå, anses bristen ligga hos eleven. Bristen 

kan bero på ärftliga fel som kan leda till inlärningssvårigheter (Sonja Egeberg m fl 2005, kap 

6). 

 

4.4.2 Kognitivism 

Jean Piaget (1896-1980) har intresserat sig för människans kognitiva förmåga och dess 

utveckling från födelse till vuxen ålder. Till skillnad mot det behavioristiska synsättet och 

Skinners uppdelning av kunskapen i delmål ger Piaget en helhetsbeskrivning av 

kunskapsutvecklingen. Denna utveckling beskrivs i stadier, där varje stadium innefattar olika 

utvecklingsprocesser, som ofta bygger på att barn skaffar sig erfarenheter. När ett barn har 

tagit sig igenom ett stadium och är tillräckligt mogen så går han eller hon vidare till nästa, 

som knyter an till de erfarenheter som tidigare erövrats. Detta leder till att barnet kan se ett 

sammanhang och få större förståelse. Ett stadium kan aldrig hoppas över, utan barnet måste 

genomgå alla stadier för att utvecklas fullständigt. 

 

Piaget menar att aktiv handling är väsentlig i undervisningen. Han beskriver vikten av att 

pedagogen skapar en nyfikenhet och ett intresse hos eleven för att undervisningen ska bli 

meningsfull. Eleverna bär på tidigare gjorda erfarenheter och handlingar, och med hjälp av 

dessa utvecklas kunskap inuti eleven. För att lärandet ska bli gynnsamt är det viktigt att barnet 

får utforska och experimentera, alltså handla i praktiken, men även ett socialt samspel är 

fördelaktigt. Detta leder till att barnet får nya erfarenheter och ser sammanhang, vilket medför 

att han eller hon utvecklar ett logiskt tänkande. Liksom behavioristerna anser kognitivisterna 
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att svårigheter i lärandet ligger hos eleven men det behöver inte vara något ärftligt fel utan det 

kan vara en brist på mognad. Kognitivisterna anser att kunskapen är kvalitativ, det är 

elevernas egenskaper som är av betydelse och inte kvantiteten av kunskap som räknas 

(Egeberg m fl 2005, kap 8). 

 

Säljö (2005) går ett steg vidare vad gäller kunskap och handling. Han beskriver inte elevens 

utveckling i stadier, utan talar om konstruktivism. Eleven ska aktivt konstruera i samspel med 

sin omvärld (Säljö 2005, s 56). Därmed närmar vi oss det sociokulturella perspektivet. 

 

4.4.3 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Karl Marx historiskt-dialektiska materialism, 

som har en helhetssyn på människa, natur och samhälle/kultur. Fokus ligger på omvärlden 

och dess utveckling och förändring. Människan påverkar sin omvärld och därmed sig själv 

genom praktiskt handlande. Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) anser att genom det 

sociala och mänskliga samspelet utvecklas alla former för inre kunskap, och dessa förmedlas 

genom språket. Det innebär att kommunikation och interaktion är det centrala i undervisning 

och lärande. Om svårigheter i lärandet uppstår, anses bristen ligga i utformningen av den 

pedagogiska verksamheten (Egeberg m fl 2005, kap 9). I det sociokulturella perspektivet ses, 

till skillnad från behaviorism och kognitivism, svårigheter i lärandet inte som en brist hos 

eleven utan i utformningen av den pedagogiska verksamheten. 

 

Enligt Ivar Bråten (1998) ägnade sig Vygotskij främst åt det sociala i undervisningen då 

samarbetet, speciellt mellan vuxna och barn, ses som kärnan i undervisningsprocessen. Denna 

samarbetsprocess bidrar till barnens kunskapsutveckling. Vygotskij menar att ett barn kan 

utföra en uppgift självständigt efter det att han eller hon utfört samma uppgift i en 

samarbetssituation. Vygotskij ser skillnad mellan det barnet presterar själv och det barnet 

klarar av med hjälp av en vuxen. Denna skillnad talar om för oss hur barnets 

utvecklingspotential ser ut, den så kallade närmaste utvecklingszonen. Bråten (1998) redogör 

för Vygotskijs teori om dessa utvecklingszoner som kognitiva processer, vilka är ofärdiga 

kunskaper under utveckling (Ivar Bråten 1998, s 23ff). Espen Jerlang och Suzanne Ringsted 

(2005) beskriver vikten av att pedagogen utmanar eleverna till att utveckla dessa ofärdiga 

kunskaper. Därför är det viktigt att pedagogerna intresserar sig för och har kännedom om 

elevernas närmaste utvecklingszoner (Egeberg m fl 2005, kap 9). 
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Vygotskij har en holistisk syn på lärande för att skapa mening och motivation krävs det att 

kunskapen ingår som en del i en helhet. Ivar Bråten och Anne Cathrine Thurmann-Moe 

(1998) skriver att Vygotskij kritiserade den traditionella undervisningen, då den hade en 

atomistisk syn på lärandet, det vill säga undervisningens innehåll delas upp inom det enskilda 

ämnet. Enligt Vygotskij leder detta till meningslös undervisning. Kunskapen får alltså inte 

plockas ut ur sitt naturliga sammanhang (Bråten 1998, s 105ff).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet står samspelet mellan individ och grupp i fokus, men 

också sättet att utnyttja fysiska och kognitiva resurser, så kallade redskap eller verktyg. Dessa 

används för att skapa förståelse med och i sin omvärld. Med fysiska redskap menas 

miniräknare, hävstång, datorer med mera, som hjälper eleverna. Men samtidigt behövs vissa 

förkunskaper för att nyttja verktygen. Eleverna måste fortfarande veta vilken operation som är 

lämpligast att slå in på miniräknaren för att lösa problemet för att sedan kunna avgöra 

rimligheten i det svar de får, vilket kräver ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. De 

kognitiva (språkliga och intellektuella) redskapen kan vara matematiska formler, språkliga 

och grammatiska kunskaper, förmåga att analysera med mera. De är viktiga för vår förmåga 

att samspela och kommunicera med vår omgivning. Det är genom tidigare generationers 

kunskap och erfarenheter, som dessa verktyg skapas, och grundtanken inom det 

sociokulturella perspektivet är att genom kommunikation föra dessa redskap vidare (Säljö 

2005, s 18-22). 

 

En viktig del i pedagogiken är det kritiska frigörandet, vilket innebär att människan ska 

utvecklas så att han eller hon förstår sig själv och kan handla självständigt i ett fritt och 

demokratiskt samhälle. Jerlang och Ringsted (2005) har dragit slutsatsen att ett kritiskt och 

reflekterande förhållningssätt endast kan utvecklas hos eleven om undervisningen bedrivs ur 

ett sociokulturellt perspektiv. Det finns helt enkelt inte någon ändpunkt i den mänskliga 

utvecklingen, utan det är ett livslångt lärande. Tillsammans genom kommunikation och 

interaktion konstruerar vi kunskap. Därför måste lärandet ske i samspel mellan individ och 

omvärld (Egeberg m fl 2005, kap 9). 
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4.4.4 Summering  

Inom behaviorismen anses kunskapen finnas utanför individen och den erhålls via inlärning. 

Pedagogens roll är att vara kunskapsöverförare och eleven uppfattas som ett oskrivet blad, 

som fylls med hjälp av pedagogen. Därför består undervisningen till stor del av så kallad 

katederundervisning. Elevens roll inom behaviorism är att vara passiv och fungera som en 

mottagare vid inlärningen. Behavioristerna menar också att eleven är reaktiv (reagerar på 

stimuli) och därför är direkt återkoppling viktig för deras inlärning. Kunskaperna räknas som 

kvantitativa, vilket betyder att de är mätbara. Till exempel kan en behaviorist säga att Kalle 

kan många glosor, medan Lisa kan inga alls. Lösningen till att någon elev inte kan glosorna är 

övning, kvantiteten fylls på och ökas. Eftersom kunskaper kvantifieras och eleverna 

nivågrupperas efter kunskap, sker individualisering genom segregering. 

 

Kognitivisterna menar i stället att kunskapen sker inom individen och att det är med hjälp av 

praktiskt arbete och aktivt konstruerande som eleven får kunskap. Pedagogens roll är att vara 

en inspiratör som bidrar till elevernas lärande. Efter Piagets stadieteori delas lärandet in i 

olika mognadsfaser, och pedagogen måste vänta tills eleven är tillräckligt mogen för att klara 

av en uppgift. Individerna nivågrupperas efter mognad, och därför sker även i detta perspektiv 

en individualisering genom segregering. Inom kognitivismen är elevens roll att vara aktiv och 

verka som en konstruktör, då det praktiska experimenterandet är en viktig del i 

undervisningen. Kunskaperna anses vara kvalitativa, vilket innebär att elevens kunskaper ses 

som egenskaper. Till exempel undersöker pedagogen hur en elevs läskunnande gestaltar sig. 

Om läskunnigheten är ofullkomlig, så anser kognitivisterna att orsaken till exempel är brist på 

mognad. Lösningen blir att invänta denna mognad, eller att ställa diagnos för att testa elevens 

nivå.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet anses kunskapen utvecklas mellan individ och omvärld. 

Detta leder till att det sociala samspelet blir viktigt i undervisningen. Pedagogens roll är att 

vara seminarieledare med uppdrag av att verka som utmanare. Eleven betraktas som en 

deltagare som är aktiv i undervisningen och lärandet sker i ett socialt samspel. Kunskapen ses 

varken som kvantitativ eller kvalitativ. Skulle eleven till exempel ha lässvårigheter så beror 

det inte på kunskapsluckor eller brist på mognad, utan det är i stället den pedagogiska 

verksamheten som inte är passande för eleven. I de tidigare perspektiven har problemen 

hänförts till eleven som resulterar i en segregering av elever. Inom det sociokulturella 

perspektivet är det i stället i omvärlden som brister finns. Här strävas det istället efter 



15 

inkludering. Gemensamma uppgifter löses med hjälp av, för individen passande, fysiska och 

kognitiva verktyg. 

 

Vår jämförelse mellan de olika perspektiven kan tydliggöras i följande sammanställning 

(Figur 1):  

 

Perspektiv 

Aspekter 

Behaviorism Kognitivism  Sociokulturellt  

perspektiv 

Synen på 

kunskap 

Del – helhet,  

kvantitativ kunskap, 

förstärkningsprincip 

Del – helhet,  

kvalitativ kunskap 

 

Helhet – del, 

utvecklingszoner, 

livslångt lärande 

 

Synen på 

pedagogik 

Pedagogen som 

kunskapsöverförare, 

katederundervisning, 

tester och mätningar, 

segregering efter  

kunskap 

Pedagogen som 

inspiratör,  

praktiskt och 

konstruerande arbete,  

tester och diagnoser 

segregering efter 

mognad, 

skapande av processer,  

Pedagogen som 

seminarieledare och 

utmanare,  

interaktion och 

kommunikation, 

meningsskapande 

kognitiva och fysiska 

verktyg, 

 

Synen på eleven         Passiv mottagare Aktivt konstruerande, 

logiskt tänkande, 

laborerande 

Aktiv deltagare, 

reflekterande och 

kritiskt tänkande 

 

 

Vår bearbetning av de olika perspektiven på lärande ger oss tankar om elevers lärande och 

utveckling, och vi vill gå vidare och undersöka hur perspektiven kommer till uttryck i några 

utvalda läromedel i matematik. 
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5 Syfte och frågeställning  

Vårt syfte är att med hjälp av textanalys tolka vilken syn på kunskap, pedagogik och eleven 

som de utvalda läromedlen genomsyras av. Med hjälp av ett analysschema, som är 

konstruerat efter vår summering av perspektiven, vill vi se vilket perspektiv som har 

hegemoni, dominans och underordnad ställning (se 6.3.2). 

 

• I vilken utsträckning och på vilket sätt kommer respektive perspektiv på lärande till 

uttryck i de utvalda läromedlen i matematik?  

 

• I vilken utsträckning öppnar läromedlet för interaktion i matematikundervisningen? 
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6 Metodologi 

Här följer en redogörelse av två vetenskapsteoretiska perspektiv samt en summering av dessa. 

Sedan redogör vi för den metod vi valt, textanalys, ur både en kvantitativ och kvalitativ 

ansats. Vi beskriver därefter analysens utformning, för att sedan avsluta med en 

metoddiskussion. 

 

6.1 Vetenskapsteoretiska perspektiv 

6.1.1 Positivism 

Positivismen bygger på ”positiv”, det vill säga säker, kunskap. Endast det som kan iakttas 

med våra sinnen eller räknas ut på logisk väg är sann kunskap. Kunskapen delas upp i två 

olika typer av sanningar, empiriska sanningar, det vill säga de som kan iakttas, och logiska 

sanningar, som bygger på säkerställda fakta. För att säkra sina sanningar bygger positivisterna 

sin vetenskap på hårda fakta, det som kvarstår då tvivelaktig kunskap sållats bort. En 

positivist kan vara ifrågasättande genom att granska de fakta och de logiska sanningar som 

finns, samt vara öppen för att de empiriska sanningarna kan revideras (Torsten Thurén 1991, 

kap 3).  

 

En modernisering av denna traditionella positivsim är den logiska positivismen. Filosofiska 

tankar anses enligt denna vara kognitivt meningslösa, då de tycks vara oförnuftiga och sakna 

grund i erfarenheter. Den logiska positivismen framhåller vikten av att bevisa sanningar eller 

osanningar, och då blir verifikationsmetoden ett viktigt redskap för att säkerställa kunskapen. 

Med andra ord måste ett påstående vara antingen sant eller falskt för att framstå som kognitivt 

meningsfullt, och kunna räknas som säker kunskap (Nils Gilje & Harald Grimen 1992, s 57 

ff). 

 

6.1.2 Hermeneutik  

Hermeneutiken har sin grund i humanvetenskaperna, som bygger på människors förståelse 

och tolkningar. Torsten Thurén (1991) översätter ordet hermeneutik till ”tolkningslära”. Han 

beskriver hermeneutiken som subjektiv, och menar med detta att tolkningarna beror på 

tolkarens egna erfarenheter, och egen förståelse och förförståelse. Enligt Thurén är 
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hermeneutiska tolkningar till stor del relativa, även om det också finns så kallade objektiva 

tolkningar, som erbjuder endast en sanning som inte går att ifrågasätta (Thurén 1991, kap 7).  

 

Per-Johan Ödman (2004) kallar hermeneutiken för ”tolkningens och förståelsens teori och 

praktik”. Via språklig tolkning förmedlas och förstås innebörder och kunskaper, vilka leder 

till uppkomsten av hypoteser. För att förstå vår omvärld bör vi se varje företeelse i dess 

meningssammanhang och ursprungliga kontext. Delarna och helheten är beroende av 

varandra, till exempel kan en texts delar enbart förstås vid grepp om helheten, men förståelsen 

av helheten bygger i sin tur på en förståelse av delarna. Detta blir då den så kallade 

hermeneutiska spiralen (Per-Johan Ödman i Bengt Gustavsson red 2004, kap 4). 

 

Tolkningar bygger alltid på en förförståelse, något som Nils Gilje och Harald Grimen (1992) 

förklarar i tre olika punkter:  

 

• På grund av omedveten förförståelse kan individen göra tolkningar utan att själv förstå 

över varför. Individen bör uppmärksamma även denna typ av förförståelse, för att 

kunna klargöra för sig själv och omvärlden, varför en viss tolkning har gjorts. 

 

• Inom det hermeneutiska tänkandet ses sammanhanget som en viktig del. Detta 

återkommer även i tankarna om en individs förförståelse, då det talas om en holistisk 

förförståelse. Med det menas att förförståelsens olika delar bör länkas samman till en 

helhet, för att undvika att kaos uppstår i interaktionen med omvärlden. 

 

• Det krävs att förförståelsen är reviderbar, vilket innebär att den ändras då nya 

kunskaper förvärvas. Detta för att skapa ömsesidig förståelse mellan individer, men 

även mellan individ och omvärld (Gilje & Grimen 1992, s 183 ff). 

 

6.1.3 Summering 

Inom positivismen och hermeneutiken finns skilda synsätt på kunskap. Positivisterna söker en 

säker kunskap och optimalt sett finns en sanning. Positivismens sanningsbegrepp bygger på 

säkra fakta, som kan mätas och kontrolleras för att kunna säkerställa sanningshalten. 

Påståenden är antingen sanna eller falska, alltså saknas rum för filosofiska tankar och 

antaganden. 
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De inom hermeneutiken söker förstå det som är sant och menar att det finns flera sanningar. 

Till skillnad från positivisternas bygger dessa sanningar på tolkningar utifrån individens 

förståelse eller med andra ord egna erfarenheter. Påståenden är i stor utsträckning relativa och 

anses vara reviderbara, beroende av till exempel vilket sammanhang eller vilken typ av fakta 

påståendet bygger på.  

 

En likhet mellan de båda vetenskapsteoretiska perspektiven är att ett kritiskt tänkande 

uppmuntras, dock med olika utgångspunkter. Positivisterna gör detta för att uppnå absolut 

sanning, medan hermeneutikerna gör detta för att skapa ökad förståelse. 

 

6.2 Textanalys med kvantitativ respektive kvalitativ ansats 

En innehållsanalys kan vara kvantitativ när syftet är att mäta frekvensen av bestämda 

företeelser. En sådan analys begränsas av att endast uttalade argument kan mätas. Möjligheten 

att läsa mellan raderna saknas. Ytterligare en problematik i kvantitativ analys är att de 

språkliga formuleringarna kan ha olika innebörd i olika sammanhang och stora krav ställs då 

på kunskaper om genre och diskurs för att undvika feltolkningar. Reliabilitet, tillförlitlighet, 

är av stor vikt inom en kvantitativ innehållsanalys, och sätts ibland före validitet, giltighet. En 

korrekt beskriven analys blir då av större vikt än korrekta tolkningar av innehållet (Göran 

Bergström & Kristina Boréus 2005, kap 2). 

 

Om en djupare tolkning av textens budskap och innebörd eftersträvas väljs istället en 

kvalitativ metod. Då undersöks den mening, det betydelseinnehåll, som finns i till exempel 

texter. Fokus ligger på insikt, upptäckt och tolkning (Sharan B Merriam 1994, s 25). 

Egenskaper hos analysobjektet undersöks, till exempel vad som utmärker objektet och vad 

som skiljer det ifrån andra objekt. Målet för en kvalitativ analys är att se samband och helhet, 

då detta säger mer än de olika delarna var för sig. I stället för förklaring av en viss företeelse, 

så anses förståelse vara det viktiga (Gunvor Løkken & Frode Søbstad 1995, s 28ff). 

Tolkningen är hermeneutikens metod, och ofta kallas den för kvalitativ, men enligt Bengt 

Gustavsson (2004) kan en hermeneutiker använda sig av kvantitativa data i sitt 

tolkningsarbete. Däremot kvantifieras sällan de företeelser som studeras, istället går 

analysarbetet ut på att söka innehållets mening och betydelse. Genom tolkningar av insamlade 

data, kan forskaren göra bedömningar som leder till en djupare förståelse. Eftersom 

hermeneutiska forskare gör sina tolkningar utifrån sin egen förförståelse och sitt kunnande, så 
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är det svårt för någon annan att göra om samma undersökning med liknande resultat. 

Resultaten är beroende av sin kontext, vilket innebär att de inte kan generaliseras till att gälla i 

andra sammanhang. Däremot kan resultaten fungera som förståelse även i andra kontexter 

(Gustavsson red 2004, s 12ff). 

 

6.3 Analysens utförande 

Vi väljer att göra vår undersökning med hjälp av kvalitativ textanalys med en hermeneutisk 

ansats, då vi anser att en sådan metod öppnar för tolkningar av materialets innehåll. I detta 

arbete söks budskapet och innebörden, för att förstå hur de olika perspektiven på lärande 

kommer till uttryck i de utvalda läromedlen. Evert Gummesson (2004) beskriver vikten av att 

komprimera de data som ska analyseras för att kunna ta till vara det rika innehållet. De data 

som samlats in ska grupperas för att göra dem lätthanterliga och överblickbara, och liknande 

material ordnas under samma kategori (Gustavsson red 2004, s 132). Även Sharan B Merriam 

(1994) framhåller betydelsen av att kategorisera data för att finna regelbundenheter och 

återkommande företeelser. Han menar att datainsamling och analys sker samtidigt och 

ständigt under forskningsprocessens gång. All information måste undan för undan analyseras 

för att frågor ska ställas, vilket gynnar forskningens utveckling. Väl genomtänkta frågor och 

ett ständigt återvändande till dessa, underlättar analysen, bland annat för att fokusera på det 

väsentliga i materialet. Forskaren bör ha i åtanke att läsaren inte alltid är insatt i 

analysmaterialet, varför det är viktigt att tydligt redogöra för de gjorda iakttagelserna. 

Forskarens uppgift är att skapa en begriplig bild av något abstrakt (Merriam 1994, s 136ff).  

 

Till en början gör vi därför en sammanställning och kategorisering av materialet, för att sedan 

kunna analysera detta med en kvalitativ ansats. Kategoriseringen och sammanställningen gör 

vi för att underlätta i vårt val och för att inte gå miste om något betydande material. Vi 

analyserar sedan materialet genom att göra en fallstudie. Vi ser varje läromedel som ett enskilt 

fall som utgör ett exempel för hur läromedel i matematik kan se ut.  

 

I vår undersökning drar vi slutsatser som bygger på den förståelse vi har samt de tolkningar vi 

själva gör i vår analys, detta utifrån vår förförståelse och de erfarenheter vi bär på. Vår 

förförståelse består bland annat av uppsatsens bakgrund som vi fördjupat oss i, men 

förförståelsen är också påverkad av vår tidigare kontakt med läromedel. Våra erfarenheter 

bygger på vår egen skoltid, vår verksamhetsförlagda utbildning samt på arbete ute på skolor. 
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Men vi är öppna för att denna förförståelse kommer att revideras under arbetets gång, vilket 

ofta sker i den kvalitativa processen.  

 

6.3.1 Material och avgränsningar 

En överblick över fältet av läromedel inom matematik ger oss en bild av vilka basläromedel 

som finns hos de olika förlagen (se bilaga I). Det som känns mest relevant att fokusera på är 

de läromedel som ofta förekommer på skolorna. Därför samlar vi in de material som vi träffat 

på under vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu) samt vårt arbete i några skolor. Vi inriktar 

oss på läromedel i grundskolans tidigare år och analyserar endast basläromedel, sådana 

läromedel som är grundläggande i undervisningen. Främst studerar vi lärarhandledningarna, 

då dessa uttrycker grundtankar kring matematikböckernas innehåll. Vårt material består av 

Matteboken, utgiven av Bonnier utbildning, Mästerkatten, Gleerups förlag och Mattestegen, 

Natur & kultur. Vi exemplifierar med utsagor som vi ser som relevanta för vår analys, till 

exempel meningar, begrepp och uttryck som antyder ett visst synsätt.  

 

Det finns en mängd läromedel inom matematikämnet, vilket leder till att vi gör vissa 

avgränsningar i vårt val. Vi väljer att inte innefatta så kallade träningsmaterial, som enbart 

innehåller en viss baskunskap, såsom problemlösning, multiplikation, enheter med mera. 

  

6.3.2 Utformning av analysschema 

Behaviorismen, kognitivismen och det sociokulturella perspektivet delas ofta upp i tre olika 

fack. I stället förstår vi det så att dessa perspektiv på lärande samspelar och länkas samman. 

Vår tes blir att samtliga perspektiv genomsyrar läromedlen för matematik, men olika mycket. 

Vi för in tre begrepp för att kunna rangordna hur de olika perspektiven kommer till uttryck, 

dessa är hegemoni, dominans och underordnad ställning. Hegemoni, som kan översättas till 

”ledande ställning”, har det perspektiv som starkast genomsyrar läromedlet. Med dominans 

menas det perspektiv som dominerar i läromedlet, dock inte lika starkt som hegemoni. Det 

perspektiv som är underordnad är alltså det som allra minst kommer till uttryck.  

 

Olika syn på kunskap medför också skilda pedagogiska förhållningssätt: till exempel hur 

synen på eleven och pedagogiken ser ut. För att underlätta analysarbetet för vi successivt in 

våra resultat inedanstående analysschema (Figur 2) som är utformat efter vår jämförande 
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sammanställning av perspektiven som presenterats på sida 15. Sammanställningarna finns i 

bilaga II-IV.  

 

 
Perspektiv 

Aspekter 

Behaviorism Kognitivism  Sociokulturellt  

perspektiv 

Synen på 

kunskap  

 

 

  

Synen på 

pedagogik 

 

 

  

Synen på eleven  

 

  

(Figur 2) 

 

 

Här följer några av de frågor som vi ställer oss till varje aspekt inför analysen. 

 

Synen på kunskap     

• Ses lärandet som gränslöst eller begränsat? 

• Ses kunskapen som kvalitativ respektive kvantitativ?  

• Utgår lärandet från helhet-del eller del-helhet? 

   

Synen på pedagogik    

• Vilken roll har pedagogen? 

• Vilken metod förespråkas i undervisningen? 

• Testas kunskap? 

 

Synen på eleven   

• Är eleven aktiv eller passiv?  

 

 



23 

6.4 Metoddiskussion 

Från början hade vi tänkt ta med synen på problem, då detta starkt skiljer behaviorismen och 

kognitivismen från det sociokulturella perspektivet. Men under analysarbetet upptäckte vi att 

det inte gick att få fram hur problemet fokuseras. Först tänkte vi att tester och diagnoser visar 

att problemet läggs hos eleven, då det söks brister hos eleven genom en diagnos. Dock insåg 

vi att det inte är själva sökandet som är av betydelse, utan det är vilka åtgärder som görs. Om 

en elev, till exempel via en diagnos, visar sig ha problem så kan åtgärden antingen läggas hos 

eleven eller i den pedagogiska verksamheten. Det är alltså beroende på var fokus läggs i 

åtgärden, som är det relevanta. Detta kunde vi inte tyda med hjälp av enbart läromedlet. 
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7 Analys 

Här följer vår analys av tre utvalda läromedel i matematik.   

 

7.1 Matteboken, Bonnier Utbildning 

Matteboken finns som basläromedel för skolår 1 till 6, vi har här analyserat 

lärarhandledningen för läromedlet för skolår 3. Alla citat som följer är hämtade ur 

Mattebokens lärarhandledning. 

  

7.1.1 Synen på kunskap 

Centralt i läromedlet är det stegvisa lärandet och att elevens kunskaper och färdigheter är 

nivåbaserade. 

 

Elever som behöver ännu fler uppgifter arbetar i extraboken,... (s 9). 

 

Diagnos och ”träna mera” tänkande är väldigt centralt i både lärarhandledningen och 

läroboken. Citatet ovan tyder på en kvantitativ kunskapssyn, då eleven ska träna på fler 

uppgifter i en extrabok. Alltså öka kvantiteten. 

 

Elever som visat ett svagt diagnosresultat bör få mer lärarhjälp. Den hjälpen 
måste utgå från elevens kunskaps- och färdighetsnivå. Elever som är osäkra 
på tabellerna tränar dessa med spel, lekar och tabellträningspapper (s 9). 

 

Att dela upp kunskapen i olika nivåer påminner om en stegvis inlärning av ett visst stoff, som 

behavioristerna förespråkar. Samtidigt ses elevens färdigheter också i nivåer, vilket för 

tankarna till kunskapen som egenskaper. Alltså betraktas här kunskapen även som kvalitativ.  

  

Sammanfattningsvis ser vi att det sker ett stegvist lärande av kunskaper och färdigheter. 

Kunskapen delas upp i olika delar och det är viktigt att befästa baskunskaper (ett visst stoff), 

alltså från del till helhet. Författarna skriver om en nivåbaserad kunskaps- och 

färdighetsutveckling, som tyder på en kvalitativ syn på kunskap. Samtidigt existerar här ett 

”träna mera” tänkande där även kvantiteten ska ökas, genom arbete med fler uppgifter av 

samma slag. Dock anser vi att den kvalitativa kunskapen är mest central. 
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I vår analys ser vi att kognitivismen har hegemoni i Mattebokens syn på kunskap. 

Behaviorismen har dominans och det sociokulturella perspektivet framträder överhuvudtaget 

inte.  

7.1.2 Synen på pedagogik 

 

En undervisning som tar vara på och stimulerar barnens upptäckarlust, 
kreativitet och självtillit och ger meningsfulla ”redskap” som bygger på 
förståelse, bidrar till att deras matematiska förmåga utvecklas (s 6). 

 

Denna mening tolkar vi till en början som att det sociokulturella tänkandet förespråkas, då 

fysiska och kognitiva redskap ska användas som strategier för att underlätta tillvaron. 

Meningens avslut ”matematiska förmåga utvecklas” tyder dock på att dessa meningsfulla 

redskap som nämns, inte ses som strategier, utan är till för att utveckla ett logiskt och abstrakt 

tänkande och då blir tanken inte sociokulturell. Däremot visar följande citat det motsatta: 

 

Det nedskrivna mellanledet ger också läraren möjlighet att upptäcka 
felaktiga eller inte utvecklingsbara tankegångar (s 7). 

 

I och med att eleven synliggör sitt tänkande får både elev och pedagog förståelse för elevens 

kognitiva resurser, som blir en form av tankestrategier. Alltså används kognitiva verktyg som 

strategier, som eleven kan ha nytta av i framtiden. Därför förs tankarna till det sociokulturella 

perspektivet. Detta ger även en insikt i elevens tankegång och leder inte till en 

utantillinlärning eftersom eleven får tillfälle att reflektera över vägen till svaret. 

 

Först därefter är eleven mogen för det sista steget – utantillinlärningen. 
Träningen kan göras både spännande och lustfylld med olika spel och lekar, 
som finns angivna i lärarhandledningen (s 7). 

 

Här nämns däremot utvecklandet av en utantillinlärning, som är ett mekaniskt inmatande av 

kunskap istället för användandet av olika lösningsstrategier. Utantillinlärningen härleds till ett 

behavioristiskt tänkande.   

 

Elever som visat ett svagt diagnosresultat bör får mer lärarhjälp. Den hjälpen 
måste utgå från elevens kunskaps- och färdighetsnivå. Elever som är osäkra 
på tabellerna tränar dessa med spel, lekar och tabellträningspapper (s 9). 
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Som citatet visar innehåller läroboken diagnoser för att kontrollera elevers kunskaper och 

färdigheter, som är typiskt för kognitivismen. Vid bra resultat av diagnosen får eleven gå 

vidare till bokens sista kapitel. Detta blir den belöning som kan liknas vid behaviorismens 

förstärkningsprincip.  

 

Läraren bör fungera som en initiativrik handledare och samtalspartner och 
sträva efter att varje elev med självförtroende och glädje utforskar och 
upptäcker matematikens spännande värld (s 6). 

 

Meningen länkar samman det kognitivistiska och det sociokulturella tänkandet. Begreppen 

”utforskar” och ”upptäcker” är typiska för kognitivismen, då dessa uppmuntrar eleven till ett 

aktivt konstruerande och praktiskt arbete. Dessa begrepp kan även kopplas samman med ett 

sociokulturellt perspektiv, då till exempel ett utforskande leder till ett mer reflekterande 

förhållningssätt. Begreppet ”handledare” kan kopplas till kognitivismens beskrivning av 

pedagogen som en inspiratör, men det kan också kopplas till det sociokulturella perspektivets 

beskrivning av pedagogen som utmanare. Det som annars speciellt utmärker det 

sociokulturella tänkandet är begreppet ”samtalspartner”, som för tankarna till pedagogen som 

seminarieledare, om målet med samtalet är elevens utveckling och lärande. 

 

I samtal kan läraren knyta an till elevernas förkunskaper och erfarenheter när 
nya begrepp ska läras in. På ett naturligt sätt får eleverna hjälp med korrekta 
benämningar och förståelse för nya matematiska moment. 

Att ”tala matematik” är mycket viktigt för att utveckla elevens matematiska 
förmåga. När eleven formulerar tankar i ord görs tankarna tydliga. De måste 
sorteras och uttryckas så att de blir förstådda av andra. Elever som ofta får 
träna sig i muntlig framställning i resonemang, förklaringar och 
redovisningar blir goda tänkare och talare. Förhoppningsvis blir de också 
goda lyssnare. Elever kan lära mycket av varandra (s 6). 

 

Här anges samtalet, interaktion, som väsentligt för elevens lärande inom matematiken, och 

undervisningen ska bygga på elevens förkunskaper och tidigare erfarenheter. I sista meningen 

framhålls vikten av elevens samspel med sin omgivning för att främja lärandet. Hela citatet 

kan förankras i det sociokulturella perspektivets tänkande, men det finns även kognitivistiska 

inslag.  

 

Det talade språket är viktigt för att få förståelse för matematiska begrepp och 
sammanhang. När eleverna i samtal med läraren får utbyta tankar, resonera, 
fråga och förklara utvecklas deras språkliga förmåga och de blir medvetna 
om ordens och begreppens innebörd. Ju bättre man förstår ett begrepp, i 
desto fler sammanhang kan man använda det. Språket blir en förutsättning 
och språngbräda för att stärka och utveckla den matematiska förmågan (s 9). 
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Citatet tyder på ett sociokulturellt tänkande, då det talade språket anses viktigt för förståelse 

och utveckling. Eleven måste lära sig det matematiska språket, som sedan blir ett verktyg, i 

det fortsatta lärandet i matematik. Det matematiska språket är viktigt att vara insatt i för att 

kunna delta i interaktioner där lärande sker. 

 

Även under det fortsatta arbetet med kapitlet är det viktigt att eleverna ofta 
får tillfälle att ”prata” matematik. Låt eleverna då och då räkna och tänka 
högt. Det är då läraren kan upptäcka eventuella brister (s 9). 

 

Här används inte samtalet som en lärandesituation, utan för att upptäcka brister hos eleven. 

Pedagogen kan då kontrollera elevens kunskap och nivå. Detta sätt att ”prata matematik” 

tyder på ett kognitivistiskt tänkande. Förutom de nämnda sociala samspelen förespråkas också 

ett aktivt deltagande i sociala sammanhang, till exempel i lekar, spel och konstrueranden. 

 

Mattebokens lärarhandledning förespråkar användandet av kognitiva och fysiska redskap för 

att utveckla ett logiskt tänkande, men även till en viss del för att ge elever strategier inför 

framtiden. Dock är ett av målen att eleverna ska uppnå en utantillinlärning.  När eleverna ska 

lära sig tal utantill blir det logiska tänkandet meningslöst. Detta blir alltså motsägelsefullt. 

Kunskapen diagnostiseras och kontrolleras och det sker en slags belöning för de ”duktiga” 

eleverna, som får hoppa fram i boken efter en vällyckad diagnos. De som lyckas sämre får 

träna mera, öka kvantiteten. Interaktion rekommenderas av författarna, då samtal mellan elev 

och lärare samt elev och elev uppmuntras. Dock är samtalen ibland till för att kontrollera 

elevens kunskap och inte för att främja lärandet. När vi studerar Mattebokens lärobok 

uppfattar vi att den till största delen uppmuntrar till enskilt arbete, men det finns en del sidor 

med bilder och frågor, som ska öppna för samtal i klassen. Pedagogen har till uppgift att verka 

som samtalspartner, inspiratör och även som utmanare. 

 

Utifrån denna analys kommer vi fram till att kognitivismen har hegemoni i Mattebokens syn 

på pedagogik. Det sociokulturella perspektivet är dominant och behaviorismen är 

underordnad.  
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7.1.3 Synen på eleven 

I lärarhandledningen beskrivs elevens roll som aktiv och praktiskt handlande. Här berörs 

begrepp som ”fantasi och uppfinningsrikedom”, ”upptäcka möjligheter”, ”pröva egna idéer”, 

”upptäcka mönster och samband”, ”dra egna slutsatser” och ”logisk känsla”. Nyfikenhet och 

uppfinningsrikedom ses alltså som en stor tillgång hos eleverna. Detta härrör till stor del från 

ett kognitivistiskt tänkande, då det handlar om elevens konstruerande och logiska tänkande. 

Att eleven deltar aktivt i sociala sammanhang, till exempel lekar, spel och konstrueranden är 

en viktig del i lärandet. 

 

En undervisning som tar vara på och stimulerar barnens upptäckarlust, 
kreativitet och självtillit och ger meningsfulla ”redskap” som bygger på 
förståelse, bidrar till att deras matematiska förmåga utvecklas (s 6). 

 

Som vi tidigare nämner ses dessa meningsfulla redskap inte som strategier, utan är till för att 

utveckla ett logiskt och abstrakt tänkande hos eleven, vilket kognitivisterna förordar.  

 

Allmänt talas det om ett analytiskt tillvägagångssätt, till exempel då författarna lyfter fram 

vikten av att förstå talens uppbyggnad och menar att eleven ska kunna dela upp och analysera 

talet. Detta leder till ett reflekterande arbetssätt som stöds av det sociokulturella perspektivet. 

 

Sammanfattningsvis främjas alltså till största delen ett logiskt och abstrakt tänkande hos 

eleven, genom användandet av kognitiva och fysiska resurser och praktiskt arbete. Även ett 

kritiskt, analytiskt och reflekterande förhållningssätt uppmuntras men inte i lika stor 

utsträckning.  

 

Vår slutsats är att Mattebokens syn på eleven har hegemoni inom det kognitivistiska 

tänkandet. Det sociokulturella perspektivet har dominans i läromedlet medan behaviorismen 

inte framträder alls i synen på eleven. Sammanställningen av resultaten av analysen av 

Matteboken finns i bilaga II. 
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7.2 Mästerkatten, Gleerups Utbildning 

Mästerkatten finns som basläromedel för skolår 1 till 3, vi har här analyserat 

lärarhandledningen för läromedlet för skolår 2. Alla citat som följer är hämtade ur 

Mästerkattens lärarhandledning. 

 

7.2.1 Synen på kunskap 

Varje kapitel inleds med en fabel, och efter denna finns en ”innehållssida”, där eleverna ska få 

”förförståelse” för vad kapitlet kommer att handla om. Denna förförståelse underlättar 

lärandet enligt ett sociokulturellt perspektiv. Eleverna får en helhetsbild av kapitlets innehåll 

som sedan bryts ner i mindre bitar. Det blir då ett ”från helhet till del” tänkande. Kapitlet följs 

upp av en diagnos för att testa vad elever kan och inte kan, alltså ses kunskapen som 

kvalitativ.  

 

Här finns det tid att arbeta helt individualiserat: 

• Att arbeta mer med de brister som diagnosen avslöjat 

• Att träna mer för att nå ökad säkerhet 

• Att arbeta med uppgifter på en högre svårighetsnivå (s 5). 

 

I och med att eleven uppmuntras träna mer för att nå ökad säkerhet, ses kunskapen även som 

kvantitativ.  

 

Följande citat beskriver en sida i läroboken som handlar om eget skapande. Här får eleven 

möjlighet att göra sina egna uppgifter utifrån sina egna förvärvade erfarenheter. 

 

Här får barnen möjlighet att använda sina nyförvärvade kunskaper och 
tidigare erfarenheter på ett individuellt sätt. Uppgifterna ger också utrymme 
för kreativitet och individualisering eftersom barnen kan lägga svårigheten 
på olika nivåer. Som pedagog kan du även använda sidan som en diagnos där 
du kan se hur barnen använder sina kunskaper (s 7). 

 

Att knyta an till elevers tidigare erfarenheter på ett individuellt sätt, och att pedagogen 

uppmuntras att använda sidan som en diagnos för att kontrollera elevens användande av 

kunskapen tyder på ett kognitivistiskt tänkande. Eftersom det skrivs om hur elever använder 

sina kunskaper, kan vi återigen se att kunskapen ses som kvalitativ. 
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Sammanfattningsvis ser vi att Mästerkatten bygger på ett ”helhet till del” tänkande, då eleven 

ska få en förförståelse för kommande moment i lärandet. Dock ses kunskapen som kvalitativ, 

eftersom elevers kunnande eller inte kunnande kontrolleras. Vi anser att detta kontrollerande 

får större plats än förförståelsen. Men det finns också ett ”träna mera” tänk, vilket gör att 

kunskapen även ses som kvantitativ.  

 

Slutsatsen blir att kognitivismen har hegemoni, det sociokulturella perspektivet är dominant 

och behaviorismen underordnad. 

 

7.2.2 Synen på pedagogik 

I läroboken finns något som kallas ”hörnsidor” och ”stjärnsidor”. ”Hörnsidorna är till för att 

repetera det som har tagits upp i kapitlet. ”Stjärnsidorna” finns längst bak i boken, och de ska 

ge eleven extra träning på gamla kunskaper men även möte med nya. Författarnas tanke 

bakom dessa sidor är att eleverna ska få möjlighet till ett individualiserat arbete efter 

diagnosen. Detta leder till en segregering efter kunskapsnivå, vilket härleder till ett 

behavioristiskt tankesätt. En slutsats vi drar efter att ha observerat ”stjärnsidorna” i läroboken 

är att de skulle kunna fungera som belöning för de elever som blir färdiga fort med ett kapitel. 

Eftersom dessa sidor kan ses som roligare än de vanliga i läroboken. Även benämningen 

”stjärn-” tyder på något positivt. De elever som har svårigheter i matematik och då ofta tycker 

ämnet är tråkigt, kanske aldrig hinner till dessa sidor. 

 

Uppgifterna ger också utrymme för kreativitet och individualisering eftersom 
barnen kan lägga svårigheten på olika nivåer (s 7). 

 

I citatet kan vi se ett behavioristiskt tänkande när det skrivs om segregering efter kunskap, då 

det sker en individualisering efter svårighetsnivåer. 

 

För att introducera de nya moment som behandlas i kapitlet arbetar du 
laborativt och undersökande tillsammans med barnen. Barnen befäster, 
fördjupar och repeterar sedan sina kunskaper genom att arbeta i böckerna (s 
5). 

 

Detta citat är mångtydigt och hör till både ett kognitivistiskt och ett sociokulturellt tänkande. 

Ett laborativt och undersökande arbete tillsammans med pedagogen kan ses som 
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kognitivistiskt, då pedagogen fungerar som en inspiratör. Men samtidigt kan pedagogen ses 

som en utmanare, som utmanar eleven med dessa nya moment till att vidareutvecklas.  

 

Mästerkattens lärobok innehåller och förespråkar en hel del olika tankemönster och skriftlig 

huvudräkning, med andra ord kognitiva verktyg. Dessa är till för att utveckla det logiska och 

abstrakta tänkandet, men de kan även ses som strategier för att underlätta tillvaron. Alltså är 

användandet av verktygen både kognitivistiskt och sociokulturellt. 

 

Inlärning av tabellerna sker i Mästerkatten i tre steg: 

• Laborativt arbete med konkret material 

• Inlärning av effektiva tankeformer 

• Automatisering (s 9). 

 

I citatet ovan kan vi se delar av alla tre perspektiven på lärande. Första punkten är starkt 

kognitivistisk. Andra punktens idé om effektiva tankeformer kan som tidigare nämnts 

användas på olika sätt, och kan då tyda på ett kognitivistiskt eller ett sociokulturellt tankesätt. 

Sista punkten däremot som syftar till en utantillinlärning är behavioristisk.  

 

Vi ger till varje fabel många förslag på problem och lösningsmetoder. Här 
finns också utrymme för barnens kreativitet och arbetet ger rika tillfällen till 
att tala matematik och att knyta an till barnens verklighet (s 5). 

 

Enligt författarna ska fabeln ge eleverna möjlighet att ”tala matematik” och utveckla deras 

”språkliga och sociala färdigheter”, genom att de får arbeta gruppvis med bland annat 

problemlösning. Här har vi ett sociokulturellt tänkande då ett interaktionsarbete förespråkas 

och mening skapas genom verklighetsförankring.  

 

Trygghet och ett tillåtande arbetsklimat är förutsättningar för ett 
undersökande arbetssätt där inte svaret är det viktigaste utan vägen dit. Barn 
som öva sig i att arbeta i grupper av olika storlek får en större social 
kompetens och en förståelse av vikten av att respektera varandra. Du som 
pedagog har en viktig uppgift under samtalen då du kan hjälpa barnen att 
reflektera och dra slutsatser ( s16). 

 

Detta utdrag visar ett renodlat sociokulturellt perspektiv, där interaktionens betydelse för 

lärandet framkommer. 
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Efter vår analys ser vi att författarna förespråkar en individualiserad undervisning, men detta 

leder till en segregering efter kunskap. ”Stjärnsidornas” användning kan uppfattas av eleverna 

som en belöning, om dessa får göras efter avslutat kapitel. Det finns en strävan att eleven ska 

uppnå en automatisering, det vill säga en utantillinlärning. Det läggs stor vikt vid 

diagnosarbete och vad elever kan och inte kan. Fysiska och kognitiva verktyg används för att 

utveckla ett logiskt och abstrakt tänkande, men de ses även som strategier för att underlätta 

tillvaron. Undervisningen ska innehålla ett laborativt och undersökande arbetssätt. Interaktion 

förespråkas starkt, och författarna menar att det är viktigt att samtala inom matematiken. De 

anser även att en verklighetsförankrad undervisning har stor betydelse för att skapa mening 

hos eleven. Pedagogen får en roll som inspiratör, utmanare och seminarieledare. 

 

Vår analys visar att det sociokulturella perspektivet har hegemoni, kognitivismen är dominant 

och behaviorismen är underordnad. 

  

7.2.3 Synen på eleven 

Författarna menar att eleverna lär sig bäst om de förstår hur, varför och vad de lär. Det är 

utefter dessa frågor som de har strukturerat kapitlen i boken. Dessa didaktiska frågor leder till 

ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt hos eleven, vilket härleder till ett sociokulturellt 

tänkande. Till exempel finns det i slutet av varje kapitel en ”utvärderingssida”, som ska ge 

eleverna möjlighet att ”reflektera” över sitt lärande.  

 

Författarna menar att det viktigt att barnen får ”analysera” och ”utveckla matematiska 

lösningsstrategier”. Detta är centralt i ett sociokulturellt tänkande, då eleven uppmuntras till 

att vara analyserande samt använda sig av olika strategier. Som tidigare nämnts ska eleven 

även fungera som en deltagare i ett socialt samspel och samtal men också i laborativt 

konstruerande. De kognitiva verktygen ska även utveckla ett logiskt och abstrakt tänkande. 

 

Alltså ska eleven ha ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt, samt analysera och använda 

sig av olika strategier. Det logiska tänkandet är också viktigt för eleven att utveckla. 

Deltagande i laborativt arbete och i sociala samspel anses vara väsentligt. 
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Det sociokulturella perspektivet framträder starkast och har därför hegemoni. Kognitivismen 

är dominant medan behaviorismen inte alls blir synlig. Sammanställningen av resultaten av 

analysen av Mästerkatten finns i bilaga III. 

 

7.3 Mattestegen, Natur och Kultur 

Mattestegen finns som basläromedel för skolår 1 till 9, och vi har här analyserat 

lärarhandledningen för läromedlet för skolår 4. Alla citat som följer är hämtade ur 

Mattestegens lärarhandledning 

 

7.3.1 Synen på kunskap 

Mattestegen är indelad i olika områden, till exempel addition, multiplikation eller geometri. 

Varje område är uppdelat i flera steg. För att kontrollera var eleven ska börja görs ett förtest 

för varje steg. Vid bra resultat går eleven vidare till förtestet på nästa steg. Eleven stannar 

sedan på steget där resultatet i förtestet blir bristfälligt. Här har vi ett ”från del till helhet” 

tänkande, då kunskapen är uppdelad i mindre delar. Alltså är detta behavioristiskt. 

 

Varje steg avslutas med en diagnos som visar om eleven tagit till sig 
innehållet i steget. Ingen bör gå vidare till nästa steg utan att klara av att lösa 
uppgifterna på diagnosen. För elever som visar att de inte är säkra på de 
moment som tas upp i diagnosen finns Extra träning som kopieringsunderlag 
i lärarhandledningen (inledning 1:3). 

 

Som citatet visar ska varje steg följas upp med en diagnos för att kontrollera elevens kunskap. 

Då kunskapsluckor finns hos eleven ska dessa fyllas på med hjälp av ”Extra träning”, alltså 

ökas kvantiteten. Kunskapen ses då som kvantitativ. 

 

Mattestegen har som mål att:  

[…] 

• läraren ska få en bra överblick över vad eleverna kan/inte kan 

• eleven ska veta vad han/hon kan (inledning 1:1). 

 

Detta citat visar däremot på ett kognitivistiskt tänkande, där kunskapen ses som kvalitativ. 

Genom att tydligt prata om vad en elev kan och inte kan, så visar det att elevens egenskaper 

står i fokus. 
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Sammanfattningsvis ser vi att det som främst styr Mattestegens grundtankar är uppdelningen 

av kunskap. Även titeln på läromedlet uttrycker detta tydligt. Kunskapen ses både som 

kvantitativ och kvalitativ, men det lutar mest åt kvantitativ, då eleven hela tiden uppmanas att 

träna mer tills diagnosen är avklarad med gott resultat.  

 

Det behavioristiska perspektivet har hegemoni i Mattestegens syn på kunskap. Kognitivismen 

är dominant men det sociokulturella perspektivet kommer inte alls till uttryck. 

 

7.3.2 Synen på pedagogik  

Tester och diagnoser är väldigt centrala i Mattestegens arbetssätt. Elevens kunskap mäts och 

kontrolleras ständigt, och kraven finns hela tiden på att eleven ska klättra uppåt i stegen. 

Arbetssättet tyder på både ett behavioristiskt och kognitivistiskt tankesätt, beroende på vilka 

kunskaper som testas och diagnostiseras. 

 

 
En av de bärande tankarna bakom mattestegen är att elevgruppen ska kunna 
arbeta inom samma område (=tema), fast varje elev arbetar på sin egen nivå 
(inledning 1:1). 

 

Därför är Mattestegen inte indelad i årskurser utan i Steg med stigande 
svårighetsgrad (inledning 1:1). 

 

Steg 1 börjar på den nivå man arbetar på i slutet av år 3. 

Steg 5 är den nivå alla elever bör uppnå i slutet av år 5. 

Steg 14 är den nivå alla elever bör uppnå i slutet av år 9 (sinledning 1:1). 

 

 

Trots att lärarhandledningen lägger stor vikt vida att berätta att mattestegen inte är uppdelad i 

skolår görs ändå en sammanställning av vilket steg eleven bör befinna sig på under skolåren 

3, 5 och 9. Det sägs att eleven ska arbeta på sin nivå samtidigt som det finns riktlinjer dragna 

för var eleven bör arbeta. Detta arbetssätt leder till en segregering efter kunskapsnivå, alltså 

ett behavioristiskt tänkande.  

 

Det talas i stor omfattning om kommunikation i lärarhandledningen och att samtalet har stor 

betydelse för lärandet. Pedagogens roll i samtalet beskrivs huvudsakligen som observatör, 
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som vissa stunder även kan delta i samtalet. Författarna menar att pedagogen ska samtala med 

eleverna, för att se deras tankestrategier samt att utveckla nya tankestrategier hos eleverna. 

 
Man kan inte nog betona vikten av att föra meningsfulla samtal om 
matematik i klassrummet (inledning 1:7). 

 

Det är viktigt att det finns möjlighet till kommunikation och samarbete så att 
varje elev får möjlighet att lösa problem och uppgifter tillsammans med 
andra och även får bolla sina tankar mot andra. Det är i interaktion med 
andra som en utveckling sker (inledning 1:8). 

 

Om barnen får möjlighet att kommunicera med både barn och vuxna får de 
möjlighet att byta upp sig på nya tankestrategier och kan också få möta nya 
lösningar (inledning 1:8).  

 

Dessa tankar kring samtal och kommunikation är sociokulturella. I lärarhandledningen finns 

några gruppuppgifter, dock är de enligt författarna ganska få, och det rekommenderas att 

pedagogen arbetar med en gruppuppgift per månad. Det finns också ett fåtal 

problemlösningsuppgifter i olika svårighetsgrader, dessa ska eleverna först lösa själva för att 

sedan diskutera olika lösningar i mindre grupper. Vi ställer oss frågande till om Mattestegens 

arbetssätt verkligen lever upp till dessa tankar om att lärande sker i interaktion. När vi 

studerar Mattestegens lärobok för skolår 4 blir vi ännu mer kritiska, då dessa inte innehåller 

några gruppuppgifter förutom några få paruppgifter. Tanken att arbeta med gruppuppgifter 

enbart en gång per månad, lever inte upp till lärarhandledningens och det sociokulturella 

perspektivets tankar om lärande genom interaktion.  

 

De metoder vi använder oss av i skolan måste ha något att göra med de 
metoder vi använder oss av i det verkliga livet. Vi måste synliggöra den 
koppling som finns mellan det vi gör i skolan och i det verkliga livet 
(inledning 1:4). 

 

Detta citat visar att Mattestegen vill skapa ett meningsfullt lärande med hjälp av 

verklighetsförankrad undervisning, vilket tyder på ett sociokulturellt tänkande.  

 

Laborativt material används som hjälpmedel för att skapa förståelse hos eleven och utveckla 

ett abstrakt tänkande. Alltså förespråkas ett praktiskt arbete. 

 

Det är viktigt att skaffa en god bild av elevens kunskaper för att kunna veta 
vad eleven behöver för att gå vidare i sin utveckling (inledning 1:4). 
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Pedagogen ska enligt Mattestegens lärarhandledning dokumentera och planera varje elevs 

utveckling, och som vi tidigare nämnt är tester och diagnoser centrala i undervisningen. Detta 

ger pedagogen rollen som en kontrollant, som ständigt ska ha uppsikt över elevens utveckling. 

 

Sammanfattningsvis sker en segregering efter kunskap och elever mäts och kontrolleras 

ständigt av pedagogen, genom tester och diagnoser. Praktiskt arbete och ett laborerande 

arbetssätt nämns som en del av undervisningen. För att lärandet ska bli meningsfullt för 

eleven talas det en del om verklighetsförankrade uppgifter. I lärarhandledningen lyfts det 

sociokulturella perspektivets tänkande om interaktion fram väldigt tydligt. Författarna påvisar 

vikten av ett socialt samspel för att främja lärandet. Dock anser vi att läromedlets arbetssätt 

inte uppfyller dessa mål. Pedagogen ska kontrollera och observera elevens kunskap och sedan 

bokföra denna för att kunna följa och planera elevens utveckling. Pedagogen ska delta i 

samtal och även här observera eleven. 

 

Även om det sociokulturella perspektivet förespråkas, är det behaviorismen och 

kognitivismen som tillsammans dominerar. Vi kan inte avgöra vilket av dessa två som 

framträder starkast. Däremot ser vi att det sociokulturella perspektivet är underordnat. 

 

7.3.3 Synen på eleven 

Som vi redan påpekat ska eleven utveckla ett logiskt och abstrakt tänkande. 
 

Mattestegen är ett individanpassat läromedel i matematik för hela 
grundskolan.  

   Den bärande tanken med Mattestegen är att varje elev ska arbeta på sin 
nivå, men inom samma arbetsområde som resten av klassen (inledning 1:1). 

 
Som citatet ovan visar bygger Mattestegen på individualiseringstankar, genom att varje elev 

ska arbeta enskilt på sin nivå i läroboken, alltså ett enskilt praktiskt arbete. Samtidigt 

eftersträvas ett socialt samspel enligt författarna. 

 

Det är viktigt att det finns möjlighet till kommunikation och samarbete så att 
varje elev får möjlighet att lösa problem och uppgifter tillsammans med 
andra och även får bolla sina tankar mot andra. Det är i interaktion med 
andra som en utveckling sker (inledning 1:8). 

 
Eleven ska alltså också delta i samtal och andra gruppaktiviteter. 
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Vi måste låta eleverna känna att de duger och lägga stor vikt vid att hjälpa 
dem att stärka sin självkänsla. Eleverna behöver få möta uppgifter som inte 
har givna svar och som ger utrymme för undersökande verksamhet och 
kreativa lösningar. Eleverna behöver få möjlighet att utforska och undersöka 
tillsammans med andra. Vi bör skapa ett klimat som gör att eleverna är 
nyfikna och vågar uttrycka sina tankar och åsikter (inledning 1:8). 

 
 
Citatet ovan genomsyras av ett sociokulturellt tänkande, då det anses att eleven ska få arbeta 

undersökande, kreativt och utforskande tillsammans med andra. Ett nyfiket intresse 

uppmuntras också. Allt detta kan även kopplas ihop med kognitivismen. För att eleven ska 

våga uttrycka sina tankar och åsikter samt stärka sin självkänsla, krävs det att eleven känner 

sig trygg och vara en del i den sociala miljön, vilket förespråkas av det sociokulturella 

perspektivet. 

 

Det är oerhört viktigt att förstå hur barnen tänker i olika sammanhang i 
matematik. Vi behöver veta om de tankar och strategier som barnet använder 
sig av leder vidare eller om de leder mot en återvändsgränd i dess 
matematiska tänkande. Den kunskap vi får om vad eleven kan och var eleven 
befinner sig i sin kunskapsutveckling hjälper oss i planeringen av det 
fortsatta arbetet med eleven (inledning 1:4). 

 
Eleven ska använda tankar och strategier i sitt lärande, vilket ses som kognitiva verktyg. 

Dessa ska leda eleven rätt i sitt matematiska tänkande, det abstrakta och logiska tänkandet, 

och det blir då ett kognitivistiskt tänkande.  

 
Vår analys visar att eleven uppmuntras till att vara kreativ, nyfiken, undersökande, 

laborerande och utforskande. Allt detta syftar på en aktiv konstruerande elev. Eleven ska även 

utveckla ett logiskt tänkande och känna sig trygg i sig själv och i sin omgivning. Både enskilt 

arbete och ett socialt samspel framhålls i Mattestegens lärarhandledning. På grund av 

läromedlets individualiseringsprincip, segregering efter kunskap, har vi emellertid svårt att se 

hur detta sociala samspel ska kunna ske fortlöpande under arbetets gång i läroboken. 

 

Kognitivismen har hegemoni i synen på eleven. Det sociokulturella perspektivet är dominant, 

medan behaviorismen inte kan urskiljas. Sammanställningen av resultaten av analysen av 

Mattestegen finns i bilaga IV. 
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8 Slutdiskussion 

Här följer vår slutdiskussion om analysresultatet. Vårt huvudintresse ligger på hur olika 

perspektiv på lärande kommer till uttryck läromedlen, dock ser vi även på vilka 

interaktionsmöjligheter som dessa öppnar för. Vi kopplar även vårt resultat till tidigare 

forskning. 

 

Matteboken, Bonnier Utbildning 

I vår analys av Mattebokens lärarhandledning kommer vi fram till att kognitivismen 

genomgående har hegemoni. Det sociokulturella perspektivet är dominant i synen på 

pedagogik och elev, medan behaviorismen är dominant i synen på kunskap. I synen på 

pedagogik är behaviorismen underordnad. I synen på kunskap och elev framträder inget 

perspektiv som underordnat.  

 

Alltså kan vi sammanfatta att kognitivismen har hegemoni i läromedlet, det sociokulturella 

perspektivet är dominant och behaviorismen är underordnad. 

 

I Mattebokens lärarhandledning är samtal en viktig del i undervisningen, men inte enbart för 

lärandet utan också för att pedagogen ska finna brister hos elever. I läroboken finns 

möjligheter för samtal, dock inte i sådan stor utsträckning som vi önskar. Det är ändå det 

enskilda arbetet som får störst betydelse. Det krävs att pedagogen använder ”samtalssidorna” 

korrekt, samt tillhandahåller annat material som öppnar för diskussion. Alltså kan Matteboken 

fungera till en viss del för interaktionsmöjligheter. 

 

Mästerkatten, Gleerups Utbildning 

Det sociokulturella perspektivet har hegemoni i synen på pedagogik och elev, medan 

kognitivismen har hegemoni i synen på kunskap. Kognitivismen är dominant i synen på 

pedagogik och elev, och det sociokulturella är dominant i synen på kunskap. Behaviorismen 

är underordnad i synen på kunskap och pedagogik, dock framträder inte något perspektiv som 

underordnat i synen på elev.  

 

Alltså tolkar vi att läromedlets grundsyn har hegemoni i det sociokulturella perspektivet, 

kognitivismen är dominant och behaviorismen är underordnad.  I  
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Mästerkattens lärarhandledning används samtalet främst för lärande och utveckling. Men i 

likhet med Matteboken krävs det även här att pedagogen nyttjar läromedlet på det sätt som är 

tänkt. Mästerkattens lärobok innehåller dock fler tillfällen för samtal, än de båda övriga 

läromedlen, vilket öppnar för fler kommunikativa processer i undervisningen. Alltså är 

Mästerkatten det främsta alternativet då interaktionsmöjligheter eftersträvas. Vår slutsats är att 

en av anledningarna till att Mästerkatten har störst interaktionsmöjligheter, beror på att det 

sociokulturella perspektivet har hegemoni i läromedlet.  

 

Mattestegen, Natur och Kultur 

Behaviorismen har hegemoni i Mattestegens syn på kunskap, medan kognitivismen har 

hegemoni i synen på eleven. Däremot tolkar vi det som att inget perspektiv har hegemoni i 

synen på pedagogik. I synen på kunskap är kognitivismen dominant och i synen på elev är det 

sociokulturella perspektivet dominant. Men synen på pedagogik domineras av både 

behaviorismen och kognitivismen. Det sociokulturella perspektivet är underordnat i synen på 

pedagogik, men varken i synen på kunskap eller i synen på elev framträder något perspektiv 

som underordnat.  

 

Alltså kommer vi fram till att behaviorismen har hegemoni i Mattestegen, eftersom vi anser 

att synen på kunskap är större voch mer övergripande än synen på elev. Då tolkar vi att 

kognitivismen är dominant och det sociokulturella är underordnat. 

 

I Mattestegens lärarhandledning förespråkas både individuellt arbete och arbete i grupp. 

Läroboken öppnar för det individuella, men här saknas uppgifter som uppmuntrar 

interaktioner. Alltså krävs det att pedagogen tillhandahåller annat material än läroboken och 

till detta finns en mindre mängd uppgifter som kopieringsunderlag i lärarhandledningen. Men 

vi anser att dessa inte är tillräckliga för att uppnå de syften med interaktion som författarna 

skriver om. Alltså är Mattestegen inte något bra alternativ för att öppna för interaktioner. 

 

Koppling till tidigare forskning 

I uppsatsens del om tidigare forskning redogör vi för Monika Johanssons resultat. Hon menar 

att läroboken har betydande avseenden i undervisningen. Detta visar vår undersökning också, 

då vi ser en tydlig skillnad i synen på kunskap, pedagogik och elev i de läromedel vi 

analyserar. Undervisningen påverkas av vilket läromedel pedagogen använder sig av beroende 

på vilket perspektiv på lärande som genomsyrar läromedlet.  
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Johansson menar också att läroboken kan vara både positiv och negativ beroende på hur 

läraren använder sig av boken. Till exempel kan läroboken vara orsak till att svårigheter 

uppstår men den kan även ligga till grund för matematiska samtal. Detta visar även vår 

undersökning. Även om Mästerkatten öppnar för interaktionsmöjligheter så är det viktigt att 

pedagogen tar till vara på dessa möjligheter. Läromedlen borde kunna kompletteras för att 

passa fler elever och för att bredda undervisningen, frågan är hur dessa kompletteringar kan se 

ut?  

 

Johansson kommer även fram till att de mål som uttrycks i läroplanen inte återspeglas i 

läroboken. Detta kan vi egentligen inte styrka med vår undersökning. Men vi kan dra 

slutsatsen att åtminstone Mattestegen stämmer överens med detta, då behaviorismen 

framträder starkast, vilket läroplanen inte alls återspeglar. Det vore intressant att få ett 

historiskt perspektiv på läromedel i matematik och dess utveckling för att se hur dessa har 

utvecklats tillsammans med de olika läroplanerna och kursplanerna i matematik. 

 

 

Det är viktigt att pedagogen ställer sig de didaktiska frågorna och problematiserar sina val av 

till exempel innehåll och metod, då detta leder till en medvetenhet i utformningen av den 

pedagogiska verksamheten. Som vi nämnde i inledningen så blir undervisningen också mer 

meningsfull för eleverna då pedagogen ställer dessa frågor. Vi nämnde även att 

meningsskapande sker genom kommunikativa lärandeprocesser, alltså är det sociala 

samspelet viktigt för att lärandet ska bli meningsfullt. Pedagogen bör ta till vara på de 

interaktionsmöjligheter som läromedlen öppnar för, men även tillföra annat material eftersom 

läromedlen i sig inte är tillräckliga. Johansson skriver att matematikundervisning ofta utgår 

ifrån ett individuellt arbete i matematikboken, och då menar vi att undervisningen inte blir 

meningsfull för eleverna. 

 

Den här analysen ger oss ett kritiskt förhållningssätt och de verktyg vi behöver för att 

problematisera vårt framtida val av läromedel.  
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Bilaga II 

 

Matteboken, Bonnier Utbildning 

 

 

Perspektiv 

Aspekter 

Behaviorism Kognitivism  Sociokulturellt  

perspektiv 

Synen på 

kunskap 

Kvantitativ, 

del - helhet 

Kvalitativ,  

 

 

Synen på 

pedagogiken 

Kunskaper testas  

utantillinlärning, 

belöning 

Pedagogen som 

inspiratör, 

diagnoser, 

socialt samspel 

 

Pedagogen som 

utmanare och 

samtalspartner 

fysiska och kognitiva 

redskap, 

interaktion 

Synen på eleven  

 

Logiskt tänkande, 

konstruerande, abstrakt 

tänkande, aktiv deltagare 

Kritiskt och 

reflekterande 

förhållningssätt, aktiv 

deltagare,  
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Bilaga III 

 

Mästerkatten, Gleerups förlag 

 

Perspektiv 

Aspekter 

Behaviorism Kognitivism  Sociokulturellt  

perspektiv 

Synen på 

kunskap 

 

 

Kvalitativ kunskap Helhet till del 

Synen på 

pedagogik 

Segregering efter 

kunskap, 

automatisering, 

belöning 

 

Diagnos,  

laborativt arbete, 

pedagogen som 

inspiratör 

Pedagogen som 

seminarieledare och 

utmanare,  

Interaktion,  

fysiska och kognitiva 

verktyg, 

verklighetsförankring 

Synen på eleven  

 

Konstruerande,  

logiskt tänkande, 

laborerande 

Analyserande, 

reflekterande, 

deltagare  
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Bilaga IV 

 

Mattestegen, Natur och kultur 

 

Perspektiv 

Aspekter 

Behaviorism Kognitivism  Sociokulturellt  

perspektiv 

Synen på 

kunskap 

Kvantitativ, 

del - helhet 

Kvalitativ  

Synen på 

pedagogik 

Tester, segregering 

efter kunskap, 

pedagogen som 

kontrollant 

Diagnoser,  

laborerande, 

pedagogen som 

kontrollant och 

observatör av samtal 

Samtal,  

verklighetsförankring, 

pedagogen som 

samtalspartner 

Synen på eleven  Laborerande, 

aktiv,  

konstruerande,  

logiskt tänkande 

Aktiv,  

samspelare 

 

 

 


