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Abstrakt

I denna uppsats undersöks läromedel i matematik utifrån frågan på vilka
sätt uppgifter och representationer är strukturerade. Analysen av data visar
att det finns ett stort fokus på att imitera algoritmer och repetera dem.
Samtidigt visar studien att den relativa frekvensen mellan algoritminriktade
och förståelseinriktade uppgifter skiljer mellan böckerna i olika kurser.

Nyckelord: Matematik Didaktik, Läromedel, Resonemang
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Kapitel 1

Inledning

Matematiken är ett grundläggande ämne för samhället. Många yrken an-
vänder matematik i stor utsträckning. Då behöver människor i samhället ha
god kunskap i matematik. Trots matematikens stora betydelse i samhället
så är intresset lågt bland gymnasieeleverna. Samtidigt når undervisningen
inte fram till eleverna. Detta kan ses hos Skolverkets data (2014) där antalet
elever som gick ut med underkänt i matematik är högt.

Samtidigt visar Skolverkets (2014) data att detta inte är konstant. Andelen
elever som får exempelvis underkänt skiftar mellan olika matematikkurser
som eleverna kan studera. Svårare kurserna har en lägre andel underkända
elever. De olika kurserna som ges korrelerar med val of gymnasieprogram
enligt Skolverkets data. Elever som går Matematik 1A är, enligt Skolverket,
huvudsakligen de som går yrkesförberedande utbildningar. Matematik 1B
och 1C ingår i högskoleförberedande utbildningar. I Matematik 1B går ele-
ver ifrån samhällsorienterade program. Av dem som tog Matematik 1B var
andelen som fick F 16,7%. Matematik 1C består av dem som går naturori-
enterade program, där får 5,4% F i slutbetyg (Skolverket 2014).

Skolverkets (2014) data att betygsteget A inom matematik C till A visar
en omvänd korrelation gentemot den korrelation som visats för betygsteget
F. Tabellen nedan visar data ifrån Skolverket för varje betygsteg i de respek-
tive kurserna.

F E D C B A
Ma1A 49,1 % 34,9% 10,6% 3,5% 1,2% 0,6%
Ma1B 16,7 % 35,0% 23,9% 14,7% 6,4% 3,3%
Ma1C 5,4 % 19,1% 20,5% 23,8% 17,3% 13,9%

Läroplanen (Lgr 11) som är satt av Skolverket bestämmer vad skall läras
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ut till elever. Läroplanen sätter därmed up gränser för vad en lärare kan göra
i klassrummet. En annan faktor som begränsar lärares frihet är att de i hög
grad anpassar sig efter läromedlen de använder sig av. Denna anpassning
efter läromedel görs sådant att eleven skall kunna jobba med boken och
kunna knyta boken till vad läraren har gått igenom (Vincent 2008). Samtidigt
så visar studier att lärare skapar så väl prov som presentationer, (Berqvist
2012a), på ett sådant sätt att elever endast behöver memorera långa listor
av formler och fakta istället för att försöka resonera och förstå matematiken.
Samtidigt tycks elever, enligt Bergvist (2012a), ha en tendens att använda
sig av imitationresonemang över kreativresonemang.

1.1 Frågeformulering
Utifrån faktumet att lärarna tenderar att starkt knyta sin undervisning till
läromedlen är det relevant att se hur läromedlen förhåller sig till ämnesmå-
let att kunna resonera kring matematikuppgifter samt applikationer. Denna
knytning till läromedel samt elevernas tillsynes preferensen att använda sig
av imitationresonemang gör att frågeformuleringen kommer att fokusera på
läromedlen samt deras utformning ifrån ett resonemangsperspektiv. Är det
så att läromedel uppmuntrar en viss form av resonemang? Tidigare studier
(Lithner 2008) har undersökt matematiska resonemang och presentationer
utifrån frågan om de uppmuntrar kreativitet eller utantillärande av algorit-
mer. Jag kommer att undersöka huruvida läromedlen fokuserar på förståelse
eller utantillärande av algoritmer. Detta kommer förklaras ytterligare längre
fram. Följande frågor skall då besvaras.

• Är läromedlen formulerade med fokus på förståelse eller algoritm?

• Hur stor andel av böckerna utgörs av algoritmer gentemot förståelse?

• Hur förändras fördelning mellan algoritmer och förståelse genom böc-
kerna?

Den första frågeställningen är mer kvalitativt fokuserad medan den mitters-
ta är kvantitativ och den sista är en blandning. Detta är medvetet valt då
analysen av uppgifter och presentation automatiskt kommer innehålla en
kvalitativ undersökning där presentationer och uppgifternas struktur analy-
seras. Den kvalitativa analysen utgör basen för att sedan i sin tur kunna göra
en kvantitativ analys av hur detta skiftar mellan böckerna och nivåerna. Då
man måste kunna avgöra vilken typ en uppgift tillhör för att kvantifiera de
olika kategorierna.
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Kapitel 2

Tidigare forskning

Inom detta kapitel tas den tidigare forskningen upp. Först kommer ett av-
snitt som tar upp om lärande för att ge en övergripande bild av forskning
inom detta område. Efteråt kommer en del där forskning kring matematik-
didaktiken tas upp. Inom den delen kommer valet av de två olika fokus bli
uppenbart. Sist kommer ett avsnitt som behandlar matematikläromedel. In-
om delen lärande är det Ference Marton (2008) som används och hans bok,
då den innehåller många olika studier som har sammansatts till en stor bild
av lärandet. För Matematikdidaktik har valet av referenser fokuserats pri-
märt runt studier som har lagt fokus på hur lärandet går till utifrån ett
resonemangsperspektiv. Inom matematik så är resonemanget som ger sva-
ret som anses vara viktigt. Därmed blir resonemang ett naturligt fokus för
uppsatsen. Sökmotorn som användes var Summon med nyckelord så som
”reasoning”, ”mathematics” och ”textbooks”.

2.1 Lärande
I boken ”Hur vi lär” av Ference Marton (2008) diskuteras den processen som
människors lärande av nya kunskaper innebär och frågor kring lärandets na-
tur. Forskarna, vars studier boken grundar sig på, tar upp begreppen avser
ytlig samt djup inlärning. Ytlig inlärning är att en student fokuserar på tex-
ten ordagrant. Djup inlärning är att studenten fokuserar på textens innehåll,
författarens poäng med en text. Studenterna som använde sig av ytlig inlär-
ning försökte att minnas själva texten ordagrant medan studenter med djup
inlärning försökte förstå textens budskap.

Studenterna inom de olika sätten att lära drog annorlunda slutsatser av
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texten som studenterna hade läst samt mindes själva texten olika. Studen-
ter som använde ytlig inlärning hade större problem att komma ihåg texten
ordagrant så väl som dess innehåll. Studenter som använda sig av djup in-
lärning kom bättre ihåg texten innehåll. Studenter som använde sig av ytlig
inlärning skaffade sig också sämre studievanor. Forskarna ansåg att dessa
sämre studievanor i sin tur ledde till sämre prestation. Forskarna ansåg att
orsaken var att studenten använde sig av en studieteknik där den läste en
stor text men förstod väldigt lite av helheten. Resultatet blev då studierna
upplevdes vara mördande tråkiga av studenten.

Forskarnas studier visar att när en kravstruktur appliceras på studen-
terna så kan studenterna ändra sin studieteknik. Då studenterna visste vad
som förväntades av dem så försökte de uppfylla kraven. Studenterna började
använda sig av ytlig inlärning för att uppfylla kraven. Forskarna argumen-
terar att det är en motivationfaktor som ligger till grund för detta beteende
hos studenterna. I en av studierna (Marton & Säljö 2008) tar forskarna upp
begreppen inre och yttre motivation. Inre motivation är enligt forskarna en
egen vilja att lära sig för att besvara frågor. Yttre motivation är då det är ex-
terna krav som tvingar studenten av att lära sig materialet. Yttre motivation
förekom då studenten kände ångest, rädsla och ett tvång för vad den skulle
göra. Yttre motivation korrelerar med en ytlig inlärning. Tvärtom gällde för
inre motivation vilket förekom då externa faktorer inte var styrande.

2.2 Matematikdidaktik
Johan Lithner (2008) har forskat mycket om matematikdidaktik och lagt fo-
kus runt kreativresonemang gentemot imitationresonemang. Han tar upp i
sin artikel att vi som samhälle fundamentalt vill att elever skall bli problemlö-
sare, att de ska kunna förstå matematiska problem och applicera dem i livet.
Han anmärker dock att efter 20 år så är det fortfarande så att elever primärt
använder imitationresonemang. Han påstår där att den stora användningen
av imitationresonemang är en rotorsak till att det är sådana stora inlärnings-
svårigheter för elever inom matematik. Han tar i artikeln upp att för att lösa
matematikuppgifter så följer människor olika steg där varje steg involverar
ett val. Dessa val är baserade på kunskaper och tankar eleven har. Om dessa
kunskaper eller tankar är tillräckliga eller inte är inte en relevant faktor enligt
Lithner. Han tar upp begreppet imitationresonemang där elever imiterar vad
de har lärt sig från läraren och litteraturen. Imitationresonemang förekom-
mer i två olika varianter. Den ena varianten är en ren algoritm som eleven
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använder, där en lösning erhålls genom att specifika steg görs i en specifik
ordning. Den andra varianten är då eleven memorerat en formel som ger den
korrekta lösningen. Lithner sätter detta i kontrast med kreativresonemang
där elever resonerar sig fram till svaren. Elever använder sig av sina mate-
matiska kunskaperna om de matematiska objekten för att nå ett svar och
bedöma dess rimlighet. Han fann också att elever tenderar att se processer
som utgörs av algoritmer som ett säkrare alternativ än att resonera sig fram
till svaret.

Bert Jonsson (2014) tar upp att en stor del av matematikundervisningstiden
går åt att lära sig algoritmer, medan liten del av tiden går till att undervisa
om förståelse. I artikeln talar han också om för att en elev skall kunna lära
sig matematik ordentligt så måste eleven utmanas sådant att den får kämpa
sig fram för att nå ett resultat. Han poängterar dock att uppgiften måste
vara en utmaning och inte ett hinder för att eleven skall kunna gå vidare. I
studien fann Jonsson att imitationresonemang ledde till att elever presterade
bättre på enklare uppgifter. Han fann också att kreativresonemang, medan
det var mindre effektivt på enklare uppgifter, gav bättre resultat på mer
komplicerade uppgifterna då eleverna kunde generalisera vad de hade lärt
sig. Han fann också att kreativresonemang innebar att eleverna kom ihåg
bättre därmed presterade bättre. Algoritmresonemang orsakade att eleverna
inte mindes vad de hade lärt sig.

Även i Ewa Bergqvist’s artikel (2012a) tas det upp att studenter ofta använ-
der sig av en imiterande, eller algoritmisk, process för att lösa matematik-
uppgifter. Hon argumenterar att algoritmer har ett värde i att de minimerar
det kognitiva arbetet, samtidigt som för stort fokus på algoritmer kan hindra
lärandet hos en student. Ebby (2005) tog en elev som en enskild fallstudie.
Ebby visade där att algoritmresonemanget blev ett stort fokus för studentens
lärande. Detta fokus kom sedan i sin tur att bli ett hinder för att studen-
ten skulle utveckla en djupare förståelse för de mer avancerade matematiska
koncepten. Hindret uppstod, enligt Ebby (2005), för att de grundläggande
tankarna hos studenten fortfarande befann sig på ett enklare stadiet, trots
att de algoritmer som eleven hade lärt sig var kapabla att ge svaret för mer
avancerade uppgifter. Det var ett gap mellan studentens egna förståelse av
vad matematikobjekten är och vad algoritmerna gör. I Bergqvists (2012a)
studie var det mellan 7% och 24% av övningar och uppgifter på prov som
krävde kreativresonemang. Variationen berodde på enligt henne på vilket
program studenterna gick.

I många länder så används problemlösning för att försöka lära eleven att
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använda matematik samt få en förståelse för matematik (Lesh & Zawojewski
2007). Många universitetstudenter använde ofta av algoritmresonemang för
att lösa matematikuppgifter. Studenterna använde denna typ av resonemang
även då uppgifter var av sådan karaktär att det inte var möjligt att lösa
uppgiften med en algoritm (Bergqvist 2012a). Algoritmresonemang valdes
ofta av studenterna för att minimera den kognitiva belastningen och risken
för att göra fel. Studenter spenderar, enligt Bergqvist, en stor del av sin tid
med att studera matematik genom matematikläromedlet. Studenter stude-
rade matematik med hjälp av läromedel genom att utföra de uppgifter som
fanns i läromedlen.

Tomas Bergqvist tar i en artikel (2012b) upp lärarnas presentation utifrån
frågan om olika typer av resonemang. I artikeln står det om hur elever ar-
gumenterar jämfört med experter. Ett exempel som ges är inom området
geometri. Många av eleverna la fokus på om objekten ifråga såg bra ut. Ex-
perter använde sig oftare av andra egenskaper som inte var visuellt grundade.
Detta leder vidare till begreppet ”anchoring” vilket syftar på de sätt på vilket
resonemanget går till. En elevs resonemang för att nå fram till ett svar kan
vara grundat i ytliga egenskaper, så som hur ett geometriskt objekt ser ut i
en bild, eller djupa egenskaper hos objekten. Resultatet från studien var att
mycket i lärarens presentationer är fokuserat på att ge svaren, snarare än att
resonera sig till svaren.

2.3 Matematikläromedel
Hendrik Steenbrugge (2012) gjorde en studie av huruvida valet av matema-
tikläromedel ansågs vara viktigt för lärare. Inom studien fann han att det inte
var möjligt att säga om läromedel hade någon direkt inverkan på eleverna, då
det är svårt att mäta effektiviteten av läromedel på elevers lärande. Vad han
fann var dock att lärare finner valet av matematikläromedel mycket viktigt.
Lärarna hade en tendens att ta böcker och serier som gav dem mycket extra
material som de kunde använda för att ge till sina elever.

Johan Sidenvalla (2015) gjorde en studie där han tar upp vilken typ av re-
sonemang elever använde sig av då de arbetade med läromedel. Han tar i
studien upp att uppgifterna inom läromedlen är av stor vikt för hur elever
lär sig matematik. Han fann att många av eleverna inte ens försökte lösa
svårare matematikuppgifter som kräver kreativt tänkande. Eleverna gjorde
mestadels uppgifter som de upplevde som lättare och som kunde lösas med
algoritmresonemang.
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Om läromedel skapar eller förstärker missförstånd inom matematik så kan
det bli problematiskt för elevens lärande. I en undersökning gjord av Ann Ka-
jander (2008), fann hon att läromedel kan presentera matematiska koncept
på ett sådant sätt att de underbygger missförstånd hos eleverna. I studien
fokuserade hon på tangenten för linjer inom infinitesimalkalkyl. Läromedlen
börjar med en visuellt vänlig beskrivning av konceptet. Böckerna återkom-
mer sällan till beskrivningen för korrigera den grova beskrivningen med den
korrekta, mer komplicerade beskrivningen. Detta kan leda till problem fram-
över då originaluppfattningen bestod hos eleven (Kajander 2008).

En studie där den iranska och australiensiska matematiska kompetensen jäm-
fördes fann att läromedlets struktur var av betydelse. Studien gick ut på att
se om ett visst läromedel kunde hjälpa att förklara Irans sämre matematiska
kompetens hos gymnasieelever jämfört med den australiensiska kompetensen.
De jämförde därför läromedel hos de båda länderna, i flera olika varianter och
årskurser. Vad forskarna fann var att de iranska läromedlen hade markant
färre matematikuppgifter som stimulerade elevers egentänkande och samti-
digt var mindre varierande i sina uppgifter. Samma typ av uppgifter förekom
ofta repetitivt och gav därmed ingen nyanserad bild av matematikens appli-
kation (Gatabi 20012).

Vincent (2008) visar i en studie att många av de populära läromedlen har
en tendens att ge repetitionsuppgifter där en metod upprepas tills den är
inlärd. Läromedlen innehåller mycket mindre av uppgifter som stimulerar
till att resonera runt metoderna som har presenterats inom kapitlet och där-
med ge förståelse för verktygen som har lärts ut (Vincent 2008). I Shields
(2012) studie visade han att läromedel kan innehålla en varierande mängd
av uppgifter, trots det byggde inte läromedlen upp någon form av djupare
förståelse inom matematik. Läromedlen tycktes, enligt studien, bygga upp ett
algoritmiskt beteende snarare än en förståelse för vad uppgifterna handlar
om. Elever kom då ut med låg grad av förståelse av varför de matematiska
formlerna och metoderna var applicerbara på en uppgift (Shield 2012).

I Randhals (2011) studie studerar hon ingenjörstudenters användande av
läromedel inom matematik. Hon fann att de föredrog de egna noteringar-
na ifrån lektionen över att använda böckerna som tillhörde kursen. Hon tar
också upp att en anledning till detta är att många av studenterna fann att
böckerna var svåra att förstå i sin presentation. Ett argument som tas upp är
att det formella matematiska språket gjorde att studenterna skrämdes iväg
ifrån läromedlen då det blev ytligare en sak att jobba sig igenom. Läromedlet
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innebar därmed ett hinder, istället för en hjälp, för matematiklärande.
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Kapitel 3

Metod

3.1 Val av metod
Min studie är en läromedelsanslys med utgångspunkt i resonemang. Därmed
har jag gjort valet av att använda mig av en anpassad form av Lithners (2008)
metod. Dock har jag anpassat metoden till mitt specifika syfte. Grunden för
hans studier är tanken att resonemang kan delas upp i två kategorier. Den
ena kategorin är imitationresonemang och den andra är kreativresonemang.
Inom detta arbetssätt står dessa två resonemangsätt mot varandra. Resone-
mangsättens definitioner har nämnts tidigare i uppsatsen.

Denna studie är en form av innehållsanalys där riktlinjer har tagits ifrån
Bryman (2008). För att jag skall kunna klassificera uppgifter och presenta-
tioner inom läromedlen behöver jag utföra en kvalitativ analys av materialet.
Denna analys blir då grunden för min klassificering. Jag har därmed följt Bry-
mans riktlinjer för en kvalitativ analys av dokument. Enligt Bryman måste
dokumentet uppfylla vissa krav och läromedel uppfyller dessa krav. Lärome-
del passar in i alla punkter och möjliga att använda för denna studie.

Den kvantitativa analysen görs i form av att koda uppgifter och presentatio-
ner genom att placera dem i en av de båda resonemangkategorierna. Analyser
kan ske med många dimensioner som kan vara av intresse. Antalet dimen-
sioner kommer då att speglas i kodningsschemat. I min analys använder jag
mig av en dimension som är av intresse vilket gör att jag arbetar med ett
till synes enkelt kodningsschema. Utmaningen ligger därmed i att klassificera
uppgifter och presentationer. Tillvägagångsättet för denna klassificering går
jag in på i analysprocessdelen som kommer senare.
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3.2 Val av läromedel
Inom denna studie stod valet mellan grundskolans senare års böcker och gym-
nasiets böcker. För högstadieböckerna finns det möjlighet att utforska frågan
om denna relation med en mer heterogen grupp elever då högstadiet har en
större heterogenitet än vad gymnasiet har. Eleverna väljer inte någon specifik
inriktning inför framtiden då de går på högstadiet, en viss homogenitet kan
dock förekomma i form av geografiskt läge som kan orsaka socioekonomisk
homogenitet inom klasserna.

Konträrt mot detta är gymnasieklasser där ett val har skett. Eleverna har
gjort ett val om vad de vill studera i form av ett program. Detta program kan
involvera mer eller mindre matematik. Detta är av intresse då Skolverkets
egen dokumentation indikerar att det finns en homogenitet hos de olika mate-
matikklasserna, kursen matematik 1A lästes primärt inom yrkesförberedande
program medan 1C lästes inom naturorienterade program. Den homogenitet
som uppstår genom valen kommer influera validiteten av studien då det kan
resultera i medvetna, eller omedvetna, val hos författaren att anpassa boken
till olika specifika grupper istället för större, mer heterogena grupper. I den-
na studie är jag intresserad av homogeniteten eftersom det kan innebära att
författaren har gjort val för att anpassa läromedlen till olika grupper.

Även på gymnasienivå är mängden av läromedel stort, så val måste göras
här för annars blir studien för omfattande. Dessa skrivs ofta i serier sådant
att en serie av böcker kan användas i flera olika klasser och på olika nivåer.
Detta för att lärare och elever skall ha en kontinuitet i läromedlen. Exempel
på serier inkluderar ”Matematik M” serien som går ifrån 1A till 5, en annan
serie är ”Matematik 4000”, och andra serier finns också.

Mängden av matematikläromedel på gymnasienivå är stort som sagt. En
omfattande studie av många av dessa läromedel skulle göra att det går att
generalisera resultatet från min studie. Att göra en sådan omfattande stu-
die är inte möjlig, det måste skäras ner i omfattning. Frågan blir då hur
det påverkar generaliserbarheten i studien. Jag har gjort valet att ta med en
läromedelserie. I logisk argumentation inte går att ta ett fall som indikativ
för hela mängden dock så har tidigare studier, gjord av bland annat Vincent,
visat att många läromedelserier tenderar att vara lika varandra. Bland alla
serier är det Matematik 4000 Grön A-C som har valts för undersökningen.
Den primära anledningen till att denna serie har valts är att jag, utifrån mina
egna erfarenheter som resurs för matematik, har kunna konfirmera att serien
har används för alla tre kurserna 1A, 1B och 1C. Förlaget kunde inte ge ut
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information om hur många de har publicerat av serien, dock har jag sett att
serien används på olika skolor och institut. Detta var också den enda kom-
pletta serien som kunde erhållas och alternativet var då att ta olika böcker
ifrån olika serier. Jag bedömde att ta böcker ifrån olika serier medför risken
att analysen som skulle ske kunde bli en stilistisk analys mellan författar-
na, istället för en analys av hur läromedlen förändras över de olika kurserna
med avseende på studiens fokus. Ifrån varje bok har kapitel valts vilka är
någorlunda tematiskt lika varandra från bok till bok.

3.3 Analysprocess
Som tidigare nämnt ligger Lithner (2008) till grunden för min studie och
han, tillsammans med andra forskare, fokuserar primärt på elevens resone-
mang inom matematik och undersöker frågor som vilket typ av resonemang
som används för att lösa matematikuppgifter. Som sagts tidigare är detta
inte en studie av elevers resonemang utan en fallstudie med analys av läro-
medel. Fokus ligger på hur läromedel presenterar matematik och främjar
utantilllärande av algoritmer gentemot förståelse. Detta ligger nära de reso-
nemangfrågor som undersökts inom de tidigare studierna då algoritmer och
förståelse för matematik utgör grunden för resonemangen. För att kunna an-
vända imitationresonemang måste eleven kunna algoritmer och för kreativt
resonemang måste förståelse för matematik finnas på en djupare nivå.

Detta är grunden för beslutet att fokusera på algoritmer gentemot förståel-
se för läromedeldundersökningen. Analysen innebär då en undersökning om
boken i sina presentationer försöker presentera ämnet i fråga på ett sådant
sätt att eleven kan utveckla en djupare förståelse för vad det handlar om och
vad de matematiska objekten är för något eller om boken endast presente-
rar en algoritm att lösa specifika typer av uppgifter. Det är inte möjligt att
gymnasieböcker kan ge en komplett bild av matematik. Denna kunskap kan
elever endast få på universitetnivån.

Analysen av uppgifter och presentationer kommer göras med bakgrund av
Lithners arbete. Jag justerar hans modell genom att arbeta med fördelning-
en förståelseinriktad genemot algoritminriktad. Jag definierar en presenta-
tion som förståelseinriktad, om presentationen presenterar delmomentet på
ett sätt att boken försöker utnyttja elevers kunskaper, erfarenheter och logik
för att förklara tanken bakom delmomentet. Är det så att delmomentet är
helt nytt anses presentationen vara förståelseinriktad om boken ger en de-
taljerad förklaring och inte använder sig av förenklingar som senare måste
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korrigeras. Detta betyder att koncept kan introduceras på ett sådant sätt att
det är enkelt för eleven att förstå. Presenteras ett specialfall som måste senare
korrigeras klassificeras presentationen inte som förståelseinriktad. En uppgift
som eleven skall arbeta med anses här vara förståelseinriktad om uppgiften
uppmanar tankegångar hos eleven. Det innebär att svaret i sig inte är det
viktiga utan snarare hur eleven fick svaret eller tankar om vad uppgiften,
samt svaret, innebär.

Den andra kategorin är algoritminriktade presentationer och uppgifter. En
presentation definierar jag som algoritminriktad om dess fokus är att bara
ge en metod för eleven att få ut en lösning utan samt upplysning om under
vilka omständigheter. Det viktiga är att presentationen inte förklara varför
algoritmen fungerar. En algoritminriktat uppgift är en uppgift som endast
är utformat för att stärka en given algoritm. Detta kan ta form både i ord
och i matematiska symboler.

3.4 Etiska hänsynstaganden
I handlingen God forskningsetik från Vetenskapsrådet (2011) tas vikten av att
respektera människors integritet och anonymitet inom studier upp, samt hur
en forskare skall agera gentemot sina forskarkollegor. För deltagande män-
niskor måste till exempel samtycke erhållas. Inom den föreliggande studien
arbetas med en serie böcker och undersökningen gäller frågan om hur de är
strukturerade, därmed innebär studien inte någon direkt kontakt med männi-
skor som påverkar dem. En fråga som kan ställes är om författarens samtycke
behövs. Enligt upphovsrättslagen är det tillåtet att göra recensioner och an-
nat av publicerat material sådant att människor kan använda dessa för att
forma åsikter. Här görs en analys av en serie böcker och inga värderingar om
själva verket, så författarens samtycke behövs inte.
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Kapitel 4

Resultat

Här kommer data som har jag arbetat fram i analysen presenteras. Exempel
tas ur böckerna och kapitlen så att resonemanget kring klassificeringen kan
illustreras. Exemplen är grupperade först med avseende på vilket bok de
tillhör och sedan det valda kapitlet där exemplen kommer ifrån. Jag har valt
denna gruppering då uppgifterna är tematiskt mer lika inom varje sektion
vilket gör att det är lättare att illustrera varför inom varje delmoment båda
typer av uppgifter kan finnas.

4.1 Matematik 4000-A Grön
Denna bok innehåller kapitlen Talförståelse, Procent, Algebra, Statistik, Geo-
metri samt Funktioner. Fokus kommer här att läggas på Talförståelse och
Algebra. Talförståelse, är valt då det är en viktig aspekt inom matematik på
elevernas nivå och algebra för den förekommer i en form eller annan genom
alla tre böckerna.

4.1.1 Talförståelse

Inom detta kapitel förekommer det ett stort antal av algoritminriktade upp-
gifter. Dessa uppgifter kommer ofta i nästintill identisk form. Ett exempel
är:

Talet X är givet, ange talets
a: entalssiffra b: tiotalssiffra
c: hundratalssiffra d: tusentalssiffra

Denna uppgiftform klassificerar jag som algoritminriktad då uppgiften är
formulerad på ett sådant sätt att eleven bara behöver namnge någonting
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utifrån minnet. Eleven kan mycket väl komma ihåg positionernas värde uti-
från minnet utan att förstå varför positionen får det värde den har. Likartat
förekommer många uppgifter i form likt exemplet nedan.

Skriv med siffror
a: X b: Y
c: Z d: Q

Samtidigt förekommer uppgifter som är omvända då talen skall skrivas med
ord istället. Dessa uppgiftformer förekommer ofta i början av avsnittet och
kräver bara att elever lägger på minnet mer än uppmanar till en förståelse
för positionssystemet och dess relation till våra ord för talen. Därmed klas-
sificerar jag dessa som algoritminriktad. Konträrt till dessa förekommer till
exempel uppgifter av formen

”X påstår att ’tolvhundra’ är samma
sak som ’ettusentvåhundra’. Är detta sant?”

Denna uppgifttyp klassificeras som förståelseinriktad då den uppmanar ele-
ven att tänka i olika banor. Att tal kan uttryckas på olika sätt trots att de
representerar samma värde kan ge dem insikt i att tillsynes olika saker kan
vara detsamma.

Räkneordningsdelen i boken börjar med en demonstration av beräkning av
6 + 3 · 5 där olika resultat erhålls och beskriver problemet.

”Olika resultat trots att ingen ’räknat fel’. X har tagit addition
först och Y har börjat med multiplikation. Men en beräkning mås-
te ge samma resultat oavsett vem som räknar. Därför har man
inom matematiken kommit överens om en räkneordning som in-
nebär att multiplikation går före addition.”

Denna förklaring till prioriteringreglerna är förståelseinriktad. Den förkla-
rar varför systemet har kommit till och samtidigt poängterar förklaringen
att prioriteringreglerna är någonting som man kom överens om och inte ett
faktum. Jag klassificerar därmed presentationen som förståelseinriktad. En
annan stil förekommer då boken förklarar multiplikation och division med
tiotal och tiondelar.

”Vid multiplikation med 0, 1 och vid division med 10 flyttas deci-
malkommat 1 steg åt vänster”

0, 1 · 25, 2 = 2, 52, 25,2
10

= 2, 52
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Denna ”förklaring” är korrekt men den är utformad som en algoritm som ges
till eleverna sådant att de kan lösa enklare uppgifter och ger inte en förståelse
av hur metoden fungerar och därmed hur den kan utvidgas till andra situ-
ationer. Därmed klassificerar jag den som algoritminriktad. Presentationen
för negativa tal är annorlunda då den primärt ger exempel, så som:

3 · (−4) = −12
2 · (−4) = −8
1 · (−4) = −4
0 · (−4) = 0
(−1) · (−4) =?

Boken resonerar sig framåt genom att redovisa att om mönstret fortsätter så
borde produkten bli positiv då vi har två negativa faktorer. Trots att antalet
ord i redovisningen är lågt så bedömer jag detta som en förståelseinriktad
uppgift då den visuellt och med logik försöker redovisa innehållet på ett
sådant sätt eleven själv kan förstå varför produkten blir positiv. Likartat
sker i presentationen av kvoter. Dessa presentationer är i form av:

Beräkna utan räknare
a: 7 · (−9) b: (−4) · 8
c: (−6) · (−2) d: (−2) · 0

vilket klassificeras som av algoritminriktad. Dock förekommer det på de svå-
rare nivåerna, C uppgifter, i still med

Vilket tal ska stå i boxen?
a: 40
−4 + � = 30

b: 4 + (−3) ·� = 25
c: 50 + (−2) ·� = −10
d: 8 ·�− 35 = −75

Denna typ av uppgift är av algebraisk karaktär då den syftar till att eleverna
skall förstå vilket tal som uppfyller kriterierna. För att kunna lösa detta
krävs inte bara att eleverna beräknar utan även att de kan förstå hur talen
relaterar till varandra för att finna det tal som är korrekt. Detta gör att dessa
uppgifter här klassificeras som förståelseinriktade.

” 2
3
är ett tal i bråkform som läses ”två tredjedelar”.

Ett tal i bråkform kan skrivas med rakt eller snett bråkstreck. Talet
ovanför bråkstrecket kallas täljare och talar om hur många delar
vi har. Talet under bråkstrecket, nämnaren, ger bråket dess namn,
t ex tredjedelar.”
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Förklaringen som ges angående vad bråk är, är starkt knuten till konceptet
att dela någonting i delar, dock beskriver den inte vad bråk är för något.
Denna knytning till delande används sedan när boken skall beskriva opera-
tioner med bråk. Addition och subtraktion beskrivs med ’kakmodeller’ och
för olika nämnare har boken en bild av en fjärdedel samt en tredjedel med
texten

”När bråken har olika nämnare måste man först skriva om, för-
länga, bråken till samma nämnare. Båda bråken skrivs med näm-
naren 12.”

Varvid boken efteråt beskriver en procedur att få tag i minsta gemensam
nämnaren. Denna visuella förklaring förklarar inte varför dessa saker behöver
utföras. Boken ger instruktioner att steget måste ske och sedan beskriver hur
eleverna skall gå tillväga och den klassificeras därför som en algoritminriktad
förklaring.

4.1.2 Algebra

Kapitlet börjar med ett exempel från en körskola och kostnaden för ett antal
lektioner varvid denna beskrivning följer:

Beräkningar följer ett mönster. Kostnaden för ett körkort kan vi
beräkna lättare om vi kallar antalet körlektioner för en bokstav t
ex bokstaven x. Kostnaden i kronor blir då

1200 + 600 · x

Denna beskrivning, om än väldigt enkel, är ett försök att beskriva vad syf-
tet med algebra är. Detta då den förklarar att algebra används för att ge
allmängiltiga uttryck för någonting istället för en specifik instans. Boken för-
klarar efteråt att x kan ersättas med vilket tal som helst.

Många av uppgifterna efteråt på A-nivån är i form av:

Om x år kommer antalet invånare i en kommun att vara 27500 +
120x. Hur många invånare kommer kommunen ha om

a: 2 år b: 10 år

Varvid eleven skall lära sig att substitutera variabeln x för värdet och sedan
beräkna vidare. Detta gör dessa uppgifter klassificeras som algoritminriktade.
Detta fortsätter även på B-nivån och på C-nivån dyker en intressant uppgift
upp:
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Vilka uttryck är alltid positiva, om a > 0, b < 0 och c < 0

a: a
b

b: ab
c

c: a
bc

d: b
ac

I denna uppgift förkommer ingen specifik ersättning av en variabel. Den ger
bara ett kriterier för varje variabel varvid eleven behöver resonera sig fram
till svaret utan att utföra beräkningar. Detta demonstrerar väl idén bakom
algebra, att den skall vara allmängiltig och försöker få eleven att resonera
allmänt. Därmed klassificeras uppgiften som förståelseinriktad.

När det kommer till att lösa ekvationer tar boken upp två olika ”metoder”.
Den första är vad boken kallar ”inspektionsmetoden” och den ser ut på detta
sätt:

En enkel ekvation är möjlig att lösa genom att bara titta på ekva-
tionen och lista ut vad som saknas.

Vilket värde har x i ekvationen 2x + 1 = 51
Gör så här:

• Täck över 2x, � + 1 = 51

• Talet bakom skylten är 50

• Detta betyder att 2x = 50

• Täck över x, 2 ·� = 50

• Talet bakom skylten är 25

Detta betyder att x=25 är en lösning.

Beskrivningen beskriver vad som skall göras för att lösa uppgiften steg för
steg. Det viktiga här är att den inte förklarar varför de olika stegen fungerar,
vilket gör att jag klassificerar beskrivningen som algoritminriktad.

Det finns fyra grundprinciper som man använder för att lösa ek-
vationer. Målet är att få x fritt på ena sidan av likhetstecknet

Alla fyra principerna innebär att göra motsatt räkneoperation till
den som finns i ekvationen! Genom att kombinera dessa fyra prin-
ciper kan en ekvation lösas steg för steg tills vi når x = . . .

Detta är en lätt förklaring av varför lösningmetoden för ekvationer fungerar.
Dock så ger boken inte en tydlig förklaring till varför operationen skall göras
med den ”motsatta” för att få fram x, bara att motsatsen skall göras.
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4.1.3 Sammanfattning

I denna bok var 61, 7% av alla uppgifter på A nivån. Av dessa var enligt min
klassificering 80% algoritminriktade medan de resterande 20% bedöms som
förståelseinriktade. 27, 5% låg på B nivån och av dessa bedöms 65% vara
algoritminriktade medan 35% anses vara förståelseinriktade. C nivån hade
minst antal uppgifter och var bara 11% av alla uppgifter, här var bedöms
uppdelningen vara 44% algoritminriktade och resterande 56% som förståel-
seinriktade.
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4.2 Matematik 4000-B Grön
I denna bok fokuseras det på kapitlen om algebra då dessa är de två stora
av totalt fyra kapitel.

4.2.1 Linjära modeller

Inom matematiken är en funktion en regel som till varje x-värde
ger exakt ett y-värde

Funktionsregeln kan anges på olika sätt:

• med ord

• med en formel

• med en tabell

• med en graf

Detta är en väldigt kort beskrivning av vad en funktion är och beskrivning-
en är inte heller exakt. Detta är dock inget problem då kapitlet handlar om
linjära modeller i två dimensioner. Det är inte bra att ta upp för avancerade
koncept bara för att ge en korrekt beskrivning av vad en funktion är. Den
givna beskrivningen illustrerar dock att funktioner är ett objekt inom ma-
tematiken. Samtidigt är förklaringen någorlunda allmängiltig till vad det är
för typ objekt samt inkluderar exempel på hur dessa kan anges. Detta försök
till att ge en förklaring gör att beskrivningen bedöms vara förståelseinriktad.

En funktion beskrivs av grafen ovan.

(a) Vilket är y-värdet då x = 1?

(b) Vilket x-värdet ger y = 1?

(c) Beskriv funktionen med en värdetabell. Låt x vara 0, 1, 2 och
3.

(d) Vilka koordinater har linjens skärnings-punkt med y-axeln

(e) Vilka koordinater har linjens skärnings-punkt med x-axeln

Uppgiftens syfte är att göra eleven bekant med vad en funktion är. En graf
används först för att ge en visuell bild av vad som anses vara en funktion,
och som kapitlets namn antyder, är grafen linjär. Uppgiften bedöms dock som
algoritminriktad då elever behöver bara följa ett mönster i varje deluppgift
för att erhålla svaret.
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Punkterna (−2,−4), (0, 0) och (2, a) ligger på en rät linje. Bestäm
a.

Trots att uppgiften är kort i sin presentation så kräver den mer ifrån eleven.
För att eleven skall kunna få svaret till uppgiften kan eleven inte bara följa
en algoritm. Eleven måste förstå vad en rät linje är och vilka verktyg eleven
har till sitt förfogande för att få ut ett svar. Denna uppgift kan lösas med
hjälp av en visuell bild i boken men kräver förståelse av eleven om hur man
skall gå till väga. Därmed klassificeras uppgiften som förståelseinriktad.

Matematikspråket är ett mycket kortfattat och internationellt språk
med symboler och tecken. På detta ”språk” skrivs ”y är en funk-
tion av x” som y = f(x)

Om vi skriver t ex f(3) så menar vi ”det y-värde som funktio-
nen ger när x är 3”

Här förklara boken konceptet f(x) och förklaringen börjar med att det är en
del av matematikens språk vilket är utformat för att vara kortfattat och inter-
nationell. Samtidigt förklaras hur de olika komponenterna uttrycks verbalt
tillsammans med vad komponenterna är och därmed försöker boken skapa
förståelse hos eleven om vad f(x) är.

Höjden y m, på en granplanta x år efter planteringen kan beskri-
vas med funktionen y = 0, 6 + 0, 4x

(a) Hur hög är plantan 3 år efter planteringen?

(b) Ange och tolka funktionens m-värde.

(c) Ange och tolka funktionens k-värdet

(d) Efter hur många år är grannen 3m hög?

Dessa uppgifter kräver att eleven kan tolka och förstå vad komponenterna
som utgör konceptet av en funktion innebär. Samtidigt måste eleven förstå
vad komponenterna ger till funktionenskonceptet för att kunna tolka hur
funktioner kan användas för att representerar saker i livet. Detta utvecklar då
elevernas förståelse för vad komponenterna är och därmed krävs att eleverna
lär sig att förstå vad komponenterna är för att klara av uppgiften. Därmed
klassificeras uppgiften som förståelseinriktad.

Skriv linjerna y+ 3x = −1 och 2y+ 6x = −8 i k-form. Kommen-
tera ditt svar.
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Denna uppgift ter sig i första ögonblicket som algoritminriktad då den endast
säger vad eleven skall göra. Skillnaden mot uppgifter där elever skall följa en
algoritm är att de här också skall kommentera sina svar. Uppgiften finns där
för att de olika linjerna egentligen är en och samma, dock skrivna på olika
sätt. Uppgiften försöker subtilt uppmana elever att upptäcka att linjer som
har olika nummer kan representera en och samma linje. Därmed klassificeras
uppgiften som en förståelseinriktad uppgift.

Metoden kallas additionmetoden och innebär att ekvationerna ad-
deras led för led. Ibland behöver man först multiplicera den ena
eller båda ekvationerna med lämpliga tal, för att den ena variabeln
ska försvinna när man adderar.

Beskrivningen här kan förefalla ambivalent vad gäller uppdelningen i denna
uppsats. Jag klassificerar denna beskrivning som förståelseinriktad för att
den emot slutet beskriver vad målet med själva metoden är, nämligen att få
ena variabeln att försvinna så eleven kan lösa dessa ekvationssystem .
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4.2.2 Icke-Linjära modeller

I början av kapitlet om icke-linjär algebra repeterar boken kunskaper ifrån
den tidigare boken Matematik 4000-A i form av:

Multiplicera in och förenkla

(a) a(a + b) + 3ab

(b) a(b + 2) − 5(a + b)

Dessa uppgifter är repetition ifrån tidigare kurser och hänvisar till kunskaper
från dem. Därmed klassificeras dessa som algoritminriktade då uppgifterna
fokuserar på att eleven bara ska genomföra beräkningar enligt regler som har
lärts in. Konträrt har vi på B-nivån detta

Rita en rektangel med sidorna a + b och a och förklara varför
a(a + b) = a2 + ab

Denna uppgift ger eleven en visuell representation av fenomenet de ska lära
sig, men viktigare är att eleven måste förklara varför. För att kunna för-
klara någonting måste eleven kunna förstå vad det handlar om och därmed
utveckla förståelse för det den lär sig. Därmed klassificeras uppgiften som
förståelseinriktad. Ett exempel på detta från C-nivå:

”Tag ett tal, multiplicera talet med fyra och addera tolv till pro-
dukten. Halvera sedan din summa och subtrahera sedan med ett
tal sex gånger större än det ursprungliga talet. Din slutliga diffe-
rens är ditt ursprungliga tal”
Ställ upp ett uttryck och visa att ovanstående text stämmer

Uppgiften kräver att eleven kan tänka abstrakt, eleven behöver förstå hur
processen går till steg för steg och kan inte bara ta till en algoritm för att
erhålla svaret. Därmed klassificeras denna som en förståelseinriktad uppgift.
Senare i delen kommer många ”komplicerade” uppgifter som inte bedöms
vara förståelseinriktade.

Utveckla produkten och förenkla

(a) 4x2 + 2(x + 1)(x− 3)

(b) 4x2 − 2(x + 1)(x− 3)

(c) 4s(s + 3) − (2s + 1)(2s− 3)

Denna uppgift är komplicerad och kräver mera arbete av eleven, att finna
lösningen här är dock bara en uppgift om att applicera regelverket som har
etablerats. Därmed klassificeras den som en algoritminriktad uppgift.
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Undersök ekvationen x2 + 2x+ 4p− 11 = 0. För vilka eller vilket
värde på talet p har ekvationen

(a) inga reella rötter?

(b) två olika stora reella rötter?

(c) en dubbelrot, d v s två lika stora reella rötter?

Det sätt på vilket uppgiften är formulerat medför att en algoritm inte kan
appliceras, då många olika svar finns. Uppgiften kräver förståelse för de olika
lösningsmöjligheter som finns för de olika svaren, därmed klassificeras den
som förståelseinriktad.

Om isens tjocklek är d cm så bär den en bil på L ton, där
L = 0, 006d2.

(a) Hur tung bil bär en is på 20cm?

(b) Klarar en is på 60 cm en lastbil på 20 ton?

(c) Vilken tjocklek bör isen minst ha för en lastbil på 8 ton?

Detta är en uppgift som innehåller många ord för att beskriva ett problem i
verkligheten. Dock så är uppgiften, i den klassificering som här använts, al-
goritminriktad då eleven skall använda sig av värdena som är givna i formeln
och behöver inte förstå själva uppgiften.

4.2.3 Sammanfattning

I denna bok var 52% av uppgifterna på A nivån, 85% av dem bedöms som
algoritminriktade och resterande förståelseinriktade. B nivån hade 38% av
uppgifterna varav 48% var algoritminriktade och resterande förståelseinrik-
tade. På A nivån, som utgjorde 10% av uppgifterna var 29% algoritminriktade
och resterande 71% förståelseinriktade.

27



4.3 Matematik 4000-C Grön
I Matematik 4000-C läggs fokus på algebra och funktioner tillsammans med
förändringshastighet och derivator.

4.3.1 Algebra och funktioner

Nora och My klipper en stor gräsmatta. Nora har en motorgräs-
klippare och kan ensam klippa gräsmattan på 4h. My har en vanlig
handgräsklippare. Tillsammans kan de klippa hela gräsmattan på
3h.

(a) Hur stor del av hela arbetet utför Nora på 1h?

(b) Hur stor del av hela arbetet gör de tillsammans på 1h?

(c) Om my ensam klipper gräsmattan på x h, hur stor del av
arbetet gör hon då på 1h?

(d) ställ upp en ekvation där x kan bestämmas

(e) Hur lång tid tar det för my att ensam klippa gräsmattan?

Denna uppgift på B-nivå är komplicerat och presenteras med mycket text och
innefattar mycket att hålla reda på. Detta gör att en enkel algoritm inte kan
appliceras då algoritmer kräver precis information för att användas. För att
se relationerna krävs att eleven förstår hur komponenterna förhåller sig till
varandra och därmed klassificeras detta som en förståelseinriktad uppgift.

Är det någon av de följande förenklingar som är fel? Undersök
numeriskt med din räknare

(a) 3x−1
4

− x−5
6

= 7(x+1)
12

(b) y3−1
x+1

− y2 = 1 + y

(c) a2

6b2
+ 1

b2
= a2+1

b2

Denna uppgift bedöms här som algoritminriktad. En numerisk undersökning
kan göras och visa att en likhet är falsk genom att höger och vänster led ger
skilda svar, utan att förstå varför förenklingarna egentligen har gått fel.

Många situationer kan beskrivas av en storhet som påverkar och
bestämmer värdet av en annan storhet, t ex

• Inkomsten bestämmer den preliminära skatten.
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• Tiden för avsvalning bestämmer temperaturen i en kopp varmt
kaffe

• Hastigheten på en bil bestämmer längden på bromssträckan.

En regel som till varje tillåtet x-värde ger en exakt ett y-värde
kallas en funktion.

De tillåtna x-värdena kallas funktionens definitionsmängd.

De y-värden vi då kan få kallas funktionens värdemängd.

Detta är igen en beskrivning av en funktion, om än lite mer detaljerad.
Boken ger en beskrivning av en funktion som en regel. Det viktiga i denna
beskrivning är att funktioner handlar om att beskriva saker som beroende av
en annan variabel och är därmed bedöms förklaringen vara förståelseinriktad.

4.3.2 Förändrings-hastigheter och derivator

En rät linje genom två punkter på en kurva kallas en sekant.
Vi kan bestämma medelhastigheten i ett tidsintervall genom att
beräkna sekantens lutning. Vi beräknar sekantens k-värde.

k =
∆y

∆x

Här förklaras, att en sekant är en linje genom två punkter samtidigt ges ett
exempel med en löpare. Boken illustrerar förhållandet mellan ett matema-
tiskt koncept och någonting i verkligheten. Det viktiga är att boken förklarar
vad en sekant är och samtidigt relaterar konceptet till verkligheten. Därmed
klassificeras presentationen som förståelseinriktad.

Bestäm med derivatans definition

(a) f ′(3) om f(x) = 0, 8x2

(b) f ′(−1) om f(x) = x2 − 3x

(c) f ′(0) om f(x) = x− 3x2

Dessa små uppgifter är menade att göra eleven bekant med definition för
derivata. Detta görs dock algoritmiskt, med hjälp av den givna definitionen,
vilket gör att denna bedöms som algoritminriktad.
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”Jag förstår inte riktigt. Vad har derivatans definition att göra
med sekanter och tangenter?”
Hjälp Conny! Använd följande figur och beskriv med egna ord vad
derivatans värde har samt hur definition ger detta.

Varvid det finns en bild under uppgiften. Eleven behöver här kunna förklara
hur de tre olika koncepten bildligt kan relatera till varandra. Detta gör att
det krävs en förståelse för skillnaden mellan koncepten och deras relationer
till varandra. Därmed är uppgiften klassificerat som en förståelseinriktad.

4.3.3 Sammanfattning

I boken hade A-nivån 55% av uppgifterna som dyker upp, varvid 66% bedöms
vara algoritminriktade och 34% bedöms som förståelseinriktade. B-nivån ha-
de 36% av uppgifterna och av dem bedöms 39% vara algoritminriktade och
61% förståelseinriktade. C-nivån hade 9% av alla uppgifter och av dessa be-
döms 78% som förståelseinriktade och de resterande 22% bedömdes vara
algoritminriktade.

4.4 Slutsatser
Vi kan sammanfatta studiens kvantitativa resultat med denna tabell

Nivå-A Nivå-B Nivå-C
Alg. För. Alg. För. Alg. För.

1A 80% 20% 64% 35% 44% 56%
1B 85% 15% 48% 52% 29% 71%
1C 66% 34% 39% 61% 22% 78%

Det är tydligt i tabellen att i de läromedlen som analyserats finns det ett
fokus på algoritmer. Vad som kunde också ses var att majoriteten av alla
uppgifter ligger på A-nivån, där den största andelen av algoritminriktade
uppgifter fanns.

Utifrån denna data blir det tydligt att andelen algoritminriktade och för-
ståelseinriktade uppgifter ändras mellan och inom böckerna. Inom varje bok
ändras andelen av de båda inriktningarna sådant att C-nivån tenderar mot
att ha mer förståelseinriktade uppgifter än vad A-nivån har. På A-nivån
är algoritminriktning dominant. Detta ger en bild av att förståelseinriktade
uppgifter anses vara svårare än algoritminriktade uppgifter. Resultatet kan
jämföras med Lithners studie, då elever uppfattar att ett algoritmresonemang
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var en säkrare strategi än kreativresonemang. I ljuset av data från min studie
så kan det möjligen förklara varför elever upplever algoritmresonemang som
säkrare. Många elever håller sig på A-nivån, den enklaste nivån, där andelen
av algoritminriktade uppgifter är som störst. Då algoritminriktade uppgif-
ter ofta förekommer på A-nivån kan det bli naturligt att använda sig av ett
algoritmresonemang för att snabbt och enkelt klara av uppgifterna som är
presenterade.

Uppgifter som stimulerar egentänkandet och förståelse utgjorde endast en
liten andel, upp till C-Nivån i alla böckerna. C-nivå uppgifterna kunde i
varje sektion vara mellan 1 till 3 uppgifter medan A-nivån hade 7 till 15
stycken uppgifter. På C-nivån var det i alla fallen över 50% av uppgifterna
som var förståelseinriktade, i matematik 1C var det hela 78% vilket visar
att det mellan kurserna sker det en ändring i andelen av förståelseinriktade
uppgifter. Analysen visar att mängden förståelseinriktade uppgifter ökar pro-
portionellt inom de olika nivåerna. Detta syns tydligast i B-nivåuppgifterna
där de förståelseinriktade uppgifterna ökar ifrån 35% i matematik 1A till
61% i matematik 1C. Detta kan indikera ett val av författaren att fokusera
på förståelseinriktning, antigen medvetet eller omedvetet. Detta kan studien
dock inte uttala sig om då jag inte har intervjuat författaren. Andelen förstå-
elseinriktade uppgifter i min studie matchar det som Bergqvist (2012a) fann
bland proven om man fokuserar på A-nivån. Det kan tänkas finnas en korre-
lation dock så är det inte möjligt att uttala sig om detta i denna begränsade
studie.
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Kapitel 5

Diskussion

Vikten av sådana här studier ligger i att de hjälper oss förstå mer om förut-
sättningarna för den kunskap som utvecklas hos eleverna. Det brukar omtalas
att det är viktigt att elever blir genom skolans undervisning problemlösare
som kan använda sig av den matematik som lärs ut för att lösa problem
som uppstår i livet. Om matematikdidaktiken bara är inriktad mot att sti-
mulera imitationresonemang så blir produkten av studierna att eleverna inte
utvecklas till att bli problemlösare, då de inte har utvecklat förmågan. Studi-
er av läromedel är av vikt, då eleverna spenderar mycket tid att arbete med
läromedlens uppgifter. Detta gäller särskilt på grund av med det faktum att
många lärare har en tendens att basera sina genomgångar just på läromed-
len. För en verksam lärare är det viktigt att tänka på dessa faktorer, läraren
är ofta avgörande för inköpet av läromedel till skolan, då det är läraren som
kommer använda sig av läromedlen. Läraren kan då med kunskapen som stu-
dien ger antingen göra bättre val av läromedel för att stimulera ett annat typ
av lärande hos eleverna eller kunna producera eget material sådant att de
kan kompensera det läromedlen inte erbjuder.

Steenbrugge (2012) visar att läraren ansåg att deras val av läromedel var
viktigt. Dock så valde lärarna inte bok utifrån innehållet som den viktigaste
variabeln, utan utifrån hur mycket extra hjälp läraren fick av läromedlet.
Det kan spekuleras över huruvida detta beror på pressen lärare ofta känner
ifrån jobbet. Studien visade att det finns ett fokus på algoritminriktade upp-
gifter och presentationer inom läromedlen som undersöktes. Då läraren ofta
visat sig basera sina presentationer på läromedlet så kan man förstå vad Ber-
gqvist (2012b) observerade. Hans studie visade att lärarnas presentationer
blir starkt imitationresonemangfokuserad då den typen av resonemang som
läromedel fokuserar främst på.
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En närliggande fråga som kan ställas är varför elever ofta väljer imitationre-
sonemang, vilket exempelvis Jonsson (2003) noterade. Även Sidenvall (2015)
beskriver att elever ofta inte försöker sig på svårare uppgifter. Min studie här
fann att den svårare nivån hade en större andel förståelseinriktade uppgif-
ter. Därmed ägnar sig eleverna mest åt algoritminriktade uppgifter på den
enklare nivån. Detta gör då att imitationresonemang blir det mest kostnads-
effektiva för eleverna att adoptera. Med bakgrund i de studier som Marton
(2008) presenterar så kan en möjlig ond cirkel uppstå. Marton (2008) tog upp
just att om elever vet vad som förväntas av dem, riskerar detta leda bara en
ytlig form av inlärning. Vilket kan medföra att eleverna inte minns innehållet
över någon längre tid, som Jonsson (2003) visat. Lär sig elever bara ytligt,
med algoritmer och imitationresonemang, så klarar eleverna inte de svårare
uppgifterna som kräver en annan form av resonemang. Detta kan leda till att
de undviker svårare uppgifter och därmed förstärka fenomenet. Fenomenet
att elever inte kommer ihåg matematik innehåll är viktigt då matematik all-
tid bygger vidare på sig själv, sådant att allt fler och mer omfattande koncept
kan användas med bas i vad eleven tidigare har lärt sig. Jämför man detta
med Skolverkets data om hur betygen är i kurserna kan vi tro att min data
ifrån denna läromedelserie skulle kunna vara snarlik i andra läromedelserier.
Man skall vara noggrann att detta är bara ett argument för varför vi kan
förvänta oss att det är så även i andra läromedelserier, dock så skulle studier
behöva göras för att konfirmera att sådant är fallet.

Det jag beskrev tidigare, vad Bergqvist (2012a) fann angående provens struk-
tur, kan förstås på två olika sätt. I det ena fallet kan anpassningen tänkas
ske, likt lärarnas presentationer, för att lärarna anpassar sig till läromedlen. I
det andra fallet kan anpassningen vara ett medveten eller omedveten respons
till hur elever tenderar att fungera, för att hjälpa dem. Det är inte uteslutet
att det är en blandning av båda två som är orsaken eller att det finns andra
förklaringar.
Studiens genrealiserbarhet till att gälla för andra läromedel kan övervägas
då det bara är en serie av böcker som undersöktes. På grund at tidsbegräns-
ning kunde studien inte bli mer omfattande, sådant att studien inkluderade
flera olika läromedelserier. Jämfört med tidigare studier så ser resultaten
inom denna studie inte annorlunda ut. Studien visar att det är vanligt före-
kommande med många repetitions, eller algoritminriktade, uppgifter vilket
många studier visat. Jag därmed argumentera att det sannolikt är så i många
andra läromedelserier. Det kan troligen vara så att förståelseinriktade upp-
gifter förhåller sig likartat även inom många andra serier. Utifrån de givna
studierna skulle vi kunna dra slutsatsen att även relationen som ses här över
åren, vad gäller en förändring i andel, i viss mån kan generaliseras till andra
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läromedelserier. Dessa studier har dock inte ett fokus på hur läromedelstruk-
turen skiftar över kurser, så denna slutsats kan inte direkt göras utifrån de
tidigare studierna tillsammans min data här. Vi kan å andra sidan argumen-
tera att det är sannolikt att det ser ut på likartat sätt i andra böcker.

Kritik mot studien kan göras på flera punkter. Den uppenbara är dess om-
fattning då studien är begränsad till några få kapitel inom en serie av böcker.
En större studie skulle självfallet erbjuda ett rikare material och därmed mer
tillförlitligt resultat. Tiden var dock en begränsande faktor i studien och där-
med kunde inte en större studie göras.

En annan faktor som kan innebära skillnader vad gäller resultat vore om
någon annan gör själva klassificeringen av presentationer och uppgifter. Det-
ta kan vara ett problem speciellt om man inte är van vid matematik och hur
matematiken fungerar. Det en person anser är förklarande nog, kan jag anse
som inte tillräckligt förklarande då jag har lång erfarenhet inom matematik.
Detta kan resultera i att jag som analytiker kan kräva mer än vad andra ser
som nödvändigt. Lika väl kan det resultera i att jag ser saker många andra
inte tänker på. Inom denna studie har fokus lagts på ett sådant sätt att det
skall undvika dessa bekymmer så mycket som möjligt genom att studien har
eftersträvat klara definitioner.
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