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Förord 
Rapporten är en redovisning av 10p kursen Examensarbete som tillsammans med 10p kursen 

Forskningsmetodik utgör delen av vetenskaplig textproduktion och egen forskning inom 

ramen för lärarutbildningen AUO60 vid Linköpings Universitet. Rapporten skall utgöra en 

slags sammanfattning av hela utbildningen samt redovisa ett eget forskningsmoment. 

 

Jag själv är 36 år och civilingenjör från Y-linjen vid Linköpings Tekniska Högskola. Efter att 

ha jobbat några år som civilingenjör har jag nu skolat om mig till lärare, där mina ämnen blir 

Teknik och Matematik på gymnasiet. 

 

De som varit behjälpliga i detta arbete är främst min handledare Tommie Lundquist, 

bibliotekspersonal vid biblioteket i Tranås samt lärare som lånat ut läromedel till studien. 

 

 

Tranås, våren 2006 

 

Torbjörn Ahnell 
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1  Inledning 
I Skolverkets rapport 221 (2002) redovisas undersökningar om matematikundervisningen. 

Matematik har ända sedan människan började utbilda sig ansetts som ett viktigt ämne med 

högsta status. Fortfarande idag bedöms en person som kompetent eller icke-kompetent enbart 

baserat på personens prestationer i matematik, exempelvis i relationen eleverna emellan. 

Vissa talar om matematik som ett ”kritiskt filter” som eleverna måste igenom för att ha 

tillgång till högskolan och därigenom en säkrare arbetsmarknad. Detta gör att elever ställer 

extra höga krav på sig själva vid studier i matematik, vilket ger en ganska snabb utslagning i 

takt med elevernas ”misslyckanden”. Från lågstadieåldern till gymnasieåldern har andelen 

elever med positiv attityd till ämnet mer än halverats. Under samma tidsperiod har 

undervisningsmiljön (i de allra flesta fall) ändrats från en lekfull laborativ samtalspedagogik 

till ”tyst räkning” av rutinuppgifter i läroboken med i genomsnitt 5% tidsdelning av läraren. 

Elevens uppfattning av ämnet matematik har blivit liktydigt med lärobokens framställning, 

eleven är till 95% tvungen att själv skapa sin relation till matematik enbart med hjälp av 

läroboken. Vilket de i allmänhet inte orkar, istället väljer de minsta motståndets lag och 

placerar sig själva i en slags mental dimma av meningslöshet.  

 

Skolverkets rapport 221 (2002) visar vidare att de få exempel på undervisningsmiljöer i högre 

åldrar där eleverna har bibehållit (eller återfått) sin positiva attityd till ämnet har alla inslag av 

icke-förmedlande pedagogik (i denna rapport kallas detta undersökande pedagogik). Man 

använder laborationer, gruppuppgifter o dyl för att samtala kring alternativa lösningar osv. 

Lärarna fokuserar medvetet på förståelse istället för färdighet. I Berggren (1997) finns 

exempel där lärarna helt lämnat läromedlet och enbart utnyttjar laborativt material samt 

elevernas förmåga att själva ställa matematiska frågor (t ex utifrån bilder) som till slut också 

uppfyller kursplanens mål.  

 

På gymnasiet är alltså läroboken oerhört betydelsefull, inslag av undersökande pedagogik 

påverkar elevernas attityd till ämnet positivt och redan i Lpf94 hade 80-talets debatt kring 

problembaserat lärande inneburit att läraren uppmanades att agera handledare och katalysator 

för elevens lärande – som denne själv skulle ta ansvar för.  
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Ur Förslag till kursplan (2006) framgår det att kursplanen i matematik verkar genomgå 

ytterligare en förändring inför 2007, bedömning skall göras utifrån fem olika förmågor. 

”Pr ocedurer och rutinuppgifter” utgör endast en av de fem och ”kommunikation och 

argumentation” finns tex med. Det blir alltså oundvikligt med matematiska samtal (och 

förmodligen alternativa bedömningsformer), både mellan lärare-elev och elev-elev. 

 

Mot bakgrund av detta kan det vara av intresse att studera huruvida läromedlen i matematik 

har förändrat sig något sedan 80-talet. Eftersom central läromedelsgranskning sedan 90-talet 

inte längre finns och eftersom läromedel idag kan väljas friare, förväntar man sig en explosion 

av författarkreativitet. I läromedlet ingår lärobok, lärarhandledning och eventuellt annat 

material, det är ju helhetsbilden som avgör huruvida läraren stöttas i sin strävan (många lärare 

vill visar det sig, men avfärdar det som omöjligt av olika skäl) att använda undersökande 

pedagogik. Studien fokuserar på kursen Matematik A. 

 

 

2  Syfte och disposition 
Att se om inslagen av undersökande pedagogik i läromedlen för gymnasiets kurs Matematik 

A (eller motsvarande) har förändrat sig under perioden 1980-2006. 

 

Efter att ha redogjort för den teoretiska grunden för undersökande pedagogik (kapitel 3) 

formulerar jag en metod (kapitel 4) för att leta efter sådana inslag, enligt följande:  

 

• Kvalitativ analys av stil och språkbruk. 

• Andel uppgifter av undersökande karaktär 

• Andel intresseväckande bilder som syftar till helhetssyn eller sammanhang. 

 

Utifrån en marknadsundersökning av förlagens nuvarande sortiment av Matematik A 

läromedel (se Litteraturlista) samt samtal med lärare väljer jag ut några av de vanligaste 

läromedlen från 80- och 90-tal samt några nya läromedel. Analyserna finns i kapitel 5 och en 

diskussion kring resultaten i kapitel 6. 
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3  Teoretiska utgångspunkter – definitioner och tidigare forskning 
Utifrån litteraturlistan ges i detta kapitel en närmare beskrivning av studiens ingående delar. I 

tur och ordning definieras undersökande pedagogik (begreppen PBL samt laborativ 

matematik), lärobokskunskap (vad är en lärobok?, exempel på pedagogisk textanalys osv) och 

matematik på gymnasiet (innehåll, hur undervisningen typiskt går till osv). Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av några tidigare litteraturstudier i matematik. 

 

 

3.1  Undersökande pedagogik 

3.1.1  Problembaserat lärande 

Lundquist (1999) beskriver PBL som ett pedagogiskt koncept; ett sätt att planera, organisera, 

genomföra och utvärdera utbildning på ett sätt som realiserar den underliggande 

kunskapssynen och elevsynen i gällande styrdokument. Kunskap är kvalitativ och inte 

kvantitativ, den konstrueras istället för reproduceras och det är en process som aldrig blir total 

– ständigt lärande livet ut. Man tror på individens vilja till självstyrning, engagemang 

(intellektuellt, emotionellt och socialt) och framför allt hennes inre motivation till att lära. 

Psykologen Rogers (1976) jämställer en sådan här process med personlig utveckling, att man 

växer och mognar (förändras) genom att bemästra olika situationer. I teoretiska termer är 

(förenklat sett) kunskapssynen konstruktivistisk, lärandet är sociokulturellt och människan är 

humanpsykologisk.  

 

Lundquist (1999) menar vidare att ett PBL-projekt syftar till att eleverna ska träna sig i 

meningsfull systematisk problemlösning som flertalet undersökningar från Skolverket (från 

90-tal och framåt) visar att eleverna har svårt för. Man arbetar organiserat, exempelvis i 

basgrupper, enligt en fast och tydlig struktur med bl a ordförande, sekreterare osv och 

eleverna får själva sköta arbetsfördelning, gruppdynamiska problem och sådant. Läraren är 

dock med som handledare hela tiden, eleverna ska inte lämnas vind för våg. Projektet inleds 

med att gruppen brainstormar kring något verklighetsbaserat fall, som läraren konstruerat 

utifrån kursplaner. Ingressen kan vara en tidningsartikel, en videofilm eller något läraren 

skrivit själv. Nästa steg är att strukturera en lösningsmetod och sedan vidtar själva 

genomförandet. Här använder man löpande möten, både med och utan handledare, för att 

synkronisera gruppens tillstånd. Fallet kan vara ämnesövergripande men också involvera 

endast ett ämne. I boken finns flertalet exempel på fallbeskrivningar. 
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Lundquist (1999) beskriver också att eleverna söker kunskapen själva i bibliotek, på Internet, 

via experiment/laborationer osv men de kan också beställa (eller om de schemaläggs) 

föreläsningar och studiebesök. Under arbetet samlar eleverna på sig ämnesspecifika frågor 

som basgruppshandledaren i allmänhet inte kan besvara vid ämnesövergripande projekt. Då 

används en resurslektion, där ämnesspecialister besvarar alla basgruppers frågor inom 

respektive ämne. Stor vikt läggs vid själva arbetsprocessen, eleverna åläggs bokföra denna i 

en dagbok så att handledaren enkelt kan bedöma hur gruppen arbetat. Även detta är nämligen 

med vid bedömningen av projektet, inte bara slutresultatet. Rogers (1976) har beskrivningar 

där studenterna ska samla allt material som har med projektet att göra i en slags portfolio som 

sedan läses igenom av kvalificerad bedömningspersonal. 

 

Främst två  kritiska saker inträder i ett PBL-projekt, nämligen handledarskapet och 

gruppsammansättningen. En kort sammanfattning av handledaren från Lundquist(1999) och 

Rogers (1976) är att han måste vara empatisk, tydlig, lyhörd och behärska frågeteknik. Rogers 

(1976) menar att en handledare, likt eleverna, också kan se sig genomgå en personlig 

utveckling under ett projekt. Det är lättare att misslyckas som handledare än som traditionell 

förmedlande lärare eftersom allting kan bli mer känsligt, exempelvis på grund av elevernas 

djupa engagemang socialt, intellektuellt och emotionellt. Ett annat sätt att säga det är att 

problembaserat lärande är ett sätt att vara, om man inte vill ge frihet att lära så kan man heller 

inte göra det på ett fungerande (ärligt) sätt.  

 

Vad gäller gruppindelning så verkar det främst vara elevernas vitt skilda intellektuella 

förutsättningar som ställer till det för lärare. I Lundquist (1999) framgår att det i allmänhet 

inte anses bra att göra grupper med enbart ”svaga”elever, inte heller att ”svaga” får 

gratisskjuts av de ”starka”. Ur konflikt - och resultatsynpunkt är dock homogena grupper bäst.  
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3.1.2  Laborativ matematik 
Utifrån litteraturlistans texter om laborativ matematik, t ex Berggren (1997), skulle man 

kunna beskriva begreppet som PBL Light då grundsynerna vad gäller kunskap, elev osv är 

likartade – båda är pedagogiska koncept som strävar mot samma förståelsemål. Ett uppenbart 

exempel  är när man använder, som namnet antyder, en laboration som en del i 

undervisningen likt de flesta andra ämnen. Materialet kan vara enkelt och tillgängligt, som 

papper och penna eller miniräknare, men ofta behövs tillgång till extra material. Datorstödda 

laborationer finns också att tillgå. Ett exempel på en laboration som tränar ekvationer 

(ekvationssystem) är följande: 

 

Material: Tre bultar med olika många brickor och muttrar samt en våg. 

Uppgift: Du ska med hjälp av en våg beräkna hur mycket en bricka väger, utan att skruva bort 

något. 

 

Uppsatserna Laborativ matematik (Boström mfl 2003) och Geometri (Brännvall mfl 2003) är 

båda exempel på lärarstudenters undersökningar huruvida laborativt arbetssätt påverkar 

eleverna positivt. I Laborativ matematik visas med enkäter och observationer som underlag att 

gymnasieelevers engagemang, aktivitet och nyfikenhet ökade vid laborativt arbetssätt, att 

deras lust och upptäckarglädje förblev oförändrat samt att de tyckte att den vanliga läroboken 

var bättre än det laborativa materialet. Det sistnämnda påpekar de själva kan bero på att 

eleverna vant sig vid ett sätt att arbeta och inte fick vara delaktiga vid utformningen av det 

nya sättet. Resultatet från grundskolan i Geometri uppfattas som mindre bra, enligt de själva 

bör man nästa gång tänka på följande: 

 

• Undersök elevernas förkunskaper samt arbetssätt innan studien påbörjas. 

• Utför studien i två olika grupper för högre validitet. 

• Förbered på att eleverna kan ha invändningar mot förändringar i arbetsättet. 

• Introducera syftet med arbetet så att eleverna deltar mer aktivt. 
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Författarna och lärarna Per Berggren och Maria Lindroth (1997) har på högstadiet i Storvreta-

skolan i Botkyrka kommun utvecklat och arbetat in ett laborativt, elevaktivt arbetssätt utan 

konventionella läromedel. De är starkt kritiska till samtliga typer av uppgifter i böckerna och 

vill göra matematik roligt med utgångspunkt från samma elevsyn som i PBL, att människan 

har en inneboende kraft och vilja att lära. Deras elever har i flera fall blivit matematikskadade, 

ofta beroende på läs- och skrivsvårigheter eller att deras tidigare lärare gått hårt fram med 

rödpennan.  Om t ex en elev har skrivit 10025 på ett prov och läraren inte har samtalat med 

eleven, är det omöjligt att veta att det betyder ”etthundratjugofem” men att eleven ljudade sig 

fram. Brist på helhetssyn i läromedlen berör de också. De ser problem i att eleverna aldrig 

kommer till någon helhetssyn, det blir fragmentiserad meningslös kunskap utan sammanhang. 

 

Berggren och Lindroth använder (1997) olika typer av verklighetsbaserade uppgifter med 

olika tidsutsträckning, där ”verklighetsnära långtidsuppgifter” är väldigt likt PBL. Det kan  

t ex handla om att rita, möblera, tapetsera och måla en lägenhet. De har muntliga övningar där 

eleverna får träna begreppsuppfattning genom att beskriva t ex geometriska figurer, som de 

själva ritar, för en kompis så att denne ska kunna rita samma figur. På rutinuppgiftsnivå kan 

man också förändra. Ta som exempel uppgiften ”Beräkna följande uppgifter, endast svar 

erfordras: 4+4=_  3+5=_  6+2=_  1+7=_”  och jämför med frågan ”Jag summerade två tal och 

fick summan 8. Vilka tal adderade jag?”. I det första fallet vet eleverna att om de duktigt 

skriver rätt svar på samtliga givna uppgifter så får de positiv feedback från läraren. I det andra 

fallet finns det flera möjliga svar, frågan är öppen. Många elever kommer, av egen drivkraft, 

att undersöka samtliga möjligheter varför färdighetsträningen blir identiskt likadan. 

 

Som nämns i boken och som många förmodligen tror, så upplever i synnerhet äldre elever att 

det hela verkar barnsligt och man är skeptisk till om kunskaperna verkligen inte blir lidande. 

Och det måste väl vara helt omöjligt exempelvis på gymnasiets NV-program?  Det visar sig 

att känslan av barnslighet går över eftersom det hela, likt PBL, ramas in av genomtänkta 

organisationsmodeller. I Skolverkets rapport 221 nämns också att två lärare vid ett NV-

program utarbetat, utan stöd någonstans ifrån, ett mer laborativt arbetssätt även för den mer 

avancerade matematiken. Deras resultat är okända för andra lärare. 
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Rapporten ” Motivation – en undersökning om hur matematikuppgifter kan vara för att 

eleverna ska finna dem motiverande” (2003) testar en del av  forskningen kring motivations-

faktorer genom att låta eleverna själva konstruera uppgifter som de bla ”tror utmanar en 

kompis” eller som ”en kompis tycker är rolig”. Genom ett sådant förfarande uppnås 

automatiskt en motivationsfaktor, uppgifterna hamnar väldigt nära elevens egen värld. 

Undersökningen visar att de flesta gjorde fler uppgifter än vad som krävdes, vilket anses visa 

på en allmänt hög motivationsgrad. Från elevernas egna enkätsvar framgår följande: 

 

• En intressant uppgift är ett lästal som har med deras fritidsintressen att göra. Någon 

nämner svåra uppgifter som visar sig ha enkel lösning 

• En utmanande uppgift är en som behöver lösas i flera steg. 

• En nyttig uppgift handlar om vardagssituationer, handla t ex. 

• En rolig uppgift är enkel och snabb att lösa (men får inte bli enformigt) eller praktisk. 

 

De kursiverade orden är exempel på motivationsfaktorer. Resultatet visar att en konventionell 

lärobok kanske ändå kan användas delvis även vid laborativa arbetssätt, då dessa innehåller 

flera av de uppgiftstyper som eleverna själva finner motiverande. Det är väl i och för sig 

naturligt eftersom deras uppfattning av matematik förmodligen formats utifrån läroböcker. 

Vad gäller lästal (tillämpade uppgifter) går det åt att ha en modern bok där författarna försökt 

använda elevernas eget språk. 

 

Inom laborativ matematik bör man också nämna de mattelekar som de flesta lärare använder 

sig av inför ett lov, även i gymnasiets Matematik A. Där förekommer flera exempel på riktigt 

bra övningar i t ex huvudräkning och de kan organiseras som tävlingsmoment, vilket också är 

en motivationsfaktor för många. Lärarna hittar dessa i olika extramaterial; lek&spel böcker, 

tidningen Nämnaren osv. Dessa moment sorterar under undersökande pedagogik, även om 

lärarna själva kanske inte är medvetna om det. Det anses ju heller inte som riktig 

undervisning, utan som en rolig lek i ett läge när de inte behöver räkna fler uppgifter i boken. 
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3.2  Lärobokskunskap 
På senare år har även läromedel blivit forskningsobjekt, dvs man har börjat utveckla 

analytiska teorier och modeller. Selander (1988) är en bok i Lärobokskunskap med exempel 

på textanalys av historieböcker. Ur boken framgår att hur kunskap väljs ut, organiseras och 

formuleras är väldigt centrala (didaktiska) frågor, som det inte skrivits så mycket om jämfört 

med andra områden. Kort historik är att den västerländska tryckta läroboken har rötter till 

1500-talet, då t ex Rasmus kom ut med ”Dialektik”. Böcker vid den här tiden hade en 

livslängd på kanske flera hundra år (jfr Euklides inom matematik), Commenius fick till en 

lärobok i latin (med bilder) som användes i 200 år.  

 

Idag pratar vi om läromedel som förutom lärobok innefattar lärarhandledning, CD-rom och 

allt vad det kan vara. Tänkvärda saker med läromedel är att det är ett material som i relation 

till sin stora spridning och enorma samhällspåverkan idag blir väldigt lite rescenserat eller 

granskat. Detta ligger på lärarnas ansvar lokalt på varje skola. 

 

Vad är då en lärobok? I Selander (1988) framgår det att först och främst är det en pedagogisk 

text som är framställd i syfte att användas i en pedagogisk situation. Ett litterärt verk är alltså 

inte en lärobok, även om det tillfälligt används i undervisningen. Selander definierar texters 

karaktäristiska drag, med vars hjälp man kan jämföra en lärobok med andra texter: 

 

• Kognem. Ett kognem är den minsta meningsfullt kunskapsbärande enheten. Ett årtal, 

säg 1682, är inte särskilt meningsfullt. En kombination av några lösryckta fakta 

behövs för att skapa mening: ”Carl XII föddes 1682” ( agent + händelse + tid). 

Kognemen utgör faktakunskaperna, veta att (skolkunskap annan term). En 

telefonkatalog är helt uppbyggd av kognem (agent + adress + telefonnummer) 

• Förklaringar. Hur? Varför? En lärobok måste innehålla denna information.  

• Strukturering. En lärobok är fasettordnad, den tar upp olika teman där varje tema 

behandlas på ett likartat sätt.  

• Anpassad till förkunskaper. Matematik B bygger på Matematik A osv.  

• Sluten. Läroboken innehåller i allmänhet det som anses värt att veta och den hänvisar 

inte till andra källor. 
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• Ikuggad. Det får inte finnas ironi i en lärobok. Varje mening kan få en helt annan 

innebörd om den läses som ironisk och det går inte att förutsätta att alla förstår vad 

som är ironi. 

• Realreferens. Läroboken ska beskriva verkliga personer, händelser osv. Vetenskapliga 

teorier och matematiska symboler är också realreferenser, i den meningen att gängse 

teorier får anses gälla som sanning tills någon hittat på något annat. Ett icke uppskattat 

skämt skulle vara en telefonkatalog utan realreferens. 

• Instruktioner till texten. Lektionsplaneringar, instuderingsfrågor osv. 

 

Selander (1988) visar vidare att det vanliga sättet att analysera läroböcker är att granska 

värderingar och stoffurval, medan stil och förklaringar i mindre utsträckning studerats. Han 

redovisar en pedagogisk textanalys applicerat på historieböcker. I korthet jämförs t ex de 

kognem som används i redovisningen av någon specifik historisk händelse, statistik av typen 

ord/mening och bildförteckning.  

 

Selander (1988)  kategoriserar bilder på följande sätt: 

 

• Illustrerar texten. En beskriving av Gustav II Adolf kombineras med en bild av honom 

• Lättar upp texten. Bilder som relaterar till stoffet men som inte diskuteras. 

• Självständiga informationsbärare. En bild som inte behöver text för att förklara något. 

 

En analys av en lärobok utifrån alla dessa nämnda aspekter blir av karaktären kvalitativ. Det 

blir en diskussion kring vilka budskap som förmedlas, vilka urval som gjorts ur den totalt 

tillgängliga kunskapsmassan, vilken kunskap som kan förväntas bildas i hjärnan hos läsaren 

osv. För att göra detta krävs kompetens långt utanför lärobokens stoff. 

 

 

3.3  Matematik på gymnasiet 
När eleverna kommit till gymnasiet, har de genomgått flera typer av differentiering och känt 

på olika typer av nivågrupperingar. På gymnasiet kan man gå vid en viss uppnådd ålder men 

också, utifrån styrdokumentens intentioner, efter att ha uppnått tillräckliga förkunskaper. 

Skolverkets rapport Elevgrupperingar (2001) behandlar detta. Ur rapporten framgår att dagens 

matematikundervisning bygger på följande föreställningar (går att reflektera över): 
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• Matematik är hierarkiskt uppbyggt och lärs stegvis i en bestämd ordning, lika för alla. 

• Elever med svårigheter i ett avsnitt har också svårt med andra. De har en jämn 

kunskapsprofil över tid. 

• Elever har vissa förutbestämda möjligheter att lära matematik. 

• Elever lär sig bäst om de undervisas tillsammans med andra som har liknande 

förkunskaper, förutsättningar och studieframtid. 

• Elever mår bättre om de slipper jämföra sig med duktigare kamrater. 

• Det går att finna en grupp elever som behöver samma sorts hjälp och det finns 

objektiva kriterier för att skapa homogena grupper – som är lättare att undervisa. 

• Snabba elever har bra förståelse och långsamma elever har dålig förståelse. 

 

Ytterligare undersökningar från dagens matematikundervisning finns i Skolverkets rapport 

221, som hänvisades till i inledningen. Där framgår att matematik betraktas som ett ämne i 

särställning när det gäller de flesta pedagogiska frågor och undervisningen är dominerande 

traditionell, där läromedlet får en högst betydande roll. 

 

Ur Förslag till kursplan (2006) beskrivs ämnet Matematik: ”..skall bidra till en beredskap för 

vardagsliv, yrkesliv och fortsatta studier. Denna beredskap innebär att förstå begrepp och 

samband, att hantera problem och modeller, att behärska procedurer och rutinuppgifter, att 

kommunicera och argumentera samt att förstå matematikens relevans och historiska 

utveckling. /…/ skall stärka både karaktärsämnen och matematikämnet, me n också ge 

matematiken en inre mening genom att främja elevens fascination, upptäckarglädje, 

kreativitet och logiska förmåga.”  Läraren ska alltså levandegöra ett ämne som av tradition 

uppfattas som enbart reproducerbar kunskap, som ingen bör ifrågasätta och som ingen bör tro 

att han själv skulle kunnat komma på. 

 

Innehållet i Matematik A definieras detaljerat i kursplanen. Undersökningar visar att 

matematik har en särställning också när det gäller antalet specifika krav i styrdokumenten. 

Typiska kapitel i en modern lärobok är Tal, Procent, Geometri, Ekvationer, Statistik och 

Funktioner.  
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3.4  Tidigare studier av matematiklitteratur 
Kilborn m.fl.(1977) är en ingående och omfattande (flera år) undersökning som gjordes vad 

gäller aritmetikundervisningen på låg- och mellanstadiet. Utgångspunkten för arbetet var att 

på grund av matematikundervisningens natur kunde elevernas problem nästan helt härledas 

till läromedlets utformning, varför man gjorde en grundlig analys av desamma. I analysen 

beaktar de alla tänkbara didaktiska frågor från högsta (övergripande planering osv) till lägsta 

(väldigt detaljerad kategorisering av uppgifternas svårighetsgrad osv) nivå och finner 

härigenom en hel del orsaker till elevernas, via undersökningar framtagna, brister. Intressant 

läsning men omfånget ligger långt utanför ramen för min undersökning, varför jag här återger 

endast några resultat som handlar om undersökande pedagogik: 

 

• De läromedel som arbetade med en konsekvent laborativ metodik fick kritik för att de 

innehöll för få uppgifter.  

• Eftersom läroplanssupplementet inte vågade sig på att ge förslag till en laborativ 

metodik, så undvek läromedlet också detta. 

• Laborativa metoder antyddes vagt i lärarhandledningarna. 

 

I Kilborn (1977) beskrivs också att det vid den här tiden fanns en försvårande faktor för 

läromedelsförlagen, nämligen central granskning. De som granskade hade allmänt hållna 

riktlinjer och slog mest ner på terminologifrågor och avvikelser från läroplanssupplementet. 

Det fanns också fortfarande spår av 60-talets misslyckade satsning på mängdläran i böckerna. 

Ett av de granskade läromedlen innehöll en väsentligt större satsning på laborativ metodik än 

de andra, men detta var inte det gängse valda.  

 

Utbildningsdepartementet (1980) gjorde tydligen en ordentlig utredning om läromedels-

marknaden som också tog flertalet år. Delstudiens direktiv var:  ”Det är i sammanhanget 

också angeläget att studera i vilken utsträckning läromedlen styr undervisningen och under 

vilka förutsättningar en sådan styrning går att undvika eller minska”. Det allmänna resultatet 

är att frågan är inte om läromedlen styr, utan hur. I ämnen med hård struktur (t ex matematik) 

är läromedlet mer styrande än i andra ämnen. Ett resultat som rör matematik: ”Faktorer som 

att eleverna på egen hand hänvisas till ett läromedel, att läraren är osäker inom sitt ämne, att 

eleven sällan eller aldrig behöver formulera egna svar, ökar risken för att läromedlet får ett 

negativt inflytande.”  
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Friberg mfl (2003) gjorde en studie av gymnasiets läroböcker (de 3 mest använda, tryckår 90-

tal) med avseende på avsnitt om geometri. En fråga relaterar till min undersökning, 

fördelningen av uppgifter sorterat på de tre kategorierna: algebraiska, praktiska och 

laborativa. Med algebraiska avses vad jag kallat rutinuppgifter, praktiska är tillämpade 

”lästal” och laborativa motsvaras av min uppfattning i avsnitt 3.1.2. Sammanfattningsvis för 

kurs A är procentfördelningen (räknat på antal) av laborativa uppgifter 0-4% och den högsta 

funna andelen 11% gäller en kursbok i Matematik B. Som jämförelse anges att de nationella 

proven typiskt består av 5% laborativa uppgifter. 

 

 

4  Metod och urval 
Jag har funderat en del på hur själva analysen ska gå till, eftersom metoden i Selander (1988) 

inte är direkt applicerbar varken på matematik eller undersökande pedagogik. Mestadels 

består en matematikbok av uppgifter, varför man behöver anknyta till ämnesdidaktisk 

litteratur. En kategorisering av bilder finns i Selander (1988), men funktionen som 

intresseväckande ingressbild eller att ställa matematiska frågor utifrån en bild (avsnitt 3.1) tas 

inte upp. Den kvalitativa analysen av stil och språk ska anknytas till kunskapssyn osv gällande 

undersökande pedagogik. I Bryman (2002) står att läsa om kvalitativ forskning bl a att den är 

tolkningsinriktad och i vissa fall (emotionalismen) subjektiv, men att alla utövare inte är 

överens. Det framgår också att begreppet tillförlitlighet finns även i kvalitativa studier, man 

bör kunna visa att metoden verkligen mäter det man avser mäta. När det gäller urval hänvisas 

ofta till bekvämlighetsurval, vilket innebär att man inte kan generalisera resultaten eftersom 

urvalet inte är tillräckligt representativt för populationen för att kunna uttala sig om hela 

populationen. Man kan däremot analysera bekvämlighetsurvalet samt göra en komparativ 

studie inom detsamma. Så är fallet i denna studie. 

 

Mot bakgrund av detta ser jag det som min uppgift att i detta kapitel beskriva hur jag tolkar 

huruvida en text understödjer undersökande pedagogik, med utgångspunkter enligt kapitel 3. 

Jag kommer att fokusera på följande moment, där varje del har ett eget avsnitt i detta kapitel: 

 

• Kvalitativ analys av stil och språkbruk. 

• Andel uppgifter av undersökande karaktär 

• Andel intresseväckande bilder som syftar till helhetssyn eller sammanhang. 
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I analyserna (kapitel 5) kommer jag att redovisa de kvantitativa resultaten i datablad som 

sedan sammanfattas i tabellform i kapitel 6. Som ytterligare underlag för den kvalitativa 

analysen tar jag i kapitel 5 upp några böcker utan datablad. I kapitel 6 sammanfattas även den 

kvalitativa analysen, men hur den presentationen görs beskrivs där.   

 

När det gäller att, med en rimlig ekonomisk insats, få tag i läromedel till en sådan här studie 

finns två vägar att gå: 

 

• Låna material på någon skola eller bibliotek. Främst blir det 80- till början av 00-tal. 

• Gör en marknadsundersökning på Internet och försök få tag i provmaterial eller köp 

någon bok. Lärarhandledningar och sådant är dyrt. Länk på www.ncm.gu.se 

(hemsidan för Nationellt Centrum för Matematikutbildning) listar de förlag som 

producerar läromedel, jag betraktar den som komplett.  

 

De läromedel i Matematik A som idag säljs finns i litteraturlistan. De flesta av dessa sorterar 

jag under 90-tal, eftersom de endast är nya upplagor av gamla koncept. Exempelvis Gamma 

serien fanns ju i över 15 år. I de fall jag fått tag i lärarhandledning och annat material utan att 

behöva köpa dem för 1000-1500kr/st är de med i analysen. 

 

Mitt bekvämlighetsurval: 

 

80-talets läromedel: Gamma Grön grundbok 

90-talets läromedel: Matematik 3000 + lärarhandledning + programböcker + Internetstöd  

                                 Nya delta grundbok 

                                 Matematik A grundbok + lärarhandledning 

Nya läromedel:        Den flygande matten grundbok + lärarhandledning + Internetstöd 

                                 Exponent Gul grundbok + DVD 
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4.1  Stil / Språkbruk 
Går det att se utifrån valda formuleringar om ambitionen endast är att förmedla redan 

uppfunnet material, eller om ambitionen är att föra en slags dialog med läsaren och aktivera 

densamme? Påverkas läsarens inställning till texten/boken i allmänhet och det som står där i 

synnerhet av det språk som används? Påverkas läsarens självförtroende av det språk som 

används? Javisst är det så, låt oss titta på några exempel: 

 

1. En ekvation är en likhet som innehåller en eller flera variabler. En lösning till en 

ekvation i en variabel x är ett värde på x som satisfierar ekvationen. 

 

2. Du har säkert arbetat med ekvationer i grundskolan. Ekvation betyder att någonting 

”väger jämt”, ”att det är samma på båda sidorna”. Här får du lära dig vad ekvationer 

är, hur du löser ekvationer och hur du kan använda dem för att lösa vanliga 

matteproblem. 

 

3. Observationerna och erfarenheterna i den här boken är tänkta att fungera som ett 

landskap för läsaren att ge sig in i, känna igen sig i eller där man kan upptäcka nya 

formationer. 

 

1 är från Gamma grön, 2 är från Den flygande matten och 3 är från Fuglestad (1999). 

Ekvationer börjar eleverna nuförtiden att titta på redan i årskurs 7. Vi ser i 1 att språket är 

strikt matematiskt och att elever som har glömt förmodligen drabbas av ångest. Betydligt 

mjukare språk finns i 2, där man dessutom använder elevernas eget språk. (Det enda eleverna 

kanske känner att de har makt över, är hur de pratar om matematik. Därför hittar de på 

allehanda populäruttryck såsom ”gångra”, ”primma” osv) Att göra det kombinerat med det 

korrekta är väldigt bra ur självförtroendesynpunkt. När elever ber om hjälp får läraren för det 

mesta använda mängder av didaktiska knep och ett annat språk än det som står i boken. Vissa 

är standard: ”vågen”, ”SVT -triangeln”, ”Täljaren är Taket och Nämnaren är där Nere” osv. 

Om dessa knep finns skrivna i boken slipper kanske eleverna få självbilder av typen ”Jodå jag 

kan väl en del matte, men bara med lärarens babyspråk. Jag vet ju att det inte heter så och jag 

vet inte varför jag gör som jag gör”. Formuleringen i 3 är direkt kopplad till tankesättet i 

undersökande pedagogik. Man delar med sig till varandra, diskuterar, vidgar sitt synsätt och i 

bästa fall konstruerar man ytterligare en liten bit ny personlig kunskap. 
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Analysen av språket blir kvalitativ, för varje bok ger jag en diskussion kanske med något 

exempel. Helhetsintryck, hur ingresserna i varje kapitel görs, om det finns historiska inlägg 

osv kan väl sägas ha att göra med materialets stil. Ett läromedel har alltid ett budskap till elev 

och lärare vad gäller hur materialet är tänkt att användas, det bör också ingå i analysen. Vad 

som inte ingår i den här analysen är didaktiska frågor kring planering, disposition, 

uppgifternas svårighetsgrad, om eleverna får tillräcklig träning på alla moment och sådant. 

Fokus ligger på hur stoffet presenteras, vilken känsla läsaren förväntas få. 

 

 

4.2  Uppgifternas karaktär 
Uppsatserna Johansson mfl (2003) och Gustavsson mfl (2003) tjänar som referenser här, i 

kombination med min egen ämneskompetens. 

 

Det går utan vidare att bli professor enbart i ämnet matematisk problemlösning. En pionjär i 

arbetet med systematiska modeller och kategorisering av problemtyper är Polya. På 40-talet 

kom boken How to solve it som bl a innehöll ett schema för problemlösning. Senare forskare 

som Alan Schoenfeld eller Frank Lester har vidareutvecklat området, lagt till ytterligare 

dimensioner eller omformulerat något. De viktiga punkterna vid problemlösning: 

 

• Ge dig tid att förstå problemet och rita figurer. Här ingår analys av given information, 

Vad är det egentligen som söks? Vilka villkor finns? Vad är givet?  

• Strukturera en lösningsmetod. Leta i din egen hjärna, i andras hjärnor (med fördel 

utförs problemlösning i diskussion) samt i böcker efter liknande problem, relevant 

teori osv. Återigen informationsanalys. Är allt givet i formlerna? Går det inte att lösa 

annars? Går det att börja med en enklare form av problemet? 

• Genomför planen. Misstag är tillåtna, det är bara att börja om – nu med större insikt. 

• ”Meditera över lösningen”. Hur tänkte jag här egentligen? Kan det hela generaliseras? 

Vilka begränsningar har lösningen? Noggrannhet? Osv osv 

• Allmänt: Se till att ha en positiv attityd till matematisk problemlösning och se till att få 

den accepterad i din sociokulturella omgivning. 

 

 



 20 

Det som nu är viktigt att poängtera, är att om elever endast löser rutinuppgifter så får de aldrig 

en chans att träna på något av ovanstående. Det blir en ren färdighetsträning med redan givna 

lösningsmetoder och planer. Visst finns det varianter som kräver en viss tankeverksamhet och 

visst behövs denna träning också, men om eleverna aldrig ges den tid som behövs för att gå 

igenom de här punkterna, så kommer de aldrig till den nivå där matte är som roligast. Träning 

ger visserligen färdighet sägs det, men det ger också förtrogenhet om det är det man tränar på. 

Den allmänna uppfattningen är väl att denna nivå också är den svåraste (och kräver talang), 

men det går ju att göra även lätta problemlösningsuppgifter. Några vanligt förekommande 

uppgifter som kräver delar av ovanstående är: 

 

1. Det tar 13 minuter för 13 flickor att lösa 13 matteproblem (de jobbar samtidigt med 

varsitt problem). Hur lång tid tar det då för 100 flickor att lösa 100 matteproblem ?  

 

2. Medelvärdet av fyra heltal är 8 och två av dem är 9 och 10. Vilka är de andra ? 

 

3. Hur mycket ytterpanel går det åt för att klä ett hus som inte har platt tak ? 

 

Den som inte är stressad låter sig inte luras att säga 100 på den första, utan 13 eftersom 

förhållandet mellan flickor och matteproblem fortfarande är samma (det som händer på 13 

minuter är att en flicka löser ett matteproblem, om det är 13 sådana händelser samtidigt eller 

100 spelar ingen roll). I den andra, om man tolkar heltal även som negativa, blir det alla 

punkter på linjen y = -x + 13. Om man tolkar heltal som enbart positiva, kan man ju skriva ner 

alla tal som summerar till 13. Det beror på vad eleven i fråga gör för antaganden. En slut-

diskussion kan tänkas visa varför en strikt matematikuppgift alltid innehåller det talområde 

som gäller. I den sista blir det helt beroende av hur eleven definierar ”hus” och ”panel”. Allt 

är rätt, bara de redovisar. Uppgiften blir ett längre projekt om de också räknar på förväntat 

spill utifrån de standardlängder som finns (dvs hur mycket man i verkligheten måste köpa för 

att det ska täcka arean utan många skarvar), åtgång av spik, färg, arbetstid osv. En projekt-

uppgift av sådan typ får eleverna sannolikt, men då i något tillämpat ämne (bygg, el, fysik ..) 

 

De tillämpade uppgifterna (lästal) som oftast följer efter rutinuppgifterna är de som syftar till 

att vara verklighetsanknutna problembaserade uppgifter. Men i många fall är de bara 

maskerade rutinuppgifter. Låt mig hitta på ett exempel: 
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Rune är ute i skogen och plockar svamp, då han plötsligt hittar ekvationen  

x2 + 6x + 9 = 0 ligga och skräpa bland mossan. Hans kompis Bosse, som gillar 

att spela fotboll, tittar fram bakom en sten och undrar: ”Ojdå  Rune, du hittade 

visst en andragradsekvation istället för trattkantareller! Vad är lösningen till den 

då tro ?” Ge nu svaret till Bosse, exakt lösning krävs.  

 

Vissa tillämpade uppgifter ger utrymme åtminstone för att kombinera olika metoder från 

gällande kapitel samt även använda stoff från tidigare kapitel, men det är fortfarande till 

största delen rutinuppgifter – men en nivå svårare.  

 

Förutom rubriker som Laborationer o dyl så är uppgifter av undersökande karaktär, enligt 

mig, den typ som beskrivs ovan – dvs uppgifter som tränar mer problemlösningskompetens än 

rutinuppgifter helt enkelt. Observera att detta inte implicerar att de är verklighetsanknutna, 

även om så ofta är fallet. Exempelvis ett PBL-fall kan vara ämnesspecifikt (avsnitt 3.1.1) i 

enbart matematik och delen av undersökande pedagogik blir då tankeprocesserna vid själva 

problemlösningen. Då dessa uppgifter tar mycket längre tid i anspråk, borde man egentligen 

vikta på något sätt för att få en bild av undervisningens innehåll av undersökande uppgifter. 

Men jag nöjer mig med att ge statistik över uppgifternas antal. Jag räknar alla 

övningsuppgifter och problemlösning men inte tester, diagnoser och sådant. 

 

 

4.3  Bilder 
Det här området är mycket större än man kanske tror från början, det finns flera typer av 

vetenskaper som berör bilder. Det är inte meningsfullt att fördjupa sig för syftet med den här 

studien, utan jag nämner bara följande (källan är egen civilingenjörskompetens, allmänt känd 

forskning samt NCM-rapporten Bildning och matematik (2004)): 

 

• Teknisk bildbehandling. Hur konstruerar man dataintelligens för att känna igen 

mönster i bilder, komprimera dem till en hanterbar datastorlek utan försämring, 3D 

animeringar osv ? Hur många känner till att det är avancerad matematik som ligger 

bakom dagens multimediasamhälle? Och visserligen också målstyrda vapen eller 

obemannade militära farkoster…  
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• Visualiseringar som pedagogisk metod och psykologisk morot. De flesta lär sig med 

fler metoder än bara lyssna/läsa, man vill stimulera så många sinnen som möjligt. 

Hårt driven målmotiverad drivkraft kan uppbringas genom visualiseringar. 

 

Men här gällde det bildens funktion i kursen matematik A. Ett exempel på en bild som skulle 

sortera under undersökande pedagogik är en inledande bild till ett nytt teoriavsnitt. Om den 

relaterar till elevens värld på något sätt samtidigt som den pekar på ett behov att lära sig 

teorin, så innebär den en ambition att aktivera eleven (jfr ingressbild i PBL ). Ett annat 

exempel skulle vara bilder som syftar till historiska eller samhälleliga sammanhang. Jag 

kommer dock att vara kritisk för att räkna en bild. Jag tycker inte det räcker med en stel 

berättelse om Gauss kombinerat med ett porträtt av honom, eller påståendet ”matte är viktigt i 

samhället” kombinerat med en bild av sa mhället. Varför inte en humoristisk bild, som den av 

Einstein sedd bakifrån vid svarta tavlan: ”E=ma 2 ? näe… (uttrycket stryks över)  E=mb 2  

då?”.   Eller en historisk berättelse som syftar till att återföra matematiken till en mänsklig 

nivå (alla misstag som gjordes är idag bortfiltrerade), kombinerat gärna med en bild av 

personen i fråga i någon typ av situation. 

 

Jag ska leta efter intresseväckande bilder som syftar till helhetssyn eller sammanhang. 

Exempel på sådana är ingressbilder och illustrationer. Dessa bilder godkänner jag om de är 

tillräckligt bra. Alla eventuella små teckningar och annat som lättar upp texten räknar jag inte. 

I avsnitt som Diagram eller Funktioner förekommer massor av grafer som visserligen 

underlättar förståelsen ibland, men de beaktar jag för enkelhetens skull inte heller. 

 

 

5 Resultat 
5.1  80-talets läromedel 
Ett av de mest dominerande läromedlen så här dags på förra seklet var Gamma (grön och röd). 

Det fanns också, som det gjort sedan tidernas begynnelse, mer eller mindre spridda material 

för yrkeslinjerna som kan tänkas ha innehållit större inslag av undersökande pedagogik – men 

något sådant har jag inte med. De brukade utsättas för kritik inte bara från matematiklärare, 

utan också från eleverna själva. 
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Gamma grön åk 1 pryds av en inspirerande (obs ironi) bild av ett rutigt kollegieblock. Det 

borde ha funnits åtminstone en lärarhandledning i paketet, men jag har den inte och den 

nämns inte i förordet. Det nämns heller inget om laborationer eller något annat extramaterial. 

Boken var avsedd för N- och T-linjerna, dvs de elever som senare kunde läsa mer matematik 

på högskolan. Det kan förklara en del av bokens upplägg. Det finns nämligen just inget språk 

att analysera och i princip alla tillämpade uppgifter är hämtade från fysik, kemi, teknik eller 

samhällskunskap. I en uppgift har dock Pia en cykel. Den har två kedjedrev A och B med 45 

resp. 52 kuggar och vid bakhjulet finns 5 kedjekransar P,Q,R,S och T med 13,15,17,19 och 21 

kuggar. Och bakhjulet har radien 34 cm. När man blivit mogen och vis och läser till 

civilingenjör eller vet att man ska det, så fungerar kanske en sådan här bok (de ser ut så på 

högskolan) – man är tillräckligt stimulerad av att lösa uppgifterna. Men i genomsnitt går det 

nog inte att förutsätta att eleverna är funtade så.  

 

Ny teori presenteras mestadels kortfattat (ofta enbart med ett genomräknat exempel) med ett 

”så här är det” -språk och helt utan bilder. I de fall man vill peka på något behov att lära sig 

teorin, görs ofta kopplingen till de tillämpade ämnena. Faktum är att i de kapitel (8 st) som 

motsvarar kursen Matematik A, finns det bara två lite längre genomgångar – Diagram och 

Funktioner. Även här används ett vetenskapligt språk. 

 

 Ur boken: 

”Tabellen ger fem punkter. Det är emellertid helt klart att det finns ett samband mellan 

bränsleförbrukningen och farten även i området mellan dessa punkter. En jämnt böjd kurva 

genom de fem punkterna bör ge en god bild av hur bränsleförbrukningen varierar med farten”  

 

Vadå helt klart och bör ge? Om man som elev inte tycker det då? Är man lite dummare i 

huvudet än andra då? I princip kan man säga att hela boken har stilen att förklara genom 

demonstration, alltså genomräknade exempel. Det finns ingen text som handlar om olika sätt 

att tänka eller något sådant och språket är genomgående strikt. I många fall är hela upplägget 

strikt matematiskt, dvs sats-bevis-exempel. Det är alltså främst till för dem som ska läsa 

matematik som ämne och inte som ett verktyg för tillämpning. I exempel och andra mindre 

formella delar förekommer att boken talar till eleven, t ex ”Med lite träning kan du göra en del 

av räkningen i huvudet”. Om en sådan mening står i ett rimligt sammanhang (kanske inte vid 

tredjeroten ur pi) kan det ju vara lite inspirerande.  
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Det förekommer också grönmarkerade rutor med sammanfattande minnesregler av typen ”Om 

tecknet framför parentesen är ett minustecken, byter du tecken inom parentesen”. Nedan följer 

bokens statistik över uppgifter, bilder och historiskt sammanhang: 

 

Datablad Gamma grön åk1 

Antal sidor:  209 

Antal uppgifter: 630 

Varav undersökande: 102 

Labbar/gruppdiskussioner: 0 

Antal bilder:  1 

Varav godkända: 1 

Antal historiska inlägg: 1 

 

Boken innehåller ganska många uppgifter av undersökande karaktär, andelen är 16%. De 

flesta av dessa är av typen svår problemlösning (överkursmarkerade), det kan handla om att se 

samband och ta fram generella formler t ex. Förvånansvärt få konstruktionsuppgifter i kapitlet 

Geometri. Många uppgifter inom Geometri är annars med automatik mer undersökande, 

eftersom de ofta innefattar att göra sig bilder av problemet och själv införa beteckningar, byta 

koordinatsystem eller göra smarta uppdelningar. De är sällan direkta tillämpningar av en enda 

given formel (därför anses också geometri och trigonometri som svårt). 

  

Det finns en bild i boken (förutom några små fåniga knappt läsbara tidningsurklipp till några 

uppgifter) och den ger också utslag i min bildindikator. Det är en live-bild från en 

poliskamera som visar en dåraktig omkörning och hör samman med en uppgift. Man skulle då 

kunna säga att 100% av alla bilder är godkända som intresseväckande av mig, men det vore 

att luras med statistik och det lär man sig i Matematik A att inte göra. Det går dock inte att 

komma ifrån att ambitionen var hög vid valet av denna enda bild. Det finns också ett 

historiskt inslag som handlar om Arkimedes och hur han klurade ut hur många sandkorn som 

ryms i universum. Det finns inga laborationer i boken eller några som helst övningar som 

uppmanar till gruppdiskussioner. Författarnas tanke med materialet (ur förordet) är att 

eleverna med hjälp av varierade tillämpningar, genomräknade exempel och markerade 

basfakta ska förkovra sig i ämnet genom övningarna med olika svårighetsgrad.  
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5.2  90-talets läromedel 
Matematik 3000 är en serie som innehåller programspecifika paket bestående av grundbok, 

lärarhandledning och en programbok. Det finns också i 2000-talets version ett Internetstöd för 

både lärare och elever. Grundboken ger en grundkurs på G-nivå medan programboken 

kompletterar upp till de andra betygen. Lärarhandledningen innehåller mycket råd till läraren 

hur man kan arbeta med materialet och ingen kan ta miste på att tanken är att pedagogiken ska 

vara undersökande. Ur avsnittet Hur kan man arbeta med grundbokens teoriavsnitt? hämtas 

följande text:  

 

”Den färdiga matematik som vi enligt kursplanen ska förmedla till eleverna var 

ursprungligen inte färdig. All matematik har från början upptäckts./…/ Vi är 

övertygade om att eleverna får den bästa förståelsen om man på liknande sätt 

låter dem vara med och upptäcka samband, behov av definitioner, lösningar av 

problem m.m”  

 

Ur avsnittet Varför aktiviteter och laborativa uppgifter?: 

 

”Genom den kommunikation som sker inom gruppen, då elever arbetar med 

aktiviteter och laborativa matematikuppgifter så bearbetas begrepp och 

frågeställningar utifrån elevernas egna förutsättningar och erfarenheter./…/ 

Arbetssättet har sin grund i social konstruktivism”  

 

Det finns också avsnitt om att arbeta i grupp och om problemlösning. Tankesättet är precis det 

som beskrevs i avsnitt 3.1 undersökande pedagogik. De aktiviteter som talas om är dels en 

inledning till varje kapitel. Tanken är att eleverna ska få laborera med den kommande teorin 

innan läraren kör igång med formlerna. Det kan handla om att färglägga rutnät i ett avsnitt 

som Procent t ex. Längre in i kapitlen finns också Aktiviteter som antingen är laborationer 

eller öppna uppgifter, som är avsedda att lösas i grupp. Slutligen finns under varje kapitel 

ytterligare Laborationer i lärarhandledningen som kräver mer material än papper och penna. 

Till alla dessa uppgifter finns didaktiska kommentarer. Man tänker sig också en slags 

matematikportfölj där eleverna samlar allt som är av värde vid bedömningen (aktiviteter, 

laborationsrapporter…). Muntlig redovisning som komplement til l den skriftliga nämns. 
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Grundboken har ingresser till varje kapitel, där alltså Inledande Aktivitet är en komponent. 

Först är det dock en bild som i viss mån syftar till att visa på tillämpning/behov av teorin. 

Angående negativa tal anges t ex temperatur och en bild av en pingvin omgiven av is. I några 

fall finns också en sida Vad handlar kapitelXX om?, där man med teckningar visar på 

användningsområden. Det kan ofta vara bra när man ska läsa en bok att skaffa sig en 

överblick och då hjälper sådana sidor till. Sedan ska teorin gås igenom och det görs oftast 

utifrån något exempel. Språket kan innehålla frågor till läsaren och har ibland en ”du -form”, 

det är alltså skapligt elevaktiverande. I stort är dock språket strikt och tar inte upp tänkbara 

varianter av tankespår i förståelsen. Humor finns inte i text, men väl i bild. Texten lättas upp 

av ganska många teckningar. Nedan följer statistik över grundboken: 

 

Datablad Matematik 3000 Grundbok A 

Antal sidor:  240 

Antal uppgifter: 1068 

Varav undersökande: 131 

Labbar/gruppdiskussioner: 70 

Antal bilder:  22 

Varav godkända: 12 

Antal historiska inlägg: 7 

 

Utöver detta kommer även programboken, som av jämförelseskäl inte är med. Den innehåller 

teman och tillämpade uppgifter beroende av program, i Fordon&Industri finns alltså teman 

som Förbränningsmotorn eller Energi&Effekt medan det i Hotell&Restaurang kan handla om 

Restaurangens Matsedel. Mestadels tillför dock programboken ännu fler rutinuppgifter, enligt 

definition i 4.2. Men ett visst ökat intresse borde man se hos eleverna när de jobbar med de 

här uppgifterna, eftersom de handlar om deras kommande yrke (avsnitt 3.1.2). 

 

Internetstödet tillkommer också, som ingår i nya upplagor av läromedlet. Där kan man logga 

in som lärare eller elev. Gör man det som elev får man upp en innehållsförteckning ur boken, 

där varje rubrik kan klickas. Där finns interaktiva genomgångar, simuleringar och ännu fler 

rutinuppgifter. En snabb bedömning jag gör vid en överblick är att materialet inte är 

tillräckligt bra för självstudier (alltså utan en lärares genomgångar), utan får ses mer som 

omväxling i arbetssättet. Mängder av diagnoser finns också och på lärarsidan finns stöd för 

planering och att samla ihop elevernas alla resultat. 



 27 

Matematik A är avsedd för SP, ES och yrkesprogram. Kompletterande material som tidplan, 

laborationer, gruppuppgifter och övningsblad finns i lärarhandledningen (finns även på CD). 

Denna beskriver mest hur läromedlet är uppbyggt och ger inte särskilt många råd eller 

didaktiska kommentarer till läraren, som var fallet i Matematik 3000. Man motiverar inslagen 

av laborationer och grupparbeten med att det påbjudits från centralt håll att undervisningen 

måste bli mer varierad.    

 

I boken inleds varje kapitel med en ingress bestående av bild, målbeskrivning och inledande 

exempel. Teorin är sedan upplagd som olika Modeller, man ger en modell för att lösa 

uppgifter av en viss typ. På dessa sidor använder man sig ibland av tecknade figurer som 

pratar. Syftet är att med vardagligt språk belysa viktiga saker, varna för vanliga tankefel eller 

visa på exempel där teorin är användbar. Som inspiration inför svårare uppgifter används 

också en tecknad dialog. Teorigenomgångarna har ett ”du -språk” och kan ibland innehålla 

didaktiska knep eller en beskrivning av vad det är man vill uppnå med ett visst steg. ”Målet är 

att x ska bli ensamt. Hur ska du få bort minus nio från vänstra sidan?” Sådant brukar man få 

lägga till som lärare annars, när man står vid tavlan. Att eleverna ska förstå vad som är 

problemet hela tiden. Exempel och lästal är ofta vardags-relaterade. I avsnitten Blandade 

Övningar (G, G+ och G++ nivå) finns en del av undersökande karaktär, dock först på G++ 

nivå. Kapitlet avslutas med en Utvärdering som först syftar till att eleverna med egna ord ska 

sammanfatta vad de har lärt sig, vilka mål de uppfyllt. Det finns både muntliga och skriftliga 

tester samt en Fördjupning. Detta är större uppgifter av undersökande karaktär och det är här 

historien kommer in som en uppgift märkt Idéhistoria, det finns inga inlägg i boken i övrigt. I 

slutet av boken finns också Uppdraget, som består av uppgifter i Problemlösning, 

Kommunikation och Laborationer. Viss ledning till några finns i facit. Bokens datablad: 

 

Datablad Matematik A 

Antal sidor:  260 

Antal uppgifter: 679 

Varav undersökande: 115 

Labbar/gruppdiskussioner: 65 

Antal bilder:  23 

Varav godkända: 10 

Antal historiska inlägg: 0 
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Nya Delta är 90-talets efterföljare till Gamma (jfr grekiska alfabetet). Målgruppen är 

densamma, NV och T-program. Den är ganska omarbetad med avseende på undersökande 

pedagogik. Varje kapitel har en ingress med bild, överblick av kommande teori samt ett 

förtest. Det finns laborationer att ladda ner från förlagets hemsida och det finns fler historiska 

inlägg i boken. Språket är något ändrat och kan innehålla rubriker som Vad är en ekvation?. 

Fortfarande ingen humor i text och inte många bilder som lättar upp. De tillämpade 

uppgifterna har fler av vardagskaraktär. Problemlösning är fortfarande uteslutande av svårare 

karaktär och har utökats med Utmaningar som är riktigt svåra och saknar facit.  

 

 

5.3  Nya läromedel 
Den flygande matten är ingen vanlig mattebok. Den handlar om Emma, 16, som reser runt 

jorden för att hälsa på sina släktingar – siffermänniskan moster Margot i Thailand och 

gamblern farbror Greger i Las Vegas. Emma tycker matte är tråkigt och krångligt, sin lärare 

Henke förstår hon sig inte på. Hon har nog inte de rätta mattegenerna helt enkelt. Men så 

träffar hon på flygplanet en snäll gammal farbror med en mystisk portfölj. Det är Leonardo 

från Pisa och i sin portfölj Arkimedes har han all världens matematik. Han hjälper Emma med 

matten och till slut klarar hon sig inte bara i moster Margots räknefängelse – hon ser att 

matematik kan vara vackert.  

 

Bokens ingresser är kapitel i den här berättelsen (som finns på CD) och den vanliga teorin är 

verktyg i Leonardos portfölj Arkimedes. Upplägget är alltså inte att ta ett moment i taget och 

öva på det, istället kommer det in blandade matematikproblem i berättelsen. Till varje kapitel 

(ca 5-8 min långa) hör ett antal, oftast undersökande, uppgifter och vid behov kan man plugga 

på teorin och öva på exempel i de verktyg som berörs - det går också att plugga på sedvanligt 

sätt med rutinuppgifter. Språket i berättelsen är humoristiskt och vardagligt. Ibland handlar 

uppgifterna om att hjälpa stackars Emma i sina räkningar, det kan se ut så här: 

”Trettio uppgifter måste göras före maten, det var ju ren tortyr. Men vadå? Hon skulle inte ge 

sig, så att den där surkärringen skulle vinna. De här löjliga talen var väl inte så märkliga ändå. 

Få se nu…14% av 5000…Skulle man ta bort eller lägga till två nollor? Ta bort, kanske. Alltså 

50. Och sedan 50-14 = 34. Det verkade inte så dumt. ’Av’ måste väl ändå vara minus. Men 

osäkerheten gnagde inom henne. Vad skulle detta vara bra för? En ren plåga bara…”  
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Teorin (verktygen) heter saker som Vågen, Kluringen eller X-kvadrat och innehåller det 

standardmässiga Matematik A stoffet. Ett annorlunda verktyg är Coachen där eleverna får råd 

hur de kan använda boken samt uppmanas skaffa en tränare – läraren, någon annan eller 

eleven själv. Med tanke på att många som läser boken kanske inte kommer till Matematik B, 

har man lagt till verktyget Spelen som tar upp lite sannolikhet. Spel är bra för att träna hjärnan 

och bland uppgifterna får eleverna både spela och konstruera spel. Språket i verktygen är 

elevaktiverande och förklarande + korrekt. Stor vikt läggs just vid det matematiska språket, 

man talar om att snacka matematiska. Därför tas populäruttryck upp vid sidan av det korrekta 

och det finns övningar i att snacka matematiska på Internet. Teorisidorna lättas också upp av 

ibland riktigt roliga teckningar. Historia kommer in både som ett verktyg och i berättelsen – 

med tillhörande uppgifter. I databladet nedan har jag för jämförelsens skull räknat ett kapitel i 

berättelsen som motsvarande en ingressbild: 

 

Datablad Den flygande matten 

Antal sidor:  249 

Antal uppgifter: 334 

Varav undersökande: 106 

Labbar/gruppdiskussioner: 34 

Antal bilder:  19 

Varav godkända: 12 

Antal historiska inlägg: 8 

 

Relativt få uppgifter i boken, men det finns många fler på Internet. Läromedlet är av typen 

bok&webb, dvs till boken hör en hel hemsida. Där finns övningar för eleverna men också 

saker som Metodskolan eller Matte till vardags. För lärare finns laborationer och uppgifter 

samt guiden Konsten att som lärare överleva gymnasiet. Här hymlas inte med problemen och 

den är skriven av en lärare. Lärarhandledning och förord visar författarnas tankar bakom 

boken. I lärarhandledningen finns de matematiska idéerna i varje kapitel och förslag till 

diskussioner. Ur förordet Välkommen till den flygande matten:  

 

”Vi som gjort boken tror verkligen att alla kan lära sig matte, precis som alla kan lära sig att 

tala sitt eget språk. Tanken att några skulle vara matteobegåvade accepterar vi inte. Vi tror att 

matten kan bli rolig och intressant för alla. Men – utan hårt arbete går det inte. Det finns 

tyvärr inga sköna, slöa genvägar.”  
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Exponent är till för alla program och finns i fyra utföranden (färger) beroende av svårighets-

grad. Jag valde gul som verkar vara någonstans mittemellan. Lärarhandledning finns, men jag 

har den inte. Till boken hör också DVD-learning, alltså boken som film helt enkelt. Alla teori-

genomgångar i boken görs med olika röster och illustrerande exempel. Det verkar dessutom 

som det följer en sådan DVD till varje bok, varför det måste vara ett suveränt stöd för elever 

som varit sjuka eller blivit tvungna att följa med familjen till Thailand i tre veckor.Tyvärr 

innehåller den inga simuleringar, inga filmsnuttar eller ens några bilder. 

 

Bokens ingresser består av en bild samt ett historiskt inlägg rörande teorin. Inne i kapitlen 

finns fler rutor med historia. Oftast handlar dessa tyvärr endast om själva ordens betydelse 

och ursprung, inte särskilt mycket roliga paradoxer, anekdoter eller dramatiska skeenden. 

Teorigenomgångarna görs ganska traditionellt med exempel och faktiskt återigen med ett 

strikt redogörande, förmedlande språk. I övningsuppgifterna däremot finns exempel både på 

humor och lättare uppgifter av undersökande karaktär. Ett exempel: 

 

”Gör ett eget ’mjölkpaket’ som innehåller 2 liter. Testa dig fram med hjälp av din räknare. 

Paketet bör vara praktiskt att hålla i med en hand och får inte ramla omkull för lätt. Det bör 

också få plats i kylskåpet. Rita en snygg figur!”  

 

Efter övningsuppgifterna följer ett avsnitt som heter Reflektera. Man ska avgöra om ett antal 

påståenden är sanna eller falska och ska motivera med ord eller beräkningar. T ex ”En kvot 

kan vara större än täljaren” eller ”Det kan finnas två trubbiga v inklar i en triangel” . Detta är 

övningar för begreppsuppfattning och förståelse. Det är sådant här man annars försöker skapa 

genom att uppmana eleverna att förklara för varandra. Alla är inte av tillräckligt undersökande 

karaktär, men många. Sedan följer Blandade Övningar där det bland de svårare finns 

undersökande uppgifter. Slutligen finns Utmaningar som är lite större undersökande uppgifter 

– ofta med roliga namn som Linjär spaghetti eller Elefantastisk algebra.  

 

Det är oklart om det finns laborationer eller gruppövningar. I lärarhandledningen ska det 

enligt förlagets hemsida finnas fler problemlösningsuppgifter och fördjupningsavsnitt. I boken 

finns en del uppgifter där det föreslås att arbeta med en kompis och Utmaningarna ser ut att 

lämpa sig för gruppdiskussion. Men det står inte uttryckligen någonstans att detta är avsikten, 

vad det står i lärarhandledningen vet jag inte. Jag utelämnar denna post i databladet. 
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Datablad Exponent Gul 

Antal sidor:  313 

Antal uppgifter: 739 

Varav undersökande: 207 

Labbar/gruppdiskussioner: N/A 

Antal bilder:  18 

Varav godkända: 10 

Antal historiska inlägg: 12 

 

Det finns en hel del bilder som lättar upp eller illustrerar texten, dock inte av typen roliga 

teckningar utan foton som i någon mån relaterar till stoffet. Man har lyckats använda 

flerfärgstrycket på ett måttfullt och pedagogiskt sätt, vilket inte är fallet alltid i moderna 

böcker. Det kan lätt bli rörigt med 14 olika förtydligande färger på samma uppslag. 

 

 

6 Diskussioner 
I några tabeller här ges en sammanvägd bild av de studerade läromedlen. För varje tabell 

kommenterar jag den utifrån studiens syfte undersökande pedagogik. 

 

Stil 80-talets läromedel 90-talets läromedel Nya läromedel 

Färgsättning monokrom monokrom färg 

Multimedia OH, ljudband OH, CD, diskett OH, CD, DVD, Internet 

Ingresser nej ja ja 

Bilder som lättar upp få ja ja 

Historia få måttligt ja 

 

Ingresser är som sades i avsnitt 3.1.1 en komponent i PBL-projekt och syftar till att inspirera 

eleverna att tänka fritt kring ny kunskapsinhämtning. Några sådana fanns inte i Gamma Grön. 

Bilder som lättar upp texten (Selander 1988) har mest att göra med läsvänligheten, men i flera 

av de studerade läromedlen har de även en pedagogisk funktion som stimulerar till inre 

motivation att lära sig ny teori. Historiska inslag syftar till helhetssyn och sammanhang, något 

som ökat kontinuerligt i det material jag studerat. 
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Språk 80-talets läromedel 90-talets läromedel Nya läromedel 

Vardagligt+korrekt nej måttligt ja 

Elevaktiverande måttligt ja ja 

Humoristiskt nej måttligt ja 

 

Språket har studerats utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (avsnitt 3.1 och Matematik 

3000), exempelvis om texten genom frågor och dialoger strävar efter att kunskap konstrueras i 

samarbete med eleven eller om stoffet enbart förmedlas som reproducerbar kunskap. Det syns 

en kontinuerlig utveckling ur aspekten vardagligt + korrekt, dvs om det strikta språket blandas 

upp med elevernas egna språk. I Den flygande matten var detta särskilt tydligt där man t ex 

talar om att ”snacka matematiska”. R edan 90-talets läromedel hade ett elevaktiverande språk. 

 

Att humor hjälper till med detta är en personlig åsikt jag har, den aspekten svarar alltså inte 

mot syftet i vetenskaplig mening utan mer i diskussions-mening. Jag noterade en utveckling i 

materialet så jag tog med humorn som överskottsinformation från analysen.    

 

Uppgifter och bilder 80-talets läromedel 90-talets läromedel Nya läromedel 

Problemlösning 16% 12%     17% 32%     28% 

Lab/gruppdiskussion 0 70st     65st 34st     N/A 

Godkända bilder 1 av 1 54%    45% 63%     55% 

 

Här presenteras data från databladen i kapitel 5. När det gäller problemlösning i procentform 

måste noteras att en högre siffra kan bero både på färre totalt antal uppgifter och större antal 

undersökande. I fallet Den flygande matten var totala antalet uppgifter förhållandevis lågt, 

medan det i Exponent fanns flest undersökande uppgifter av alla studerade läromedel. Siffran 

blir alltså ett individuellt mått för varje bok på hur mycket man prioriterat undersökande 

uppgifter vid urvalet, men man får passa sig för att jämföra siffran för mycket mellan 

läromedlen. I kombination med den kvalitativa analysen, där det framkom att de nya 

läromedlen innehåller även lättare problemlösningsuppgifter kan man ändå påstå att nya 

läromedel har en högre satsning på problemlösning för alla elever än tidigare. Och som sades 

i avsnitt 4.2: I den här studien definieras en uppgift som undersökande även om den enbart 

handlar om matematik och svarar då enbart mot kunskapssynen och inte de sociala 

aspekterna. En kommentar kring detta ges i Resultatdiskussion.  
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Förutom ingressbilder och historiska bilder fanns det några exempel på bilder som man 

konstruerat uppgifter till. En från matematik 3000 visade ett hus där några tecknade figurer 

utförde vissa vanliga vardagsarbeten och uppgifterna handlade om det. Bland de historiska 

bilderna fanns flera som inte bara var porträtt, utan skildrade mer ett sammanhang med 

matematiken. Ett exempel på en underkänd ingressbild var en sommarbild av en manlig 

snickare i kortbyxor. Det var ingressen till ”Potensekvationer”. Vet inte så noga hur det var 

tänkt. Texten handlade inte om snickerier. 

 

Sluresultatet är att det tydligt syns ökade inslag av undersökande pedagogik sedan 80-talets 

läromedel Gamma Grön. Brytpunkten för denna utveckling var sannolikt början av 90-talet då 

gymnasiet reformerades. Sedan denna brytpunkt syns också en vidareutveckling, där nya 

läromedel som Den flygande matten väger in tungt.  

 

 

6.1  Resultatdiskussion 
För det första måste man fråga sig hur tillförlitlig min analysmetod är. Mäter den inslag av 

undersökande pedagogik? Ja, i stort sett så tror jag det. Jag tycker att jag har baserat det hela 

på en gedigen teoretisk tolkning av vad undersökande pedagogik är och att jag pekat på några 

sätt att leta efter sådana inslag. Det mest osäkra momentet är bildanalysen. Det är inte helt 

givet vilka bilder som bara lättar upp texten och vilka som har ett större syfte. Eftersom jag 

också betygsätter dem, är det uppenbart att en annan person skulle kunna få ett annat resultat. 

Man skulle t ex enbart kunna ha studerat ingressbilder och bilder i matematikhistoria för en 

snävare definition. Men studien jämför olika läromedel inbördes och givet att jag bedömer 

alla böcker lika, så borde den jämförelsen vara någorlunda tillförlitlig. 

 

Definitionen av undersökande uppgifter kan också göras på ett annat sätt om man vill. Det går 

att kräva mer av dem, att de måste vara vardagsrelaterade eller något sådant. Det går att 

koppla till forskning om motivationsfaktorer, som i Ejrevi (2003). Den definition jag valde 

grundar sig i att matematik kan läsas på två sätt, som ämne eller som ett verktyg för 

tillämpning (diskuteras på många håll, t ex i Matematik Program S) och jag ville ha med båda 

typerna av problemlösning. De sociala aspekterna tog jag upp på andra håll, i bilderna och 

språket t ex. 
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För det andra måste man fråga sig vad man kan dra för slutsatser utifrån resultatet. Ja, det man 

kan säga är att redan på 90-talet fanns det läromedel (ex Matematik 3000) som innehöll en 

stor del undersökande pedagogik. Då det idag finns läromedel som gått ytterligare steg längre, 

går det därmed inte att korrelera elevernas eventuella problem i dagens skola till läromedlens 

utformning – givet att undersökande pedagogik är bra. Om det t.o.m är så att elevernas 

prestationer på gymnasium och högskola försämrats sedan 1994, bör det bero på andra 

faktorer. Några frågor som går att ställa är: 

 

• Använder lärarna laborationer och problemlösningsuppgifter om de finns i läromedlet? 

• Läser eleverna ingresser, historiska berättelser och sådant om läraren inte ger det som 

läxa eller säger att det kommer på provet? 

• Är det bra med målstyrd kursutformad matematikundervisning på gymnasienivå? 

• De som ska läsa matematik på högskolan – får de fortfarande också se den strikta 

matematiska bevisföringspedagogiken (sats – bevis – exempel) ?   

• Är lärarna tillräckligt bra? Är lärarnas lärare tillräckligt bra? (NCM 2002) 

 

Fortsatta undersökningar skulle tex kunna handla om mer omfattande kvalitetsgranskningar 

av nya okonventionella läromedel som Den flygande matten. En sak tror jag dock inte ens 

man behöver undersöka eftersom svaret synes så givet. Säg att man går in i en klass som läst 

Matematik A i någon vecka med främst tyst räkning. ”Ni fick av misstag fel bok, den n i fått 

skulle slängas. Här får ni de riktiga.” Man delar ut varsitt rykande färskt exemplar av Den 

flygande matten och ägnar resten av lektionen åt att surfa på webben med storskärm och att 

lyssna på det första kapitlet i berättelsen. Någon lektion senare tar man reda på om elevernas 

attityd till matematik förändrats positivt. Flera faktorer här (ny bok som ingen annan kladdat 

ner, modern multimedia som de själva är vana vid) gör en positiv förändring högst sannolik.  

 

För att en ämnesansvarig skulle våga satsa på något sådant för en bred publik behövs i princip 

bevis för att den matematiska kvaliteten inte är i fara, samt att elevernas resultat uppvisar 

signifikanta förbättringar. Någon måste alltså vara först att testa och dessutom skriva en 

vetenskaplig rapport, det räcker nog inte med kortfattade rescensioner av någon enskild lärare. 

Annars blir det som vanligt att testpopulationen endast är synnerligen problematiska klasser 

där eleverna i bästa fall kan få Godkänt. Det är också tanken med boken, den är inte i första 

hand tänkt för de som ska läsa mer matematik.  



 35 

En annan undersökning skulle kunna ta reda på om det inte förhåller sig så att resurserna tid 

och pengar är ganska betydelsefulla vid val av läromedel och undervisningsmetod. Finns det 

egentligen någon realistisk möjlighet att implementera kraven i styrdokumenten utan att 

tilldela matematikämnet mer tid? Måste man kanske konstruera två nya kurser för att få med 

förmågorna problemlösning och historiskt/samhälleligt sammanhang? Går verkligen allt att 

lösa bara genom att tänka positivt och att kompetensutveckla (NCM 2002) samtliga 

inblandade? Frågorna hopar sig…  

 

 

6.2  Personliga reflektioner 
Jag måste säga att jag har tagit intryck av allt material jag läst. Text efter text visar på hur fel 

allting är. Man ser eleverna framför sig, hur de sitter i tysthet (sannolikt också utan sin 

favoritmusik) och sliter med monotona uppgifter i en sliten bok och försöker förstå något. 

Deras enda kvarvarande drivkraft kanske är att deras föräldrar sagt åt dem att matematik är 

viktigt, att de måste klara matematiken för att få jobb. De får tillbaka sina prov, fulla med 

poängavdrag och IG som betyg. Att de skrev ”jag hann inte plugga och jag glömde boken i 

skolan” kunde läraren sannolikt inte bry sig om. Vips är framtids drömmarna krossade, hur ska 

de nu kunna få några jobb? Och vad ska mamma och pappa säga? De diskuterar kanske med 

kompisar i samma situation och kommer fram till att ”då måste vi ju bli modeller eller 

såpastjärnor eller något”. Och kraven på sådana jobb är  ännu värre, det behövs kanske någon 

form av manipulation med elevens person. 

 

Jag har själv en gedigen (bortåt 100 högskolepoäng) och positiv relation till matematik och 

har undervisat en del, som vikarie eller inom VFU:erna. Och jag har, precis som beskrivs i 

rapporter, använt traditionella metoder. Det är ett system jag befinner mig i, jag inser att det är 

svårt att ändra – så jag gör det ”bästa” av det. Så mycket som möjligt försöker jag använda 

dialogpedagogik vid genomgångar och när jag hjälper någon gör jag det i ett samtal, i syfte att 

tränga in i elevens tankebanor och få denne att själv reflektera över sina resonemang 

(metakognition). Men där stannar det. Roligare än så blir det inte. 
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När jag tänker på mina egna mest positiva minnen av min skolning i matematik så märker jag 

att de alla har inslag av undersökande pedagogik eller någon extra bra lärare. Läraren i Analys 

på högskolan brukade exempelvis berätta historier, ofta roliga, om de matematiker som 

uppfunnit matematiken vi höll på med för tillfället. Det gjorde att ämnet kändes mer 

mänskligt. Inget minne har någon koppling till någon lärobok. Som ett exempel kan jag 

nämna när jag gick i ettan på gymnasiet och vi hade kommit på att vi skulle konstruera 

tipssystem för att sälja i Söndagsexpressen. (Mycket diskussion gick åt till hur man skulle fixa 

pengar till allt man behövde göra på gymnasiet). Jag var konstruktör och behövde t ex veta 

antalet kombinationer av en måltipsrad. Kombinatorik hade vi inte läst – jag visste inte ens att 

det fanns.  

 

Efter några nätters intensivt arbete hade jag fått några A4 fullklottrade med tipssystem och 

formler och som ett exempel hade jag räknat fram antalet kombinationer av en lottorad. Vi 

hittade en sådan uppgift i en bok för trean och såg i facit att alla sju siffrorna stämde. 

Formlerna jag fått fram stämde. Min bror tittade på det och utbrast med självklarhet ”Ja, du 

har ju fått fram binomialsatsen”.  

 

Det är sådana upplevelser jag vill ge mina matematikelever, när jag tänker efter. 

 

 

(Systemen såldes aldrig, då min lilla hemdator efter att ha räknat sig varm i ett dygn räknat 

vinstgarantierna på de reducerade systemen fel med någon tiondels procent. Eftersom den mindre 

samarbetsvillige kontrollanten på redaktionen inte hade vänligheten att tala om vad det skulle vara, 

rann det hela ut i sanden. Vi tittade på system för roulette istället. Givet att man inte har extrem oflyt 

eller har tänkt att spela i all oändlighet, så visade det sig vid tester att man kan vinna mängder av 

pengar med ganska svårupptäckta mönster i satsningarna. Men vi kom aldrig till Monte Carlo som 

planerat…)  

 

 

"Vilken intelligent dumskalle som helst kan göra saker större, mer komplexa, och mer våldsamma. Det 
kräver en dos genialitet - och en hel del mod - att göra det motsatta."  
 
”Det krävs e tt helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”  
 
”Det som är svårast i världen att förstå är inkomstskatten.”  

Albert Einstein
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Marknadsöversikt Matematik A 

 

Bok&Webb:  Den flygande matten (ny) 

 

Gleerups/Ekelunds: Exponent (ny) 

  Matematisk tanke 

  Nya Delta 

  Räkna till max 

  Räkna med vux (ny) 

 

Bonnier:  Matematik A 

 

Carpe Librum: Häfte med laborationer (ny) 

 

Liber:  Matematik från A till E 

  Optima 

  Pyramid 

 

Natur och kultur: Matematik 3000 

 

Studentlitteratur: Möt matematik A 

  MerIT 
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Matematik på Internet 
 

Mathematics Resources on the Internet  http://mathres.kevius.com/ 

 

Nationellt centrum för matematikutbildning http://www.ncm.gu.se/ 

 

The Math Forum   http://mathforum.org/ 

 

Skolverkets länkskafferi http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_13.html 

 

JAVA-applets, matteproblem http://www.ekelunds.se/matematisktanke/ 

 

Då dessa länkar hänvisar vidare till andra och varandra, räcker detta som utgångspunkt för 

den som vill ägna ett par veckor åt denna informationskälla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


