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Sammanfattning

Aktuell  forskning  kring  den  matematikundervisning  som bedrivs  i  dagens  gymnasieskola 

visar på stora brister och ett behov av förändring (Skolinspektionen 2010). Ett problem som 

påtalas  starkt  är  den  läroboksbaserade  mekaniska  räkning  som  forskningen  visar  att 

undervisningen i  matematik i  huvudsak består av (Johansson 2006, Kling Sackerud 2009, 

Lundin 2008). Enligt forskningen skulle elever därigenom missa att reflektera över vad de gör 

och  koppla  det  till  verkligheten.  Den  här  studien  syftar  därför  till  att  undersöka  några 

gymnasielärares synsätt  gällande lärobokens roll  i  matematikundervisningen, på vilket sätt 

läroboken används, vad som avgör valet av bok samt vilka för- och nackdelar lärarna ser med 

läroböcker.  För  att  uppfylla  studiens  syfte  har  kvalitativa  intervjuer  genomförts.  Fyra 

gymnasielärare i  matematik med olika antal  år  i  yrket har intervjuats.  Resultatet  visar att  

läroboken har en central plats i såväl planeringen som i genomförandet av undervisningen, 

även om omfattningen skiljer  sig åt  mellan lärarna.  Läroboken visar sig vara ett  stöd för 

lärarna,  i första hand eftersom det finns många olika räkneuppgifter att använda. Valet av 

lärobok är inte heller något som bekymrar lärarna, utan de tar istället den bok som finns i 

bokhyllan. Fördelar som nämns med läroboken är att den skapar struktur och trygghet för 

eleverna samt hjälper lärarna att tolka kursplanen. Nackdelarna är att eleverna kan få för sig 

att boken är kursen och att de inte lär sig tänka matematiskt. Resultatet stämmer å ena sidan  

väl  överens  med forskningen angående lärobokens roll.  Å andra  sida nämner  lärarna fler 

fördelar med att använda lärobok än vad forskningen gör.

Nyckelord: Gymnasieskolan,  kvalitativ  intervjustudie,  läromedel,  matematikböcker, 

matematikundervisning.
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En väl utarbetad matematikbok, det ska eleverna ha! Inledning

1. Inledning

Eleverna räknar och räknar, men de vet inte varför (Hagemeister 2001, s 29).

Citatet ovan, hämtat från en artikel om matematikundervisningen i den tyska gymnasieskolan, 

speglar  tillsammans  med  citatet  i  uppsatsens  titel  två  skilda  synsätt  på  lärobokens  roll  i 

matematikundervisningen.  Titelcitatet  är  taget  ur  en  av  studiens  intervjuer  med  en 

gymnasielärare i matematik.

1.1. Introduktion

Den 19 oktober 2010 presenterade Skolinspektionen en rapport om gymnasieundervisningen i 

matematik, där de granskat undervisningen i kursen Matematik A på 55 olika skolor runtom i 

landet  (Skolinspektionen  2010).  I  rapporten  riktar  Skolinspektionen  skarp  kritik  mot  hur 

matematikundervisningen  bedrivs.  De  uttrycker  att  eleverna  endast  får  undervisning  i 

begränsade delar av kursen där enskilt arbete i läroboken, något de kallar mekanisk räkning, 

dominerar kraftigt. Ett problem med det mekaniska räknandet är att elever ofta tycks missa att 

granska rimligheten i sina svar. En orsak till detta tros kunna vara att det mekaniska räknandet 

i läroboken inte inbjuder till egen reflektion då eleverna istället direkt tittar i facit för att se om 

de  kommit  fram  till  rätt  svar.  Skolinspektionen  påpekar  även  att  lärarna  tycks  ha  dålig 

kunskap om kursplanen och slår fast att de tenderar att lita på att författarna till läroboken har 

tolkat kursplanen på ett rimligt sätt, där lärarna genom att följa läroboken ska få med alla 

kursens  mål.  Vidare  kritiseras  även  att  eleverna  inte  betygsätts  utifrån  samtliga  kursmål 

eftersom de inte fått förutsättningar att utveckla samtliga förmågor. Skolinspektionen påvisar 

också att det finns en stor divergens mellan elevernas resultat på de nationella proven och det 
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betyg de erhåller i kursen. På i stort sett samtliga granskade skolor låg betygsnivån totalt sett 

högre än de resultat som uppnåddes på de nationella proven. Det omvända fallet sägs vara 

mycket ovanligt. Skolinspektionen anser att det här utgör ett stort problem när det gäller en 

rättvis och likvärdig betygssättning. De nationella proven är enligt dem i allmänhet breda och 

testar flera olika förmågor. Det sista påpekandet som görs i rapporten är att eleverna får för 

lite utmaningar i undervisningen. Eleverna känner sig understimulerade och tenderar att tycka 

att matematik är tråkigt. Skolinspektionen är noggrann med att framhålla att de inte har gjort 

en granskning med syftet att kartlägga samtliga aspekter i matematikundervisningen, utan att 

de istället fokuserat på fel och brister i undervisningen, vilket de hoppas ska leda till en bättre 

framtida matematikundervisning.

Som två blivande gymnasielärare i matematik finner vi skolinspektionens rapport synnerligen 

intressant.  Kritiken  som  framförs  går  hand  i  hand  med  våra  egna  erfarenheter  av 

gymnasieskolans  matematikundervisning.  Genom  egen  skolgång,  verksamhetsförlagd 

utbildning  och  vikariat  på  olika  gymnasieskolor  har  vi  fått  en  bild  av 

matematikundervisningen som enkelriktad och gammaldags, med fokus på enskilt  arbete i 

läroböckerna.  Konstigt  nog  tycks  detta  inte  enbart  vara  på  lärarnas  initiativ,  utan  även 

eleverna  ger  ofta  uttryck  för  ett  behov  av  den  mekaniska  bokbaserade 

matematikundervisningen.

Det inledande citatet, hämtat och fritt översatt ur artikeln Was folgt aus der TIMMS-Studie für  

den Mathematikunterricht in Deutschland? i den tyska tidskriften Das Gymnasium in Bayern 

(Hagemeister 2001), sammanfattar på ett slående sätt vår och Skolinspektionens bild av den 

svenska gymnasieskolans matematikundervisning. Kritiken mot det mekaniska räknandet och 

den  bokbundna  matematikundervisningen  utgör  utgångspunkten  för  vår  studie.  Hur  väl 

överensstämmer  våra  föreställningar  med  den  så  kallade  verkligheten  i  dagens 

gymnasieskola?  För  att  undersöka detta  vänder  vi  oss  till  fyra  gymnasielärare  med  olika 

bakgrund och i olika skeden av karriären. Vi vill i denna studie ge deras bild av läroböckernas 

roll i matematikundervisningen. Om nu läroboken har en så framskjuten roll som befaras får 

valet av lärobok en mycket stor inverkan på undervisningen. Vi väljer därför att även titta 

närmare på vad som enligt lärarna ligger till grund för deras val av lärobok.
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1.2. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka några gymnasielärares synsätt gällande lärobokens roll i 

matematikundervisningen. Detta görs med fokus på följande frågeställningar.

• På vilka sätt används läroboken i planering och genomförande av gymnasieskolans 

matematikundervisning?

• Vilka faktorer påverkar lärobokens roll i matematikundervisningen?

• Vilka fördelar och nackdelar ser gymnasielärare med läroböcker i matematik?

• Vad ligger bakom valet av lärobok?

1.3. Avgränsningar

I  den  här  studien  gör  vi  inga  anspråk  på  att  kartlägga  hela  den  svenska 

gymnasieundervisningen  i  matematik.  Ambitionen  är  istället  att  beskriva  fyra  olika 

gymnasielärares  personliga  uppfattningar  och  erfarenheter  av  läroböcker  i 

matematikundervisningen, utan att göra några generaliseringar. I hopp om att trots detta kunna 

belysa  olika  vinklar  av  situationen  har  vi  valt  lärare  med  olika  bakgrund  i  yrket. 

Undersökningen ämnar endast lyfta frågeställningen ur ett lärarperspektiv. Således görs inga 

ansträngningar  att  ge  elevernas,  skolledningens  eller  allmänhetens  bild  av 

läroboksanvändandet i gymnasieskolans matematikundervisning.
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2. Bakgrund

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden som studien bygger på. Kapitlet inleds 

med  att  delar  av  matematikens  styrdokument  med  relevans  för  studiens  frågeställning 

framlyfts  och  klargörs.  Därefter  görs  en  genomgång  av  tidigare  forskning  i  närliggande 

områden. Här presenteras bland annat en studie om den svenska matematikundervisningens 

ursprung,  samt  dagsaktuella  avhandlingar  som berör  för-  och  nackdelar  med läroböcker  i 

matematikundervisningen. Avslutningsvis redogörs för den vetenskapsteoretiska utgångspunkt 

som genomsyrar studien.

2.1. Styrdokumenten

I  styrdokumenten,  d.v.s.  läroplanen  för  de  frivilliga  skolformerna  (Lpf  94)  och  de  olika 

kursplanerna  för  matematikkurserna  på  gymnasieskolan,  finns  riktlinjer  för  hur 

undervisningen ska bedrivas.

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. 
Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fordrar 
särskild  uppmärksamhet  i  en  kursutformad  skola.  Eleverna  ska  få  möjlighet  att 
reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper (Lpf 94, s 6).

Läroplanen berättar mer övergripande om hur undervisningen i gymnasieskolan bör utformas 

oavsett  vilket  ämne  det  handlar  om.  Den tar  upp vilken  värdegrund som ska  genomsyra 

undervisningen och vilka värderingar och synsätt som ska existera. Citatet ovan är hämtat från 

läroplanen och innehållet ska således återspeglas i hela gymnasieutbildningen, men citatet kan 

i  synnerhet  kopplas  till  matematikundervisningen där  det  många gånger  bokstavligen  kan 

handla om att se samband. Läroplanen anger inriktningen för undervisningen på flera olika 
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plan. Det går också att finna olika övergripande mål för undervisningen.

Skolan ska sträva mot att varje elev i gymnasieskolan och komvux samt, så långt det 
är möjligt, i gymnasiesärskolan och särvux

• kan använda sina kunskaper som redskap för att
– formulera och pröva antaganden och lösa problem,
– reflektera över erfarenheter
– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden
– lösa praktiska problem och arbetsuppgifter,

• utvecklar  förmågan  att  arbeta  såväl  självständigt  som  tillsammans  med 
andra (Lpf 94, s 9).

Citatet ovan är ett utdrag ur de mål att sträva mot som finns angivna i läroplanen. Som synes 

är det viktigt att eleverna ges möjlighet att använda sina kunskaper på olika sätt. De ska på 

något sätt kunna koppla de kunskaper de får med sig i skolan till vardagslivet utanför skolans 

väggar, vilket innebär att de ska kunna använda kunskaperna i olika vardagssituationer. Det 

står också angivet att eleverna ska utveckla sin förmåga både till självständigt arbete och till  

arbete  tillsammans  med  andra,  varför  undervisningen  ska  bedrivas  så  att  eleverna  kan 

utveckla detta.

Kursplanerna  på  gymnasiet  är  kursplaner  i  ordets  rätta  bemärkelse  i  och  med  att 

gymnasieskolan är uppbyggd av olika kurser. Här finns en kursplan för varje kurs men det 

finns  också  en  mer  övergripande  kursplan  för  samtliga  kurser  inom  ett  ämne.  I  den 

övergripande kursplanen för hela ämnet finns beskrivet vilket syfte ämnet har och vilka mål 

undervisningen  ska  sträva  mot.  En  beskrivning  finns  också  av  ämnets  karaktär  och 

uppbyggnad, allt från vilken roll matematiken har och har haft till vilka delar som ska ingå i 

undervisningen.

• Problemlösning,  kommunikation,  användning  av  matematiska  modeller  och 
matematikens  idéhistoria  är  fyra  viktiga  aspekter  av  ämnet  matematik  som 
genomsyrar undervisningen.

• Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna utvecklar sin 
förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin begreppsbildning samt 
formulera och motivera olika metoder för problemlösning (Skolverket 2010).

Det  här  citatet  är  hämtat  från  den  delen  av  kursplanen  som  är  gemensam  för  alla 

matematikkurser  på  gymnasiet,  vilken  till  skillnad  från  de  detaljerade  kursplanerna  för 
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respektive kurs ger en mer övergripande bild av ämnet. Den första punkten framhäver fyra 

olika  aspekter  som  är  speciellt  viktiga  i  matematiken,  vilka  därför  bör  genomsyra 

undervisningen. Eleverna ska få med alla dessa delar i utbildningen enligt kursplanen. Även 

den  andra  punkten  behandlar  problemlösning  som  en  viktig  del  av  undervisningen  och 

betonar att eleverna ska få möjligheten att arbeta i projekt och gruppdiskussioner med detta. 

De ska också själva formulera olika metoder för att lösa problem.

Den övergripande delen av kursplanen i matematik tar också upp vilka moment som ingår i  

matematiken  på  gymnasiet  och  den  beskriver  kort  de  olika  kurserna.  Mer  om  de  olika 

kurserna  finns  i  en  separat  kursplan  för  varje  kurs,  där  målen  finns  beskrivna  och 

betygskriterierna presenteras. I den mer övergripande delen av kursplanen är målen av en 

bredare karaktär. Där utelämnas detaljer och istället är det helheten som det fokuseras på. Den 

övergripande delen av kursplanen tar  också upp förhållandet mellan skolmatematiken och 

livet utanför skolan, samt vilka kopplingar som är viktiga för eleverna att kunna göra. Även 

de tekniska hjälpmedel som nu kan användas i matematiken beaktas, men Skolverket (2010) 

konstaterar i kursplanen att de har ett begränsat värde om kunskaper om olika metoder saknas 

hos eleverna.

Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt (Skolverket 
2000).

Utdraget ovan är hämtat från kriterierna för betyget godkänt i Matematik A. För att uppfylla 

kraven för godkänt är det således en förutsättning att eleverna ska ges möjlighet att genomföra 

den typen av resonemang som beskrivs i både muntliga och skriftliga termer. Ett varierande 

arbetssätt kan därmed tolkas vara ett krav för att målet ska kunna uppnås.

Då gymnasieskolan står inför en omfattande reform i och med införandet av Gy11 kommer de 

ovan nämnda kursplanerna att utgå till förmån för de nya så kallade ämnesplanerna. Ämnet 

matematik kommer att delas in i fem nya kurser, där de tre första kommer att ges på olika 

nivåer  beroende på  programinriktning.  Eftersom den här  studien ämnar undersöka lärares 

förhållningssätt till läroboken i dagens matematikundervisning blir de framtida ämnesplanerna 

irrelevanta. Således uteblir vidare diskussion kring dessa.
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2.2 Tidigare forskning

2008 disputerade Sverker Lundin med sin avhandling Skolans matematik – En kritisk analys  

av  den  svenska  skolmatematikens  förhistoria,  uppkomst  och  utveckling (Lundin  2008).  

Utgångspunkten i avhandlingen är att skolan idag har en övertro till matematik och att den 

matematik  som lärs  ut  i  skolan  inte  har  särskilt  mycket  att  göra  med  matematiken  som 

används  ute  i  verkligheten.  Avhandlingen  omfattar  utöver  en  teoretisk  undersökning  av 

dagens matematikundervisning också en historisk genomgång av matematiken i den svenska 

skolan. Lundin (2008) spårar där matematikundervisningen tillbaka till 1500-talet, då den i 

jämförelse  med  dagens  undervisning  mer  sågs  som  en  konkret  räknekonst.  Dåtidens 

läroböcker fokuserade mer på att förklara hur man räknar än på praktiskt räknande. Denna syn 

förändrades i  slutet  av 1700-talet,  då matematiken närmade sig en svårgreppbar roll,  med 

direkta  kopplingar  till  religion och eviga livssanningar.  I  mitten av 1800-talet  uppstod en 

föreställning om matematiken som en fantastisk kraft, med nästintill religiösa drag. Lundin 

(2008) påstår att denna föreställning används än idag för att motivera matematikens status i 

skolan.  Han  menar  att  den  matematik  man  lär  ut  i  skolan  har  överdrivna  mål  utan 

verklighetsförankring,  vilket  kan  exemplifieras  med  följande  rader  ur  NCMs  (Nationellt 

Centrum för Matematikutbildning) rapport Hög tid för matematik.

Företrädare för  utbildning, näringsliv och samhälle  ger  kraftfullt  och enstämmigt 
uttryck för att matematikkunnande är viktigt och att goda, meningsfulla kunskaper är 
en  förutsättning  för  självförtroende,  demokrati,  tillväxt  och  livslångt  lärande. 
Samlade insatser för en långsiktig, hållbar utveckling av matematikundervisningen i 
skolan  både  krävs  och  välkomnas  i  alla  samhällsgrupper  och  på  alla 
utbildningsnivåer (NCM 2001:1, s 25).

Lundin (2008) menar att då man i dagens skola misslyckas med att förmedla denna diffusa 

syn till  eleverna används istället  andra morötter.  Den uteslutande största motivationen för 

många av dagens matematikelever är betyget och det som i första hand styr betygsättningen är 

de nationella proven (Lundin 2008). Eftersom det även ligger i lärarens intresse att uppnå 

goda  resultat  på  de  nationella  proven  så  formas  undervisningen  därefter.  I  den  öppna 

läromedelsmarknaden som idag råder blir det därför viktigt att producera böcker som i första 

hand är  uppbyggda av typuppgifter  för  de nationella  proven.  Detta  leder  i  sin  tur  till  att 
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matematikens storslagna roll i läroplaner och andra styrdokument i klassrummen förminskas 

till en mekanisk inlärning av typuppgifter (Lundin 2008).

Just den läroboksbaserade undervisningen är något som Lundin (2008) attackerar hårt i sin 

avhandling.  Han spårar problemen tillbaka till  tidigt 1800-tal,  då det började bli  svårt  för 

lärarna att hålla ordning på de växande elevgrupperna. Det diskuterades då hur man skulle få 

undervisningstiden att räcka till. En lösning till detta var självstudier genom självinstruerande 

uppgifter.  Därför  konstruerades  övningar  som  skulle  sysselsätta  eleverna  under  tystnad. 

Matematikböckerna förvandlades snabbt och konkreta förklaringar ersattes av mängder med 

övningar och typuppgifter, vilket är just vad vi tycker oss se i dagens moderna böcker. Lundin 

(2008) menar  vidare att  fylleriböcker,  som han uttrycker  det,  i  största  allmänhet  hämmar 

elevers kreativitet och problemlösningsförmåga och i synnerhet förminskar deras intresse för 

matematik. Den stora mängden uppgifter som böckerna idag innehåller löper stor risk att bli 

ett stressmoment, vilket enligt Lundin kan leda till att elever istället för att ta tid till eftertanke 

blint  rättar  sig  efter  facit  i  rädsla  för  att  halka  efter.  Lundin  (2008)  ser  också  böckernas 

utformning  som  en  anledning  till  avsaknaden  av  dialog  och  öppna  frågor  i 

matematikklassrummen. Genom rika problem med flera lösningar skulle man istället kunna 

öppna upp för en diskussion där elever tillsammans får utveckla sina tankar, vilket inte bara 

ger en ökad förståelse, utan även ett ökat intresse för ämnet (Lundin 2008).

Lundin  är  inte  ensam  om  att  kritisera  läroböckernas  framskjutna  roll  i 

matematikundervisningen. I avhandlingen Lärandets objekt – Vad elever förväntas lära sig,  

vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna  studerar Anna 

Wernberg  hur  olika  lärandeobjekt  gestaltas  i  matematikundervisningen  (Wernberg  2009). 

Detta gör hon med fokus på tre former; det intentionella lärandeobjektet (planeringen inför 

lektionen),  det  iscensatta  lärandeobjektet  (genomförandet  av  lektionen),  och  det  erfarna 

lärandeobjektet  (resultatet  av  lektionen).  Eftersom lektioner  är  dynamiska  processer  som 

formas av många olika faktorer och eftersom alla elever upplever lärandeobjektet olika så 

överensstämmer inte alltid dessa olika former, vilket Wernberg vill belysa och problematisera. 

Valet  att  undersöka  just  matematikundervisningen  motiverar  hon  genom  nationella  och 

internationella undersökningar, NU03 (Den nationella utvärderingen av grundskolan), TIMSS 
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(Trends  in  International  Mathematics  and  Science  Study)  och  PISA  (Programme  for 

International  Student  Assessment),  vilka  visar  att  svenska  elevers  resultat  i  matematik  på 

senare tid kraftigt försämrats, samtidigt som deras självförtroende i ämnet ökat. Detta tyder på 

att  lärandeobjektets  tre  delar  inte  överensstämmer,  vilket  Wernberg  delvis  spårar  till  det 

faktum att matematikundervisningen till största del styrs av läroböcker (Wernberg 2009).

Den  slutsatsen  stämmer  väl  överens  med  Monica  Johanssons  upptäckter  i  avhandlingen 

Teaching Mathematics with Textbooks – A Classroom and Curricular Perspective,  där hon 

undersöker lärobokens styrande roll i matematikundervisningen (Johansson 2006). Detta gör 

hon bland annat genom att göra jämförelser mellan förändringar i läroplanen och förändringar 

i läroböckerna, för att se hur väl de följer den aktuella läroplanen. Johansson visar tydligt på 

att  det  finns  mål  i  läroplanen  som inte  syns  i  läroböckerna.  Läroböckernas  styrande  roll 

kommenterades redan 1992 i statens offentliga utredning Skola för bildning.

Läromedlen utgjorde då, som många gånger nu, den faktiskt genomförda läroplanen 

(SOU 1992:94, s 35).

Vidare  undersöker  Johansson  (2006)  även  genom  klassrumsstudier  hur  och  i  vilken 

omfattning läroböckerna används i dagens undervisning. Undersökningarna visar att det är 

mycket vanligt att lärare både i genomgångar och räkneövningar noggrant följer läroboken. 

Detta har även Skolverket konstaterat i rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik.

Såväl  innehåll,  uppläggning  som  undervisningens  organisering  styrs  av  boken  i 

påfallande hög grad. Matematik är både för elever och lärare kort och gott det som 

står i läroboken (Skolverket 2003, s 39).

Läroboksdominansen  behöver  i  sig  inte  vara  en  nackdel,  så  länge  lärare  är  kritiska  till 

innehållet  och medvetna om läroböckernas begränsningar.  Johansson (2006) menar att  det 

absolut inte handlar om att man ska välja bort läroboken, utan snarare betrakta den som ett av 

många läromedel som kan användas för att förbättra undervisningen. Det är alltså inte alltid 

läroböckerna i sig som är dåliga, utan handhavandet. Ett konkret exempel på faror med att 

förlita sig på böckerna är enligt Johansson (2006) att eventuella fel i facit som läraren förbiser 
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kan leda till att elever felaktigt tror sig ha gjort rätt då deras svar överensstämmer med facit. 

Johanssons studie visar intressant nog att även äldre, mer erfarna lärare styrs av läroboken i 

samma utsträckning som yngre, mer oerfarna lärare. Detta spårar Johansson till traditionen i 

den  svenska  matematikundervisningen.  I  andra  europeiska  länder  har  läroboken  en  mer 

tillbakaskjuten roll och ses mer som ett komplement i undervisningen (Johansson 2006).

Bilden  av  den  svenska  matematikundervisningen  som  bokberoende  och  gammalmodig 

bekräftas även av Lili-Ann Kling Sackerud (2009). I avhandlingen Elevers möjligheter att ta  

ansvar för sitt lärande i matematik. En skolstudie i postmodern tid använder hon följande ord 

för att ge sin bild av matematikundervisningen, vilken hon menar inte har förändrats märkbart 

under de senaste 60 åren.

Det är måndag morgon och vi befinner oss i ett matematikklassrum någonstans i 
Sverige. In i rummet kommer ett 25-tal elever med böcker, räknehäften och pennor i 
sina händer. Bänkarna i rummet har ordnats i dubbla rader och eleverna sätter sig på 
sina bestämda platser. Efter någon minut kommer läraren in i rummet, hälsar på sina 
elever och inleder lektionen med ett kort upprop. Dagens lektionsinnehåll handlar 
om fortsatt arbete i läroböckerna med utgångspunkt att följa det av läraren fastställda 
betinget.  Läraren  gör  en  kort  genomgång  av,  för  kapitlet,  aktuella 
enhetsomvandlingar  och  ställer  korta  faktafrågor  som de  elever  som räcker  upp 
handen får svara på. Därefter vidtar eget arbete och eleverna böjer sina nackar över 
böckerna (Kling Sackerud 2009, s 11).

Med studien ämnar hon utröna vilka effekter styrdokumentens individperspektiv har fått för 

matematikundervisningen,  vilket  hon  gör  genom  att  studera  elevernas  möjligheter  att  ta 

ansvar  för  sitt  lärande  i  matematik.  Enligt  NU03  (Skolverket  2004)  består  dagens 

matematiklektioner i stor utsträckning av enskild undervisning där elever lotsas fram genom 

läroboken av sin lärare.  Detta leder till  att  det blir  allt  ovanligare med diskussioner kring 

matematik  i  klassen.  Individualiseringen  i  undervisningen  är  i  första  hand  en 

hastighetsindividualisering, som innebär att elever räknar i samma läroböcker, men i olika 

takt, medan läraren går runt och hjälper en elev i taget (Kling Sackerud 2009).

En annan del av dagens kritik mot den läroboksbaserad undervisningen är att  den saknar 

verklighetsförankring.  Ann  Ahlberg  (2000)  beskriver  vikten  av  koppla  matematiken  till 

verkligheten i Nämnaren Tema: Matematik från början, där hon även framhäver betydelsen av 

samarbete elever emellan.
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För att barn ska lära sig matematik måste de få erfara och upptäcka den i omvärlden. 
Tal, räkning och andra matematiska begrepp bör på ett naturligt sätt föras in i deras 
erfarenhetsvärld. Barns förståelse växer fram under en lång tid och är en process 
som erfordrar ett samspel mellan många olika faktorer. Då barn möter matematiken i  
många olika sammanhang kan de lägga en god grund för sitt kommande kunnande... 
Alla barn bör få tillfälle att upptäcka att man kan lära av varandra. När barn får ta 
del av hur kamraterna har löst olika uppgifter påverkas deras förhållningssätt till 
matematik positivt i flera avseenden (Ahlberg 2000, s.33).

Det ligger alltså en stor utmaning för dagens lärare i att göra avsteg från de väl inarbetade  

läroböckerna. I boken Det flerstämmiga klassrummet ger Olga Dysthe olika perspektiv på hur 

kommunikation  genom  skrivande  och  samtal  kan  vara  viktiga  redskap  i 

klassrumsundervisningen  (Dysthe  1996).  Hennes  studie  bygger  på  observationer  av 

amerikanska och norska skolklasser på motsvarande svensk gymnasienivå.  Hon förespråkar 

en dialogisk undervisningsform, där kollektiva samtal och social interaktion ses som grunden 

för utveckling och förståelse, framför den presenterande undervisningsmodellen, som istället 

karaktäriseras av en monologisk förmedling av kunskap. Autentiska frågor, d.v.s. öppna frågor 

med många möjliga svar, lyfts av Dysthe fram som ett sätt att inkludera elever i samtal och 

diskussion.  Vi  menar  att  det  inte  råder  något  tvivel  om att  detta  är  svårt  att  använda  i 

matematikundervisningen,  eftersom  formler,  räknesätt  och  uttryck  för  det  mesta  är  helt 

odiskutabla.  Våra erfarenheter tyder på att  elever ofta förväntar sig att  lärare ska leverera 

sanning på sanning utan att de själva är särskilt ifrågasättande. Matematikens svartvithet kan 

också  vara  ett  bekymmer  beträffande  positiv  bedömning.  Då  matematiklärare  försöker 

inkludera  elever  i  genomgångar  genom olika  frågeställningar  finns  ofta  bara ett  rätt  svar. 

Detta  skulle  man enligt  Dysthe (1996) kunna undvika genom att  använda så kallade rika 

problem som har flera olika lösningar, med vilka man istället kan öppna upp för en diskussion 

där eleverna tillsammans får utveckla sina tankar, vilket skulle möjliggöra positiv bedömning.

2.3. Vetenskapsteoretiskt ramverk

Enligt  Annika  Eliasson  bör  valet  av  vetenskapsteoretisk  ansats  vara  en  följd  av 

problemformuleringen  (Eliasson  2006).  I  den  här  studien  granskas  den  läroboksbaserade 

matematikundervisningen  utifrån  kritiken  mot  det  mekaniska  räknandet  och  frånvaron  av 
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interaktion,  eftertanke  och  samtal.  Vi  väljer  därför  att  betrakta  studien  dels  utifrån  ett 

konstruktivistiskt synsätt och dels ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande.

Konstruktivismen, som bygger på Jean Piagets teorier från tidigt 1900-tal, skulle kort kunna 

sammanfattas som att individer själva konstruerar sin kunskap. I teorin, som växte fram som 

en motreaktion till behaviorismen, ses problemlösning, individualisering och aktiv reflektion 

som en förutsättning för lärande. Med detta synsätt skulle lärande kunna ses som en direkt 

följd av vad man gör med sin kunskap (von Glasersfeld 1995). Anhängare av teorin menar att 

individer lär sig matematik bäst då de själva fritt får söka efter de redskap som behövs för att 

lösa  olika  typer  av  problem (Watson  & Mason  2005).  Läraren  bör  alltså  inte  presentera 

metoder för att sedan låta eleverna lösa utvalda problem med dessa metoder, utan tvärtom 

istället lämna eleverna till att själva inse vad de behöver lära sig.

Ur konstruktivismen framträdde bland annat den radikala konstruktivismen, till vilken Ernst 

von Glasersfeld är fadersgestalten. Där betonas individualitet än tydligare då man menar att 

kunskap bara existerar inne i individerna (von Glasersfeld 1995). Denna kunskapssyn öppnar 

upp för ett  ifrågasättande av lärarens  roll  i  klassrummet,  vilket i  sin tur  skulle legitimera 

lärobokens framskjutna roll  i  matematikundervisningen.  Samtidigt  kritiserar  anhängare  till 

teorin  också  det  mekaniska  räknandet  i  läroboken.  Eftersom  man  inom  teorin  anser  att 

individer drivs av nyfikenhet att lära, så menar man att det krävs kreativa aktiviteter snarare 

än bokbaserad undervisning för att eleverna ska utvecklas (Wernberg 2009).

Enligt  den radikala  konstruktivismen är  det  föga troligt  att  lärande är  en följd av sociala 

samspel  människor  emellan.  Som  en  motvikt  till  radikalkonstruktivismen  föddes 

socialkonstruktivismen, som istället förflyttar lärandet ut ur individer till kommunikationen 

mellan individer. Det är ur denna teori som det sociokulturella perspektivet på lärande växt 

fram (Englund 2004). Under 1960-talet fick Lev Vygotskijs idéer, att individers utveckling 

sker  i  samspel  med omgivningen i  högre grad  än  som en oberoende individuell  process,  

fotfäste.  I  boken  Mind  in  Society:  The  Development  of  Higher  Psychological  Processes 

(Vygotskij 1978) beskriver han den proximala utvecklingszonen på följande sätt.
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…  the  zone  of  proximal  development.  It  is  the  distance  between  the  actual 
developmental level as determined by independent problem solving and the level of 
potential development as determined through problem solving under adult guidance 
or in collaboration with more capable peers (Vygotskij 1978, s 86).

Vi  tolkar  detta  som att  han  menar  att  individer  skulle  ha  större  möjlighet  att  utvecklas 

tillsammans med andra som ligger på en något högre kunskapsnivå än vad de själva gör. Detta 

tankesätt ligger till grund för det sociokulturella perspektivet på lärande, enligt vilket lärande 

är  socialt  och sker  genom deltagande och kommunikation i  mötet  mellan  individ och ett 

socialt och kulturellt sammanhang (Säljö 2000). Om man inom konstruktivismen menar att 

individen  konstruerar  en  bild  av  verkligheten,  så  anser  man  inom  det  sociokulturella 

perspektivet att det är verkligheten, d.v.s. individens sociala omvärld, som formar individen. I 

det  senare  perspektivet  blir  lärarens  viktigaste  uppgift  att  fungera  som en katalysator  för 

samtal  och  diskussioner  i  undervisningen.  Detta  synsätt  ifrågasätter  alltså  den  tysta 

individuella undervisning som matematikböckerna föranleder. I boken Lärande i praktiken –  

Ett sociokulturellt perspektiv beskriver Roger Säljö vikten av just kommunikation och hur 

människor lär sig i samspel med andra.

Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också 
genom kommunikation som de förs vidare (Säljö 2000, s.22).

Enligt  Säljö  bör  fokus  i  undervisningen  läggas  vid  kvaliteten  i  deltagandet,  eftersom 

deltagandet är en central del i detta lärandeperspektiv. En av Säljös tidigare kompanjoner, 

Ference Marton, uttrycker sig om konstruktivismens svagheter på följande vis i boken  Om 

lärande.

Det  finns faktiskt  så många inbyggda självklara antaganden i  den av människan 
skapade världen – idévärlden som till exempel vetenskapen, och den värld som är av 
ett materiellt slag, till exempel instrument, verktyg, symboler – att det i grunden är 
omöjligt för den lärande att ta reda på saker om dem på egen hand. Bergqvist och  
Säljö (1994) gav en slående illustration till detta, i fallet med den optiska bänken, en 
anordning  som  gör  att  optikens  grundläggande  fenomen  och  principer  kan 
illustreras, eftersom den har ljuskällor, prismor, linser osv. När lärare som har en 
förkärlek för konstruktivism uppmuntrade eleverna till att se ”hur saker och ting ser  
ut”, att se ”vad som händer”, att ”ta reda på saker” (”saker” är då några av optikens 
grundläggande principer), blev utfallet ett misslyckande. Eleverna kom inte fram till 
någonting, och inte heller tyckte de att det var särskilt roligt (Marton & Booth 2000, 
s 256).
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Trots den positiva referensen till Säljös arbete i citatet ovan var just Marton en av de som 

senare skulle komma att kritisera Säljös sociokulturella teorier (Marton 2000). Marton har 

istället en fenomenografisk utgångspunkt i sin forskning, med vilken han menar att företeelser 

i omvärlden skulle ha olika innebörd för olika individer (Marton & Booth 2000). Övrig kritik 

mot  det  sociokulturella  perspektivet  på  lärande  riktas  i  huvudsak  mot  den  så  kallade 

situeringen, d.v.s. att kunskap är beroende av sammanhang och att individer handlar inom 

ramen för praktiska och kulturella sammanhang. I första hand menar kritiker att individen i 

allt för stor utsträckning reduceras till sin situation (Öhman 2009).
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3. Metod

Det här avsnittet redogör för den forskningsmetod som använts i den empiriska studien. Först 

ges en beskrivning av de metodologiska överväganden som ligger till  grund för den valda 

metoden. Med det som utgångspunkt följer en kortare framställning av intervjumetoden som 

använts  i  studien,  samt  en  motivering  till  varför  just  den  metoden  valts.  Sedan följer  en 

beskrivning av hur intervjufrågorna formulerats, samt en genomgång av det urval som gjorts 

till den empiriska studien. Det följs av en redogörelse för det tillvägagångssätt som använts i 

studien, hur intervjuerna genomförts samt hur analysförfarandet sett ut. I avsnittet framförs 

också de etiska aspekter som tagits i beaktande. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

reliabilitet och framförallt validitet i relation till den metod som använts i studien.

3.1. Metodologiska överväganden

När syftet med undersökningen var bestämt och metodvalet skulle diskuteras föll valet ganska 

snabbt  på  en  kvalitativ  intervju.  Att  göra  klassrumsobservationer  var  också  aktuellt  men 

valdes bort då sådana inte bedömdes bidra med ytterligare information omkring de aktuella 

frågeställningarna där det enbart är lärarens åsikt som efterfrågas. Intervjumetoden bedömdes 

lämplig med tanke på syftet med undersökningen. Att använda en kvantitativ metod som till 

exempel enkätundersökning var inte aktuellt i den empiriska studien. Enkäter kan med fördel 

användas då undersökningen riktar sig mot stora grupper och då resultatet av undersökningen 

ska generaliseras och sägas gälla en ännu större grupp (Eliasson 2006). I den här studien blev 

en enkätundersökning aldrig aktuell, eftersom den inte skulle givit så djupa och omfattande 

svar som eftersöktes (Eliasson 2006). En kvalitativ intervju var istället den metod vi bedömde 

bäst skulle kunna ge det resultat som undersökningen syftade till att få.
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3.2. Intervju

Eftersom syftet med vår studie var att undersöka ett antal lärares syn på matematikbokens roll 

i  undervisningen  användes  som  vi  tidigare  nämnt  intervjuer.  Steinar  Kvale  och  Svend 

Brinkmann  (2009)  beskriver  intervjun  mer  som  ett  samtal  där  forskaren  försöker  förstå 

världen utifrån deltagarens synvinkel. De skriver också att det för en utomstående kan verka 

enkelt  att  intervjua,  men att  det  i  själva verket  ofta  är  svårt,  åtminstone att  göra det  bra. 

Intervjun är ett samtal där parterna utbyter erfarenheter, därmed inte sagt att det är ett samtal 

mellan två likställda parter (Kvale & Brinkmann 2009). Med intervjun fås en mer omfattande 

kunskap kring hur  deltagarna tänker  i  en viss  fråga.  Tanken är inte  att  svaren ska kunna 

generaliseras till en hel grupp eller population. Istället är det den enskilda individen som är  

intressant  forskningsmässigt  när  det  gäller  att  ta  reda  på  hur  det  kan  vara  och  är  hos 

intervjudeltagarna. Vid en intervjuundersökning kan forskarna endast uttala sig om hur det 

ligger till hos deltagarna, inte om hur det är hos andra individer (Kvale & Brinkmann 2009).

Vid undersökningar av komplexa fenomen som inte har ett enkelt svar är intervjumetoden 

lämplig att använda, då den gör det lättare att gå på djupet med en fråga och ställa eventuella 

följdfrågor. Vid användning av intervju är det lätt att be deltagaren precisera vad som menas 

för att  få en mer detaljerad beskrivning i  en specifik  fråga.  Detta förfarande kallas enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) för en halvstrukturerad intervju, vilket är just vad vi valt att 

använda oss av i den här studien. Författarna fortsätter med att poängtera att det är viktigt att  

intervjuaren är öppen för eventuella oväntade men intressanta svar och kan gå vidare med 

dessa istället för att bara gå vidare i intervjumanuset. Att använda intervjuer minskar också 

risken för att deltagarna ska feltolka frågor, eftersom forskaren kan förtydliga frågan för att 

undvika missuppfattningar. Vid en intervju är syftet inte att få kvantifierbara svar, istället är 

det förståelsen som är det primära (Kvale & Brinkmann 2009).

Det  finns  även  negativa  aspekter  med  intervjumetoden  som är  värda  att  ta  i  beaktande. 

Intervjun har  fått  utstå  kritik  just  för  att  den i  hög grad  fokuserar  på  enskilda  personers 

uppfattningar och inte ger en generell bild (Repstad 2007). Kvale och Brinkmann (2009) tar 

upp några  ytterligare  områden  inom vilka  intervjumetoden  kan  kritiseras.  Ett  problem är 
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risken med ledande frågor, d.v.s. frågor som ställs på ett sådant sätt att deltagaren i princip 

bara kan hålla med, vilket gör att svaren blir styrda i vissa riktningar. Ett annat problem kan 

vara att deltagaren ibland svarar det han eller hon tror att intervjuaren vill höra. Den risken 

finns dock också med flera andra forskningsmetoder. Vi har haft kritiken i åtanke både under 

intervjuerna och vid kategoriseringen av dem efteråt.

3.3. Urval och tillvägagångssätt

Det fanns flera orsaker till  att den empiriska studien inriktades mot gymnasiet.  En var en 

upplevelse att det fanns relativt lite forskning på området i gymnasieskolan. Vi tyckte oss i 

alla fall sakna vidare kunskaper om matematikbokens roll där eftersom den debatt vi har följt 

mestadels  har  handlat  om  grundskolan.  Ytterligare  en  bidragande  orsak  till  valet  av 

åldersgrupp var att vi i vårt yrkesval valt att inrikta oss mot äldre barn och i synnerhet mot 

gymnasieskolan.  Genom  lärarutbildningens  praktik  har  kontakter  knutits  med  olika 

gymnasieskolor vilka låg till grund för urval till studien. Först kontaktades ansvariga rektorer 

som informerades om studien och gav sina medgivanden till att kontakter med lärare kunde 

tas.  Gruppen  av  lärare  som ingått  i  studien  är  verksamma  på  olika  gymnasieskolor  i  en 

mellanstor svensk stad. Enligt vår mening är det en fördel att studien innefattar deltagare i 

olika stadier av karriären, därför har urvalen inte varit slumpmässiga. Rektorerna har kunnat 

ge en bild av hur länge olika lärare varit verksamma så vid urvalet har skillnader i erfarenhet 

premierats.  Kontakten  med  intervjudeltagarna  har  tagits  via  e-post,  där  de  givits  en  kort 

presentation av skribenterna och också blivit informerade om sin roll i undersökningen. Med 

kontakter via e-post har också tid, datum och plats för intervju bestämts (se också under etiska 

aspekter, sidan 20). Fyra intervjuer har genomförts med fyra olika deltagare. Anledningen till 

att just fyra deltagare valdes var att det enligt vår uppfattning går att få en relativt bred bild i 

de olika frågorna med det antalet, samtidigt som det med tanke på studiens omfattning var 

fullt hanterbart. Alla deltagare är verksamma lärare på gymnasieskolan och undervisar där på 

teoretiska program men vad gäller yrkeserfarenhet finns stora skillnader mellan deltagarna. 
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I undersökningen var som vi redan nämnt ambitionen att ta reda på hur några gymnasielärare 

använder matematikboken i undervisning och planering. Undersökningen syftade således inte 

till  att generalisera frågan till  en större population. Vi såg ingen anledning till  att göra en 

sådan  generalisering,  utan  fokus  hamnade  istället  på  de  lärare  som  intervjuades  och 

diskussionerna med dem hamnade på ett förhoppningsvis djupare plan. Det förefaller dock 

rimligt att anta att deltagarna i den empiriska studien inte är ensamma om sina uppfattningar 

och erfarenheter av läroböcker i matematikundervisningen.

3.3.1. Intervjun

Vid utformandet  av intervjufrågor har hänsyn tagits  till  flera parametrar.  Vi valde som vi 

redan nämnt en halvstrukturerad intervju med en dragning åt det ostrukturerade hållet. Den 

kan beskrivas som ett mellanting mellan den strukturerade intervjun där intervjumanuset följs 

noggrant och den ostrukturerade intervjun där istället några centrala delar tas upp under friare 

former (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjun i vår studie var uppbyggd av tre delar. Den 

första tog upp deltagarens bakgrund och yrkeserfarenhet. Den andra delen, som var den klart 

dominerande, handlade om deltagarens personliga syn på läroboken och hur den används i 

deltagarens undervisning. Den tredje delen syftade till att belysa deltagarens mer generella 

syn  på  användandet  av  läroböcker  där  deltagaren  till  exempel  ombads  jämföra  sin 

matematikundervisning med kollegor och andra undervisningsämnen. Det intervjumanus vi 

utgick ifrån finns återgivet i bilaga B. Intervjufrågorna utformades efter de frågeställningar 

studien hade för att det skulle vara möjligt att hitta svar på dessa. Intervjuerna följde inte  

manus till punkt och pricka, utan nya frågor kom till om deltagaren svarade något intressant 

som det var värt att utveckla vidare. Det var heller inte så att intervjufrågorna togs i ordning. 

Istället var det ett samtal som flöt på till dess att alla väsentliga områden behandlats.

Inför intervjuerna valde vi efter noggranna överväganden att en av oss skulle vara aktiv som 

intervjuare medan den andra skulle ha en mer passiv roll vid sidan av, för att lyssna och föra 

kompletterande anteckningar.  Den passive kunde också flika in med ytterligare frågor om 

något skulle behöva utvecklas mer. Valet motiveras med att det på det sättet är lättare för 
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deltagaren att känna sig likställd med intervjuaren så att han/hon inte känner sig i minoritet 

(Repstad 2007).

3.3.2. Kategoriseringen

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att analysen av intervjuunderlaget bör vara en del av 

hela processen och alltså bör finnas med i planeringen, från utformandet av intervjufrågor till 

dess  att  själva  analysen  äger  rum.  Samtliga  intervjuer  i  vår  studie  spelades  in  och 

ljudupptagningen transkriberades sedan till skrift. Utskriftens funktion är att samtalet på det 

sättet  struktureras  vilket  gör  att  det  blir  lättare  att  analysera  (Kvale & Brinkmann 2009). 

Grunden vid  utskrifter  av  intervjuer  är  att  det  ska  ske ordagrant  (Repstad  2007).  Vid en 

mindre studie som den här kan det vara alltför tidskrävande. En alternativ variant är då enligt 

Repstad (2007) att skriva ut de delar som tycks vara extra intressanta som kan komma med i 

rapporten ordagrant och nöja sig med olika omfattande referat av övriga delar. På det sättet 

behöver inte småprat skrivas ut utan bara de delar som är väsentliga för rapporten. Det senare 

förfarandet har använts i den här studien.

Kvale  och  Brinkmann  (2009)  beskriver  också  olika  perspektiv  för  att  få  ut  relevant 

information ur en intervjuutskrift, vilka handlar om att fokusera antingen på meningen eller på 

språket. I den här studien var det meningskategoriseringen som låg närmast till hands. Det 

valda perspektivet innebär att utskrifter av intervjuer gås igenom och sorteras. Tanken är att 

det som sägs ska kunna delas upp i olika kategorier och långa uttalanden ska kunna sorteras 

och spaltas upp i separata kategorier (Kvale & Brinkmann 2009). På det sättet blir det lättare 

att få en överblick över vad som faktiskt sagts under intervjuernas olika delar. I nästa steg görs 

en  meningskoncentrering  där  de  ibland  långa  yttranden  som  ges  i  en  intervju  ska 

sammanfattas till kortare meningar. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska centrala teman 

utgöra grunden i meningskoncentreringen. Det tredje steget är att på något sätt försöka tolka 

det som sagts och de centrala teman som framkommit. De ska sättas in i sitt sammanhang och 

jämföras med den kunskap som fanns innan studien påbörjades (Kvale & Brinkmann 2009).
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Vid transkriptionen av intervjuerna i den empiriska studien användes, som tidigare nämnts, ett 

förfarande  där  de  delar  som bedömdes  vara  mest  intressanta  skrevs  ut  ordagrant.  Texten 

korrigerades därefter i skriftspråklig riktning. Småprat och annat som inte ansågs väsentligt 

för uppsatsen lämnades och skrevs inte ned, på det sätt som föreslogs av Repstad (2007). För 

att på ett effektivt sätt kunna gå tillbaka till någon specifik del av intervjun, om fler lyssningar  

behövdes, antecknades också efter hur lång tid av intervjuerna de olika centrala punkterna 

diskuterades.  De  olika  intervjuerna  skrevs  ner  separat.  En  genomgång  av  vad  som sagts 

gjordes och de olika delarna sorterades i olika kategorier. I den här studien har kategorierna 

delats  upp på ett  liknade sätt  som de forskningsfrågor  som utgjorde grunden för studien. 

Därefter jämfördes vad som framkommit i samtliga intervjuer, för att jämföra deltagarnas syn 

och förhållningssätt i olika frågor. Några centrala teman utkristalliserade sig som i grunden 

var kopplade till de forskningsfrågor studien utgick ifrån.

3.4. Etiska aspekter

Vetenskapsrådet (2003) tar upp flera forskningsetiska principer som är viktiga att förhålla sig 

till vid studier av den typen vi genomfört. De delar in de etiska principerna i fyra huvudkrav, 

informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet. 

Informationskravet  handlar  i  stora  drag  om  att  informera  deltagarna  om  deras  roll  och 

undersökningens  syfte.  Vetenskapsrådet  (2003)  beskriver  i  samtyckeskravet  att  deltagaren 

själv har rätt att bestämma över sin medverkan och medge sitt samtycke till deltagande. Där 

framgår  också  att  deltagarna  ska  ha  rätt  att  när  som  helst  avbryta  sitt  deltagande. 

Konfidentialitetskravet  grundar  sig  i  att  alla  deltagare  ska  vara  anonyma  och  att  deras 

personuppgifter inte ska kunna hamna i orätta händer. Ingen annan än forskaren ska veta vilka 

som medverkat i studien (Vetenskapsrådet 2003). Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter 

som inhämtats endast får användas i forskningssyfte. Samtliga dessa krav har gåtts igenom 

och legat till grund för det informationsblad (se bilaga A) som utarbetades och skickades ut 

till deltagarna i samband med förfrågan om deltagande. Eftersom deltagarna i undersökningen 

är lärare behövde ingen annan än de själva ge sitt samtycke. Inledningen av intervjun bestod 

av att informationsbladet sammanfattades för att säkerställa att deltagarna var medvetna om 
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dess innehåll. Ett godkännande från deltagaren var en förutsättning innan intervjun startade. 

Intervjufrågorna har utarbetats med omsorg om deltagarnas personliga integritet. I huvudsak 

var dock, som vi bedömde det, intervjufrågorna inte av etiskt känslig karaktär. 

3.5. Reliabilitet och validitet

I många vetenskapliga undersökningar är termer som reliabilitet och validitet återkommande 

begrepp.  Inom  den  kvalitativa  forskningen  är  det  vanligt  att  använda  termer  som 

tillförlitlighet, trovärdighet och pålitlighet för att diskutera sanningsvärdet i resultaten (Kvale 

& Brinkmann 2009). Här kommer dock termerna reliabilitet och validitet att användas, vilka 

förordas  av  Kvale  och  Brinkmann,  men  de  använder  dessa  i  en  form  som  passar 

intervjuforskning bättre då begreppen i första hand används inom kvantitativ forskning.

Reliabilitetsbegreppet  behandlar  tillförlitligheten  hos  forskningsresultaten  och  om  de  kan 

produceras av andra forskare vid någon annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann 2009). Vid en 

intervjustudie kan reliabiliteten diskuteras i flera olika faser. Det handlar dels om reliabilitet 

under intervjun, vid utskriften av intervjun och vid analysen,  men också om hur frågorna 

formuleras,  vilken  karaktär  de  har,  om  de  är  öppna,  stängda,  ledande  etc.  (Kvale  & 

Brinkmann 2009). Vid utskriften är det av yttersta vikt att det som skrivs blir likadant oavsett  

vem som skriver ut intervjun medan det vid analysen kan handla om hur kategoriseringen 

görs,  vilka  kategorier  som  föredras  (Kvale  &  Brinkmann  2009).  I  vår  studie  är 

tillförlitligheten  viktig,  men  reliabiliteten  är  inte  central.  Med  tanke  på  studiens  syfte  att 

undersöka hur några gymnasielärare ser på lärobokens roll i matematikundervisningen är det 

viktigt att poängtera att det är de berörda lärarnas syn som granskas. Resultaten skulle kunna 

bli helt annorlunda om andra lärare intervjuats då de kanske har en helt annan syn i frågan. Av 

den anledningen är  resultaten  svåra  att  reproducera  och reliabiliteten  blir  mindre  viktig  i 

studien. Däremot är noggrannheten viktig i vår studie. Utskriften av intervjuerna måste ske 

noggrant för att säkerställa att en annan person hade gjort utskriften på samma sätt. Av de 

aspekter som är viktiga i begreppet reliabilitet är det just noggrannheten vid utskriften som är 

mest aktuell i vår studie.
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Begreppet  validitet  inrymmer  undersökningens  giltighet  utifrån  dess  kunskapsanspråk. 

Kortfattat  innebär  begreppet  att  det  som  undersöks  också  är  det  som  var  avsikten  att 

undersöka (Kvale & Brinkmann 2009). Giltigheten handlar om ifall en slutsats är härledd på 

ett  korrekt sätt  och ifall ett  argument är hållbart.  Inom den kvalitativa forskningen brukar 

validitetsbegreppet mer handla om ifall en metod undersöker det som den påstås undersöka, 

om den ger svar på de frågor som den förväntas svara på (Kvale & Brinkmann 2009). Det är 

av vikt att en undersökning valideras för att höja kvaliteten. Kvale och Brinkmann (2009) 

delar in valideringen i tre olika områden; att kontrollera, att ifrågasätta samt att teoretisera. 

Det förstnämnda området går ut på att kontrollera och verifiera resultaten. Det andra området 

handlar om att ifrågasätta huruvida relevanta frågor ställts utifrån forskningsfrågan och om 

det går att utgå från att deltagarna verkligen svarat ärligt på frågorna. Det sista handlar om att  

kunna teoretisera det intervjupersonerna sagt med en giltig metod (Kvale & Brinkmann 2009). 

Vid en vetenskaplig undersökning är objektiviteten en viktig del, att gå in i undersökningen 

med öppna ögon och vara beredd på alla typer av svar. Intervjuaren ska inte heller på något 

sätt påverka de svar som ges, till exempel genom att antyda något eller ställa ledande frågor.

Vi har diskuterat validiteten i vår studie under hela undersökningen. Intervjufrågorna har noga 

analyserats för att vara så objektiva som möjligt. Vid utformandet av intervjufrågorna utgjorde 

forskningsfrågorna  grunden,  allt  för  att  säkerställa  att  dessa  skulle  kunna  besvaras. 

Bedömningen att låta en person sköta intervjun har gjorts utifrån att deltagaren inte ska känna 

sig  i  minoritet.  Vid  intervjusituationen  kan  deltagaren  lätt  påverkas  av  de  sätt  på  vilka 

intervjuaren reagerar, både muntligen, genom kroppsspråk och via andra signaler (Kvale & 

Brinkmann 2009). Intervjuerna har haft ett manus med olika frågor som gåtts igenom vilket 

har  ökat  reliabiliteten  i  studien.  Extra  frågor  har  tillkommit  då  deltagaren  svarat  något 

intressant men de har inte ersatt någon av de ordinarie frågorna. Intervjudeltagarna upplevs ha 

varit  uppriktiga  i  sina  svar  även  om  det  inte  helt  går  att  förutsätta.  Vid  utskriften  av 

intervjuerna  har  inspelningen  noga  gåtts  igenom  så  att  ingen  viktig  information  skulle 

förbises.  Vid  kategoriseringen  har  svaren  utgjort  grunden,  då  de  har  jämförts  med 

forskningsfrågorna för att säkra att dessa besvarats.
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4. Resultat

I det här avsnittet presenteras resultaten av vår intervjustudie. Kapitlet inleds med en kort 

beskrivning av intervjupersonerna, vilket följs av en redogörelse av det som framkommit i 

intervjuerna. Till grund för resultaten ligger våra forskningsfrågor och vår kategorisering (se 

sidan 3 och sidan 20). För att tydliggöra lärarnas olika ställningstaganden citeras delar av 

intervjuerna.  De delarna  som inte  citeras  men som ändå  bedöms ha  relevans  för  studien 

återges i form av kortare referat.

4.1. Intervjudeltagarna

Här följer en beskrivning av de personer, med figurerade namn, som medverkat i studien.

• Fredrik, 30 år. Har undervisat i tre år, samtliga på sin nuvarande skola. Undervisar för 

tillfället  i  Matematik  A  och  B  på  estetiska  programmet,  undervisar  även  i 

samhällskunskap.

• Glenn, 42 år. Har undervisat i 15 år, därav 13 år på sin nuvarande skola. Undervisar 

för  närvarande i  Matematik C på  samhällsvetenskapliga  programmet.  Har  förutom 

matematik även geografi som undervisningsämne.

• Hugo, 57 år. Har undervisat  i  29 år varav de fyra senaste på sin nuvarande skola. 

Undervisar just nu i Matematik A, B och D på naturvetenskapliga programmet och 

estetiska programmet. Undervisar dessutom i fysik.

• Elsa, 65 år. Har undervisat i 40 år, de 38 senaste på sin nuvarande skola. Undervisar 

under läsåret i Matematik A, B, C, D och E och har elever på samhällsvetenskapliga 

programmet och naturvetenskapliga programmet. Hon undervisar också i kemi.
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4.2. Intervjustudien

Vid  intervjuerna  behandlades  flera  olika  områden  inom  matematikundervisningen  (se 

intervjumanus  i  bilaga  B).  Bland  annat  diskuterades  styrdokumentens  påverkan  på 

planeringen av undervisningen, men framförallt var det lärobokens roll i undervisningen som 

stod  i  fokus.  I  samband med detta  diskuterades  även alternativ  till  den  läroboksbaserade 

undervisningen.  Intervjuerna  täckte  in  stora  delar  av  de  problem en  matematiklärare  kan 

ställas  inför  i  undervisningssituationer  och  de  olika  val  som  måste  göras.  Fördelar  och 

nackdelar  med  läroboken  behandlades,  precis  som  bakomliggande  faktorer  till  valet  av 

lärobok. Bokstaven I betyder i transkriptionerna att det är intervjuaren som uttalar sig, medan 

E, F, G och H står för respektive intervjudeltagare.

4.2.1. Planeringen av undervisningen

En lärare kan ha flera olika utgångspunkter vid utformandet av planeringen. För vissa utgör 

kursplanen grunden, andra lägger stor vikt vid de nationella proven samtidigt som en del 

istället förlitar sig på läroböckerna. Lärarna i vår studie beskriver helt olika tillvägagångssätt 

vid utformandet av planeringen.

I: När du gör en planering, vad utgår du då ifrån?
F: Kursplanen är nummer ett. Men jag upplever att matematikböckerna gör ett urval  

som är rätt så nära målen i kursplanen. Så efter en titt i kursplanen så utgår jag från 
boken  rätt  så  mycket...  Nationella  proven  styr  också  mycket,  de  är  nästan 
utgångspunkten. De är ett urval som är någon slags tvärsnitt av kursplanen.

För  Fredrik,  som  är  den  som  har  undervisat  kortast  tid  av  lärarna  i  intervjustudien,  är 

kursplanen  och  nationella  proven  av  stor  vikt  vid  planeringen.  Han  säger  att  han  i  stor 

utsträckning  tittar  på  dessa  och  sedan  granskar  han  läroboken  för  att  jämföra  den  med 

kursplanen. Sedan följer han läroboken i hög grad då han upplever att den gör ett bra urval 

utifrån kursplanen. Elsa å andra sidan, som är den som undervisat längst, tittar nästan aldrig i 

kursplanen. Hon säger samtidigt att hon kanske borde göra det ibland. Hon tittar heller inte på 

nationella proven utan hoppas att eleverna ska få sådan baskunskap så de kan lösa andra typer 

av problem. Hon påpekar dock att hon tycker nationella proven är bra och att de mäter väldigt 
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bra  vad  eleverna  kan.  Hon  planerar  både  på  lång  och  kort  sikt.  Grunden  utgörs  av  en 

läsårsplanering men sedan planerar hon från lektion till lektion. Hon säger att hon ändrar en 

del trots att hon arbetat i många år.

I: Känner du att du har stöd i läroböckerna just när du gör den här planeringen eller går 
du till kursplanen för det mesta för att se så du får med alla momenten eller?

E: Ja, det är ju så att har man en lärobok som man tycker är bra, och Björk tycker jag är  
en väldigt bra lärobok, så har man ju ett väldigt stöd där. För de har ju tänkt igenom 
den här planeringen väldigt väl.

I: Vad grundar du det på? Att de har tänkt igenom det väldigt väl?
E: För jag har träffat de personligen.
I: Intressant.

E: Så att det blir ju så. Sen är det ju viktigt det här med undervisningen att det ska 
hänga ihop. Men jag ska inte säga det att jag har använt den rakt uppochner någon 
gång. Men man har ändå det  där i  bakhuvudet,  man tycker att  deras  upplägg är  
väldigt bra måste jag säga.

Hon  använder  boken  som stöd  när  hon  planerar  och  verkar  tycka  om den  lärobok  hon 

använder. Hon anser att författarna har tänkt igenom planeringen väldigt väl. Hon har träffat 

dem personligen och tycker boken har ett väldigt bra upplägg. Elsa betonar att det är viktigt 

att  undervisningen  hänger  ihop  och  tycker  boken  är  en  bra  hjälp  för  detta.  Även  Glenn 

försöker ha en långsiktig planering, ett läsårstänk, för att inte komma in i maj och komma på 

att  flera  moment  återstår.  Han  utgår  från  kursmålen  och  tar  även  hjälp  av  läroboken  i 

planeringen. Han delar sedan upp läsåret i perioder på cirka sex veckor där han tänker igenom 

vad som ska hinnas med. Kursmålen är centrala i den undervisning Glenn bedriver och inför 

varje område belyser han de mål som är relevanta inom just det området.

I: Men du anknyter de olika momenten till kapitel i boken då kanske?
G: Ja det blir det ju också, naturligtvis. Ja, alltså samtliga elever har ju sin mattebok.  

Om man tittar på förra årets undervisning där det var mer utav kommunikation och 
problemlösningskaraktär. Alltså att jag är allergisk mot det här ”matteracet”. Man 
ska  göra  så  många  uppgifter  i  boken  som möjligt,  och  framförallt  blir  eleverna 
frustrerade när de kommer och säger ”jag har 20 uppgifter kvar”. Ja, men då är det 
ju  bara  ett  görande,  att  man  gör  en  massa  uppgifter.  Jag  sa  att  ”Ja,  du  har  20 
uppgifter kvar, nej det har du förresten inte alls, du har nog 40 uppgifter kvar, eller 
140. Jag kan ge dig hur många som helst. För det handlar ju om att du ska gå vidare  
när du förstår”.

Han tycker inte alls om matteracet, som han kallar det, där eleverna ska göra ett visst antal  

uppgifter på varje moment i läroboken, gärna så snabbt som möjligt då de ofta tävlar med 

varandra. Han försöker istället fundera igenom planeringen noga och utgår inte från läroboken 
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i undervisningen. Hugo, däremot, planerar helt efter läroboken. Det kan hända att han hoppar 

över  något  i  boken  om det  momentet  inte  finns  med  i  kursplanen.  Han  kan  också  göra 

momenten i lite annorlunda ordning. Han hänvisar även till de nationella proven som tolkat 

kursplanen  när  det  gäller  planeringen.  De  proven  gör  en  mycket  snävare  tolkning  än 

kursplanen och ger en bra bild av vilka moment som ska ingå i kursen, anser han.

I: Hur går du tillväga när du gör din långsiktsplanering? Vad grundar sig den på? Hur 
växer den fram?

H: Ja,  det  är  ju  två  grejer.  Det  ena  är  att  jag  hämtar  en  färdig  planering på  nätet,  
antingen direkt från förlaget eller från någon annan skola som någon lärare gjort, så 
har jag alla rubriker, så slipper jag skriva av kapitelrubrikerna. Och sen utifrån min 
erfarenhet då, så jag tittar ju på den som någon annan lärare gjort, men jag gör ju 
justeringar utifrån vad jag kommer ihåg har varit svårt för eleverna, så att och sen  
har vi ju kollegor, vi jobbar ihop tre stycken, så att vi pratar alltid med varandra... Så 
vi pratar ofta om hur fort vi behöver göra saker för att nästa avsnitt som är svårare 
ska få tillräckligt med tid, så vi gör ju alltid justeringar för att de svåra avsnitten ska 
få tillräckligt med tid, att alla ska ha chansen att begripa det. Och vi försöker sälja 
den idén till eleverna då att det här gör vi fort därför att det här är förhållandevis lätt  
i  förhållande  till  nästa  avsnitt.  Så  var  det  nu  när  vi  började  med  D-kursen  att  
triangelsatserna är det allra lättaste man gör, så man är ju medveten om det där att 
man måste skynda på lite grann. Det är lite svårt...

L: Så planeringen utgår från läroböckerna?
H: Ja, ja.

Hugo säger sig nästan utgå helt från läroboken när han gör sin planering, förutom det som 

nämndes tidigare.  Han tar ibland hjälp av förlaget  för att  få  en planering med rubrikerna 

utifrån boken. Den erfarenhet han har samlat på sig genom åren gör dock att han justerar 

planeringen lite grann eftersom han vet vilka delar som eleverna behöver mycket tid på sig för 

att bemästra. Detta beskriver han på följande vis.

H: Vissa saker som är lite svåra kan man skjuta till  de har mognat lite matematiskt  
under det här läsåret, för de har hela året på sig... Likaså att gå igenom fyra olika sätt 
att lösa ekvationssystem, det finns ju ingen antydan i kursmålen att man måste lära 
sig  fyra  olika  sätt  att  lösa  ekvationssystem,  huvudsaken  är  att  de  kan  lösa 
ekvationssystem. Dels grafiskt naturligtvis, men sen algebraiskt, och vad de har för 
algebraisk metod spelar absolut ingen roll. Och då lär jag dem den som jag vet att 
alla kan lära sig, det funkar kanonbra. Det har jag gjort fem, sex omgångar och de 
kan lösa ekvationssystem allihop.

Sammantaget går det att säga att lärarna i stor utsträckning utgår ifrån läroboken när de gör 

sin planering, men att andra faktorer som kursplan och nationella prov också har inverkan. I 

vilken grad de faktorerna påverkar planeringen skiljer sig dock betydligt åt mellan lärarna.
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4.2.2. En typisk matematiklektion

De  lärare  som  medverkat  i  studien  berättade  hur  de  vanligtvis  gör  när  de  planerar  sin 

undervisning, vilka moment de vill få med och hur de vill gå till väga. Trots att de använder  

olika metoder och att lektionerna inte alltid ser likadana ut har vi bett dem berätta om en 

typisk matematiklektion. De hade alla en klar bild av hur en sådan lektion ser ut, som Hugo 

nedan.

I: Hur ser en typisk matematiklektion ut?
H: Ja, det är väl ganska enkelt, det är inte något märkvärdigt... två gånger av tre så har 

jag genomgång vid tavlan i 20 minuter ungefär, på en 70 minuterslektion... Tredje 
gången får de nog räkna utan att jag går igenom någonting, möjligtvis fem minuters 
påminnelse/repetition av någonting.  Så 20 minuter  genomgång första  gången,  20 
minuter  genomgång andra gången och så tredje gången fem minuter...  Ungefär i  
sådana cykler.

I: Då räknar alltså eleverna mestadels i sina böcker?
H: Ja, om man räknar i procent så är det ju mer än hälften, det är det ju.

Hugo belyser en typ av lektion som är återkommande. Att starta lektionen med någon form av 

genomgång är vad samtliga intervjuade lärare gör för att därefter allt som oftast låta eleverna 

övergå till att räkna i sina böcker. De här genomgångarna kan dock se lite olika ut hos olika 

lärare, som för Elsa nedan.

I: Om  du  skulle  beskriva  en  vanlig  lektion,  en  typisk  lektion  som  du  har  med 
exempelvis en NV-klass, hur skulle det se ut i klassrummet?

E: Ja, jag brukar starta med någon uppgift som de får lite för kort tid egentligen för att 
se frågeställningen. Och sen så går vi igenom det tillsammans. Det kan vara både en 
gammal uppgift eller något nytt, en ny frågeställning.

I: Hur går ni vidare sen när ni har börjat lektionen så? Vad är nästa steg?
E: Ja, och sen kanske jag får gå igenom en uppgift till. Det är möjligt, ibland är det så 

att man tar någon enklare först och sedan en lite mer komplicerad. Då när man nöter 
och blöter det lite grann då får de räkna själva. Ettorna har upptäckt att de vill ha 
mer tid att räkna själva, de vill ha mer tid att räkna. Det är självklart tycker jag, när 
man går igenom något vill man befästa det på plats.

I: Så man skulle  kunna sammanfatta  det  som om de merparten av tiden sitter  och 
räknar i böckerna?

E: Nej det kan jag inte säga, nej tyvärr. De skulle nog vilja ha det så. Men vi diskuterar  
mycket när det gäller nya avsnitt. Det uppskattas också ibland. Ibland tycker de om 
att vi ska diskutera uppgifter tillsammans och de ber faktiskt om det. Men egentligen 
skulle jag vilja ha mer utrymme att de räknade själva och att jag kunde hjälpa de 
elever som behöver hjälp.
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Elsa har en annan typ av genomgång. Istället för att hon inledningsvis går igenom något ger 

hon eleverna ett problem de får fundera över. Det kan vara så att det är något nytt som de får 

tänka på hur de ska lösa istället för att hon på en gång ger dem en färdig metod att använda. 

Hon låter eleverna diskutera problemet och tar sedan en diskussion med hela klassen. Hon 

nämner också att  hon ibland upplever att eleverna får för lite tid att  räkna själva, att  hon 

önskar att det kunde vara mer sådant på lektionerna. Fredrik i sin tur uppskattar att han har en 

genomgång vid tavlan i 15 minuter och att det sedan är tid för så kallat enskilt arbete. Det 

arbetet sker oftast i boken men han anger också att han ibland delar ut något annat material för 

eleverna att arbeta med. Det händer att han har muntliga diskussioner i helklass men att det då 

endast är några stycken som deltar. Vid dessa muntliga moment utgår han inte alls från boken. 

Glenn reflekterar över hur hans undervisning förändrats genom åren.

I: Skulle du kunna beskriva en typisk lektion i början av din karriär?
G: Rent principiellt tänkte jag nog så här under min första vecka: ”Ja, nu ska vi ut och 

undervisa i  matematik,  och sen har  vi  ett  gäng elever  som hänger  på.” men det 
märktes ju ganska fort att vi var ju tvungna att ändra fokus. Vi har en grupp elever, 
och de ska vi jobba med, så kommer matematiken med i andra hand. Så va, det var 
det första övergripande… Precis så som Skolinspektionen beskriver: Genomgång, 
räkna. Nästa gång: Genomgång, räkna. Så var det.

I: Det här fortsatte då ett antal månader? År?
G: År.
I: Hur ser en typisk matematiklektion ut idag?

G: Jag känner även nu att det jag beskrev, det genomförs även idag. Jag genomför det  
även idag, till del. Men jag har en vilja att inte göra det. Bara det tycker jag, då har  
jag kommit en bit på väg, för då blir det lite grann. Jag kanske inte tar tio steg, men 
kanske tar två.

I: Lektionen ”genomgång följt av eget arbete”, den finns i allra högsta grad eller?
G: Hos mig ja. Oh ja. Och det är där min konflikt ligger liksom, att jag har ambitioner 

att dra åt andra håll med. Ett annat exempel på uppgifter som vi brukar ha, vi brukar 
koppla mycket till de nationella proven, och det finns ju på nätet, de är ju officiella,  
plocka in de uppgifter som är relevanta till de kursmålen, jobba med dem i grupp, så  
kikar vi på olika elevlösningar för att se ”hur får vi de här poängen?”

Glenn  har  som  vi  tolkar  det  en  konflikt  med  sig  själv.  Han  vill  komma  bort  från 

undervisningen med genomgång och eget arbete i läroboken och tycker sig ha kommit en bit 

på  väg,  samtidigt  som  han  känner  att  han  har  väldigt  långt  kvar  att  gå.  Han  har  läst 

Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen 2010) och relaterar till den. Han säger också att 

han kopplar en del av undervisningen till de nationella proven och tittar på vad som krävs för 

att nå ett bra resultat där. Av de intervjuade lärarna var Glenn och till viss del Fredrik de lärare 

som ägnade lektioner åt annat än läroboken mer än i undantagsfall. De är medvetna om det 
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och försöker komma ifrån läroboken på vissa lektioner. Den typiska matematiklektionen tycks 

vara att först ha någon form av genomgång och sedan tid för eget arbete. Det är det vanligaste 

hos alla intervjuade lärare. Några använder dock alternativa arbetsgångar i större utsträckning 

än andra.

4.2.3. Lärobokens roll i undervisningen

Samtliga lärare i studien medger att de kände ett stort stöd i läroböckerna när de var nya i 

yrket. De förklarar vidare att de på senare tid enklare kunnat göra avsteg från läroböckerna 

när tryggheten och rutinen vuxit fram. Fredrik uttrycker sig på följande vis.

I: Känner du att ditt stöd i matteboken har förändrats under dina tre år som lärare?
F: Absolut, i början var det nästan en överlevnadsstrategi att utgå från boken för då har  

man ganska mycket planering färdig. Men när man nu har den färdig och ser att det 
finns andra möjligheter att hinna med, då tittar man sig gärna om efter nya alternativ.

Hugo spinner  vidare på detta  och förklarar att  det  även finns en tidsaspekt som påverkar 

läroböckernas utrymme i undervisningen. Vidare förklarar han att man med dagens tekniska 

hjälpmedel  enklare  kan  producera  eget  undervisningsmaterial,  vilket  kan  ersätta  delar  av 

läroböckerna.

L: Kände du ett  större behov av läroboken,  att  följa  den strikt,  när  du var  ny som 
lärare?

H: Ja ja, absolut. Jag skulle ju aldrig klarat av att producera egna grejer. Nu producerar 
jag mycket eget i olika sammanhang... Som i matten nu med esteterna, där har inte 
läroboken varit så bra första avsnittet så där har jag gjort det mesta själv. Och det går 
ju mycket fortare nu, på en halvtimme hinner jag få till en A4-sida med lite exempel  
och hur jag vill ha det. Det går ju ganska fort att knacka ner det på en dator, med den 
erfarenhet jag har, det skulle jag aldrig ha klarat när jag var ny. Även tekniken då, 
man hade inte egen dator och så där... Man hade inte tekniska resurser att göra egna 
grejer.

L: Finns det en tidsaspekt som gör att du ibland väljer att följa boken mer än vad du 
skulle vilja?

H: Ja, jo, det gör det ju.

Även Elsa instämmer i att tiden spelar roll för lärobokens utrymme. Hon menar att den mängd 

uppgifter som böckerna erbjuder är en stor tillgång i undervisningen.
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I: Känner du det skulle vara mycket mer tidskrävande att inte ha någon lärobok?
E: Min uppgift som lärare är att förmedla det här.  Jag ska inte sitta och konstruera 

problem, det tycker jag är fel använd tid utan jag ska rikta in mig på själva lärandet.  
Det anser jag vara min uppgift.

I ett annat sammanhang ger Elsa uttryck för vad hon tycker om läroböckerna.

E: En väl utarbetad matematikbok, det ska eleverna ha! Annars blir det så att de duktiga 
eleverna klarar sig med lektioner och allting medan svaga elever, om de nu vill, så 
ska de ha chans att läsa en bok som är välskriven... Vi ska inte spara på bokkontot 
om jag får säga vad jag tycker.

Det är inte alltid lärarna som i första hand förespråkar läroböcker i undervisningen. Glenn 

beskriver att eleverna ofta förväntar sig att få räkna i läroböckerna under lektionerna.

I: Finns  det  ett  sug  hos  eleverna  att  återvända  till  att  räkna  i  böckerna  då  ni  gör 
gruppuppgifter?

G: Jag får alltid den frågan, ”när ska vi börja jobba då?”. Och det är ju en trygghet  
liksom, för många är ju vana vid det, att man sitter och jobbar i sin mattebok – det är  
matematik. Det finns ju klassiska exempel på när man får samma uppgift, och så går 
man och har en mattelektion och genomför den uppgiften, eller i ett annat klassrum i 
samhällskunskap och så genomför man den. Det blir helt olika resultat, det är himla 
intressant alltså. Jodå, det finns nog många som vill komma tillbaks till det, men de 
får ju det också.

I  jämförelse med sitt  andra  undervisningsämne upplever  Glenn att  man i  matematiken är 

mycket  mer  beroende  av  läroböcker.  Detta  härleder  han  till  matematikundervisningens 

traditioner.

I: Jämför en geografilektion med en mattelektion. Kan du säga något generellt  om 
bokberoendet?

G: Mycket mer i matematik. Det är väldigt spännande, jag tror att det har att göra med 
de traditionerna som sitter i  matematik.  Vi är  så måna om att  alla elever ska få  
chansen att göra alla de här uppgifterna. Geografiundervisningen som vi har jobbat 
med nu, de har följt översvämningen i Pakistan till exempel, det är liksom omöjligt 
att koppla till en lärobok, mer än som uppslagsreferens.

Efter  att  ha diskuterat  läroboksnyttjandet i  matematik jämfört  med andra ämnen uttrycker 

Glenn följande.

G: Jag blir lite beklämd när man hör kollegor som säger att man har matten som ett  
avlastningsämne, för de andra ämnena tar så mycket tid att förbereda och genomföra 
och efterarbeta. Det tycker jag är ett tjänstefel alltså.

30



En väl utarbetad matematikbok, det ska eleverna ha! Resultat

4.2.4. Alternativa arbetssätt

Trots ett till synes utbrett läroboksbehov har lärarna mycket att berätta om olika alternativ till  

den bokbaserade undervisningen. Glenn ger ett exempel.

G: Vi kan väl ta ett exempel på där det, som sagt då förra årets Matte B undervisning... 
Då hade jag en inledande uppgift. Alltså min strävan är väl egentligen att försöka 
omsätta det jag fått förmånen att läsa in och det som Skolinspektionen skriver om, 
gruppuppgifter,  där man får samtala och diskutera sig fram till  lösningar,  att inte 
bara reproducera det läraren sagt att man ska göra... Så det de fick göra då var att 
förutsättningslöst tre och tre fick gå ut, jag sa ingenting egentligen, ”Gå ut nu och 
mät lutningen på trappen”. De fick med sig en linjal. Det var introduktion till linjära 
funktioner och k-värde. Och så gick de ut där. Och det var ju naturligtvis, det är ju 
ett stort frågetecken, ”vad ska man göra nu då?” Jag försökte hålla en så låg profil  
som möjligt, jag kan ju säga ”gör så här så är det klart”, men då har de inte lärt sig  
något. De var ju tvungna att värka fram nån lösning. Är man då tre och tre eller fyra 
och fyra så borde det vara nån som kan ge tips till andra att kanske ”ett plus ett  
kanske blir en och en halv, eller, ett plus ett kanske blir två och en halv”...  Så jag 
ville att de skulle få det i kroppen lite grann.

I: Finns det  tillräckligt  mycket konkreta tillämpningar i matematiken som man kan 
använda i undervisningen?

G: Ja, det gör det nog. Allting handlar väl om hur mycket tid man vill lägga ner på 
planering och förberedelser, inför att tänka nytt och friskt och så. Det jag försöker 
dessutom,  som  kanske  inte  blir  någon  tillämpning  utav,  det  är  ju  att  försöka 
visualisera så mycket som möjligt. De här eleverna har ju inte grafritande räknare, 
men däremot så finns det mycket nätverktyg som man kan visa grafer och diskutera 
lutning  utifrån...  Så  vi  har  köpt  in  ettårslicenser  på  ett  program  som  heter 
Matteboxen, som visualiserar,  det  tycker jag har funkat  jättebra.  Då kan man ha 
gemensamma diskussioner, skjuta ut på stor-TV, och ha diskussioner, ”var har vi 
lutningen?” och så vidare.

Här förklarar Glenn också hur han bland annat försöker visualisera matematiken med hjälp av 

nätbaserade program. Han ser gruppuppgifter och samtal kring olika matematiska begrepp 

och definitioner som helt avgörande för om nya kunskaper ska sätta sig hos elever eller inte.  

Vidare beskriver Fredrik hur han utifrån kursplanen utvecklar moment i undervisningen som 

inte kan täckas av läroboken.

F: Vi ska ha muntligt prov om några veckor.
I: Spännande med muntliga prov. Det har jag nog inte hört så många andra mattelärare  

som använder i sin undervisning. Vad kom den idén ifrån?
F: Den kom från kursplanen. Jag läste så står det att man ska redovisa såväl muntligt 

som skriftligt. Förut har jag kört lite mer spontant muntligt, de som visar upp vad de 
kan muntligt på lektionerna. Det är många som kommer bort känner jag så nu vill  
jag verkligen lyfta upp det och se alla redovisa muntligt.
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Hugo berättar bland annat att han använder sig av en så kallad Smart Board för att göra sina 

genomgångar  mer  interaktiva.  När  vi  frågar  om  laborativa  moment  i 

matematikundervisningen ger han följande svar.

I: Skulle du kunna beskriva något laborativt moment i matematiken?
H: Ja, det är ju när man håller på med statistik så har man ju tärningar framme och gör  

laborativa undersökningar av vad det blir för frekvens för olika saker. I B-kursen då 
när man har flerstegsförsök, alltså kombinerade händelser i flera steg, då brukar jag 
ju ta upp Yatsy-problematik, alltså, hur stor är chansen att man kan få till en viss 
kombination  som  man  behöver  i  Yatsy  ett  visst  kast...  Jag  gjorde  säkert  något 
laborativt i C-kursen som jag inte kommer ihåg. Men det kanske bara var en gång på 
hela kursen.

I: Svårt att göra derivator laborativt?
H: Det blir ju hopkopplat med fysiken. Vi brukar ju koppla ihop det, synka det så, att  

man  gör  grejer  i  fysiken  så  att  det  är  naturligt  att  använda  hastighet-  och 
accelerationsbegreppet för att visa vad derivata är. Så det har min kollega och jag 
försökt att justera så när man har matte och fysik i samma klass så försöker man 
lägga matte och fysik,  mera fysik då under några  veckor för  att  komma till  det  
avsnitt där matten är... Det har vi lyckats med flera gånger. Så var det till exempel  
när vi höll på med periodiska svängningar. Det är ett avsnitt i Matte D, när man kan 
skilja  det  här  med  trigonometriska  funktioner  och  då  behövde  vi  komma  dit 
samtidigt i periodiska svängningar i fysiken...  Det funkade jättebra.

Hugo beskriver alltså hur han använder sig av sitt andra undervisningsämne fysik för att göra 

matematiken  mer  levande.  Elsa  menar  å  andra  sidan  att  det  inte  alltid  finns  behov  att 

verklighetsförankra och konkretisera matematiken.

I: Saknar du det i matematiken, att det är svårt att konkretisera och ta upp exempel?
E: Nej faktiskt inte. Jag brukar säga att det är en enkel värld. Jag brukar säga att det här 

är det enklaste som finns, vi har ju regler. Livet är mycket mer komplicerat än vad 
det är i matematiken...  Idag sitter vi aldrig vid datorer på matematiken, trots att vi  
har matematikprogram. Där fanns gott om tillämpningar...

4.2.5. Valet av lärobok

Eftersom läroboken  enligt  alla  källor  vi  tagit  del  av  tycks  ha  en  tämligen  central  roll  i  

matematikundervisningen förefaller  det rimligt  att  valet  av lärobok görs omsorgsfullt.  Det 

verkar  rimligt  att  lärarna  tänker  igenom  sitt  val  av  lärobok  noga  för  att  kunna  bedriva 

undervisningen på bästa sätt.  Det tycks dock inte riktigt  vara fallet.  Något som är vanligt 

förekommande är att skolan har köpt in en bok som lärarna hänvisas att använda.
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I: Den första kursen du hade i matematik, vad var det som gjorde att du valde just den 
lärobok du hade då i den kursen?

F: Den fanns inlöpt på skolan och hade används på programmet.
I: Var du själv bekant med läroboken då?
F: Nej, nej, aldrig sett den förut.
I: Hade du flera matteböcker att välja mellan eller fanns det just den här i bokhyllan?
F: Ja, så var det ju. Den här kör vi liksom.

Fredrik som arbetat som lärare i tre år ger en klar bild av hur valet av lärobok gick till när han  

började  som lärare.  Han  hade  inte  så  mycket  att  välja  på.  Det  var  en  bok  som fanns  i 

klassuppsättning så det var bara att anpassa sig och använda den. Flera av lärarna belyser det 

faktumet att ekonomin är ett hinder så att det inte går att köpa in nya böcker. Därmed är 

läraren hänvisad till den bok som finns oavsett vad läraren tycker om boken. Läraren har inte 

möjlighet att själv göra valet av lärobok utan det har någon annan redan gjort. Glenn, som 

arbetat en längre tid än Fredrik, bekräftar detta uttalande.

I: Har du lagt mycket tid på att hitta en mattebok som lämpar sig bra för det sättet du  
ser på kursen?

G: Nej, det har jag inte lagt ner någon större tid på. Utan det blir lätt att man har det 
som är inkört på skolan. Vi köpte väl in en ny läroboksserie för ett par år sen, men 
hur genomtänkt den var, man kanske skulle kört ett par vändor till...

I: Hur mycket hade ni lärare att säga till om när ni bytte lärobok.
G: Det är vi som bestämmer det helt och hållet... Det enda som är det är ju ramen på  

budget. Sen kan man ju om man nu vill köpa in något nytt ta det i steg.

Glenn har varit med när hans skola köpt in nya läroböcker och har funderingar på om de köpte 

in rätt bok. Han uttrycker att de kanske borde tittat igenom valet någon gång till innan de 

bestämde sig. Han konstaterar också att det var lärarna som själva bestämde vilken bok som 

skulle köpas in. Den uppfattningen kommer igen hos de andra lärarna som arbetat några år 

och varit  med vid inköpet av läroböcker.  Lärarna har haft  den angörande rollen när valet 

gjorts men har i många fall varit tvungna att enas om ett alternativ som sedan är den bok som 

finns i hyllan. Eleverna verkar aldrig komma med synpunkter angående läroboken och arbetar 

helst i sin bok på lektionerna.
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4.2.6. Fördelar med läroböcker i matematik

Läroboken tycks ha en betydande och självklar plats i undervisningen. Samtliga intervjuade 

lärare säger att de använder läroboken i hög grad. Eftersom den är så pass frekvent använt bör 

det finnas fördelar med en läroboksstyrd undervisning.

I: Vad finns det för fördelar att noggrant följa en lärobok i matematik?
H: Det är för att eleverna vill det... Jag vet att eleverna efter sådana perioder när man 

hoppat  i  boken  så  har  de  bara  klagat.  "Varför  ska  vi  hoppa  så  mycket?”  De 
värdesätter så mycket att få jobba i ordning. De vill ha det i sin lilla box och veta var  
de är. En kollega har också den erfarenheten...

Hugo  nämner  här  flera  fördelar  med  att  arbeta  i  läroboken.  De  fördelar  han  nämner  är 

återkommande  hos  alla  lärare  som medverkat  i  studien.  Genom att  följa  en  bok  skapas 

struktur för eleverna, de får en känsla av att de gör kursen. En tanke hos lärarna är att om 

eleverna inte har en bok skulle de nog få svårt att veta vad som ingår i kursen. Om läraren 

hoppar över något i läroboken eller hoppar fram och tillbaka nämner flera, precis som Hugo, 

att  eleverna blir  förvirrade  och klagar.  Eleverna är  intresserade  av att  få  en trygghet  och 

struktur i undervisningen, de förväntar sig att få arbeta i läroboken och blir förvirrade om de 

inte får räkna vidare i sin bok på lektionerna.

I: Nämn tre fördelar med bokbunden matematikundervisning. 
G: Man får väl på något sätt luta sig mot att författarna har tolkat kursplanen på något 

sätt, i någon mån. Och har helhetsperspektivet på kursen. Man har övningsuppgifter. 
Du har förklaringar till eleverna, med exempel och så vidare och definitioner och så 
vidare.

En annan återkommande fördel är att boken har många bra exempel och övningsuppgifter för 

eleverna,  precis  som  Glenn  nämner.  Läraren  kan  på  det  sättet  koncentrera  sig  på  sin 

undervisning  och  behöver  inte  hitta  på  övningsuppgifter  åt  eleverna,  de  finns  färdiga  i 

läroboken. Flera lärare nämner också att böckerna har flera olika svårighetsnivåer vilket gör 

att det går att hitta en nivå som passar varje elev. Glenn nämner också att läraren får hjälp att  

tolka kursplanen av författarna. Läraren kan på det sättet luta sig emot att författarna tolkat  

kursplanen på ett bra sätt. Att just tolka kursplanen är något som några lärare säger ibland kan 

vara lite komplicerat,  därför tycker  de det  känns som att  läroboken är ett  bra hjälpmedel  

eftersom författaren redan tolkat läroplanen åt läraren.
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4.2.7. Nackdelar med läroböcker i matematik

Det  har  framkommit  att  det  finns  många  fördelar  med  att  arbeta  med  en  lärobok  i 

matematiken. En tanke som väcks är att det också borde finnas nackdelar med det arbetssättet, 

vilka i så fall skulle kunna ställas i kontrast mot nyligen nämnda fördelar.

I: Vilka nackdelar ser du med läroboken?
F: Man kan få för sig att det är det här som är kursen. Krav att följa boken. Om man 

köper in en bok då kostar det massor av pengar och sen får man ju använda den även 
om man inte tycker den är så bra efter några år.

Fredrik sätter fingret på flera olika nackdelar som finns med att använda läroboken som är 

återkommande hos flera av lärarna. På samma sätt som de tyckte det var en fördel att få hjälp 

av läroboken med att tolka kursplanen ser de det som ett hinder och att det går att få för sig att  

boken är kursen. Som lärare kan man bli beroende av hur författaren tolkat kursplanen. Flera 

lärare poängterar att boken ibland tar upp saker i en ordning som de själva inte vill göra och 

att det då blir krångligt för eleverna att hoppa fram och tillbaka. En annan aspekt som Fredrik 

belyser ovan är den ekonomiska faktorn. Om skolan köper in en bok som en lärare upptäcker 

inte är bra så blir det svårt att byta. Skolan har inte råd att köpa in nya böcker varje år så det  

valet som görs får ofta hänga med i många år.

I: Nämn tre nackdelar med bokbunden matematikundervisning. 
G: Eleverna blir inte tänkare, matematiskt tänkande individer. För man kan väldigt lätt 

då  ”se  på  sidan  32,  ska  jag  göra  så  här  hela  tiden,  så  upprepar  jag  det 
femtioelvatusen gånger, tills jag nöter in det och kan det”. Enformigt, som leder till 
omotivation. Väldigt  lite tillämpningar utav matematiken. Man lär sig verktygen, 
procedurerna.

Glenn kommer här med en helt annan tanke om nackdelar med matematikboken. Han tycker 

det blir enformigt att arbeta i matematikboken och att det i förlängningen leder till att eleverna 

tappar motivationen. Han efterlyser också fler tillämpningar av matematiken, istället för att 

som han säger bara göra likadant hela tiden på en sida i boken. Glenn ser också en fara med 

att eleverna inte blir matematiskt tänkande elever då de enbart lär sig procedurerna.
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5. Diskussion

I det här kapitlet diskuteras de resultat som framkommit i den empiriska studien, vilka jämförs 

med det som framkommit ur tidigare forskning inom området. Vi drar även paralleller mellan 

lärarnas  syn  på  lärande  och  de  teorier  om  lärande  som  presenterats  som  vårt 

vetenskapsteoretiska ramverk. Varje del av resultatet diskuteras för sig utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. I avsnittet finns också en metoddiskussion där den använda metodens 

för- och nackdelar ställs i kontrast till andra metoder. Forskningsfrågorna ligger till grund för 

slutsatserna  som  i  korta  drag  sammanfattar  resultaten  och  besvarar  forskningsfrågorna. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning i området.

5.1. Metoddiskussion

Att använda intervjun som metod framstod innan studien som det bästa alternativet. Också i 

efterhand kan det betraktas som rätt val. Med tanke på studiens syfte att undersöka lärares 

åsikter, val och arbetssätt bedömdes det som viktigt att få välutvecklade svar. Repstad (2007) 

skriver att intervjumetoden lämpar sig bra i sådana sammanhang, vilket låg till grund för att 

metoden valdes. I studien, där vi ville fokusera på några lärares användande av läroböcker i 

matematikundervisningen, var det djupa och omfattande svar vi ville komma åt. Att använda 

enkäter hade varit ett  alternativ om syftet hade varit  att undersöka en större grupp för att 

kunna uttala sig om en generell syn inom lärarkåren. Eliasson (2006) skriver att kvantitativa 

metoder som enkätundersökningar passar bäst när underlaget är omfattande och att sådana 

undersökningar  ger  kvantifierbara  svar.  I  vår  undersökning  var  inte  sådana  svar 

överensstämmande med studiens syfte, därför valdes enkätundersökningar bort.
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En annan tanke var att även göra elevintervjuer. Det valdes bort på ett tidigt stadium då det 

inte  ansågs  bidra med något  nytt,  åtminstone inte  vad avser  syftet  med studien.  Att  göra 

klassrumsobservationer utöver intervjuerna diskuterades också. Även det valdes också bort, 

med anledning av att det inte heller ansågs ha någon avgörande betydelse för studiens syfte 

samt att arbetets omfattning inte skulle inrymma sådana.

Det finns många fördelar med intervjun. En som vi anser är mycket viktig är att den hela tiden 

är  öppen för  förändringar.  En halvstrukturerad intervju användes,  vilken enligt  Kvale och 

Brinkmann (2009) är lämplig att använda om intervjun består av flera olika större frågor. 

Forskaren följer då inte manus punktligt utan ställer istället spontana följdfrågor ifall något 

intressant ämne tas upp eller om man vill få ett mer detaljerat svar. I vår intervju hade vi olika  

ämnen  som skulle  klaras  upp  men  de  behövde  inte  tas  i  en  specifik  ordning.  Vi  tyckte 

intervjuerna flöt på bra och att den specifika strukturen vi hade gjorde att det blev relativt 

avspända samtal där intervjudeltagarna var fria att ge sina bilder av situationen.

För att få giltiga och tillförlitliga forskningsresultat har begrepp som validitet, giltighet och 

tillförlitlighet genomsyrat arbetet från planeringsfasen, genom intervjun till kategoriseringen 

av resultaten. Forskningsfrågorna har legat till grund för utformandet av intervjufrågorna, de 

har även funnits med vid kategoriseringen. Under intervjun har vi försökt minimera faktorer 

som  ifyllningar,  kroppsspråk  och  annat  som  kan  inverka  på  svaren.  Intervjudeltagarna 

bedömdes svara uppriktigt på frågorna. Vi upplevde att de i samtliga intervjuer svarade på de 

frågor vi ställde och inte på något annat, vilket vi tolkar som att de förstått innebörden av 

frågorna.

5.2. Resultatdiskussion

Nedan  följer  en  diskussion  av  intervjustudiens  resultat.  Diskussionen  utgår  ifrån  de 

frågeställningar som presenteras i kapitel 1.2 på sidan 3.
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5.2.1. Lärobokens roll i undervisningen

Läroboken har visat sig ha en ledande ställning i den matematikundervisning de intervjuade 

lärarna beskriver att de bedriver. Den används såväl i planeringen som i genomförandet av 

undervisningen. I vilken omfattning den används varierar dock mellan lärarna, någon kan ge 

läroboken  en  betydande  roll  i  samtliga  delar  medan  någon  annan  försöker  variera  sin 

undervisning mer. Lärarna framför också olika faktorer som ligger till grund för det sätt de 

väljer att använda läroboken på.

Vid planeringen av undervisningen använder de intervjuade lärarna sig av helt olika metoder. 

En  sak  som samtliga  gör  är  att  de  planerar  såväl  långsiktigt  som kortsiktigt.  De gör  en 

grovplanering av terminen och en mer konkret planering för ett visst avsnitt. Grovt sett tycks 

det vara så att två av lärarna står på ena sidan medan de andra två återfinns på den andra. 

Fredrik och Glenn är de lärare av de intervjuade som har kortast tid i yrket. Båda två använder 

kursplanen i sin planering. För Fredrik är det den tillsammans med nationella proven som 

utgör grunden, även om läroboken finns med på ett hörn då han anser att den har många bra 

uppgifter. Glenn, som för övrigt är medveten om Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen 

2010), utgår ifrån kursmålen när han planerar och jämför vilka av dessa som han tycker hör 

ihop. Han tar också hjälp av läroboken och tittar vad den har att erbjuda men han utgår inte 

från den. Elsa och Hugo däremot planerar på ett annat sätt. De utgår från läroboken helt och 

hållet och tittar marginellt i kursplanen, vilken de anser sig ha goda kunskaper om. Elsa gillar 

den lärobok hon använder och menar att författarna tänkt igenom planeringen väldigt väl. Hon 

tycker därför att hon kan använda sig av boken och gå igenom den i någorlunda ordning. 

Motiveringen, att författarna tänkt igenom planeringen väldigt väl, grundar hon på att hon 

träffat dem personligen. Vi frågade inget mer om detta vid intervjutillfället, men det kan i 

efterhand tyckas vara en väldigt annorlunda anledning. Hon tittar inte alls på de nationella 

proven i planeringsfasen, det gör däremot Hugo som använder dem för att tolka kursplanen. 

Vid planeringen kan det hända att Hugo hämtar en färdig planering från förlaget. I den är alla 

kapitelrubriker och underrubriker inskrivna vilket innebär att Hugo endast behöver skriva i 

vilket datum varje del ska göras. En sådan planering utgår helt från läroboken och de stycken 

som finns i den. En anledning till att Hugo känner sig trygg med detta arbetssätt anser vi  
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kunna vara hans nära samarbete med erfarna kollegor som gör på liknande sätt. Även Glenn 

har ett nära samarbete med sina kollegor, men i hans fall innebär det i första hand ett stöd för 

att  göra avsteg från läroböckerna.  Han utvecklar tillsammans med andra lärare alternativa 

övningar som de använder parallellt i olika klasser.

Genomförandet av undervisningen tycks ske på liknande sätt hos samtliga intervjuade lärare. 

De börjar normalt lektionen med någon form av genomgång, vilket dock kan ske på lite olika 

sätt. Medan Hugo alltid har en genomgång där han går igenom något och ger exempel slänger 

Elsa istället ut en uppgift som eleverna får diskutera. Hon poängterar att de diskuterar mycket  

när de börjar på nya avsnitt och att eleverna faktiskt ber om det ibland. Under genomgångarna 

har lärarna gjort egna exempel som de visar hur man ska lösa. Dessa är i regel kopplade till ett  

avsnitt i boken som eleverna ska börja räkna på när genomgången är avslutad. Den absolut  

vanligaste lektionen hos de intervjuade lärarna är just en genomgång följt av enskilt arbete i  

läroboken, det som Skolinspektionen (2010) kallar mekanisk räkning och som enligt dem inte 

utvecklar elevernas matematiska tänkande. Detta stämmer väl överens med SOU-citatet på 

sidan 9, som säger att läromedlen många gånger utgör den faktiskt genomförda läroplanen

De tankar och synsätt som lärarna ger uttryck för i intervjustudien går att koppla till de olika 

teorier om lärande som presenterats i  kapitel 2.3. Att diskussioner ibland används som en 

katalysator för lektioner visar på ett sociokulturellt perspektiv på lärande, där fokus sätts på 

kommunikation och elevinteraktion i undervisningen. Bland annat visar Elsa prov på detta när 

hon  beskriver  en  typisk  matematiklektion.  I  högsta  grad  framkommer  även  ett 

konstruktivistiskt synsätt  i  intervjustudien,  då lärarna beskriver en problemlösningsbaserad 

undervisning där eleverna själva får komma fram till vad de behöver för redskap och metoder 

för  att  lösa  uppgifter.  Ett  exempel  på  detta  ger  Glenn  i  citatet  överst  på  sidan  31.  I 

beskrivningen ger han även uttryck för det sociokulturella perspektivet, eftersom han låter 

elever på olika kunskapsnivåer samarbeta för att tillsammans lösa uppgifter.

Även de andra lärarna beskriver olika komplement till den läroboksbaserade undervisningen. 

Fredrik  till  exempel  har  för  avsikt  att  ha  ett  muntligt  prov  med  eleverna  istället  för  ett  

skriftligt. Idén har han fått från kursplanen som säger att eleven ska genomföra matematiska 

39



En väl utarbetad matematikbok, det ska eleverna ha! Diskussion

resonemang muntligt och skriftligt (Skolverket 2000). Fredrik är väl medveten om kursplanen 

och  lägger  upp  undervisningen  efter  denna.  Han  säger  sig  nu  verkligen  vilja  lyfta  den 

muntliga delen. De övriga lärarna beskriver hur de försöker konkretisera matematiken och 

frångå läroböckerna när de behandlar områden där de tycker det passar, som exemplet med 

statistik  i  Hugos fall  (se  sidan 32).  Samtliga lärare anser  att  de inte  hade klarat  sig utan 

läroboken när de var nya i yrket men att de nu har lättare att göra avsteg från den. De säger att 

de  tycker  det  är  lättare  att  hinna  med  alla  moment  om  de  följer  läroboken  och  att  det 

underlättar planeringen då de inte behöver förbereda lika mycket. Alla lärarna utnyttjar de 

uppgifter som finns i läroboken eftersom de många gånger anser att det är onödigt att de ska 

göra samma arbete själva.

I den övergripande kursplanen i  matematik för gymnasiet går det att läsa att  eleverna ska 

utveckla sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med begreppsbildning och 

problemlösning  (se  sidan  5).  Det  står  också  att  bland  annat  problemlösning  och 

kommunikation ska genomsyra undervisningen. Såväl Lundin (2008) som Skolinspektionen 

(2010) fastslår att dagens matematikundervisning till stor del handlar om mekanisk räkning i 

läroboken, även Wernberg (2009) och Johansson (2006) nämner detta. Så kan också sägas 

vara fallet hos de intervjuade lärarna. Visserligen är de flera som beskriver hur de alternerar 

sin undervisning och ibland frångår läroboken, precis som Johansson (2006) förespråkar. Hon 

menar att det absolut inte handlar om att välja bort läroboken utan om att använda den som ett 

av flera läromedel och använda den på det sättet där den är framgångsrik. Flera av lärarna i 

studien beskriver att de försöker agera på ett sådant sätt.

Dysthe (1996) betonar kommunikationens betydelse för lärande, något som i varierande grad 

också framgår av undervisningen som de lärare vi intervjuat beskriver. Av lärarna ser vi också 

att det är de två äldsta som använder läroboken i större utsträckning. En tanke var att de som 

undervisat en kortare tid skulle ha ett större behov av läroboken eftersom den är till stor hjälp 

vid planeringen, precis som lärarna påpekat. En annan tanke var att de som undervisat en 

längre tid följer gamla rutiner och arbetar på det sätt som de alltid gjort. Johansson (2006) 

nämner detta och konstaterar att äldre och yngre lärare tycks styras av läroboken i samma 

omfattning  vilket  hon  tror  kan  handla  om  den  starka  tradition  som  finns.  Eftersom 
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intervjupersonerna i vår studie var få till antalet kan hur som helst inga generella slutsatser 

dras om hur lärarens ålder korrelerar med lärobokens utrymme i undervisningen.

I citatet längst ner på sidan 30 ifrågasätter Glenn kollegor som menar sig ha matematiken som 

ett avlastningsämne. Detta är något som vi själva upplevt då vi varit i kontakt med lärare i  

samband med praktik och arbete. Om lärare har detta synsätt så får läroböckerna bara ett ännu 

större  utrymme  i  undervisningen,  eftersom  de  är  det  mest  tidseffektiva  arbetssättet  med 

minimal  förberedelse,  både i  undervisning och planering.  Tidsaspekten,  som vi i  samtliga 

intervjuer uppmärksammat som en viktig faktor vad det gäller matematikböckernas utrymme, 

är inte något som vuxit fram under senare år, utan det spåras tillbaka till tidigt 1800-tal om vi 

får  tro  Lundin  (2008).  Problemet  är  kanske  inte  läroböckerna  i  sig,  utan  istället  det 

ickeengagemang för matematiken som vi menar att  läroboksbundna lärare i vissa fall  kan 

visa.

5.2.2. Valet av lärobok

Vi har tidigare framfört vår förmodan att lärare borde göra ett omsorgsfullt val av lärobok 

eftersom den tycks ha en mycket central plats i undervisningen. Av den bild som lärarna i vår  

intervjustudie presenterade framgick det att det inte alltid gör ett sådant aktivt och medvetet 

val. De menar att de ofta är hänvisade att använda den lärobok som står i hyllan eftersom den 

har köpts in för stora summor och skolan ofta inte har ekonomiska resurser att köpa nya. I vår 

studie har framkommit att de skolor lärarna arbetar på köper in nya böcker då och då. Lärarna 

säger att det är de som får göra valet av bok i det fallet men att alla lärare på skolan måste 

komma överens om vad de ska köpa in. De tycker att det ibland kan vara svårt att komma 

överens och att de borde göra ett mer omsorgsfullt och genomtänkt val, eftersom de vet att det 

dröjer många år innan möjligheten att köpa en ny lärobok till skolan dyker upp igen. Eleverna 

påverkar inte alls valet av bok och ingen av lärarna i studien säger att eleverna har några 

synpunkter på valet av lärobok. Eleverna uppges istället bara glada om de får använda den i så 

stor utsträckning som möjligt.
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De intervjuade lärarna är i stora drag nöjda med de läroböcker de använder och ser det inte 

som ett problem att det ofta bara finns en specifik bok på skolan. De tycker att de böcker de 

använder är bra och uppfyller de krav som de ställer. En aspekt många belyser är att de vill att 

det ska finnas uppgifter på olika svårighetsnivåer i böckerna så att det är lättare att anpassa 

undervisningen till varje enskild elev. Läroböckerna ifrågasätts således sällan av lärarna som i 

huvudsak inte ser det som något problem att bara ta den bok som finns i hyllan. Valet av 

lärobok är inte  något  som någon av lärarna lägger  någon större vikt vid.  Som Johansson 

(2006) uttrycker det, så är det inte kvalitén på boken i sig som är avgörande, utan hur läraren 

väljer att använda den. Vi tycker oss se en sund kritisk syn mot de aktuella läroböckerna hos 

samtliga lärare i  intervjustudien.  Att  äldre,  mer erfarna lärare använder  läroboken i  större 

utsträckning  än  yngre,  mindre  erfarna  lärare,  bekräftas  till  viss  del  av  vår  studie. 

Bokberoendet som påvisas spårar Johansson (2006) tillbaka till de traditioner som sedan länge 

varit en del av den svenska matematikundervisningen.

5.2.3. Lärobokens för- och nackdelar

Samtliga intervjuade lärare ser läroboken som en självklar del av sin undervisning. De är dock 

medvetna om flera olika för- och nackdelar som finns med läroboksbaserad undervisning. 

Den fördel som de alla framhåller är att läroboken skapar trygghet och struktur för eleverna. 

De kan då känna att om de räknar igenom boken så har de gjort kursen, vilket kan vara en 

trygghet. På samma sätt kan det vara en nackdel att någon får för sig att boken är kursen, 

vilket kan innebära problem eftersom det sällan är fallet.

Även ur ett lärarperspektiv finns det positiva och negativa synpunkter gällande användandet 

av läroboken. Flera av de intervjuade lärarna anser att  boken är ett  stöd när de ska tolka 

kursplanen, men de poängterar också att de som lärare är beroende av hur författaren tolkat 

den.  Gränsen  tycks  vara  hårfin.  Genom att  eleverna  anser  att  arbete  i  läroboken  skapar 

struktur och eftersom de värdesätter  att  få arbeta i  bestämd ordningsföljd,  kan det  uppstå 

svårigheter då läraren vill hoppa över något avsnitt eller hoppar fram och tillbaka i boken. På 

det sättet fyller läroboken en viktig funktion.
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En annan fördel flera lärare nämner är att läroboken innehåller många övningsuppgifter inom 

de olika momenten i kursen. På det sättet behöver de inte komma på egna exempel utan de 

kan använda det som finns i boken. De påpekar att det viktigaste är att koncentrera sig på att 

undervisa och inte på att konstruera problem, vilka istället läroboken är rik på. En nackdel 

som kommit upp i intervjuerna är den ekonomiska aspekten. Flera av de intervjuade lärarna 

säger att de inte kan köpa in en ny bok utan vidare, utan att de ekonomiska resurserna är 

begränsade. Därför är de hänvisade till att använda den bok som finns inköpt oavsett vad de 

tycker om den.

De intervjuade lärarna lägger olika stor vikt vid läroboken. Samtliga anser att den är bra när 

eleverna ska lära sig olika metoder, eller när de ska befästa sina tidigare kunskaper. Däremot 

skiljer sig deras åsikter om lärobokens möjligheter att ge eleverna djupare förståelse och insikt 

i  olika  områden.  De flesta  överlåter  även det  åt  läroboken men någon av  de  intervjuade 

lärarna prövar andra tillvägagångssätt när de börjar med något nytt område. Skolinspektionen 

(2010)  påpekar  i  första  hand  de  brister  som  finns  med  läroboksbaserad 

matematikundervisning, där de framförallt nämner den mekaniska räkning som en stor del av 

tiden ägnas åt. Det är något som även tas upp av Lundin (2008). Skolinspektionen (2010) 

skriver också att eleverna ofta missar att granska rimligheten i sina svar eftersom de saknar 

djupare förståelse för det de gör och inte själva reflekterar över det. Dessa aspekter tycks 

majoriteten av de intervjuade lärarna inte vara medvetna om i någon större utsträckning.

Skolinspektionen  (2010)  betonar  dock  att  de  inte  gjort  en  undersökning  med  syfte  att 

undersöka alla aspekter, utan att de bara har letat brister. De nämner också att lärarna tycks ha 

dålig kunskap om kursplanen och litar på att författarna till läroboken tolkat den på ett bra 

sätt. Det är något som också visat sig i vår studie, där lärarna säger att de är medvetna om 

problemet men att de upplever att författarna tolkat kursplanen på ett bra sätt. De fördelar 

lärarna nämner kan därför vara viktiga att ta i beaktande. Samtliga studier som vi har tagit del 

av fokuserar på de nackdelar som finns med den läroboksbaserade undervisningen. Lundin 

(2008) skriver att  böckerna inte lär  eleverna att  tänka matematiskt utan att  de i huvudsak 

syftar till att lära eleverna skriva nationella prov. Wernberg (2009) och Johansson (2006) är 

inne på samma spår, att eleverna inte lär sig tänka matematiskt genom klassiskt bokräknande. 
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Johansson (2006) påpekar dock, precis som lärarna i vår studie, att det finns många fördelar 

med läroboken. Hon anser att den ska användas för att förbättra undervisningen, att läraren 

ska utnyttja de positiva bitarna, vilket till exempel kan vara den uppsjö av övningsuppgifter 

boken erbjuder. Därmed inte sagt att man ska utnyttja samtliga uppgifter. Glenn ger i citatet på 

sidan 25 en intressant kommentar angående det så kallade matteracet, där eleverna definierar 

sin kunskap utifrån hur många uppgifter de hunnit med att räkna i läroboken.

5.3. Slutsatser

Intervjuerna som låg till grund för studien visade sig vara väldigt engagerande, inte bara för 

oss utan även för de lärare som intervjuades. Detta gav oss ett överflöd av intressant material 

och det som finns med på föregående sidor är bara en bråkdel av det som diskuterats. Ämnet 

tycks vara högaktuellt, både på skolor, i forskning och andra publikationer.

Vi  ser  tydligt  att  läroboken  på  många  plan  har  en  styrande  roll  i  gymnasieskolans 

matematikundervisning.  Flertalet  av  de  lärare  vi  intervjuat  beskriver  att  de  använder 

läroböcker inte bara i undervisningen, utan även till stor del i planeringen. Samtliga lärare 

visar emellertid också på ett kritiskt förhållningssätt gentemot innehållet i böckerna. Ingen 

sväljer informationen rakt av utan att först förankra den i kursplan, nationella prov eller hos 

erfarna  kollegor.  Samtliga  lärare  beskriver  att  eleverna  under  lektionerna  efterfrågar 

läroböckerna,  i  första  hand  för  att  det  ger  struktur  i  lärandet.  Majoriteten  av  lärarna 

kompletterar det mekaniska bokräknandet med diskussioner och andra alternativa arbetssätt.

Många  av  de  röster  om  matematikböckernas  utrymme  i  undervisningen  som  vi  tidigare 

presenterat belyser i första hand baksidorna av användandet av matematikböcker, vilket kan 

uppfattas  som ensidigt.  Verkligheten,  eller  den verklighet  som lärarna i  studien beskriver, 

speglar problematiken på ett mer nyanserat sätt, där många fördelar med läroböcker framhålls. 

Elsas citat på sidan 30 kan anses vara provocerande för skolinspektionen och andra kritiker, 

samtidigt som vi tror att samtliga lärare i undersökningen skulle skriva under på det hon säger. 

Av den anledningen har vi valt att använda just Elsas citat som titel för vår studie.
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5.4. Förslag till vidare forskning

På  grund  av  studiens  tidsramar  har  vi  varit  tvungna  att  avgränsa  arbetet  ordentligt.  Det 

svarade  mot  syftet  men  det  finns  fler  aspekter  som  skulle  kunna  vara  intressanta  att 

undersöka. Ett förslag till vidare forskning vore att genomföra observationer i klassrummen 

för att se hur matematikundervisningen ser ut i praktiken. Detta kan ses som ett komplement 

till vår studie, som endast ger den bild av undervisningen som lärarna valt att presentera. En 

annan  idé  skulle  kunna  vara  att  genomföra  en  liknande  studie  som  den  här  fast  ur  ett  

elevperspektiv. En läromedelsanalys skulle också kunna göras, att granska de läroböcker som 

används i dagens matematikundervisning för att se hur de är uppbyggda och på vilket sätt 

författarna  tolkat  kursplanen.  Det  skulle  kunna  klargöra  vilka  delar  av  kursplanen  som 

eleverna eventuellt går miste om ifall undervisningen helt baseras på läroboken. Vårt sista 

förslag är att undersöka hur läromedelsmarknaden ser ut efter införandet av Gy11.
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Bilaga A

Information till intervjudeltagare

Du är inbjuden att som deltagare medverka i en studie som genomförs av Daniel Attås och 
Linus  Trulsson.  Undersökningen  ska  utgöra  grunden  för  en  C-uppsats  i  pedagogik  med 
didaktisk inriktning som skrivs vid HUMUS-akademin på Örebro Universitet. Den här texten 
ska ge dig information om undersökningen och om din roll som deltagare.

Du erbjuds att medverka i studien som intervjudeltagare. Din medverkan är helt frivillig, du 
kan när som helst avbryta din medverkan och du avgör själv vilka frågor du vill besvara. De 
uppgifter  du  lämnar  oss  kommer  endast  att  användas  i  vetenskapligt  syfte  och  resultaten 
kommer redovisas i vår C-uppsats.

Det som sägs under intervjun kommer att spelas in, d.v.s. ljudet spelas in. När uppsatsen är 
färdigställd  kommer  inspelningsmaterialet  att  förstöras.  Efter  intervjun  kommer  vi  att 
sammanställa det som sägs i skriftlig form. Sammanställningen kommer att sammanfattas för 
att sedan användas i vår C-uppsats, där det är möjligt att vissa delar kommer att citeras med 
syftet att förtydliga något. Du är anonym under hela förloppet, från början till slut. Ingenting 
av det som sägs kommer att kunna kopplas till dig. Vi garanterar att ingen information om dig 
eller det du säger i intervjun kommer hamna i orätta händer.

Den  färdiga  uppsatsen  kommer  att  finnas  tillgänglig  på  universitetsbiblioteket  samt  vid 
HUMUS-akademin på Örebro Universitet. En digital kopia kan också fås på begäran.

Om du undrar över något, tveka inte att kontakta någon oss på något av följande sätt:

Daniel Attås Linus Trulsson
[E-postadress] [E-postadress]
[Telefonnummer] [Telefonnummer]
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Bilaga B

Underlag för intervjun

Inledande information

• Be läraren ta med aktuella läroböcker samt övergripande planeringar av 
undervisningen

• Dela ut information om deltagande i studien
• Delge deltagaren studiens syfte
• Förklara hur intervjun ska gå till

Bakgrundsfakta

• Ålder?
• Vilka kurser undervisar du i?
• Vilka klasser undervisar du i?
• Berätta om din utbildningsbakgrund.
• Varför valde du att bli matematiklärare?
• Hur länge har du undervisat

◦ på denna skola?
◦ på andra skolor?

Läroboken, personlig syn

• Hur ser en typisk matematiklektion ut?
• Hur använder du dig av matematikboken

◦ i förberedelser?
◦ i undervisningssituationer?

• Alternativa undervisningsmetoder?

50



En väl utarbetad matematikbok, det ska eleverna ha! Bilaga

• I vilken utsträckning följer du läroboken
◦ i förberedelser?
◦ i undervisningssituationer?

• Om du inte följer boken, vad följer du istället?
• Görs planeringen utifrån kursplan?
• Görs planeringen utifrån nationella prov?
• Hur noga följer du ordningen i boken?

◦ Från pärm till pärm?
◦ Görs alla sidor?
◦ Hoppas något över?

• Varför ger du läroboken den roll den har i din undervisning?
• Anledningar till att följa lärobok?

◦ Fördelar
◦ Nackdelar

• Använder du samma bok i dina olika klasser?
◦ Anledning till detta?

• Har du någon gång bytt läromedel?
• Varför valde du den bok ni använder?
• Hur stor möjlighet har du att påverka valet av bok?

◦ Vad har du för utbud av matematikböcker?
◦ Kan du välja att köpa in helt nya?

• Hur stor möjlighet har eleverna att påverka
◦ valet av bok?
◦ upplägg av undervisningen över huvud taget?

• Hur ställer du dig kritisk till innehållet i läroboken?
• Har du kollat upp kopplingen till kursplan/läroplan?
• Vad har de nationella proven för inverkan på din undervisning?
• Tidsaspekt i planering?

◦ Är det snabbare och enklare att följa boken?
• Gy11 inverkan?
• Behövs ett statligt organ som kontrollerar läroböcker?

Läroboken, generell syn

• Hur upplever du att andra matematiklärare ser på/använder läroböcker?
• Hur upplever du att man följer läroböcker i andra ämnen?
• Hur skiljer det sig från matematikundervisningen?
• Om du arbetat på flera olika skolor, hur skiljer skiljer sig synen på matematikboken 

mellan skolorna?
• Hur upplever du elevernas syn på arbete med/utan lärobok?
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