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Sammanfattning 
Användningen av lärobok i skolämnet matematik är något som diskuterats länge. Mot denna 

bakgrund redovisar vi i denna uppsats fem lärares uppfattningar om läroboken i matematik.  

Syftet med studien är att beskriva lärares uppfattningar om läroboken i matematik. Vi 

har inspirerats av den fenomenografiska forskningsmetoden såtillvida att vi beskriver hur 

människor upplever sin omvärld, i vårt fall hur lärare uppfattar läroboken i matematik. Även i 

vår intervjustudie har vi utgått från ett fenomenografiskt tillvägagångssätt. 

I kapitlet ”Bakgrund” redovisas relevant litteratur i ämnet i form av avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar, rapporter från Skolverket och Skolinspektionen samt övrig litteratur. 

Vår egen studie innehåller halvstrukturerade intervjuer med lärare och resultaten från 

dessa intervjuer redovisas i ett antal så kallade uppfattningskategorier: Läroboken som 

mentor, som hinder, som kunskapsbärare och som strukturbärare. Dessa innehåller i sin tur 

underkategorier som i vissa fall kan ge uttryck för didaktiska ställningstaganden samt för 

lärarnas upplevelser av lärobokens funktion i undervisningen. Ibland uppfattar lärarna 

läroboken som ett stöd, ibland som ett hinder.  

Under arbetet med denna uppsats har vi funnit flera, som vi anser, intressanta 

frågeställningar som skulle kunna vidareutvecklas i kommande forskning. Vi redovisar några 

av dessa uppslag i avsnittet ”Att gå vidare”. 
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Inledning 
Diskussioner om läroböcker i matematik och hur de används i undervisningen har pågått 

länge och under vår litteratursökning till denna uppsats har vi funnit artiklar så långt tillbaka 

som från 1970-talet. Dessa diskussioner pågår även idag, exempelvis i en rapport från 

Skolinspektionen (2010). Här nämns bland annat att undervisningen ofta saknar ett 

reflekterande arbetssätt, att förväntningarna på eleverna är för lågt ställda och att eget arbete 

utifrån läroboken är vanligt. Att det är vanligt att läroboken i matematik styr undervisningen 

framgår också av Skolverkets (2003) rapport. Vad kan det bero på och hur uppfattar lärare 

läroboken? Enligt Skolverket ligger läroboken som grund för planering och som huvudsakligt 

läromedel under lektionstid. Lektionerna består till stor del av att eleverna räknar på egen 

hand i läroboken. Skolverket menar att detta ofta leder till att eleverna tappar intresset för 

matematik och att de inte kan relatera sin kunskap till olika vardagliga situationer.  

Även Madeleine Löwing (2004) tar upp läroboksstyrd undervisning och hänvisar till 

NCM’s rapport Hög tid för matematik som redovisar orsaker till att eleverna i dagens skola i 

första hand arbetar på egen hand i en lärobok. Trenden att lärare inte ska undervisa utan 

handleda eleverna i deras sökande efter kunskap tas upp som en orsak. Denna trend har enligt 

författaren slagit igenom på matematikundervisningen som är starkt läroboksberoende. När 

läroboken får ta stor plats i undervisningen är det vanligt att både lärare och elever blir 

stressade av att hinna klart i boken. Risken att fastna i ett kvantitativt räknande utan att 

reflektera över vad man lär sig är stor (Stendrup, 2001). Just detta fenomen kunde vi själva 

notera under våra VFU-perioder (Verksamhetsförlagd utbildning). Läroboken förvandlades 

till ett tävlingsmoment och läraren hade fullt upp med att hjälpa alla som fastnade vid olika 

uppgifter. 

Vi har uppmärksammat att det trots dessa nackdelar råder en kluven inställning till 

läroboken och hur den används, som Skolverket (2003) uttrycker det: 

 
Ett bra läromedel, liksom de nationella proven kan leda till en positiv utveckling av 
undervisningspraktiken medan ett alltför ensidigt läroboksanvändande leder till enformighet 
och till att många elever tar avstånd från ämnet. (s 39) 

 
Skolverket menar också att en del lärare är skeptiska till att läroboken skulle påverka lärandet 

negativt om den används på ett riktigt sätt. Att det råder delade meningar i dessa frågor såg vi 

som en intressant utgångspunkt i vår studie över lärares uppfattningar om läroboken i 

matematik. 
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Bakgrund 
Detta kapitel börjar med en kort beskrivning av lärobokens historiska utveckling. Därefter 

följer ett avsnitt där vi belyser lärobokens användning i undervisningen. Hur läroboken 

fungerar som ett kommunikationsmedel mellan lärare och elev men även i direkt 

kommunikation med eleven tas sedan upp. Slutligen redogörs för lärares tudelade förhållande 

till läroboken i matematik och hur den kan dominera i matematikundervisningen. 

Med lärobok menar vi en tryckt bok med avsikt att förmedla kunskap i ett ämne. Med 

läromedel avser vi ett vidare begrepp där förutom läroböcker även annat material ingår såsom 

tiostavar, kulramar, spel, datorprogram med mera.  

Utvecklingen av läroboken i matematik  
Sverker Lundin (2008) beskriver utförligt hur skolans matematik och tryckta läroböcker 

utvecklats genom historien. Han menar att skolmatematiken har sitt ursprung från två håll. 

Dels som ett snabbt och rätt räknande med praktisk nytta. Dels som ett filosofiskt tänkande 

med anor från antiken. Lundin menar att dagens skolmatematik härstammar från 1700-talet då 

de två ursprungliga grenarna möttes och han beskriver hur de tryckta läroböckerna följer 

denna utveckling. Den första tryckta räkneläran, menar författaren, var Treviso-aritmetikan 

från 1478. En räkneläras syfte var rent praktiskt och den visade hur man räknade inom 

exempelvis bokföring. Vid denna tid skiljde man räknekonsten från den matematik som sågs 

som vetenskap. Så småningom införlivades mer vetenskap i räknelärorna, dock marginellt i 

Sverige enligt Lundin. Räknelärorna innehöll ingen algebra och det var heller inte säkert att 

de innehöll de tecken som vi idag använder för operationer med de fyra räknesätten. 

Räknelärorna var inte skrivna för barn men användes ändå för att undervisa barn.  

Under slutet av 1700-talet ersattes räknelärorna av andra typer av läroböcker, mer lika 

de vi känner idag. Då man under senare hälften av 1800-talet började anse att undervisning i 

räkning var lämpligt för barn riktades även läroböckerna till barn. Lundin visar också hur 

historien återkommer i dagens diskussion om den läroboksstyrda matematikundervisningen. 

Han säger att utformningen av läroböckerna under 1880-talet hade som uttalat syfte att 

sysselsätta eleverna utan att belasta läraren och menar att ”… det är ju inte konstigt att böcker 

som är utformade för att avlasta läraren och själva leda eleverna framåt, gör just detta” (s 17). 

Lärobokens användning 
Skolinspektionens (2009) kvalitetsrapport pekar på att undervisning i matematik sker mest 

som enskilt arbete eller i mindre grupper. Oftast sker arbetet i en lärobok eller genom 

uppgifter som eleven fått av läraren. Elever i år 1-3 är de elever som får mest övningar som 
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tränar olika kompetenser och färdigheter. Procedurräkning är den färdighet som tränas mest 

med hjälp av läroboken. Vidare menar man att lärarledd undervisning skulle kunna erbjuda 

eleverna träning i andra färdigheter. Ett antal lärare i rapporten har en tydlig bild av vilket roll 

läroboken har för dem. De nämner att boken ger dem stöd i planeringen och att den håller 

elever sysselsatta på egen hand så att läraren kan ägna sig åt enskilda elever. Många av lärarna 

använde läroboken som ett vägledande stöd. De litade på att läroboken var anpassad efter 

kursplanen på ett rimligt sätt. 

Bo Johansson och Michael Wirth (2007) framhåller de risker som det innebär att 

använda matematikboken i för stor grad. Den första risken som de tar upp handlar om 

systematiska fel. Författarna pekar på den frustration som här kan upplevas av eleverna om 

läraren inte fortlöpande informerar sig om hur eleven arbetar och tänker och om eleven räknar 

på i boken, uppgift efter uppgift, och så småningom upptäcker att alla talen har lösts felaktigt. 

En annan risk kan vara svårigheter att bedöma elevernas svar. Om lärobokens uppgifter är 

utformade på så sätt att eleven bara ska fylla i ett (rätt) svar menar Johansson och Wirth att 

läraren omöjligt kan avgöra vilken strategi eleven använt sig av vid lösningen. Om eleven 

givit ett felaktigt svar ser inte läraren, vid rättningen av boken, varför svaret blivit fel. 

Ytterligare en risk med stor läroboksanvändning är att tillfällen för diskussioner minskar. 

Elever som huvudsakligen arbetar med matematik utifrån sin lärobok riskerar att missa att 

genom annan kommunikation finna alternativa lösningar och strategier. Författarna hänvisar 

till Vygotsky och annan forskning som menar att ”… språket och kommunikationen mellan 

individer är en avgörande förutsättning för allt lärande” (s 74). Det finns också en risk, menar 

författarna och hänvisar till annan forskning, att större delen av samtalen mellan lärare och 

elever handlar om att förklara instruktioner i boken i stället för det matematiska innehållet. 

Slutligen tar författarna upp risken med att tiden för matematiska reflektioner begränsas. Här 

pekar författarna på risken för att eleverna inte tar sig eller ges den tid som behövs för att 

finna ut lämpliga lösningsstrategier för svåra problem. I stället tävlar eleverna om att komma 

först till nästa diagnossida. Författarna säger också ”Upplägget med att låta barn arbeta ‘i sin 

egen takt’ skapar förutsättningar för just tävlande” (s 75). Johansson och Wirth vill däremot 

inte att läroboken ska försvinna från undervisningen. Läroboken kan mycket väl användas 

som undervisningsmall och de flesta elever uppskattar en egen matematikbok. Författarna 

anser dock att det är viktigt att lärare reflekterar över de positiva och negativa konsekvenser 

som läroböcker för med sig. 

Romina Jamieson-Proctor och Carmen Byrne (2008) har undersökt hur australiska 

lärare ser på läroboken i matematik, hur de använder läroboken och vilka faktorer som 
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påverkar dem att använda den. Resultatet från studien visar att lärarna inte använder 

läroboken i så hög grad som tidigare australisk forskning kommit fram till. Lärarna i studien 

använder läroboken ibland och använder de delar som passar deras undervisning. 

Orsaker till användningen av läroboken är flera och de som framkommer ur studien är: 

 

• Yttre påverkan, Föräldrars, kollegors och skoladministratörers förväntningar på att en 

lärobok skulle användas i undervisningen visade sig vara stark. 

• Lärarens åsikter om lärobokens pedagogiska värde. Lärarna anser att boken är ett bra 

verktyg när det gäller att träna matematiska färdigheter. Men en viss osäkerhet om det 

pedagogiska värdet framkommer också.  

• Lärarens självsäkerhet och kompetens vad gäller matematikundervisningen. Här 

framgår det att lärarna anser sig själva ha en bra kompetens och känner sig säkra på 

sin roll som lärare. Tidigare forskning visar också på ett samband mellan detta 

förhållningssätt och en minskad användning av läroboken.  

 

Det framkommer även i Skolverkets (2003) rapport att många lärare anser att 

matematikundervisning utan läroboken eller med den som komplement inte skulle fungera 

utan en mycket erfaren lärare.  

Läroboken och kommunikation  
Madeleine Löwing (2008) menar att den viktigaste kommunikationen som sker under 

matematikundervisningen är den mellan lärare och elev. Löwing (2004) hänvisar till 

forskning som menar att endast två minuter per lektion ägnas åt samtal mellan läraren och 

varje elev. Vikten av att prata matematik tas upp i Lgr 11 där det står att syftet med 

matematikundervisningen bland annat är att eleverna ska kunna ”föra matematiska 

resonemang” (s 62) och kunna använda uttrycksformer för matematik på ett naturligt sätt “för 

att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang” (s 62). 

Ofta är den vanligaste kommunikationen den som sker mellan elev och lärobok menar 

Löwing. Detta är en enkelriktad kommunikation som förutsätter en viss läsfärdighet hos 

eleverna och att de har tillräckligt med förkunskaper för att kunna följa med i texten och lösa 

de uppgifter som ges. Texter i läroböcker i matematik är ofta komprimerade, speciella och 

kan innehåll svåra termer. Löwing menar att många elever har problem med att tolka texten i 

läroböcker.  
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Hon tar vidare upp att för att en lärare ska kunna undervisa räcker det inte med att ha 

kunskaper i ämnet. Läraren ska fungera som en arbetsledare för en grupp elever som alla har 

olika förutsättningar för att studera matematik. En del av eleverna är motiverade och 

intresserade, andra har dålig motivation och dåligt med förkunskaper. Alla har olika språklig 

förmåga och erfarenheter. Läraren har ett ansvar att möta dem alla. Det ställer stora krav på 

läraren att kunna ta en annans människas perspektiv, att ha ett språk som kan 

verklighetsanpassa undervisningen och även ha kunskap om vad eleverna lär sig inom olika 

områden. För att en lärare ska kunna svara på en elevs fråga gäller det att läraren vet hur 

eleven brukar tänka och vilka sätt det finns att förklara frågan på så att eleven förstår. Löwing 

menar att ”det som för en lärare verkar vara enkelt och självklart kan för vissa elever vara 

såväl krångligt som obegripligt” (s 111).  

Även Conny Stendrup (2001) tar upp problemet med att många elever behöver hjälp att 

tolka matematikbokens uppgifter. Han menar att en form av lotsning, det vill säga att leda 

eleven genom uppgiften, kan bli nödvändig för att hinna hjälpa alla elever under en lektion: 

 
Jag hann bara huka mig inför en elev så for det upp händer, vilket hetsade och stressade mig att 
så snabbt som möjligt hjälpa den aktuelle eleven för att hinna till nästa. (s 52) 

 
Stendrup skriver vidare om att detta ledde till att han snarare kände sig som ett ombud för 

läroboken istället för en lärare i matematik. Även Löwing (2006) tar upp svårigheterna då 

eleverna får arbeta självständigt i sin lärobok. Läraren ska hinna med att hjälpa alla de som 

inte kan lösa uppgifterna på egen hand. Eftersom eleverna oftast befinner sig på olika ställen i 

läroboken ska läraren snabbt kunna sätta sig in i det aktuella problemet och utifrån elevens 

förkunskaper hjälpa eleven i fråga. Löwing menar vidare att det oftast blir så att läraren inte 

har tid att sätta sig in i problemet och lotsning till det rätta svaret sker för att snabbt kunna 

hjälpa andra, ett problem som även Stendrup upplevde. För de elever som klarar att räkna i 

boken utan stöd av en lärare sker, enligt Löwing, oftast ingen reflektion över uppgifterna och 

någon djupare kunskap nås därför inte, vilket även Johansson och Wirth tog upp som en av 

riskerna med att använda läroboken i för stor grad. 

Ett annat problem tas upp av Barbro Anselmsson (2011). Hon menar att de speciella 

uppgifter i boken som kallas räknehändelser kan för en del barn bli obegripliga och 

förvirrande och alltför stor kraft läggs åt att försöka förstå sammanhanget i berättelserna. 

Anselmsson anser att uppgifterna i boken måste få ta tid. Tyvärr är det ofta så att den 

viktigaste delen som är elevernas diskussioner och redovisningar skjuts åt sidan på grund av 

tidsbrist. Hon skriver vidare att lärare måste frigöra sig ”… från lärobokens bojor…” (s 25). 
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De behöver se läroboken som ett hjälpmedel och en idébank av uppgifter och inte som ett 

tvång att ett antal sidor ska fyllas i innan terminen tar slut. Hon anser att det inte är lätt 

eftersom vi har vant oss vid läroboken. Både föräldrar och elever ser matematik som något 

som är starkt kopplat till läroboken. Anselmsson menar att lärare alltför länge har tillåt sig att 

vara underordnade läroboken och att de nu åter måste ”… bestiga pulten och greppa 

taktpinnen!” (s 25). Att få tilltro till sitt eget tänkande gäller både elever och lärare. 

Lärobokens roll - lärarens dilemma 
Skolverkets (2003) rapport innehåller en redovisning av en nationell kvalitetsgranskning som 

genomfördes under åren 2001- 2002 i svenska kommuner och skolor. Granskningen fokuserar 

på matematikundervisning och ”hur lusten att lära väcks och hålls vid liv i förskolor, skolor 

och vuxenutbildning” (baksidan). Man menar här att många elever har erfarenhet av att inte 

förstå eller se nyttan av matematikundervisningen i skolan och att kunskap och förståelse får 

stå tillbaka för antal räknade tal. Man tar upp ett antal faktorer som man anser påverka dessa 

erfarenheter. En av de faktorer som diskuteras, under rubriken ”Läromedel på gott och ont”, 

är användningen av lärobok i matematikundervisningen. Rubriken tyder på en kluven 

inställning och Skolverket menar att många av böckerna innehåller olika moment som med 

rätt hantering kan stödja elevernas utveckling. En alltför stor användning av läroboken kan 

enligt Skolverket däremot leda till att eleverna tappar lusten för matematik. De menar också 

att läroboken har en dominerande roll i undervisningen och påverkar elevernas känsla av lust 

eller olust för matematiklärandet. Att läroboken anses dominera matematikundervisningen 

kan man finna även i internationell forskning, bland annat hos Leila Pehkonen (2004). Hon tar 

också upp den kluvna inställning till användandet av läroboken som hon funnit hos finska 

lärare. Pehkonens resultat visar på att läroboken är ett vikigt redskap för lärarna, bland annat 

som ett stöd i undervisning och planering. Hon delar in förklaringar till lärares 

förhållningssätt till läroboken i tre kategorier. Den första kategorin kallar hon rättfärdigande 

av läroboken. På två sätt rättfärdigar lärarna läroboken, dels som garant för undervisningens 

kvalitet genom att den innehåller grundläggande fakta, dels som ett stöd då lärarna önskade 

förändra sina undervisningsmetoder. Boken står för grundläggande fakta och det finns därför 

möjligheter att genomföra andra övningar, till exempel problemlösning, utan bok. Pehkonens 

andra kategori kallar hon kritik av läroboken. Kritiken som lärarna har mot läroboken är att 

den upplevs som styrande och passiviserande. Lärarna följer boken slaviskt och hamnar lätt i 

en passivitet då boken styrde lektionerna. Pehkonens tredje och sista kategori handlar om 

lärares skuldkänslor som kunde uppstå på grund av användningen av läroboken. Skuldkänslor 
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och tankar om den egna professionalismen kan yttra sig i en känsla av att man ger upp sitt 

eget kunnande till förmån för läroboksförfattarnas. Lärarna är överens om att elevernas, 

genom åren, minskade motivation för matematik hade sin grund i en alltför läroboksstyrd 

undervisning vilket också gav lärarna skuldkänslor.  

Skolverkets (2003) rapport pekar på att lärobokens dominerande ställning ökar genom 

skolåren och framhåller att lärare, skolledare och elever är kritiska till att den styr 

undervisningen. I rapporten citeras en skolledares åsikt om läromedlens ”begränsade bild av 

matematik” (s 39). Skolverket är dock inte kritiskt till att dessa läroböcker används men 

ifrågasätter hur och varför de används. Man har utifrån intervjuer funnit två förhållningssätt 

till användandet av läroboken: 

 

• Att låta läroböckerna stå för måltolkning och metoder. Detta sätt är enligt rapporten 

det vanligaste. 

• Att utgå från läroplanens mål och därifrån välja olika typer av läromedel, bland annat 

läroboken, och metoder. Detta sätt förordas av Skolverket men man menar att 

kvalitetsgranskningen visar på att det är ovanligt att det förekommer. 

 

Enligt Skolverket anser de lärare som arbetar enligt det senare förhållningssättet att de kan 

förändra sitt arbetssätt och härigenom lyckas de skapa lust att lära hos eleverna. Man finner 

här också den kluvna inställningen till dessa frågor då en del lärare är skeptiska till att ”just 

förekomsten av en lärobok skulle vara det som har en negativ inverkan på lärandet” (s 40). 

Lärarens dilemman i sitt förhållande till läroboken i matematik kan vi således finna 

olika uttryck för. I huvudsak handlar det dock om att lärare är överens om att läroboken är 

viktig i undervisningen men det är mer oklart hur och i vilken omfattning den skall användas. 

Lärobokens dominans 
Skolverkets (2003) rapport tar upp att det ämne som mest verkar vara beroende av en lärobok 

är matematik. Den dominerande undervisningsformen är individuell men inte i meningen 

individualiserad utan att eleverna i stället arbetar individuellt i samma material i sitt eget 

tempo. Det blir en kommunikation mellan elev och lärobok. Ett ensidigt och enskilt arbete i 

läroboken påstås enligt rapporten dock leda till en alltför monoton undervisning.  

Enligt Johansson & Wirth (2007) uppstod individualiseringstanken i och med Lpo 94 

och syftet var att lärarna skulle uppmuntra eleverna till att bli självständiga och aktiva. De 

hänvisar till Löwing som i sin studie sett hur individualiseringen i matematiken av lärare 
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tolkats som att eleven ska få arbeta på egen hand i sin egen takt. Det har även, enligt 

Anselmsson (2011), inneburit att läraren fått en assisterande roll och tagit ett kliv tillbaka och 

gett läroboken en styrande roll. Löwing (2004) menar att en trend inleddes i klassrummen på 

1990-talet avseende individualisering och eget arbete. Denna trend innebar att eleverna skulle 

söka sin egen kunskap och lärarna skulle handleda dem i det arbetet och Löwing menar att 

påtryckningar från politiskt håll startade trenden. Det gick så långt att en del lärare blev 

tillsagda att det var ”fult” att undervisa. Denna trend ifrågasätts dock alltmer idag, bland annat 

av Åse Hansson (2011). Hansson menar att det finns ett läraransvar för elevernas lärprocesser, 

även för de delar som handlar om elevernas självständiga aktiviteter. Hon anser dock att det 

finns en komplex relation mellan lärarens och elevens ansvar och att man inte kan belysa 

denna relation i ytterligheter som lärar- eller elevcentrerad undervisning.  

Lärares syn på läroboken i matematik kan således variera, ofta beskrivs att lärare har en 

kluven inställning till läroboken. Man finner både positiva och negativa uppfattningar om 

boken. De tankar och funderingar som lärare har över läroboken och dess användning kan ses 

som ett internationellt fenomen, vilket beskrivs av bland andra Pehkonen (2004) samt 

Jamieson-Proctor och Byrnes (2008). 

Syfte 
Åsikter om läroboken i matematik och hur den används framförs, som tidigare redovisats, i 

olika sammanhang och diskussioner Att boken ses som något ”ont” som hindrar lärare att 

skapa en ”god” undervisning är en återkommande åsikt. Vi menar att elever och lärare är de 

som närmast är berörda av läroboken och dess användning och att lärarna är de som till sist 

har störst inflytande över hur och varför boken används. Vi är därför intresserade av att få en 

djupare förståelse för hur lärare ser på läroboken och vilken roll den spelar för dem. Vi vill 

med en öppen hållning lyfta fram och beskriva lärares uppfattningar och därigenom ge dessa 

en mer utvecklad beskrivning än vad som framkommer både i allmänna diskussioner och i 

studier om lärares användning av läroböcker i matematik. Syftet med denna studie är därför 

att beskriva lärares uppfattningar om läroboken i matematik.  

Tillvägagångssätt 
I detta kapitel beskrivs vår metodansats och varför vi har valt just denna. Vidare tar vi upp 

vårt urval av undersökningsenheter och hur datainsamlingen gått till. Slutligen redovisas hur 

analysen av vår studie genomförts. 
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Metod och urval 
Fenomenografin är en forskningsmetod som enligt Lars Owe Dahlgren och Kristina 

Johansson (2009) ”… är inriktad på att beskriva människors sätt att förstå fenomen i sin 

omvärld” (s 122). Vi har låtit oss inspireras av fenomenografi eftersom vi sökt lärares 

uppfattningar. Inspirationen visar sig också genom att vi använt intervjuer i vår datainsamling 

samt vid analysprocessen av materialet. Vårt empiriska material har vi erhållit genom 

halvstrukturerade intervjuer med fem lärare som alla arbetar i grundskolans lägre åldrar. Vi 

valde att intervjua lärare eftersom syftet med denna studie är att beskriva just deras 

uppfattningar om läroboken i matematik. Att intervjuer är lämpliga som datainsamlingsmetod 

tas upp av Staffan Larsson (1986): 

 
Inom den fenomenografiska ansatsen har intervjuer varit basen, främst med tanke på syftet att få 
reda på hur någon föreställer sig sin omvärld (s 26). 

 
För att få reda på hur lärare uppfattar läroböcker i matematik genomförde vi intervjuer med 

fem lärare. Vi ansåg att fem intervjuer var ett antal som skulle vara resursmässigt hanterbart 

för oss. Vi valde att intervjua lärare som arbetar med matematikundervisningen i år 1- 3 

eftersom introduktionen av läroböcker sker redan i dessa tidiga år. Vi kontaktade rektorer på 

skolor i två olika kommuner. En presentation av oss själva, syftet med vår undersökning och 

en förfrågan om att få göra intervjuer med lärare skickades med e-post. I brevet skrev vi att vi 

även var intresserade av att få intervjua lärare som inte använde lärobok. Tanken med det var 

att erhålla en ökad variation av uppfattningar. Två av lärarna som vi intervjuade visade sig 

helst arbeta utan lärobok. Vi fick positiva svar på vårt brev och valde att använda två skolor i 

den ena kommunen och två i den andra. Vi valde olika skolor i olika kommuner för att i 

möjligaste mån undvika att personliga uppfattningar hade ”smittats” genom kontakt i 

arbetslag eller genom andra pedagogiska samtal. I en skola intervjuade vi ändå två lärare av 

effektivitetsskäl under vår intensiva intervjuperiod. Vi upplevde att dessa två lärare gav 

uttryck för ”egna” uppfattningar. De fem lärarna arbetade i år 1 eller år 2 för tillfället och de 

hade arbetat som lärare mellan fyra och fyrtio år.  

Datainsamling 
Vi har genomfört halvstrukturerade intervjuer med olika teman som utgångspunkt, vilket 

medförde att intervjuerna mer har liknat samtal. Intervjuguiden (se bilaga) som användes 

innehöll ett mindre antal teman med stödfrågor. Stödfrågorna kunde användas vid behov. 

De teman som användes vid intervjuerna var fokuserade på hur lärarna såg på läroboken i 

matematik, hur den och även andra läromedel användes samt hur de planerade sin 
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undervisning. Dessa teman kan alltså sägas representera didaktiska aspekter. Vi valde att utgå 

från teman i stället för mer specifika frågor vilket ger möjligheter att föra öppna samtal där 

informanterna fritt kan berätta om sin matematikundervisning. Vi ville även få informanterna 

att berätta om andra läromedel (förutom läroboken) som de eventuellt använder för att få en 

bild av lärobokens roll i matematikundervisningen. 

Vi lade stor vikt vid vad Dahlgren och Johansson (2009) skriver om att det är svaren på 

frågorna som styr hur dialogen mellan intervjuaren och informanten utvecklas. För att vi 

skulle få så uttömmande svar som möjligt var det viktigt med följdfrågor eller att vi på ett 

annat tydligt sätt visade intresse för vad informanten sagt och uppmanade till informantens 

fortsatta berättelse. 

Med tanke på de forskningsetiska principerna hade vi e-postkontakt med lärarna innan 

intervjutillfället. Vi beskrev där vårt syfte med studien och meddelade att allt material skulle 

behandlas endast av oss och konfidentiellt och att vid publiceringen av arbetet skulle full 

anonymitet råda. Denna hantering överensstämmer med de huvudkrav som beskrivs av 

Vetenskapsrådet (2003). 

Lärarna fick också ett meddelande via e-post några dagar innan vi skulle träffas där 

intervjuernas teman presenterades. Härigenom kunde de som ville förbereda sig innan 

intervjun. Vi diskuterade om det var bra att skicka ut de teman som ingick i intervjuerna i 

förväg. Det kunde ju bli så att informanterna anpassade sina svar till rådande normer så att ett 

naturligt samtal där eventuella avvikande uppfattningar inte kom fram. Vi valde dock att 

förbereda informanterna så att det skull känna till vad intervjun handlade om, vilket kunde ge 

en trygghet inför mötet. Vi ansåg att det var mer etiskt att göra på detta sätt.  

Intervjuerna genomfördes under v.43 2011. Varje intervju pågick under cirka 45 

minuter och genomfördes i lärarnas klassrum, en miljö som vi antog de kände sig trygga och 

hemma i. Innan vi påbörjade intervjun tackade vi ännu en gång för deras deltagande och 

frågande om det gick bra om intervjun spelades in. I samtliga fall gav lärarna tillåtelse till 

detta.  

Innan datainsamlingen genomförde vi en provintervju för att se om intervjuguiden 

fungerade bra och för att se hur lång tid som var rimligt att använda till en intervju. Den 

intervjun ingår inte i vår datainsamling och redovisas inte i resultatdelen. Det visade sig att de 

45 minuter som vi tänkt använda till varje intervju kändes som en lagom tidsrymd. Att vara 

två intervjuare fungerade också bra, en av oss kunde inleda samtalet och den andra kunde 

flika in med följdfrågor. Intervjuguiden fungerade bra som ett stöd vid samtalet. 
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Analys 
Eftersom vi inspirerats av fenomenografi använde vi oss av det analysschema som finns 

beskrivet av Dahlgren och Johansson (2009). De har delat upp dataanalysen i olika steg. När 

man genomför en fenomenografisk intervju är det enligt Dahlgren och Johansson viktigt att 

spela in samtalet och skriva ut det för att ”… analysarbetet ska kunna göras på ett grundligt 

och tillförlitligt sätt” (s 126). När vi hade alla intervjuer i ljudfiler på datorn så transkriberade 

vi dem i sin helhet och erhöll på så vis ett material på 45 sidor med lärarnas uttalanden.  

Steg ett enligt analysschemat består av att bekanta sig med materialet vilket vi gjorde 

genom att läsa igenom de utskrivna intervjuerna flera gånger samtidigt som vi förde 

noteringar om de utsagor som handlade om läroboken. Steg två kallas av Dahlgren och 

Johansson för kondensation och innebar att vi i datorn skapade ett nytt dokument för varje 

intervju. I dessa dokument klippte vi ut de utsagor som vi ansåg gav uttryck för lärarens 

uppfattningar om läroboken. Steg tre och fyra, innebär enligt Dahlgren och Johansson att 

jämföra de olika utsagorna och sedan gruppera dem. Varje utsaga kopplades till ett begrepp 

som speglade en uppfattning. Vi skapade begrepp som exempelvis ”trygghet”, ”stöd”, 

”tradition” och ”tidsbrist”. Efter det var det dags att gruppera alla utsagor. I ett nytt dokument 

samlades utsagorna från samtliga intervjuer under rubriker som bestod av de begrepp vi 

skapat i föregående steg. Många utsagor hamnade under flera olika rubriker då de kunde 

tolkas som uttryck för flera uppfattningar.  

Steg fem och sex i Dahlgren och Johanssons analysmodell handlar om att artikulera och 

namnge kategorierna. Artikulera innebär att hitta likheter mellan de olika utsagorna. Vi 

granskade det material vi nu hade och sammanfogade en del rubriker och tog bort en del 

uttalanden som var mer av beskrivande karaktär och som vi ansåg inte gav uttryck för 

uppfattningar. Detta innebar att materialet minskade ytterligare i omfång. Att namnge 

kategorierna krävde tid och vi prövade med olika ord och begrepp för att fånga kärnan i de 

olika uppfattningar vi funnit. Det gällde nu att, som Dahlgren och Johansson uttrycker det, 

”… urskilja variationer och skillnader mellan uppfattningar…” (s 129). Ytterligare ett 

dokument skapades med de olika kategorierna som rubrik och vi klippte in de utsagor som 

belyste de skillnader och likheter som fanns inom den kategorin. Denna slutbearbetning 

resulterade i fyra kategorier och ett antal underkategorier som redovisas i kapitel Resultat. 

Det sjunde och sista steget kallas av Dahlgren och Johansson den kontrastiva fasen där 

de utvalda utsagorna ska granskas för att se om de kan finnas under flera kategorier. Det 

gäller här att kategorierna blir ”exklusiva, det vill säga uttömmande” (s130). Vi har funnit att 

under den relativt korta tid som vi har till förfogande för denna studie har det varit svårt att 
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renodla kategorierna på detta sätt. I materialet finns därför uttalanden som placerats i flera 

kategorier.  

Resultat 
I detta kapitel redovisar vi ett system av kategorier, vilket enligt vår mening avspeglar 

lärarnas uppfattningar om läroboken. Vi har skapat fyra övergripande uppfattningskategorier: 

Läroboken som mentor, Läroboken som hinder, Läroboken som kunskapsbärare och slutligen 

Läroboken som strukturbärare. Inom varje sådan kategori finns det ett antal underkategorier 

som beskriver olika innehåll inom respektive övergripande kategori. I flera fall utvecklar vi 

informanternas utsagor. Exempelvis menar vi, utifrån analysen av intervjuerna, att flera 

uppfattningar om läroboken kan relateras till lärares erfarenhet. Utsagorna kan även ge uttryck 

för didaktiska ställningstaganden samt för lärarnas upplevelser av lärobokens funktion i 

undervisningen. Ibland tar vi med utsagor som visar på en något skild uppfattning mot vad 

rubriken anger för att visa på en variation i uppfattningar i denna kategori. För att tydligare 

förstärka en uppfattning har vi ibland använt flera citat.  I dessa fall menar vi att uppfattningen 

egentligen är densamma men den uttrycks på olika sätt. 

Läroboken som mentor 
I intervjuunderlaget finner vi utsagor som innebär att informanterna kan uppfatta läroboken 

som en mentor. Lärarna kan vända sig till boken för att få stöd på samma sätt som när man 

vänder sig till en äldre kollega men även då man vill få tips till undervisningen. 

Som kollega 

I intervjuerna finner vi utsagor om hur läroboken i matematik används som ett stöd för lärare 

vid situationer där dessa känner osäkerhet eller otillräcklighet. Ett vanligt sätt att söka stöd i 

boken är att stämma av att man fått med alla de moment som ingår i kursplanen: 

 
Ja men trygghet kan jag tycka fortfarande, kanske mest för min skull, att jag känner att de har gått 
igenom saker och ting så att jag inte har missat nått (R1). 
 

Samtliga intervjupersoner menar också, utifrån egna erfarenheter, att detta behov är som störst 

när erfarenheten är som minst det vill säga för den nyutexaminerade läraren. Med ökad 

erfarenhet minskar dock behovet av denna typ av stöd, vilket enligt vår mening även är fallet 

med en mänsklig mentor: 

 
Jag känner mig ju säkrare nu på att, dels i att granska ett läromedel och kunna avgöra: är det här 
nödvändigt att jobba med, behöver det här barnet göra de här uppgifterna?… man känner en annan 
säkerhet att bedöma, det är väl kanske det som det handlar om, att kunna bedöma var befinner sig 
varje liten person och vad behöver den träna mer på (R2). 
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De informanter som helst arbetar utan lärobok känner inget behov av denna typ av stöd i 

läroboken. Dessa har också lång erfarenhet i yrket men rekommenderar nya lärare att använda 

boken. De gjorde så själva under ganska lång tid efter examen: 

 
Nu har jag jobbat så länge så jag tycker kanske att jag har hyfsad koll själv men nya lärare som inte 
har jobbat så tycker jag det är vansinne att inte ha en bok… man kanske har koll på vissa områden 
men inte allt (R3). 

 
Informanterna visar också på en tillit till de förlag och författare som producerat läroboken 

men med ökad erfarenhet menar en informant att denna tillit kan ifrågasättas: 

 
… man tänker att det är klart att den som har gjort den här boken den kan ju allt om matematik 
naturligtvis. Att den vet ju precis hur det ska vara men nu är jag inte helt säker på det längre (R2). 

 
Den handledning som medföljer läroboken lyfts också fram av informanterna som ett stöd 

inför genomgångar med eleverna: 

 
Jo den använder jag då jag har genomgångar, när det är dags att ha en genomgång så brukar jag 
läsa igenom vad dom gör så att jag inte är ute och svävar för mycket utan att vi faktiskt pratar lite 
om det som är väsentligt (R1). 

 
Utöver det stöd läroboken kan ge påpekas det också hur viktigt det är att läraren trivs med just 

den lärobok som används, annars upplevs den inte som något stöd utan snarare som ett hinder: 

 
Det bästa är ju om man har läromedel som man faktiskt kan luta sig mot och som är de man vill ha. 
Som man kan liksom följa. Det är skönt att ha ett läromedel att följa men det ska ju också vara 
utformat så att det passar det som jag vill göra med eleverna (R2). 

 
En del av dessa utsagor skulle kunna sägas uttrycka en uppfattning om läroboken som 

innehållskontroll vilket av informanterna ses som ett stöd i undervisningen. Erfarna 

lärare som vanligtvis inte använde läroboken anser sig själva inte ha det behovet men 

menar att nya lärare kan finna stöd i boken.  

Som idébank 

Från vissa delar av intervjuunderlaget framkommer uppfattningar om läroboken som ett stöd 

genom att den kan användas som en idébank och ge uppslag till den egna undervisningen. 

Även här framhålls den medföljande lärarhandledningen som en källa för tips och metoder. 

Man följer dock inte nödvändigtvis handledningen rakt av: 

 
Intervjuare: Tycker du det är viktigt att följa handledningen? 
Informant: Jag tycker det är smart, istället för att sitta själv och tänka ut en massa 
problemlösningsstal så finns det idéer här (R3). 
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Läroboken som hinder 
De lärare som intervjuats uttrycker olika uppfattningar om hur de kan se på läroboken som ett 

hinder i undervisningen. De ser en risk med att läroboken tar över undervisningen, att den blir 

till ett stressmoment både för elever och för lärare. Om boken inte har en, för läraren, 

passande utformning kan den uppfattas som ett hinder. Informanterna uppfattar även en risk 

med att läroboken alltför lätt kan användas av bekvämlighetsskäl och att den inte skapar lust 

att lära om den inte är tillräckligt utmanande.  

Som styrningsrisk 

De informanter som helst arbetar utan lärobok i sin undervisning kan se faran med att 

läroboken blir för styrande och härigenom bestämmer hur undervisningen utformas. Att 

läroboken tar över undervisningen och läraren släpper kontrollen över elevernas inlärning är 

något som inte får ske enligt dessa informanter: 

 
… så matteboken får inte vara styrande den är alltså underordnad… (R4). 
 

Att lärobokens styrande funktion även kan uppfattas på ett annat sätt genom att den skapar 

struktur tar vi upp i avsnittet ”Läroboken som struktur” 

Som tävlingsbana 

Att boken blir ett tävlingsmoment för eleverna är enligt informanterna vanligt. Eleverna 

jämför sig med varandra och bland de elever som ligger långt fram i boken uppstår lätt en 

tävling. Detta gör att elevernas mål är att räkna flest antal sidor istället för att ta till sig den 

kunskap som boken förmedlar. För eleverna blir detta ett stressande moment. Det gäller 

främst de elever som är med på tävlingsbanan där det hela tiden gäller att veta på vilken sida i 

boken som klasskamraterna befinner sig:  

 
Alltså matteboken blir så viktig för dom, det är det som gäller att komma långt fram, mäta vem 
som är längst fram och alltihopa det där istället för att tänka kunskapsmässigt att man lär sig ett 
moment (R4). 

 
Tanken från vissa läromedelsförlag är att man under ett läsår ska hinna med två böcker. 

Kravet att hinna färdigt läroboken är något som lärarna uppfattar som stressande. De kan lätt 

fastna i elevernas tävlingsbana och försöker hinna med att hjälpa så många som möjligt under 

en matematiklektion: 

 
... då kände jag hela tiden att oj, nu måste vi hinna med det här, nu måste vi hinna med de här 
sidorna och barnen tyckte också så… (R2). 
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Om läroboken får för stort utrymme under lektionstid får andra matematiska aktiviteter stå åt 

sidan. Aktiviteter som är av mer praktisk karaktär där eleverna får använda flera av sina 

sinnen: 

 
Förra året med den andra läroboken, när man kände press, då kände jag att man missar att ta in 
annat material, man känner pressen att göra boken. Det tror jag att man fastnar lätt i, att hinna göra 
boken.  Det är det många lärare säger – att man inte hinner göra de här praktiska övningarna, då är 
det ju boken som styr (R3). 
 

Genom att byta till en annan lärobok kunde informanten arbeta på ett sätt som passade denne 

bättre: 

 
Jag tyckte att det var bra att den utgick från en saga och nu ska jag inte vara så bunden. Jag tyckte 
den verkade bra… med den här boken känner jag en frihet för jag vill göra andra saker med 
barnen, prata mycket och göra mycket annat (R3). 

 
Vi menar att informanten här uppfattar en möjlighet att utforma undervisningen enligt egna 

önskemål genom att byta ut läroboken till en annan. En annan av informanterna uttrycker en 

liknande uppfattning och påpekar vikten av att bokens utformning passar i den egna 

undervisningen. Denna uppfattning har tidigare redovisats under ”Läroboken som mentor” 

och den återkommer även i nästa avsnitt. 

Som hinderbana 

Hur boken är utformad har stor betydelse för hur informanterna uppfattar den. Flera av dem 

menar att det finns en risk att boken inte harmonierar med lärarens tankar om hur en ”god” 

undervisning bör utformas. En anledning till varför man byter lärobok, vilket några av 

informanterna nyligen hade gjort, är just detta. Något som kan upplevas som ett hinder är att 

läroboken endast kräver ett svar på en uppgift men någon redovisning av hur man tänkt 

efterfrågas inte:  

 
Sen kan jag tycka att även Mattesafari har den bristen att man inte utvecklar talen ex. 42+36 och 
sen ska man bara skriva svaren, istället för att man ska visa hur man tänker för att komma fram till 
svaret. Alltså läroboken styr svaret (R4). 

 
Att många läroböcker består av många sidor och innehåller en mängd räkneuppgifter 

uppfattas också som ett hinder. De innehåller repeterande räkneuppgifter där eleverna tränar 

ren färdighetsträning. Mängden uppgifter gör att de elever som har svårigheter kommer efter: 

 
Jag kan tycka att det är väldigt mycket upprepning och enahanda, dom eleverna som har det 
jobbigt att skriva, det är samma saker nästan hela tiden tycker jag och den kan gå väldigt långsamt 
ibland vilket är bra för många men inte för alla (R1). 

 
Jag tycker nog det är bra att ha en mattebok men ibland skulle jag önska att de var hälften så 
tjocka…(R5).            



 16 

 
Ett annat problem som tas upp av en informant i vår studie gäller textbaserade 

problemlösningsuppgifter i läroboken: 

 
Jag tror att… det är ju många moment, här ska du liksom läsa, du ska förstå, du ska tänka ut: vad 
frågar de efter? Du ska komma på: hur räknar jag ut det? Du ska skriva ett svar (R5). 
 

Som lathund 

Informanterna uppfattar också risken med att läroboken kan användas som en lathund, något 

man tar till när ingen annan planering finns och av bekvämlighetsskäl:  

 
… för det är väldigt lätt att inte utmana eleverna i matteboken utan att man säger: - nu tar vi fram 
matteboken och så jobbar vi i den för att det känns väldigt bekvämt men… vi vinner ingenting på 
det. Vi får inga matematikstudenter på det (R1). 
 
Nej inte fördel så, det kan vara bekvämt och säga ta upp matteböckerna alltså typ så att det kan 
vara bekvämligheter att göra det men inte någon fördel egentligen utifrån barnens 
inlärningsförmåga (R4). 

 
Vi menar att informanterna ser en risk med att boken används utan reflektion från läraren och 

att elevernas inlärning härmed inte stimuleras. 

Som motivationshinder 

De informanter som använder läroboken till stor del i sin undervisning kan uppfatta att boken 

inte är tillräckligt utmanande för de elever som är duktiga i färdighetsträning. Detta ledde till 

att eleverna ”jobbade med saker som dom egentligen inte behövde” (R4) och därför minskar 

deras motivation för matematik: 

 
Och för dom som lär sig snabbt är ju boken döden i grytan, då har man ingen lust (R4). 
 
Han är jätteduktig i matte, han tyckte nog att det var lite tråkigt här på slutet så han gjorde annat... 
man kanske kan se det så att han tyckte det var lite tråkigt, det var inte tillräckligt utmanande (R5). 
 

En informant menar att trots att en del elever inte har någon motivation att arbeta vidare i 

läroboken ligger den till grund för undervisningen. De elever som utan svårigheter arbetar i 

boken kan få arbeta sig igenom hela läroboken fast den inte är tillräckligt utmanande: 

 
Ibland kan jag känna att jag är litet för noga med att alla ska göra allt. De duktiga eleverna tycker 
jag kan göra det, de klarar det och hinner. I stället för att de ska tjata att de ska sitta med ritboken 
kan de ju lika gärna räkna...(R5) 

 
En informant har dock en lösning på de problem som uppstår då elevernas motivation 

sjunker. När man upptäcker att eleven inte upplever någon lust används annat material 

som utmanar eleven: 
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Ja fast det kan vara för lätt. En pojke som är duktig i matte kände jag att han lite tappade lusten, 
det blev inget gjort. Då plockade jag in annat så att han fick utmaningar. Då började han jobba och 
jag känner att om man bara har det här enkla för en som behöver utmaningar blir det lite att döda 
intresset (R3). 
 

Som munkavle 

Läroboken uppfattas av informanterna som ett hinder när det gäller att kommunicera 

matematik med eleverna. En av informanterna hade tidigare provat att undervisa utan bok för 

att få mer tid till samtal runt matematik: 

 
Kanske att vi tänkte att det skulle bli litet mer prat kring matten… Vi tänkte om man har en 
mattebok så blir det bara matteboken. Gör vi så här så tror jag att vi tänkte att då blir det mera 
matteprat...(R5). 
 

Detta påverkas av hur boken är utformad men i vissa fall lämnar boken möjligheter till att 

arbeta med andra läromedel och samtal: 

 
… men med den här boken känner jag en frihet för jag vill göra andra saker med barnen, prata 
mycket och göra mycket annat (R3). 
 

Vi menar att informanterna uppfattar att läroboken kan vara en orsak till att samtal om 

matematik får mindre utrymme i undervisningen. Det framkommer dock att 

informanterna söker lösningar på detta problem på olika sätt exempelvis genom att byta 

lärobok eller att helt arbeta utan den.    

 

Läroboken som kunskapsbärare 
De lärarna som intervjuades uppfattar att läroboken står för ett kunskapsinnehåll inom 

matematikämnet. De använder boken som utgångspunkt i lektionerna och menar att den 

förmedlar de kunskaper som anses viktiga. Vi menar att detta speglar läroboken som en 

kunskapsbas. Att använda annat material och andra arbetssätt anses också vara viktigt 

för att eleverna skall nå målen. Läroboken uppfattas även som ett hjälpmedel då lärarna 

vill anpassa undervisningen efter elevers olika kunskapsnivåer. 

Som utgångspunkt 

Informanterna upplever att boken fungerar bra som utgångspunkt för undervisningens 

kunskapsinnehåll. Den utgör något som man kan luta sig emot och något som man kan följa 

när det gällde upplägget: 

 
Positivt är ju då … att man ändå har en grund. En grund som man kan följa någorlunda (R1). 
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Informanterna kan uppleva en trygghet av att ha boken tillgänglig som kunskapsbas och att 

eleverna därmed får en genomgång i de olika moment som behövs för att uppnå målen. En av 

informanterna menar att läroboken på detta sätt säkerställer undervisningens innehåll: 

 
Jag tycker att det är en bra grund att ha, så man inte, det är väldigt lätt att skena ut att göra mycket 
som är väldigt väldigt roligt ... så att man vet att man har fått med alla delar som dom faktiskt 
behöver (R1). 
 

Vem som egentligen avgör vilka dessa ”delar” skall vara framgår inte helt tydligt. Vid en 

intervju visar informanten upp lärarhandledningen till den bok som för tillfället används. 

Boken var ny och handledningen innehöll ett material avseende hur innehållet är anpassat till 

den nya läroplanen Lgr 11. Där finns även material för bedömning som är utformat till att 

överensstämma med det centrala innehållet och målen enligt den nya läroplanen. 

Informanterna litar på att läroboken tar upp moment i enlighet med vad läroplanen 

föreskriver: 

 
Så man inte tappar nåt sådär. Man har ju läroplanen i och för sig men…(R5). 
 
Det är någon annan som har tänkt åt mig, vad behöver… vad är rimligt? Och den här nya som vi 
tog nu är ju lite anpassad efter den nya läroplanen (R5). 

 
En informant, som föredrar att arbeta utan lärobok, kan också se en koppling mellan de 

moment som boken innehåller och läroplanens mål: 

 
Ja och lite grann att man faktiskt ser att dom får med dom momenten som man bör få med utifrån 
läroplanens mål … (R4).  
 

Att momenten finns med i läroboken ses dock inte som en garanti för att eleverna uppfyller 

målen. En av informanterna uttrycker att trots att eleverna räknar ut alla läroböcker är det inte 

självklart att de uppnår målen för år 3: 

 
… har man gått igenom 3b då har man gått igenom alla moment men sen är jag inte så säker på att 
de klarar målen för det naturligtvis, för det kräver ju sin träning (R1). 

 
Ofta uppfattas innehållet i läroboken som bra men boken i sig är inte tillräcklig för att 

eleverna skall uppnå målen enligt kursplanen. För att uppnå kunskapsmålen framhålls också 

vikten av en varierad undervisning. En uppfattning är att inlärningen också behöver förstärkas 

på andra sätt och med annat material: 

 
Ja, att det (räkning i läroboken, vår kommentar) begränsar det jag ska göra för att barnen ska nå 
målen (R4). 

 
… för det räcker inte hela vägen utan man måste kunna använda alla de här momenten praktiskt 
eller någonting bara för att befästa...(R1). 
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Informanterna använder läroboken tillsammans med annat undervisningsmaterial. De anser att 

det är viktigt att visa eleverna att matematik är så mycket mer än bara räkning i läroboken.  

 
Att barnen känner att det inte bara är boken som är viktig. Att de kan träna på olika sätt (R3). 
 
Jag kan nog tycka att det är mera praktiskt material än boken. Vi försöker att använda mera saker 
att plocka med och att man tittar visuellt på väldigt mycket (R1). 

 
En av informanterna som arbetat som lärare i många år utvecklar sina tankar om läroboken 

som kunskapsbärare och menar att läroboken hade svårare uppgifter förr. Nivån på 

kunskapsinnehållet uppfattas som högre för trettio år sedan: 

 
Intervjuare: Du som har jobbat väldigt länge, kan du sen någon utveckling hos böckerna? 
Informant: Svårare förr. Lättare nu. För eleverna. Skulle man titta i en bok för trean som man 
använde för trettio år sedan. Då tror jag att det är svårare matematik (R5). 
 

En annan uppfattning om läroboken som kunskapsbärare är att i högre årskurser har boken en 

starkare ställning i undervisningen och behovet av en lärobok ökar allt eftersom matematiken 

blir mer avancerad: 

 
… kommer man längre upp och ska göra mer avancerad matematik då behöver man nog i högre 
grad...(R2). 

 
Vi finner, som vi visar ovan, genom informanternas utsagor att läroboken i matematik ses 

som en viktig del i elevernas kunskapsinhämtning men en av informanterna påpekar att det är 

undervisningen som ger kunskapen, inte läroboken:  

 
Ja så man måste liksom, dels måste man ju lita på sig själv att faktiskt min undervisning leder dit 
jag vill att den ska leda trots att jag inte använder ett läromedelsförlags tankar (R4). 

 

Som nivågrupperare 

Läroboken uppfattas som att den är anpassad till att möta elever med olika kunskapsnivåer. 

Informanterna känner att boken tillgodoser elevernas olika behov genom att kapitlen är 

uppbyggda med repetitionsuppgifter av olika svårighetsgrad: 

 
… kan de allt så kan vi börja på ett nytt kapitel och fortsätta där. Och sen är det stjärnsidor så man 
kan jobba med. Så de som har svårigheter kan man ha kvar men ändå kan de va med på nästa 
avsnitt och fortsätta jobba där de behöver träna…(R3). 

 
Med ökad erfarenhet av att bedöma elevernas kunskapsnivåer menar informanterna att det är 

lättare att låta eleverna hoppa över vissa delar i läroboken: 

 
Jag låter inte barnen göra allt. Jag tittar väldigt individuellt på barnen. Nya kapitel då blir det nya 
områden, man kan hoppa över och så och man gör mycket annat med det området (R3). 

 
Att informanterna låter eleverna arbeta i egen takt i läroboken är vanligt: 
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… sen har jag ju några elever som är väldigt duktiga och går fort fram och de har jag släppt iväg 
lite men då när dom har kommit till något som vi kanske inte gått igenom då har dom fått hoppa 
över dom bitarna och så går vi tillbaka till dom sen för att jag vill att de ska vara med på en 
genomgång så jag ser att de har förstått (R2). 
 

I vissa fall förekommer ett ”mattestopp” där eleverna får stanna och invänta nästa 

genomgång: 

 
jag har alltid ett stopp, mattestopp på sidan 87 men barnen vet att jag drar på med genomgångar, 
jag kan inte vänta in de här barnen som inte riktigt jobbar på lika fort som de andra, det kanske är 
3/4-delar som hänger bra med i tänket, 1/4-del sackar efter. Och sen behöver ju jag sätta mig 
ibland också med dem (R5). 

 
Informanterna ser detta arbetssätt som en form av individualiserad undervisning. Problemet 

med att undervisa i stora klasser visar sig också genom att en av informanterna som oftast är 

ensam med alla eleverna känner att läroboken är ett stöd då det gäller att anpassa innehållet 

efter respektive elevs kunskapsnivå: 

 
Det är klart att det är viktigt att nivågruppera men jag känner att jag är här så mycket själv och jag 
känner att jag har bättre koll på dem om de jobbar lite utifrån matteboken (R5). 

 

Läroboken som strukturbärare 
Vi redovisar här utsagor där informanterna uppfattar läroboken som en hjälp för lärare att 

skapa struktur i undervisningen. De menar att läroboken ger struktur och trygghet åt eleverna. 

Läroboken kan också uppfattas som ett stöd att skapa struktur i och förenkla lärarens 

planering. Att låta läroboken helt stå för undervisningens struktur kan av informanterna 

uppfattas som en begränsning av friheten att planera på annat sätt. Den starka traditionen av 

att använda lärobok i ämnet matematik kan också påverka denna frihet. 

Som struktur i undervisningen  

Lärobokens möjlighet att skapa struktur i matematikundervisningen är en uppfattning som 

delas av informanterna. En informant som helst arbetar utan lärobok kan också se förtjänster 

med denna funktion:  

 
… det finns ju en vettig tanke i läromedlet, alltså först börjar man med addition i ett område och 
sen blir det subtraktion inom det området och så blir det multiplikation inom det området, alltså det 
är ju ganska logiskt (R4). 
 

Ur intervjuerna framgår även uppfattningar om hur lärobokens utformning kan stödja eller 

hindra skapandet av önskvärd struktur i undervisningen. Vi vill här förtydliga att ”önskvärd 

struktur” är en individuell uppfattning som kan ha olika innebörd för olika lärare. En 

informant uppskattar till exempel att den aktuella läroboken använder de rätta matematiska 
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benämningarna för operationer: 

 
Det är ju en annan fördel med den här boken, dom kallar saker och ting för sina rätta namn, 
addition och subtraktion det heter det redan på en endaste gång (R2). 

 
Ett problem som framkommer vid en av intervjuerna är att boken visserligen är upplagd på ett 

sätt som kan upplevas strukturerat men att detta inte alltid uppfattas av eleverna. Varje kapitel 

i läroboken är uppdelat i ett grundavsnitt som är tänkt att alla elever skall göra. Därefter följer 

ett diagnostiskt prov på de behandlade momenten. Beroende på resultatet från diagnosen skall 

eleven, om eleven behöver mer övning i momentet, gå till sidor med fler likartade uppgifter. 

Om resultatet från diagnosen var bra skall eleven gå vidare till andra sidor med mer 

utmanande uppgifter. Tanken från författaren är här en form av individanpassad undervisning. 

Detta uppfattas dock inte av alla elever utan de fortsätter i stället att räkna sida efter sida: 

 
I den här boken är det så här att man gör diagnosen och sen väljer man om man gör 
förstoringsglaset efteråt eller kikarsidorna och då är förstoringsglaset mera träning på likadant och 
så kikarsidorna lite svårare och då har en del barn bara svårt att hoppa över det, att man gör bara 
antingen förstoringsglaset eller kikarsidorna (R4). 

 
Hur läraren hanterar detta missförstånd framkommer dock inte ur intervjun. Att bokens 

utformning, trots stöd av bilder, kan motverka syftet med att hjälpa eleverna att få struktur på 

innehållet påpekas också: 

 
… sen kan jag tycka att just den här matteboken är rätt rörig så att den, det är mycket bilder, 
mycket ... jag tror att den kan upplevas som rörig av några elever (R1). 

 
De två senaste citaten visar här på hur informanterna uppfattar hur lärobokens utformning kan 

påverka strukturen i undervisningen negativt. Vi kommer i nästa avsnitt att beskriva även 

positiva uppfattningar om lärobokens möjligheter att skapa struktur.   

Som trygghet för eleverna 

Uppfattningar om lärobokens möjlighet att skapa struktur för eleverna och för 

inlärningsprocessen framgår av intervjuunderlaget. Ibland kopplas dessa uppfattningar till hur 

läroboken används: 

 
Jag tycker inte det gör nåt, bara de inte hoppar alltför mycket. Då kanske det blir rörigt för dem 
själva (R5). 

 
I andra fall kopplas den strukturskapande funktionen till att vissa elever uppskattar en 

strukturerad undervisning mer än andra: 

 
… sen finns det dom barnen som behöver ha den styrda lektionen, att kunna ha matteboken, att 
kunna sitta och jobba med den. Det känns tryggt och de vet vad de ska göra (R1). 
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En informant menar att utformningen av boken påverkar arbetsmiljön i klassrummet och kan 

skapa förutsättningar för inlärning, även om eleverna befinner sig på kunskapsmässigt olika 

nivåer: 

 
… lagom svårighetsgrad då fungerar det bra då får man både, alltså man får en lugn miljö där 
barnen lär sig (R2). 

 
Informanterna upplever det som att lärobokens struktur kan medverka till att skapa trygghet 

för eleverna.  

Som struktur för planeringen  

Att läroboken uppfattas som ett stöd för att ge läraren struktur för sin planering framkommer 

vid intervjuerna: 

 
Nu känner jag att planeringen i den här håller… man behöver inte känna att oj nu har jag inte det 
här materialet nu måste jag hitta på någonting och planera och göra utan jag kan luta mig lite emot 
den här (R2). 

 
Det är vanligt att följa läroboken kapitel efter kapitel i sin planering: 

 
Intervjuare: Följer du den från sida 1 och framåt eller använder du den på något annat sätt? 
Informant: Alltså jag har ju gjort det nu, nu har vi gjort så om man säger den stora massan… (R2). 
 

Ibland görs dock avsteg från bokens struktur i undervisningen: 

 
Att jag kan tänka: nä men det här kan vi hoppa över ett tag vi kan strunta i det så länge och så kan 
vi gå tillbaka till det sen (R2). 
 
… om jag känner att vi ska göra ett annat kapitel för att det här tycker jag att vi behöver träna på 
nu, då tar jag det kapitlet (R4). 
 

En informant menar att temaarbeten, där ämnet matematik ingår, visserligen kan vara 

stimulerande och lustfyllt men att arbeta med läroboken kan uppfattas som ett mer effektivt 

arbetssätt: 

 
… man tycker ibland att man gör så mycket och så tar det så lång tid för att det är så himla roligt. 
Sen kan det ha sina vinningar men just att ha en bok, då kan man följa någorlunda så att man vet att 
man har fått med alla delar som dom faktiskt behöver (R1). 
 

Att använda strukturen i läroboken för planering kan också ses som tidsbesparande där boken 

uppfattas som ett material färdigt att användas utan någon större planering. Informanterna 

tycker att det är svårt att hinna med att skapa eget material som kan användas i 

undervisningen:  

 

… annars så måste man leta så mycket material hela tiden och uppfinna och det har vi inte riktigt 
tid med (R2). 
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… vi behöver få färdigt läromedel som vi kan använda för det tar alldeles för mycket tid. Alltså 
jag är lärare… jag är inte lärare som mitt liv. Man har ju liksom ett liv utanför det här och jag tror 
att många av dom som har haft hållit på och gjort eget och så där tidigare… utan läromedel dom 
har gjort allt material själva och då får man offra sin fritid (R2). 

 
En informant uttrycker en vilja av att undervisa utan lärobok men är inte beredd på att lägga 

ned den tid som denne anser behövas för att ta fram alternativt undervisningsmaterial: 

 
… det skulle vara intressant att göra det… men då måste jag få tiden till det, jag har inte den tiden 
just nu att jag fixar att jobba utan en bok riktigt (R1). 

 
De informanter som hade erfarenhet av att undervisa utan lärobok menar att detta sätt att 

undervisa byggs upp successivt under en längre tid: 

 

När man bygger upp allt omkring material så är det tidskrävande, man måste ju, man kan ju inte 
tänka att man kan bygga upp allt på en gång… och Rom byggdes inte på en dag (R4). 

 

Som traditionsbärare 

Två av informanterna, med lång yrkeserfarenhet, föredrar att undervisa i matematik utan 

lärobok. Trots det använde de vid intervjutillfället lärobok och det var betingat av andra skäl, 

att underlätta för samarbetet inom arbetslaget respektive att skapa en kontinuitet för elever 

som redan börjat arbeta med lärobok och därför är vana vid det: 

 
… då fick jag in en lärare som skulle gå emellan och då kände jag att jag inte kunde arbeta med 
bara material för det kände inte de andra lärarna till (R3). 
 
Alltså dels därför att de tvåorna jag har nu hade den förra året så att därför fullföljer man 
någonting som redan är påbörjat, men det är inte säkert att de här ettorna kommer att ha den i 
tvåan, det vet jag ju inte eftersom jag ju egentligen inte vill använda matteboken (R4). 

 
Den starka tradition som finns bakom användandet av läroboken är något som informanterna 

reflekterar över. De menar att traditionen inom ämnet matematik förutsätter att det finns 

lärobok och även eleverna tycker så: 

 
Det är alltså viktigt när man kommer till ettan. Då ska man ha en mattebok! (R3). 
 

Elevernas förväntningar över att få en lärobok i matematik då de börjar skolan är starka och 

informanterna menar att detta kan vara en av orsakerna till att boken får vara kvar i 

undervisningen: 

 
Ja det älskar dom … Dom gör ju det och jag tror att det är därför vi håller oss kvar väldigt mycket till 
matteboken också att den är så viktig i skolan (R1). 
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Denna starka tradition upplever den lärare som slutade att använda läroboken i slutet av 1980-

talet som väldigt stark även bland kollegorna: 

Ja det är något som har växt fram undan för undan, och lite grann var det fult från början att gå ifrån 
matteboken så man fick kämpa, jag fick kämpa lite för det här, kollegor tyckte liksom att det skulle 
man ju ha (R4). 

 

Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera resultaten från vår undersökning samt relevanta 

kopplingar till den litteratur vi tidigare har redovisat i kapitlet ”Bakgrund”. Vi har utifrån det 

system av uppfattningskategorier som vi skapat funnit två dominerande linjer. I vissa 

situationer uppfattades boken som ett stöd för läraren, i andra situationer uppfattades den som 

ett hinder. Dessa dominerande linjer ligger till grund för den diskussion som följer. Vi 

kommer slutligen att reflektera över vår egen undersökning och eventuella vidareutvecklingar 

och infallsvinklar till vidare studier.  

Det som vi menar ofta återkommer, på olika sätt, är en kluven inställning i synen på 

läroboken och hur den används. Dessa tudelade uppfattningar finner vi både i den litteratur vi 

har studerat och i våra egna intervjuer med verksamma lärare. Lärare ser både fördelar och 

nackdelar med bokens roll i undervisningen. Ibland uppfattas läroboken som ett medel för att 

skapa struktur i matematikundervisningen, ibland uppfattas den som att den uppmuntrar till 

en sorts kvantitativ kunskapsinhämtning där det gäller att hinna med så många uppgifter som 

möjligt. Vi finner i vår studie också uppfattningar som styrker vad som tidigare uttryckts 

bland annat av Skolverket (2003), att man är egentligen inte mot läroboken i sig men i vissa 

fall hur den används. Överväger trots allt uppfattningarna om läroboken som ett stöd och är 

det i så fall orsaken till att läroboken i matematik har en så stark ställning i skolan?  

Uppfattningar om läroboken som stöd 
I studien fann vi att lärare kunde uppfatta läroboken som ett stöd. Detta stöd kunde yttra sig 

på olika sätt vilket tydliggörs genom de olika kategorier som vi skapat. 

Lärare kunde uppfatta läroboken som en möjlighet att skapa en struktur i 

undervisningen. Lärobokens upplägg kunde uppfattas som en strukturbärare, men här fann vi 

att uppfattningarna var delade. Som motpol till uppfattningar om att boken skapade struktur 

har vi funnit att bokens utformning ibland kunde upplevas som rörig, och därigenom skapades 

ingen struktur. En annan form av struktur som vi funnit är hur boken kunde ge eleverna 

trygghet genom att de visste vad som förväntades av dem och vad som skulle ske under 
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lektionen. En informant påpekade att vissa elever uppskattade denna form av struktur mer än 

andra. I vår studie deltog två lärare som helst arbetade utan lärobok. Anledningen till att de 

trots allt använde boken var dels för att skapa struktur inom arbetslaget, dels för att skapa en 

struktur för elever som redan hade vant sig vid att arbeta med lärobok.  

Lärarna i vår studie uppfattade lärobokens upplägg som ett stöd vid lektionsplaneringen. 

Lärarna i Skolinspektionens (2009) rapport ansåg också att läroboken gav dem ett stöd i 

planeringen. Det var vanligt att lärarna i vår studie i huvudsak följde bokens kapitel vid 

planeringen, men vid intervjuerna framkom att lärarna även var flexibla i detta arbetssätt 

genom att de kunde växla mellan kapitlen vid behov. Läroboken ansågs av informanterna 

också kunna spara tid genom att den erbjöd ett färdigt material så att läraren inte behövde ta 

fram material på annat sätt.  

 
Jag är ju inte sådär anti-läromedel. Jag vet inte hur jag skulle orka och hinna annars. Det gör ingen 
nytta om man känner sig superstressad och far runt och ska producera en massa grejer (R5). 
 

De intervjuade lärarna i vår studie uppfattade även boken som en idébank där de kunde låna 

användbara tips till sin undervisning. Skolverket (2003) fann i sin rapport två förhållningssätt 

till användandet av läroboken. Ett av dem var att boken användes som metodstöd och för 

måltolkning, vilket av Skolverket ansågs vara det vanligaste men inte det bästa 

förhållningssättet. De flesta av informanterna i vår studie uppfattade boken som 

utgångspunkten i undervisningen. Det fanns däremot uppfattningar om att skolmatematik inte 

enbart handlade om att räkna i läroboken och man ville även använda annat 

undervisningsmaterial. Trots detta låg läroboken till grund för planeringen och den kunskap 

som boken innehöll var den kunskap som ansågs viktig av informanterna. Läroboken skapade 

därför en trygghet för informanterna. En trygghet av att veta att boken förmedlade en kunskap 

som utgick från läroplanen. På så sätt menar vi att de överlät måltolkningen åt läroboken. Det 

förhållningssätt till användningen av läroboken som Skolverket förordade var i stället att utgå 

från läroplanens målformuleringar och därifrån utforma undervisningen. I vår studie fann vi 

att de informanter som helst arbetade med annat material än läroboken hade denna inställning. 

Dessa lärare hade lång erfarenhet av yrket och kände sig säkra på vad eleverna behövde för att 

uppnå kunskapsmålen. De hade byggt upp sitt arbetssätt (utan lärobok) under lång tid, bland 

annat genom att införskaffa olika former av laborativt material och genom att tillverka 

material själva.  

Tanken om en individualiserad undervisning som poängterades i den förra läroplanen 

Lpo 94 menar Johansson och Wirth (2007) var att främja elevernas självständighet. Löwing 
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(2004) menar att inom ämnet matematik har individualiseringen tolkats som att eleverna ska 

få arbeta på egen hand i läroboken istället för genom andra former av undervisning. Detta tar 

också Skolverket (2003) upp i sin rapport. Denna syn på individualisering kunde vi finna 

bland informanterna i vår studie. De ansåg att läroboken var upplagd på ett sådant sätt att den 

kunde anpassas till olika elevers kunskapsnivåer. En informant ansåg också att det 

underlättade om alla elever arbetade utifrån samma material, i detta fall läroboken. 

Behovet av läroboken som stöd menade informanterna generellt avtog då erfarenheten 

och därmed också lärarens självsäkerhet ökade. Lärobokens funktion som ett stöd kunde dock 

uppskattas även av lärare med längre erfarenhet men den användes på detta sätt i mindre 

omfattning.  

Uppfattningar om läroboken som hinder 
Vi har tidigare beskrivit hur läroboken kunde uppfattas som ett stöd. Nu kommer vi att 

diskutera de uppfattningar som var mer kritiska till läroboken och såg den som ett hinder. 

Detta hinder kunde yttra sig på olika sätt vilket tydliggörs genom de olika kategorier som vi 

skapat i vår studie. 

Lärarna i vår studie kunde se risken med att en omfattande användning av läroboken 

kunde leda till att det var den som dominerade undervisningen och på så sätt hindrade 

möjligheten att använda andra undervisningsformer. Boken kunde på detta sätt ta över 

ansvaret för utformningen av undervisningen från läraren. Då användningen av läroboken i 

matematikundervisningen blev det dominerande arbetssättet menar Skolverket (2003) och 

Leila Pehkonen (2004) att risken också var stor att elevernas motivation påverkades negativt. 

Pehkonens studie visade att lärare kunde känna en skuld inför att elever gradvis tappade 

intresset för matematik och att en anledning till detta var att läroboken användes i för hög 

utsträckning. I vår studie fann vi i huvudsak utsagor som pekade på problemet att hitta 

utmaningar till de elever som hade lätt för matematik: 

 
Och för dom som lär sig snabbt är ju en bok döden i grytan, då har man ingen lust (R4)   

 
En lärare i vår studie som helst inte använde lärobok menade att läroboken inte nödvändigtvis 

befrämjade inlärningen. Hon menade att boken istället kunde uppfattas som ett hinder på så 

sätt att den begränsade vad hon ville göra för att eleverna skulle uppnå målen. De lärare som 

inte hade erfarenhet av att undervisa utan bok hade däremot inte reflekterat över denna 

problematik utan utgick från att lärobokens innehåll var anpassat till läroplanens innehåll.  
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Enligt läroplanen Lgr 11 skall matematikundervisningen innehålla samtal om 

matematik, bland annat för att träna eleven i att ”föra matematiska resonemang” (s 62). Att 

den viktigaste kommunikationen i klassrummet är den som sker mellan läraren och eleven 

hävdas bland annat av Löwing (2008). Detta gäller också Johansson och Wirth (2007) som 

dessutom lyfter fram att företrädare för ett sociokulturellt synsätt menar att språket och 

samtalet mellan människor är nödvändigt i lärandeprocessen. Att läroboken av lärare ibland 

uppfattas som ett hinder för en kommunikation människor emellan har vi funnit också i vår 

studie. Bokens utformning visade sig ha en viss betydelse i detta sammanhang och kunde 

ibland vara en orsak till varför dessa lärare ville byta ut den lärobok som de använde. 

Vi har funnit utsagor som visar på hur lärobokens utformning kunde bli ett hinder för 

läraren i sin formativa bedömning av eleverna genom att uppgiften i boken endast efterfrågade 

ett svar och inte hur eleven kommit fram till svaret. Löwing (2004) tar också upp detta 

problem med att läraren inte kunde se vilken lösningsmetod som eleven hade använt eller hur 

eleven resonerade för att komma fram till sitt svar på en uppgift.  

I vissa fall utryckte informanterna i vår studie uppfattningar om att läroboken kunde 

användas av bekvämlighetsskäl. I vår studie har vi funnit att användningen av läroboken på 

detta sätt, enligt vår mening, i huvudsak uppfattades som något ”negativt” men kan det vara så 

att bekvämlighet också kan ses som något ”positivt”? Läroboken stod för ett färdigproducerat 

material som kunde användas utan större planering vilket sparade tid för lärarna. Detta 

arbetssätt i relation till elevernas inlärning sågs däremot inte som särskilt utvecklande. 

Flera utsagor i vårt underlag visade på uppfattningar om att läroboken lätt blev till en 

tävlingsbana för eleverna. Detta fenomen ledde till ett kvantitativt förhållningssätt till 

matematik i stället för att fokus las på att förstå och befästa kunskaper. En informant uttryckte 

problemet på följande sätt: 

 
Vi jobbar ju för att lära oss, det är det viktiga, och inte för att hinna i boken (R3). 

 

Skolverket (2003) samt Hansson (2011) tar upp problematiken med att eleverna tävlade mot 

varandra. Hansson menar att en av orsakerna till detta kunde vara traditionen av att mäta 

kunskap genom innehåll istället för förståelse. Johansson och Wirth (2007) beskriver utifrån 

tidigare erfarenheter som lärare hur denna tävling begränsade elevernas utrymme för att 

reflektera över matematiska problem och olika lösningsstrategier. 

Ibland kunde lärarna i vår studie uppfatta läroboken som ett hinder för elevernas 

förståelse. Löwing (2004) diskuterar problemet med att elever ibland kunde ha svårt att på 

egen hand förstå textuppgifter i läroboken. I vår studie menade en informant att dessa läsetal 
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var komplexa genom att de innehöll många olika moment: att läsa och förstå, identifiera 

frågan, hitta en lösningsstrategi och formulera ett svar. För att förbereda eleverna inför denna 

typ av matematiska problem brukade denna lärare tillsammans med eleverna arbeta med så 

kallade räknesagor.  

Att vissa läroböcker hade många uppgifter av repetitiv karaktär uppfattades också som 

en sorts hinder av flera lärare i vår studie. Detta hinder yttrade sig bland annat genom att de 

elever som behövde mer tid på sig för att lösa dessa uppgifter kom efter de andra eleverna. 

Informanterna menade också att den tid det tog att räkna igenom många likartade uppgifter i 

stället kunde ägnas åt andra övningar exempelvis att arbeta mer med laborativt material. Att 

det i dessa böcker kunde ta lång tid att komma fram till nästa kapitel och hinna göra färdigt i 

boken uppfattades av lärarna som ett stressmoment. 

Anselmsson (2011) menar att både föräldrar och elever förväntade sig en lärobok i 

matematikundervisningen vilket kunde bidra till att lärare underordnade sig boken. Skulle 

denna förväntan kunna tillfredställas av läraren genom att dela ut en enkel bok första 

skoldagen men sedan i huvudsak undervisa på annat sätt? En av lärarna i vår studie hade 

tidigare faktiskt gjort så och menade att det fungerade. Förutom föräldrarnas förväntningar på 

att läroboken ska ingå så pekar Jamieson-Proctor och Byrne (2008) på att även 

skoladministratörer kunde ha dessa förväntningar vilket kunde påverka lärarna i deras 

användning av läroboken. Förväntningar från elever och föräldrar märkte även lärarna av i vår 

studie. Traditionen av att använda en lärobok i undervisningen sågs som en anledning till att 

läroboken behåller sin starka position. En fråga man kan ställa sig är vem som är den 

överordnade kunskapsbäraren. Är det läraren eller läroboken? Pehkonen (2004) 

problematiserar över att lärare nedvärderade sina egna kunskaper i förhållande till de 

kunskaper som läroboken förmedlade, vilket hon fann i sin studie av finska lärare. Hon menar 

att lärare kunde få skuldkänslor genom att de satte läroboksförfattarnas kunnande högre än sitt 

eget, och på detta sätt ifrågasatte lärarna sin professionalism. Vi har funnit en liknande utsaga 

i vår studie men här sågs problemet hänga ihop med lärarens erfarenhet och att med tiden 

kunde man snarast ifrågasätta om läroboksförfattaren alltid hade rätt. Stendrup (2001) tar upp 

egna erfarenheter av att läraren kunde uppfatta sig mest som en representant för läroboken 

istället för att vara den som ledde undervisningen, vilket vi ser som en träffande metafor. En 

av informanterna i vår studie hyste dock inget tvivel om vem som bestämde: 

 
... dels måste man ju lita på sig själv att faktiskt min undervisning leder dit jag vill att den ska leda 
trots att jag inte använder ett läromedelsförlags tankar (R4). 
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Kan denna utsaga visa på hur självständighet och självsäkerhet leder till en högre grad av 

professionalitet? 

Läroboken och elevernas resultat 
Vid intervjuerna ställdes frågan om hur lärarna upplevde förändringar av läroboken under 

längre tid, dels från deras yrkeskarriärer men även från deras egen skoltid. De flesta 

informanter menade då att dagens läroböcker ofta har en grafisk layout som ger böckerna ett 

trevligare utseende men de menade att detta inte alltid är positivt utan att det ibland kan 

upplevas som rörigt. En av informanterna hade en något annorlunda syn på hur läroboken 

hade utvecklats genom åren. Hon menade att svårighetsgraden på uppgifterna var högre förr. 

Om övningarna i läroboken blir lättare genom åren och läroboken dominerar starkt inom 

svensk matematikundervisning, vilka blir i så fall konsekvenserna för elevernas resultat i 

jämförande internationella mätningar? 

Reflektioner över metodansatsen 
Vi har under vårt skapande av kategorier gjort flera ändringar. Vi upplevde svårigheter med 

att hitta lämpliga och lagom många kategorier för utsagorna. På många olika sätt har vi vridit 

och vänt på kategorierna för att hitta kärnan i respektive kategori. Det har varit svårt att 

renodla kategorierna då utsagor från lärarna, enligt oss, har passat under flera kategorier.  

Speciellt har kategorierna: ”Läroboken som mentor”, ”Läroboken som kunskapsbärare” och 

”Läroboken som strukturbärare” gått in i varandra då de handlar om uppfattningar som ligger 

nära varandra. Vi stötte även på svårigheter när vi skulle namnge kategorierna och deras namn 

har ändrats flera gånger under resans gång. Med mer tid till förfogande skulle vi säkert kunna 

finna namn som på ett annat sätt, och kanske bättre, uttrycker de uppfattningar som vi funnit. 

Vi har på flera sätt funnit en kluven inställning till lärobokens användning och eventuellt 

skulle vi kunnat skapa en uppfattningskategori som inriktar sig just på denna ambivalens.   

Staffan Larsson (1986) definierar begreppet uppfattning: ”Med uppfattning menas då ett 

antagande om något som man är övertygad om eller tar för givet förhåller sig på ett visst sätt” 

(s 21). Larsson menar att en åsikt skiljer sig från en uppfattning genom att en åsikt kan ses 

som ett ställningstagande mellan olika alternativ. Vid analysen av intervjuunderlaget till 

denna studie upplevde vi att det inte alltid var lätt att urskilja denna skillnad. I resultatdelen 

valde vi även att redovisa utvecklingar av de uppfattningar som vi funnit i relation till bland 

annat lärarnas didaktiska ställningstaganden och erfarenhet. Vid intervjuerna upplevde vi att 

det var svårt att fånga in lärarnas uppfattningar då de gärna kom in på att beskriva sin 
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undervisning och talade då snarare om upplevelser än om uppfattningar. Dessa upplevelser 

handlade ofta om lärobokens funktion i undervisningen.  

Om vi hade haft längre tid på oss, främst för analysen, hade vi sannolikt kunnat finna 

andra och mer renodlade kategorier men vi anser att redovisade kategorier kan bidra till 

bilden av hur lärare uppfattar läroboken i matematik.  

Att gå vidare  
Trots att samtliga informanter i våra intervjuer idag använde lärobok så ville två av dem helst 

undervisa på andra sätt och utan bok. Att de inte ville använda lärobok var för båda ett aktivt 

ställningstagande och att de vid intervjutillfället ändå använde boken ansåg de var på grund av 

yttre omständigheter. Båda dessa lärare hade lång erfarenhet och hade arbetat med läroboken i 

många år innan de tog steget att välja bort den i sin undervisning. En annan lärare, också med 

lång erfarenhet, hade tidigare under ett antal år provat på att undervisa utan lärobok men hade 

nu återgått till att utgå från boken. Att undersöka varför vissa lärare väljer att undervisa i 

matematik utan lärobok ser vi därför som ett intressant ämne för vidare studier. 

En annat intressant ämne att studera vidare är lärares professionaliseringsprocess. I 

vilket skede i lärarens yrkeskarriär kan läraren känna sådan trygghet att hon kan tillåta sig att 

släppa taget om den livlina som läroboken utgör och skapa en självständig, kritisk hållning till 

läroboken? Pehkonen (2004) menar att lärare har höga tankar om läroboken och känner en 

skuld för att de låter sitt eget kunnande och med det sin professionalitet hamna i bakgrunden. I 

vår studie har vi funnit många tecken på att lärares ökade erfarenhet uppfattas som en 

förutsättning för att själv kunna styra sin undervisning och på så sätt överordna sig läroboken.  

Avslutning 
Vår undersökning bekräftar, genom de uppfattningar vi fått ta del av, mycket av det som 

tidigare skrivits om läroboken i matematik. Vi menar dock att samtliga lärare som deltagit i 

vår studie reflekterar över sitt förhållande till boken och visar en medvetenhet om de problem 

som ett oreflekterat arbetssätt med läroboken kan leda till. Vi har också funnit att vissa lärare 

faktiskt väljer att undervisa utan lärobok. Vi menar dock att även ett arbetssätt utan lärobok 

måste följas av diskussioner om elevernas kunskapsinhämtning. 
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  Bilaga 

  

Bilaga 
 

 Intervjufrågor: 
 
• Vilken utbildning har du? 
• Hur länge har du arbetet som lärare? 
• I vilka klasser har du undervisat? 
• I vilken klass undervisar du i nu? Hur många elever? 
• Hur länge har du undervisat i den åldersgruppen? 
• I vilket arbetslag ingår du? 
• Berätta om din matematikundervisning 

 

•        Din syn på läromedel i matematik? 

••••        Läromedel du använder i din undervisning? 
   Hur kommer det sig? 

••••        Din syn på läroböcker i matematik? 
Vad finns det för fördelar med läroböcker? 
Vad finns det för nackdelar med läroböcker? 
Har ditt förhållningssätt till läroboken förändrats? Hur i så fall? 

•        Din användning av läroböcker i undervisningen? 
  Fördelar? 
  Nackdelar? 
  Av vilken anledning? 
  Tycker du att läroböckerna har förändrats under åren? 

•        Planering av undervisning?  
Påverkar läroboken din planering?  
Anpassar du din undervisning efter läroboken? Hur då? 

••••        Användning av läroboken i olika årskurser? 

••••        Val av läroböcker?  
Vad använder du för läromedel i matematik nu?  
Hur kommer det sig? Hur länge har du haft den?  
Hur ofta byter du läroböcker? Av vilken anledning? 
Upplever du att läroböckerna uppdateras? Vilket sätt? Läroplanen? 

 
Är det något som du tycker att vi har missat att fråga som gäller matematikundervisningen? 

Är det något som du vill skicka med oss som blivande lärare? 
 
Att tänka på  
Spegling: ”Du menar alltså…”  
Följdfrågor: När? Var? Hur? Hur ofta? Ge exempel? Kan du utveckla det? Vilket sätt… 
Ställa frågor som: informanten kan besvara genom att berätta om erfarenheter. 
 


