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Abstract 
 
This thesis is about the use of textbooks and alternative teaching material in the              
mathematics teaching in high school. The study focuses on teaching and learning            
material, discusses in what way they meet the teaching purposes, and what factors are              
influencing the choice of textbooks and teaching material. The empirical study consists            
of a qualitative method for collecting data in form of interviews. Six teachers affiliated              
at five different high schools answered questions concerning their teaching tools. The            
main result of this study is that the textbook preserves its role as the most dominating                 
teaching tool. Possible alternative tools like ICT, computers, mathematics programs,          
different internet sites, online exercises, math games, worksheets with answers, virtual           
and concrete manipulatives, and teachers’ own materials are merely used for extending            
and completing already existing textbook material. Some factors influencing the choice            
of textbooks are: the relationship between textbook and curriculum, the content and            
structure of the textbook, how the textbooks satisfy different kinds and needs of pupils,              
lack of time, recommendations of colleagues, and economic factors. Economic factors           
are important for the choice of other teaching material, too, but teachers’ creativity and              
interests turn out to be more important here. Some teachers argue against the             
dominating role of textbooks, but our result shows that all participants use textbooks in              
their teaching anyway. It seems that textbooks save time and give stability and             
predictability for both teachers and students. The use of textbooks and alternative            
teaching material varies considerably between the various participating teachers.  
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om läroböcker och alternativt undervisningsmaterial i         
gymnasieskolan. Studien sätter läromedlet i centrum, diskuterar på vilket sätt det           
uppfyller undervisningens syfte och reder sedan ut vilka faktorer som har betydelse för             
lärarnas val av läromedel. Den empiriska delen består av en kvalitativ intervju. Sex             
lärare som arbetar på fem olika skolor har svarat på frågor som rör deras användning av                
och syn på läromedel. Studiens resultat visar att läroboken fortfarande idag försvarar sin             
roll som det viktigaste läromedlet i matematikundervisningen. IKT, datorer, online          
uppgiftsbank, olika webbsidor med matematikspel, datorprogram, kompletterande       
material, exempelvis egenproducerat material och laborativt material används i         
huvudsak för att komplettera läroboken. De viktigaste faktorerna som påverkar valet av            
lärobok är: kopplingen till läroplan, lärobokens innehåll och struktur, anpassning till           
olika elevgrupper, tidsbrist, kollegornas synpunkter och ekonomiska resurser.        
Ekonomiska faktorer spelar även roll vid valet av alternativa läromedel, men det visar             
sig att lärarens engagemang, kreativitet och intresse har stor betydelse här. Samtliga            
deltagande lärare använder någon lärobok i sin matematikundervisning, trots att en del            
av deltagarna har en negativ attityd gentemot lärobokscentrerad undervisning. Det          
verkar som om läroboken ger stabilitet och förutsägbarhet för såväl lärare som elever.             
Vår studie visar på stora variationer i sättet att använda läroböcker och annat             
undervisningsmaterial bland våra informanter. 
 
Nyckelord 
gymnasieskolan, lärobok, läromedel, matematik, matematiklärare, undervisning 
Tack! 
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handledare, Torsten Lindström, som har läst version efter version av text och gav mig              
konstruktiv feedback och konkreta förslag på förändringar av texten. Ett speciellt tack            
riktar jag till Håkan Sollervall som har inspirerat mig till att vilja fortsätta och avsluta               
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1. Inledning 
 
Läromedel i matematikundervisning är ett väldiskuterat ämne och det har gjorts många            
studier kring användningen, både för och nackdelar i innehållet. Ett exempel är            
Svenssons (1998) studie som anser att det är viktigt att diversifiera undervisningen och             
använda olika läromedel, men författaren nämner också att läroboken inte bör tas bort             
helt från undervisningen. Som matematiklärare kan det vara svårt att välja rätt lärobok.             
Vad en matematiklärare använder eller inte använder för läromedel och vilket som är             
det bästa alternativet för att nå målen med undervisningen, är en fråga som kanske inte               
besvarats fullt ut under lärarutbildningen. Det finns många olika faktorer som ligger            
bakom valet av en lärobok och hur mycket en lärare använder sig av läroboken i               
undervisningen.  
 
I denna studie presenteras rapporter som har publicerats av statliga myndigheter,           
exempelvis Skolverket och Skolinspektionen. Skolverket skriver regler som alla skolor          
måste följa , ”bestämmer vad de olika kurserna i skolan ska innehålla och vad eleverna               
ska kunna för att få ett visst betyg” samt ”ger råd om hur lärarna ska arbeta i skolan”                  
(Skolverket, 2006).  
 
Eftersom skolan och lärare styrs av regler och följer rekommendationer av Skolverket            
och Skolinspektionen anses det vara relevant för denna studie att ta del av rapporter och               
presentera resultat och slutsatser av Skolverkets och Skolinspektionen undersökningar. 
 
Enligt Skolinspektionen (2009), kan lärare som visar sig osäkra när det gäller syftet med              
olika delar i läroplanen, välja en lärobok där anvisningar är mer djupgående. På så sätt               
litar de på att läroboken tolkar kursplanen på ett rimligt sätt. Andra lärare väljer att               
använda kompletterande material i sin undervisning istället för det traditionella          
läromedlet, som exempelvis material som man själv har producerat eller samlat från            
olika källor. 
 
Johansson (2006) har undersökt lärobokens påverkan i matematikundervisningen och         
bilden som framställs är att läroboken påverkar i hög grad hur matematiken presenteras.             
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Författaren är inte emot användningen av läroboken, utan hon menar att lärare måste             
vara medvetna om lärobokens begränsningar. Johanssons (2006) studie visar att det inte            
bara är uppgifterna, som eleverna arbetar individuellt med under mer av 60 procent av              
lektionens tid, som används från läroboken utan läroboken påverkar vilka exempel som            
presenteras på tavlan samt vilka begrepp som tas upp och hur dessa förklaras av lärare.  
 
Wikman (2004) anser att läroboken utgör grunden i undervisningen och att           
läromedelsförfattarna kan skapa ”den goda läroboken”, som ger eleverna möjligheter att           
analysera data, generera hypoteser och ifrågasätta; en lärobok som håller elevernas           
aktivitet och intresse levande. Med en bra lärobok och stöd i styrdokumenten kan det              
vara möjligt att genomföra en kvalitativ undervisning utan att använda sig av alternativa             
läromedel, skriver författaren.  
 
Oavsett hur planeringen går till och vilket läromedel som väljs i undervisningen bör alla              
lärare ha samma mål. I skollagens första kapitel, fjärde paragraf står att utbildningen             
”ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att              
lära.[…] I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och              
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.” (Skollagen,               
2010) 
 
Under lärarutbildningen har varje lärarstudent en vision om hur läraryrket kommer att            
vara samt olika ideér om matematikundervisning inför den egna yrkesdebuten. Ibland           
kan visionen vara helt annan när den jämförs med verkligheten. Bjerneby Häll (2006)             
visar detta i sin avhandling. Författaren följer under nästan tio år ett antal informanter i               
sin resa från lärarstudent till matematiklärare. Under lärarutbildningen är didaktiken          
starkt fokuserad på användning av laborativt material och på en undervisning som inte             
baseras på läroboken. Lärarstudenterna är väl insatta i att ifrågasätta den traditionella            
undervisningen och att granska kritiskt utifrån styrdokumenten. Trots detta visar det sig            
att det finns en tydlig kontrast mellan vision och praktik. Vad detta beror på kommer att                
presenteras mer detaljerat i den teoretiska bakgrunden.  
 
Intresset för ämnet fick jag då jag upptäckte att det fanns en tydlig kontrast mellan min                
vision som lärarstudent gällande lärobokens roll i undervisningen och det som jag            
upptäckte i praktiken på min praktikplats. Som Bjerneby Hälls (2006) lärarstudenter           
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tyckte jag att det är okej att använda sig av en lärobok i undervisningen, men inte basera                 
all lektionsplanering på den. Jag upptäckte under min praktikperiod att          
matematiklärarna  i stor utsträckning använder läroboken i deras undervisning.  
 
 
  1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Studiens syfte är att undersöka hur och i vilken omfattning gymnasielärare utnyttjar             
läroboken i matematikundervisningen och faktorerna som påverkar vilka läromedel         
används i undervisningen. 
 
Frågeställningar 
 

● Vilka läromedel beskriver lärarna att de använder i sin undervisning? 
● Hur beskriver lärarna att den valda läroboken stöder deras intentioner med           

undervisningen? 
● Vilka faktorer påverkar valet av läromedel? 
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2. Teoretisk bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras tre olika huvudkategorier som berör olika läromedel. I första             
delen beskrivs läroboken och dess användning i svenska skolor, samt en del studier som              
stödjer lärobokscentrerad undervisning. Andra delen beskriver vilka läromedel som kan          
användas i matematikundervisningen, samt undersöker möjligheten att genomföra en         
undervisning utan lärobok. I den tredje delen lyfts några av faktorerna i skolans miljö              
fram som påverkar valet av läromedel. Kapitel avslutas med en kort sammanfattning av             
bakgrunden. 
 
 
2.1 Läroboken 

 
I den här avsnittet förtydligas begreppen som används i studien samt presenteras studier             
som rör läroboken och användning av lärobok i matematikundervisning.  
 
 
 2.1.1 Begrepp 
 
Begreppet läromedel har enligt Skolverket (2015) ingen centralt fastställd definition,          
men begreppet förklaras i skolförordningen från 1971 som ”alla resurser som kan            
användas i en undervisning”.  Nationalencyklopedin definierar läromedel  som: 
 

”Resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker,        
läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar        
och anatomiska dockor. Numera inbegriper läromedel även digitala        
resurser för informationshämtning, kommunikation och produktion av       
multimodala texter samt spel.” 

  
Nationalencyklopedin definierar läroboken som ”bok som ger (grundläggande)        
kunskaper i något ämne och vanl. anv. vid undervisning”. 
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Läromedel kan definieras som ”föremål format av människan som används i           
undervisningen för att underlätta lärande” (Korsell, 2007, s. 26). Författaren sorterar           
läromedel i fyra olika kategorier utifrån producent i: förlagsproducerat, övrig          
producerat, lärarproducerat och elevproducerat läromedel. Hon nämner vidare att den          
här definitionen inte är heltäckande utan lärare, elever, interaktionen mellan de och            
olika lärmiljöer kan också betraktas som läromedel. (Korsell, 2007) 
 
I denna studie används en del andra begrepp. Alternativa läromedel används som            
sammanfattande begrepp, en kappa för all läromedel som används i undervisningen           
utöver läroboken. Med kompletterande material menas lärarproducerat material,         
artiklar och liknande. IKT (informations och kommunikationsteknologi) används i         
denna studie för ämnesspecifika och didaktiska verktyg (datorprogram, appar, m.m som           
exempelvis geogebra) och inte som allmänna resurser som till exempel Word.           
Grafritande/symbolhanterande miniräknare anses som didaktiskt verktyg , och den        
mindre komplicerade miniräknaren (som används för enkla räkneoperationer) anses som          
tekniskt verktyg.  
 
Skolverket (2016) använder begrepp som lärobokstyrd undervisning för att poängtera          
att undervisningens innehåll överlag blir likt innehållet i boken. Oftast består           
lektionerna av en kort genomgång följd av individuellt arbete med uppgifter från boken             
(kallas ofta traditionell undervisning ). I denna studie används istället begreppet          
lärobokscentrerad undervisning, som i vissa fall används som synonym till lärobokstyrd           
undervisning. I denna studie används således begreppet lärobokscentrerad undervisning         
för att poängtera att undervisningen i stor del kan baseras på lärobokens innehåll, men              
undervisningen styrs inte av en lärobok utan av lärare.  
 
 
2.1.2 Johanssons syn på läroboksanvändning i matematikundervisning  
 
I det här avsnittet beskrivs Johanssons (2006) studie som bland annat har visat att              
lärobokscentrerad undervisning kan ha oönskade effekter och att        
matematikundervisningen inte når alla mål om planeringen av lektioner utgår endast           
efter lärobokens innehåll.  
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Johanssons (2006) avhandling Teaching mathematics with textbooks, a classroom and          
curricular perspective , består av fyra studier som berör användning av läroboken i            
matematikundervisning i Sverige. I The mathematics textbook: from artefact to          
instrument diskuteras läroboken från två olika synpunkter, som fysiskt objekt och som            
verktyg i matematikundervisning. Författaren analyserar olika läroböcker från olika         
länder och hur de används i undervisningen. Studien visade att undervisningen i många             
klassrum endast baseras på lärobokens innehåll och författaren anser det vara viktigt att             
undersöka vidare hur läroboken används i praktiken. 
 
Johanssons (2006) andra studie som analyseras är Mathematics textbooks: the link           
between the intended and the implemented curriculum . Här undersöktes kopplingen          
mellan styrdokument och lärobok. Resultaten visar att läroböckerna har varit ganska           
lika i innehållet med åren. Matematikläraren som enbart följer läroboken i sin            
undervisning riskerar att inte nå undervisningens alla mål och att inte få eleverna att              
förstå matematikens roll i samhället. Författaren nämner ett sätt att tolka och förklara             
varför matematikundervisningen i svenska skolor traditionellt tenderar att domineras av          
mycket tyst räkning. Johansson (2006) förklarar att det är vanligt i Sverige med             
läroböcker som innehåller uppgifter på olika nivåer som kan anpassas till heterogena            
grupper, där elever kan arbeta längre fram i böcker och välja vilka uppgifter de vill               
jobba med. I styrdokumenten nämns att undervisningen ska individanpassas och detta           
kan tolkas av många som att läroboken kan vara en bra lösning till att nå detta mål. En                  
annan aspekt som är värt att nämna är att i Sverige finns ingen statlig kontroll när det                 
gäller läroböcker. Om en viss lärobok speglar styrdokumentens anvisningar är en lokal            
tolkningsfråga. Det läggs för mycket ansvar på lärarna när det gäller utbildningen            
generellt och lärarna är inte alltid förberedda för att klara sådant jobb. Det är oftast               
lärarna som väljer ny lärobok och detta görs efter eget kunnande och omdöme             
(Johansson, 2006; Bjerneby Häll, 2006). Det är också lärarna som tolkar olika            
dokument, som till exempel läroplan och andra statliga rekommendationer, som oftast           
innehåller brett tolkningsutrymme. Oftast kan plötsliga händelse i klassrummet som          
kräver snabbt lösning innebära att läraren prioriterar att agera på ett sätt som kan vara i                
konflikt med läroplanens rekommendationer eller ibland även mot egna principer          
(Johansson, 2006).  
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Johanssons (2006) tredje undersökning, Textbooks as instruments: three teachers’ way          
to organize their mathematics lessons presenteras hur tre svenska matematiklärare          
planerar och organiserar sina lektioner. Studien visar att läroboken inte endast påverkar            
typen av uppgifter som eleverna arbetar med under lektionstid, utan även påverkar vilka             
exempel läraren presenterar på tavlan. Resultaten visar att under mer än halva            
lektionstiden arbetar eleverna individuellt i sina läroböcker och läraren går runt i            
klassrummet för att erbjuda individuell hjälp. Vid genomgång av lektion använder två            
av lärarna endast exempel som finns i läroboken. Studiens resultat visar att hemläxor             
också består av uppgifter som finns i läroboken. Läraren som tar med exempel som inte               
finns i läroboken, har som andra undervisningsämne fysik och använder exempel           
därifrån. De andra lärarna har dock inte samma förutsättningar. Ibland kan det finnas             
elever som är mer nyfikna och kräver flera förklaringar. Ett exempel är då en elev               
kräver förklaringar om varför behöver man lära sig om koordinatsystem. Lärarens           
förklaring är att man kan behöva detta när man åker till New York. I dataanalysen               
upptäcks att förklaringen har tagits från läroboken. Vid introduktion av kapitel           
Koordinatsystem fanns New Yorks karta på förstasida i läroboken (För mer detaljer se,             
Johansson, 2006, s. 27-28). 
 
I den fjärde artikel Mathematical meaning making and textbook tasks analyserar           
författaren några diskussioner och incident som uppstår under matematiklektionerna.         
Resultaten visar att det kan uppstå diskussioner mellan elever och läraren om lärarens             
svar inte stämmer överens med det som står i läroboken. Studiens resultat visar att              
läraren inte ifrågasätter det som skrivs i läroboken (För mer detaljer se, Johansson,             
2006, Appendix IV, s.8). 
 
 
2.1.3 Lärobokens betydelse för matematikundervisningen 

 
Enligt Johanssons (2006) studie, som beskrivs i förra avsnittet, är många           
matematiklektioner planerade efter enbart läroboken. Enligt författaren har Sverige en          
väl implementerad tradition när det gäller användning av lärobok i          
matematikundervisning. Både studenter och föräldrar och även kollegor förväntar sig att           
lärare använder lärobok och anledningen till detta är att eleverna förbereds inför nästa             
nivå inom matematiken. Enligt Johansson (2006) används läroboken fördelaktigt för          
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färdighetsträning och för att hjälpa eleverna att gå vidare till nästa nivå. Författaren             
nämner vidare att lärobokens roll ger eleverna likvärdiga möjligheter i deras utveckling.            
En annan fördel med läroboken är tidsbesparingar och detta stämmer också överens            
med Bjerneby Hälls (2006) slutsatser. Författaren menar att lärarna inte behöver lägga            
tid på att skapa egna uppgifter. Eleverna kan arbeta med lärobokens uppgifter som             
brukar vara på olika svårighetsnivåer och på detta sätt blir det lättare för läraren att               
skapa en undervisning som är mer individanpassad (Johansson, 2006). 
 
Wikman (2004) har i sin avhandling undersökt och tolkat olika forskningsresultat som            
rör läroböcker från sju olika perspektiv: ett historiskt perspektiv, koppling till           
styrdokumenten, användningsperspektiv, textens optimering/anpassning till elevernas      
förutsättningar, om elevernas tidigare kunskaper följs upp, koherenta texter i läroboken           
och lärobokens innehåll. Med detta försökte författaren besvara frågan om hur texterna i             
en lärobok bör formuleras för att gynna lärandet. Studien visar att läroboken har en              
viktig position i skolan, trots utvecklingen av IT och digitala medier. Läroboken            
används med fördel och underlättar studierna vid skolbyte eller när eleverna är            
frånvarande från lektioner. Lärobokens uppbyggnad erbjuder hjälp genom att förenkla          
organisation av egna studier och kan påverka lärandet gynnsamt.  
 

Helt konkret är det lätt att bilda sig en helhetsuppfattning om ett område med hjälp av                
en bok som har innehållsförteckning och som ger möjligheter att snabbt bläddra mellan             
olika avsnitt. Vidare erbjuder läromedlets uppbyggnad en hjälp att organisera studierna.           
Eleven kan självständigt gå framåt i boken. (Wikman, 2004, s.144) 

 
Att använda andra läromedel i undervisningen kan vara motiverande för elever, men            
Wikman (2004) har den fasta åsikten att det är läroboken som utgör grunden i              
undervisningen, trots att digitala medier tenderar breda ut sig och ta allt större anspråk i               
undervisningen. Enligt Wikman (2004) ska lärobokens författande ”anses som en konst           
som inte går att fånga i en enkel formel”. 
 
Oates (2014) analyserar i hans studie mer än 200 läroböcker, lärarhandledningar, och            
andra studie böcker som lärare från Hong Kong, Singapore, Finland, Massachusetts,           
England, and Alberta använder i sin undervisning. Matematiken var i fokus, men i             
analysen inkluderades geografi, kemi, biologi, fysik, historia, litteratur och språk.          
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Studiens syfte var att upptäcka varför lågkvalitativa läroböcker används, deras ursprung           
och samtidigt argumentera varför högkvalitativa läroböcker spelar roll i både system           
förbättringen och stimulering av kvalitativ undervisning samt inlärning. Resultaten visar          
att högkvalitativa läroböcker ger stöd till både lärare och elever och visar en del vitala               
egenskaper som stödjer både undervisning och lärande; de är fokuserade på           
nyckelbegrepp och kunskap, är progressiva, stimulerar lärande och ger möjlighet till           
reflektion, visar variation i förklaringar, och innehåller väl konstruerade texter. 
 
Oates (2014) internationella studie visar att högkvalitativa och genomtänkta läroböcker          
med fördel kan användas i undervisningen och de kan utvecklas för att stödja             
högeffektivt lärande. Många av länderna i undersökningen har statligt kontrollerade          
läroböcker och i dessa länder har läroboken ett starkt inflytande i klassrummet utan att              
dominera. Lärare i Singapore, ett land med statlig läromedel reglering, säger att trots             
lärobokens dominans i klassrummet finns gott om utrymme att använda läroboken på            
olika sätt och att läroboken är grunden för att kunna utveckla undervisningen. Oates             
(2014) konstaterar att utan nationellt helhetstänkande om vilka innehåll lärare använder           
riskeras den nationella läroplanen att inte förverkligas i undervisningen. 
 
 
2.2 Alternativa läromedel 

 
2.2.1 Exempel på alternativa läromedel  
 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som undersökte vilka alternativa läromedel 
används i undervisningen och hur dessa påverkar undervisningen. Exempel på 
alternativa läromedel som presenteras är IKT , kompletterande material, 
symbolhanterande/grafritande miniräknare och laborationer.  
 
En äldre studie som kan anses vara relevant för denna undersökningen är Svenssons             
(1998). Den syftar till att belysa hur lärare och bibliotekarier ser på hur IKT kan               
påverka, bland annat läromedelsanvändning i undervisningen. IKT “innefattar verktyg         
för att bearbeta, lagra, hantera och överföra information. Verktygen kan exempelvis           
vara datorer, modem, mobiltelefoner, faxar och CD-ROM” (Svensson, 1998, s. 20). I            
studien deltog 20 gymnasieskolor där 264 lärare och 18 bibliotekarie besvarade en            
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enkät. Studiens resultat visar att IKT används reguljärt i undervisningen och att lärare             
anser IKT som största inlärningsresursen för elever samt att läroboken kommer i andra             
hand. En tredjedel av lärarna som deltog i undersökningen anger att IKT i framtiden              
kommer att innebära att lärarna kommer att arbeta med egenproducerat material och            
mindre användning av förlagsproducerat material. 
 
Abdu, Schwartz & Mavrikis (2015) undersöker i sin studie olika undervisningsmetoder           
med hjälp av IKT. Syftet är att se om användning av teknik och undervisning i mindre                
grupper underlättar problemlösning. Eleverna använder CSCL (Computer Supported        
Collaborative Learning) verktyget för att lösa matematiska problem. Verktyget används          
främst i laborationer där eleverna arbetar i mindre grupper. Studiens resultat visar att             
genom att arbeta i mindre grupper utvecklas kommunikationsförmågan och         
problemlösningsförmågan och även elevernas resultat förbättras. Geogebra är ett         
grafritande datorprogram som kan vara stor hjälp för att undersöka bland annat            
euklidisk geometri och olika matematiska bevis. Med hjälp av Geogebra kan olika            
matematiska modeller byggas där eleverna kan testa hypoteser i         
problemlösningsprocessen (Abdu, m.fl., 2015). 
 
Enligt Skolverket (2015c) är många forskare överens om att IKT kan förbättra lärandet             
om den förs in i undervisningen på ett medvetet sätt. För att utveckla undervisningen              
kan ny teknik eller nya program användas i syfte att stimulera eleverna och öka deras               
motivation. Motivationen ökar om eleverna har möjlighet till variation,         
individanpassning och möjlighet att utforska världen på egen hand. IKT ska tas med i              
undervisningen på ett naturligt sätt och med ett klart syfte. IKT innebär också en stor               
utmaning för lärare. Många lärare upplever dock att de inte är duktiga i att behärska               
tekniken och det kan finnas rädsla att de tappar kontrollen i klassrummet och över              
innehållet (Skolverket, 2015c). 
 
Enligt Pólya (1970) finns det lärare som endast lägger tid på rutinoperationer vilket             
dödar elevernas intresse och bidrar inte till elevernas intellektuella utveckling. En lärare            
ska utmana sina elever genom att ge dem individuellt anpassade problem och ställa             
frågor som stimulerar elevernas självständiga tänkande. För att utveckla elevernas          
problemlösningsförmåga måste läraren gradvis öka elevernas intresse för problem och          
ofta ge dem möjligheten att kunna öva. Med rätt ledning och rätt frågor, skriver Pólya               
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(1970), att eleverna så småningom kommer att upptäcka den rätta användningen av            
dessa frågor och utmaningar. För att kunna ställa de rätta frågorna skiljer Pólya (1970)              
på fyra faser i arbetet; man måste förstå problemet, göra en plan, genomföra planen och               
till sist se tillbaka på den färdiga lösningen, granska samt diskutera den. Pólya (1970)              
skriver att problemlösning är en grundläggande mänsklig aktivitet och att en stor del av              
vårt medvetna tänkande fokuserar på problem. 
 

Solving problems is a fundamental human activity. In fact, the greater part of our              
conscious thinking is concerned with problems. (Pólya, 1970, s.221) 

 
Läraren hjälper eleven att lösa problem genom att ge tips eller ställa hjälpfrågor, men              
syftet är att hjälpa eleven att förstå och att kunna lösa problem senare på egen hand.                
Författaren skriver vidare att problemlösning kan jämföras med simning, det är något            
som man lär sig genom att se andra göra det och att sedan träna på det . En elev kan inte                     
bemästra problemlösning genom att endast jobba individuellt med uppgifter från          
läroboken (Pólya, 1970). 
 
Hattie (2014) tillsammans med en grupp av forskare analyserar 800 studier utförda av             
andra forskare. Metastudien omfattar omkring 50 000 undersökningar och 80 miljoner           
elever. Studien undersöker 138 faktorer som har betydelse och kan påverka elevernas            
prestationer och resultat. Hattie (2014) har undersökt bland annat i sina metaanalyser i             
matematiska områden användning av miniräknare, laborativa material och grafiska         
hjälpmedel. Användning av miniräknare har varit debatterad i många studier. Studien           
visar att användningen av miniräknare används med fördel till beräkningar,          
färdighetsträning samt för kontroll av beräkningar, när de minskar elevernas kognitiva           
belastning och när de används i pedagogiskt syfte som del i undervisning och             
inlärningsprocessen. Resultatet visar att både grafritande material och miniräknare         
hjälper till att minska den kognitiva belastningen och ger möjlighet för elever att ägna              
sig åt problemlösning (Hattie, 2014). 
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IKT för elever med matematiksvårigheter  
 
Elever som har matematiksvårigheter är ett väldiskuterat ämne i många studier. Satsangi            
& Bouck (2014) studieresultat visar att användning av Virtual Manipulative Instruction           
hjälper elever som visar sig ha matematiksvårigheter i form av att utveckla begrepp och              
gällande problemlösningsförmågan. Deltagare i studien är tre gymnasieelever som         
valdes dels på grund av svårigheter i matematiken och dels för att de har visat mindre än                 
50% (enligt forskares pre-bedömning, se Satsangi och Bouck, 2015, s.146) förståelse           
för begreppen omkrets och arean. Manipulatives kan översättas med laborativt material           
(efter egen översättning). Författarna definierar begreppet som laborativt material som          
används för att lära sig abstrakt matematik, begrepp eller procedurer. Laborativt           
material kan vara konkret och virtuell. Virtuell laborativt material oftast associeras med            
IKT, kan ses som didaktiskt ämnesspecifikt verktyg som ryms under IKT-kappan.  
 

Manipulatives are objects used to learn abstract mathematical properties, concepts, or           
processes. [...] As instructional tools, mathematics manipulatives are found in two           
forms: concrete and virtual. [...] virtual manipulatives are typically associated with           
computer technology—relying heavily on software programs and/or Internet        
accessibility (Satsangi & Bouck, 2014, s. 175). 

 
Satsangis & Boucks (2014) studieresultat visar att Virtual Manipulative Instruction med           
fördel kan användas i förklaring av begrepp som area och omkrets . Eleverna som             
observerades i studien har visat ett förbättrat resultat vid lösning av problem som             
undersöker area och omkrets. 
 
 
2.2.2 Undervisning utan lärobok - ett alternativ?  
 
I följande kapitel beskrivs undersökningar som rör användningen av alternativa          
läromedel i matematikundervisningen. Studiernas resultat visar bland annat att det finns           
nackdelar om enbart alternativa läromedel används i undervisningen. 
 
Enligt Skolverket (2011) har elevernas resultat i matematik försämrats sedan 1990-talet.           
Mellan 2009 och 2011 fick Skolverket ett uppdrag för att stödja skolor och kommuner              
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för att kunna höja undervisningens kvalitet och elevernas prestationer. Uppdraget          
kallades Matematiksatsningen. Det skrevs flera rapporter om Matematiksatsningens        
resultat. En av rapporterna anses vara relevant för denna studie. I rapporten presenterar             
Skolverket (2011) resultatet av en fördjupad utvärdering angående        
matematikundervisning genom konkret material, laborationer, samt undervisning i        
matematikverkstäder. Forskarna konstaterade att läroboken nästan aldrig hade använts i          
matematikundervisningarna som observerades. Lektionerna var oftast välorganiserade       
och eleverna var mycket aktiva, arbetade ofta i grupper och med olika material.             
Däremot har studien visat att eleverna inte utvecklade procedurförmågan och att på            
lektionerna förekom ingen färdighetsträning. En styrka med läroboken är att den           
innehåller en väl sekvenserad färdighetsträning. När eleverna tillägnar sig ett nytt           
innehåll ger läroboken möjligheter att utveckla sin förmåga. Rapportens utvärdering          
lyfter fram att trots de medverkande lärarnas stora engagemang, förbättras inte elevernas            
lärande och undervisningen tillräckligt. Tyngdpunkten i de analyserade lektionerna var          
att utveckla förmågorna och detta är kursplanens mål. Enligt rapporten är förmågorna            
och möjligheterna att bedöma dem helt beroende av det centrala innehållet. Skolverkets            
(2011) rapport visar också att det kan uppstå problem och svårigheter i undervisningen             
om datorerna inte fungerar som de ska, om det är fel i inköpta program eller om                
installationen krånglar. Planering och utvärderingstid måste vara utsatt på schemat          
annars når inte lektionen sina mål. 
 
Hattie (2014) konstaterar att användning av laborativt material i matematikundervisning          
hade högst effekter för konkreta delar av undervisningen och inte för de abstrakta,             
Effekterna visades vara högre vid undervisning av begrepp och beräkningar, men inte            
för tillämpning och abstrakt tänkande. Totalt sett ger inte laborativt material mycket            
stöd vid matematikinlärning. Lågpresterande elever gynnas dock mer än medel- och           
högpresterande elever vid av användning av laborativt material i undervisningen,          
skriver författaren (Hattie, 2014). 
 
 
 
 
2.3 Faktorer som påverkar skolan 

 

20 

 



 

  

 

 
 

 

I följande avsnitt nämns några av faktorerna som påverkar skolan som organisation.            
Ekonomiska resurser, skolans styrdokument och lärarna är faktorer som anses vara           
relevanta för denna studie eftersom de direkt kan påverka valet av lärobok och             
alternativa läromedel. Vidare beskrivs elevernas indirekta påverkan i valet av både           
lärobok och alternativa läromedel. Elevernas bakgrund och deras språksvårigheter är          
aspekter som lärare och läroboksförfattare måste ta hänsyn i formulering av           
uppgifternas texter. 
 
Följande tabell presenterar en modell på en rad faktorer som påverkar skolans            
verksamhet.  
 

Exempel på faktorer i skolans yttre miljö   Exempel på faktorer i skolans inre miljö 

Samhällets utveckling  Lärarna  

Kommunens resurser Skolans historia och kultur 

Skolans närområde Eleverna 

Föräldrar och vårdnadshavare Skolans pedagogik & didaktik 

Intresseorganisationer Skolans inre organisation 

Skolans styrdokument   

Massmedia   

Fig. 5  Faktorer som påverkar skolans miljö (efter Liljequist, 1999, s. 336)  
 
Ekonomiska resurser, lärarnas kompetens och deras pedagogiska grundsyn samt         
elevernas olika behov och förutsättningar, de faktorer som påverkar valet av läromedel.            
Studien resultat visar också att läroplan, kursplan och betygskriterier har stor betydelse i             
val av läromedel (Skolverket, 2006). 
 
 
2.3.1 Kommunernas resurser  
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Gustafssons & Myrbergs (2002) forskningsöversikt syftar till att klargöra diskussioner          
som uppstår gällande sambandet mellan ekonomiska resurser och elevernas         
prestationer. I analysen tas det upp och sammanfattas flera undersökningar och dess            
resultat. Studiens resultat visar att ekonomiska resurser inte påverkar elevernas          
prestationer och resultat i skolan.  
 

Även om det är ett viktigt framsteg att kunna fastslå att det föreligger ett samband               
mellan ekonomiska resurser och pedagogiska resultat är det viktigt att vara medveten            
om att detta samband är svagt, och att det inte innebär att en ökning av den ekonomiska                 
resursinsatser alltid medför förbättrade pedagogiska resultat. (Lindström m.fl., 2009, s.          
44) 
 

I nästa avsnitt presenteras mer detaljerat Gustafssons & Myrbergs (2002) studieresultat. 
 
 
2.3.2 Lärarens roll 
 
Det här avsnittet har som syfte att lyfta fram lärarens roll. Studierna visar att det är                
läraren som har den största påverkan i valet av läromedel och på elevernas resultat. Det               
är läraren som orkestrerar och styr hur lektionerna ska se ut. I avsnittets slut presenteras               
Bjerneby Hälls (2006) studie. Författaren visar i sin studie att det finns faktorer som              
påverkar lärarnas prestationer.  
  
Den viktigaste slutsatsen i Gustafsson & Myrberg (2002) studie är att lärarkompetensen            
är faktorn av störst betydelse för elevernas resultat, kunskap och färdigheter. Till            
skillnad från andra faktorer som är lätta att bestämma, är lärarens kompetens svår att              
avgränsa. Studien visar att erfarna och välutbildade lärare når bättre resultat. Pedagogisk            
utbildning, kompetensutveckling, yrkeserfarenhet och ämnesutbildning är några av de         
ingredienserna som spelar stor roll för elevernas utveckling och förbättring av           
pedagogiskt resultat (Gustafsson & Myrberg, 2002). 
 
Enligt Stein, Engle, Smith & Hughes (2008) måste läraren kunna arrangera           
helklassdiskussioner och uppmuntra alla elever till matematiskt tänkande. Stein m.fl.          
(2008) använder begreppet orkestrering för att beskriva hur en lärare kan genomföra            
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produktiva diskussioner, särskilt vid problemlösning. Författarna nämner fem moment         
anticipating, monitoring, selecting, sequencing och connecting som bygger på varandra          
och som läraren bör ta hänsyn till i lektionsplaneringen: förutse vilka typer av lösningar              
kan uppstå, överblicka elevernas lösningar under problemlösnings fasen, välja vilka          
elever och vilka lösningar ska presenteras på tavlan, medvetet arrangera svaren som ska             
visas och hjälpa klassen att göra kopplingar mellan de olika lösningarna som            
presenteras. Enligt författarna måste lärare ha goda kunskaper i elevernas matematiska           
tänkande för att lyckas med alla fem moment. De lärare som förbereder sig innan              
lektionen har lättare att överblicka elevernas lösningar.  
 
En av slutsatserna i Hatties (2014) metastudie är att störst och positiv effekt på elevens               
prestation har den skickliga läraren, med betoning på samspelet mellan lärare och elev.             
Författaren nämner att lärarutbildningen inte påverkar hur skicklig en lärare blir, men            
däremot kan det i lärarutbildningen läggas mer vikt på strategier för lärande och             
diversifierade undervisningsmetoder. Undervisningen handlar inte bara om att lära ut          
utan lärare måste kontinuerligt undersöka hur elevernas lärande utvecklas.         
Undervisningen och lärandeprocessen måste synliggöras (Hattie 2014). 
 

Lärandets och klassrummets värld ur elevens personliga synvinkel är ofta okänd för            
läraren, vilket styrker påståendet i den här boken om att lärare måste lägga mer tid och                
kraft på att förstå lärandet ur elevens ögon. (Hattie, 2014, s. 324) 

 

I Sverige, speciellt i matematikundervisningen, har läroboken starkt inflytande. I          
Reichenbergs (2014) studie, Predicting Teachers’ Choice of Teaching and Learning          
Materials: A Survey Study with Swedish Teachers , undersöktes hur svenska lärare väljer            
ut lärobok. Sedan nedläggningen av Statens Institution för Läromedelsinformation 1991          
har lärarna blivit ansvariga för granskning av de läromedel de använder i            
undervisningen. Ett problem med detta är, enligt Reichenberg (2014), att lärarna inte har             
någon utbildning eller förberedning inför detta uppdrag. Författaren skriver att det bör            
finnas större fokus i lärarutbildningen på förberedelse av studenter inför val av lärobok.  
 
I kommande avsnitt lyfts fram Bjerneby Hälls (2006) studie. Författaren följer under            
cirka tio år ett antal informanter i sin resa från lärarstudent till matematiklärare. Studiens              
röda tråd som genomsyrar avhandlingen är lärarstudenternas personliga argument för          
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matematik och vad de anser vara viktigast för elever att lära sig genom             
matematikundervisningen. Studien visar att lärarnas argument inte är samma under          
utbildningens gång och att lärarstudenternas vision om hur de vill att deras egen             
matematikundervisning ska se ut och hur den genomförs tre år efter yrkesdebuten skiljer             
sig mycket. Argument om matematik som informanterna tyckt vara viktiga som           
lärarstudenter, var inte längre lika viktiga efter yrkesdebuten eller de ersatts med andra.             
De argumentkategorier som används i undersökningen är: ”klara vardagslivet”;         
utbildning och yrke; fortsatta studier i matematik; tillvarata egna intressen; samhällets           
behov och krav; utveckla tänkandet; roligt, stärker självförtroendet; andra skolämnen;          
allmänbildning; viktigt kunskapsområde; kommer på provet; det nationella provet . I          
slutet av lärarutbildningen betonas argumentkategorierna “klara vardagslivet” och       
tillvarata egna intressen , följd av roligt, stärker självförtroendet, utveckla tänkandet          
(för alla elever) samt fortsatta studier i matematik (för vissa elever). Efter tre års              
yrkeserfarenhet sker en förändring i argumentkategorierna. Kommer på prov blir den           
viktigaste kategorin för elever i mellanstadiet och det nationella provet för elever som             
går på högstadiet (För mer detaljer se, Bjerneby Häll, 2006, s. 202-203). 
 
En annan relevant aspekt som Bjerneby Häll (2006) upptäckte med sin studie är             
lärarstudenternas inställning gällande användning av lärobok i       
matematikundervisningen. Flertalet av lärarstudenter var kritiskt inställda till traditionell         
undervisning. De nämnde att de kommer att utgå från en lärobok men undervisningen             
kommer inte att vara lärobokscentrerad. Lärarstudenterna upplevde den traditionella         
undervisningen, med tyst räkning som tråkigt och dåligt. Efter tre år undervisning            
berättar flera lärare att en bra lektion är då när eleverna är tysta och koncentrerade. Det                
som lärarstudenten hade upplevt som dåligt och tråkigt, upplevdes sedan av läraren som             
positiv och tryggt. Studiens slutsats är att arbetsbördan samt tidsbristen kan förklara            
lärarens beteende. Arbetstiden går åt till mycket annat än det går till undervisningen,             
enligt Bjerneby Hälls (2006) studieresultat. Informanterna upplever tidspress och hinner          
inte med att förbereda och planera undervisningen så som de vill och då blir läroboken               
det bästa alternativet. Bjerneby Häll (2006) skriver att informanterna uttrycker          
besvikelse över att de inte kan genomföra en undervisning som överensstämmer med de             
ideér de tidigare hade som lärarstudenter. 
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2.3.3 Skolans styrdokument  
 
Matematikundervisningen ska följa styrdokumentens riktlinjer. Eftersom läroboken är        
en stor del av undervisningen (se tidigare avsnitt) har Johansons (2006) studerat om             
olika läroböcker stämmer i innehållet med styrdokumentens krav. I den här avsnittet            
diskuteras Johanssons (2006) studieresultat kopplat till läroplan.       
Matematikundervisningen bör också innehålla diskussioner kring frågor om sex och          
samlevnad, enligt styrdokumentet. I detta avsnitt presenteras hur läroboken matchar          
läroplanen i denna punkt. I sista stycket presenteras Skolverkets granskningar.          
Granskningarna har visat att i de senaste upplagorna är läroböckernas innehåll anpassat            
efter styrdokumentens krav. 
 
I tidigare avsnitt diskuterades Johanssons (2006) studie. En del av studien syftar till att              
undersöka om läroboken följer styrdokumentens riktlinjer och målen med         
matematikundervisningen i svenska skolor. I analysen jämförs flera läroböcker med          
styrdokumentet. Resultatet visar att läroboken inte alltid följer styrdokumentens         
riktlinjer, särskilt i områden som syftar till att förklara matematikens roll i samhället och              
vardagen, eller matematiken utifrån ett historiskt perspektiv. 
 
Enligt Skolverket (2015b) har flera kvalitetsgranskningar gjorts. Rapporten från 2006          
och en del nyare rapporter visar att läroboken inte matchar upp mot läroplanen. I              
rapporten från 2006 fanns mycket kritik när det gäller frågor om etnicitet, religiös             
mångfald och HBTQ-frågor och att behandling av dessa frågor i läroboken inte stämmer             
överens med riktlinjer i läroplanen. Flera nyproducerade läroböcker följer         
styrdokumenten och därför måste skolorna välja de läroböcker som uppdateras          
kontinuerligt och som matchar upp mot styrdokumenten, lärarnas och elevernas krav           
samt förlagets krav (Skolverket, 2015c). 
 
Det är också viktigt att inte glömma att skilja kursplan från lärobok. Även om en               
lärobok har anpassats mer för att följa en viss kursplan betyder inte det automatiskt att               
den täcker allt. Många forskare är överens att det finns många bra läroböcker, men för               
att nå bra resultat gäller det att hantera dem på ett bra och medvetet sätt (Skolverket,                
2015b). 
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2.3.4 Elevernas indirekta påverkan 

 
Elevernas svårigheter i det svenska språket är en viktig aspekt som lärare måste ta              
hänsyn till vid läroboksanvändning och vid användning och formuleringar i          
egetproducerat material. Myndigheten för skolutveckling publicerade år 2007 ett         
stödmaterial med syfte att stödja matematiklärare i arbete med såväl en- som            
flerspråkiga elever. I det här avsnittet presenteras språkliga aspekter i läroböcker. 
 
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2007) är språket i matematik ett väldiskuterat           
ämne. Många gånger har frågan ställts: om det är matematiska kunskaper eller            
språkkunskaper som prövas i olika prov. Många elever i Sverige har flerspråkig            
bakgrund och undervisningsspråket är deras andraspråk. Det är själva språket som gör            
det svårt för dem att lösa uppgifter. Svårigheter kan också synas bland elever som har               
svenska som modersmål, men som befinner sig vid olika språkliga nivåer. Det innebär             
att matematikundervisningen och läroboken som används i undervisningen måste ta          
hänsyn till många aspekter när det gäller formulering och språk. Enligt författarna ska             
uppgifterna och texterna, som lärare själva formulerar eller som finns i läroboken, vara             
konstruerade på så sätt så att de hjälper eleverna att bli bättre läsare och inte för att                 
eleverna ska undvika att läsa dem. Det finns en tendens hos lärare och läroboksförfattare              
att förkorta texten genom att ta bort små ord i texten, men detta gör inte att texten blir                  
mer lättläst. Det är därför en av de största utmaningarna för lärare att skapa relevanta               
matematikuppgifter och texter som är relevanta i utveckling av både språk och            
matematiska förmågor (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 
 
 
2.4 Sammanfattning av teoretisk bakgrund 

 
Slutsatsen från tidigare forskning visar att det finns både för- och nackdelar med en              
lärobokscentrerad undervisning. 
 
Litteraturöversikten visar att läromedel och användning av läromedel är ett väl           
diskuterat och debatterat ämne av både forskare och myndigheter. Studierna som           
presenteras i den teoretiska bakgrunden har visat att matematiklärarna i Sverige i stor             
utsträckning följer läroboken i deras undervisning. En del forskare, som Wikman och            
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Oates, har en positiv syn på lärobokscentrerad undervisning och att det kan vara             
fördelaktigt att styra undervisningen med en välskriven, genomtänkt och välstrukturerad          
lärobok. Myndigheter som Skolverket och Skolinspektionen är inte lika positivt          
inställda i att sätta läroboken i centrum och anser att en lärobokscentrerad undervisning             
kan vara en bakomliggande faktor som kan förklara att elevernas resultat inte uppnår             
förväntningarna.  
 
IKT (exempelvis datorprogram, online matematikspel, virtuellt laborativt material),        
graf-/symbolhanterande miniräknare, laborationer, grafritande verktyg, eller      
egenproducerat material är några exempel på alternativa läromedel som kan användas i            
matematikundervisningen. Skolverkets Matematiksatsning hade som syfte att höja        
undervisningens kvalitet och elevernas prestationer. Trots att eleverna var aktiva och           
lärarna var högt engagerade i undervisningen, visade det sig att med en undervisning fri              
från lärobok blev elevernas prestationer inte bättre. Läroboken spelar roll i elevernas            
färdighetsträning som i sin tur innebär utveckling av procedurförmågan. Vidare          
presenteras några av faktorerna som står bakom valet av olika läromedel. Det kan vara              
faktorer som styrdokument, lärarstil och erfarenhet, elevernas behov, ekonomiska         
faktorer som kan spela roll i val av läromedel.  
 
Faktorn som visade sig vara betydelsefull i flera studier är läraren. Lärarens erfarenhet,             
engagemang samt syn på matematik påverkar i mycket stor utsträckning eleverna och            
deras resultat. Läraren styr och orkestrerar lektionen samt bestämmer i vilken           
utsträckning läroboken ska användas i undervisningen. Det finns dock en rad faktorer            
som kan påverka lärares prestationer oavsett erfarenhet, engagemang eller inställning          
till lärobokens roll i matematikundervisningen. De mest relevanta är tidsbristen och           
arbetsbördan som påverkar lärares prestationer och undervisningens kvalitet negativt         
oavsett lärarens vision som lärarstudent.  
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3. Metod och genomförande 
 
3.1 Kvalitativ intervjumetod 

 
Bryman (2011) nämner två forskningsmetoder som används i undersökningar:         
kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa forskningen betonar kvantifiering         
och undersökningar som använder metoden eftersträvar efter generaliserbara och         
statistiska resultat. Den kvalitativa forskningen lägger vikt på individuella uppfattningar          
och tolkningar av den sociala verkligheten. Enligt Bryman (2011) finns en viss distans             
mellan forskare och deltagare i den kvantitativa undersökning. Till denna studie valdes            
kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade intervjuer. Med tanke på studiens         
frågeställningar ansågs det vara relevant för denna studie att använda den kvalitativa            
metoden, eftersom eftersträvningen var att fånga upp informanternas personliga syn på           
användning av olika typer av läromedel. För att få djupare inblick på informanternas             
personliga syn används i studien intervjuer av mer öppen karaktär som ger            
informanterna möjligheten att delge personliga tankar och upplevelser. Eftersom jag var           
oerfaren i denna typ av arbete valde jag semistrukturerade intervjuer som både ger             
informanten möjligheten att dela med sina tankar, men också möjlighet för intervjuaren            
att styra intervjun med förbestämda frågor. I semistrukturerade intervjuer används en           
intervjuguide (se Bilaga Intervjuguide), med allmänt formulerade frågor, där         
intervjuaren brukar ställa uppföljningsfrågor till det som uppfattas som viktiga svar           
(Bryman, 2011).  
 
Syftet med metoden är att kunna skapa viss kontakt och relation med lärarna för att de                
fritt ska berätta om deras syn, attityder och upplevelser. I den här studien har frågorna               
formulerats i förväg och intervjuguiden utgör grunden i de inspelade intervjuerna. Dock            
har enstaka frågor anpassats och ändrats i samtliga intervjuer beroende på hur            
informanterna svarade. Syftet med detta var att få så mycket information som möjligt             
från varje informant, vilket jag anser att jag har fått.  
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Deltagarna i denna undersökning valdes med så stor spridning som möjligt. Alla            
informanter är legitimerade matematiklärare, som arbetar heltid eller deltid med          
matematisk undervisning. Lärarna som har deltagit i undersökningen är såväl kvinnliga           
som manliga lärare. De har olika arbetslivserfarenhet och arbetar på olika stora            
gymnasieskolor i både mindre samhällen eller i medelstora städer i Sverige.  
 
När det gäller antalet informanter skriver Kvale & Brinkmann (2014) att man ska välja              
de intervjupersoner som behövs för att få de svar som söks för att nå målet med                
undersökningen. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) tenderar denna metod, den          
kvalitativa forskningsintervjun, att det antingen används för få eller för många           
informanter i en undersökning. I en undersökning som har för få informanter är det svårt               
för forskare att prova flera hypoteser och generalisera resultaten, medan i en            
undersökning som för många informanter blir det problematiskt att göra mer ingående            
tolkningar av studiens intervjuer. Antalet informanter som används i denna          
undersökningen anses vara minimalt, men tillräckligt för att samla den information som            
behövs för att nå syftet och besvara studiens frågor.  
 
 
3.2 Avgränsning och urval 

 
För att utföra denna undersökning har vissa avgränsningar gjorts. Inför denna           
undersökning har valts ut informanter med olika bakgrund så att resultaten skulle ge             
allsidig bild. En förfrågan skickades till rektorer på gymnasieskolor i både små- och             
mellanstora städer samt i mindre samhällen. Matematiklärarna på respektive skola blev           
informerade om studiens syfte och metod och de blev tillfrågade om de ville delta i               
undersökningen. Endast två av matematiklärarna som fick förfrågan svarade positivt          
(Ida och Marcus, se Tabell 1 ). De andra fyra informanterna är bekanta med intervjuaren              
sedan tidigare. Att ha en viss relation ansågs vara fördelaktigt eftersom både intervjuare             
och informanter var mer bekväma att prata och samtalet kom igång snabbare,            
intervjuaren kunde således fokusera mer på frågor och följdfrågor. Lars och Carola            
valdes från skolan där författaren till denna studie hade sin praktik. Anledningen att det              
var just de, är att de har olika kön och olika arbetslivslängd när det gäller               
matematikundervisning. Dennis är nyexaminerad lärare och Dan jobbar på en stor           
gymnasieskola där det finns 22 yrkesaktiva matematiklärare. 
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Lärarnas namn som används i studien är fingerade och tabellen som följer nedanför             
presenterar urvalet.  
 
Tabell 1.  Översikt över deltagare 

Lärare Ålder 
Examination 
år 

Antal år i yrket 
Undervisar i 
(andra ämne) 

Carola 54  2003 12  fysik 
Dan 38  2001 15  fysik 
Dennis 28  2015 1  Idrott & hälsa 
Ida 

46  2000 15  
Fysik & kemi,   
(speciallärare) 

Lars 61  1982 33  fysik 
Marcus 38  2005 9  teknik 

 
 
3.3 Genomförande  

 
Samtliga intervjuer har spelats in. För att säkra inspelningen och begränsa risken för att              
förlora inspelat material har det använts två olika inspelningsutrustningar. Under          
samtalen användes anteckningsblock för mer säkerhet. Fyra av intervjuerna ägde rum på            
skolorna där de intervjuade lärarna arbetade, i grupprum, kontor eller arbetsrum, där vi             
satt enskilt och ostört. Intervjuerna med Dan och Dennis gjordes genom Skype och det              
fungerade lika bra som de fysiska mötena. I början av varje intervju har intervjuaren              
berättat lite om sig själv och om själva studien. Deltagarna i undersökningen fick             
information att de är helt anonyma och att alias istället för deras riktiga namn kommer               
att användas i uppsatsen.  
 
Studiens frågeställningar utgjorde grunden för intervjuguiden. Intervjuerna utgick från         
intervjuguiden men ibland tillfördes följdfrågor beroende på lärarnas svar. Exempel på           
följdfrågor var: ” När?”, ”Var?”, ”Ge exempel” eller frågor som hjälpte informanten att             
ge tydligare svar eller utveckla något som var oklart för intervjuaren. Intervjuernas            
varaktighet varierade mellan 20 och 40 minuter. De intervjuade lärarna hade inte            
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förberetts inför intervjuerna, eftersom meningen med själva intervjun var att få spontana            
svar. Respondenterna hade intervjufrågorna framför sig under hela intervjun så att de            
skulle kunna följa frågorna medan intervjuaren läste dem. Detta gav informanterna           
möjligheten att kunna gå tillbaka till föregående fråga och komplettera sina svar. 
 
 
3.4 Dataanalys  

 
Efter utförandet av intervjuer har ljudfilerna laddats över till arbetsdator där materialet            
analyserats utifrån de inspelade intervjuerna. Bara en del av intervjuerna transkriberades           
ordagrant, eftersom det fanns information bland svaren som jag inte ansåg vara relevant             
till frågeställningar och studiens syfte.  
 
Lärarnas svar som var relevanta till studiens syfte har grupperats i underkategorier efter             
gemensamma drag och koppling till respektive forskningsfråga. Svaren markerades med          
olika färger, en färg för varje forskningsfråga. Det krävs mycket tid och arbete för en               
forskare för att organisera allt insamlat material. För sådana studier kan det vara viktigt              
att flera forskare tittar och analyserar svaren för att minska risken för feltolkningar och              
subjektiva slutsatser. 
 
 
3.5 Validitet och reliabilitet 

 
Bryman (2011) nämner reliabilitet, replikation och validitet, som tre av de kriterier som             
används för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar. Reliabilitet visas då         
resultatet blir detsamma om undersökningen genomförs på nytt. Replikation rör frågan           
om upprepning av en undersökning. Validitet anses, enligt Bryman (2011) det viktigaste            
forskningskriteriet och mäter huruvida insamlad data används på korrekt sätt för att            
besvara frågeställningarna. 
 
Den här undersökningen är inte upprepning av en annan undersökning och därför            
diskuteras bara undersökningens validitet och reliabilitet i det här kapitlet.  
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Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier i kvantitativa undersökningar och en del            
forskare har ifrågasatt begreppens relevans för kvalitativa studier. De använder          
alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar, nämligen        
tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011).  
 
I denna studie ska begreppen reliabilitet och validitet användas på ett liknande sätt som i               
kvantitativa studier. 
 
Kvalitativa studier har fått kritik då resultaten kan vara svåra att generalisera på grund              
av att ett litet antal individer deltar i undersökningen, skriver Bryman (2011). I denna              
studie har endast sex informanter deltagit, vilket anses vara minimalt för att kunna             
besvara frågeställningen. Resultaten från kvalitativ forskning ska generaliseras till teori          
och inte populationer. Med andra ord är ”kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som             
formuleras på grundval av kvalitativ data som är det viktiga vid bedömning av             
generaliserbarheten” (Bryman, 2011, s. 369).  
 
Under intervjuerna har jag försökt att vara så objektiv som möjligt samt konsekvent i              
diskussionerna för att säkerställa en hög reliabilitet. Reliabilitet anses vara hög om            
studiens resultat skulle bli samma om man genomför samma undersökning på nytt. En             
risk kan alltid finnas då mätningen i denna studie kan anses att vara felaktigt. Detta kan                
bero på subjektiva värderingar eller på grund av det låga antalet informanter. 
 
Forskare som använder kvantitativa metoder menar ofta att det finns svårigheter att            
replikera en kvalitativ undersökning. Det är forskare själv som utgör redskapen i en             
kvalitativ undersökning. Det som en forskare kan anse vara viktigt i en undersökning,             
kan en annan anse vara oviktigt. I diskussionen tas upp att informanterna påverkas av              
forskarens egenskaper, som kön, ålder och personlighet (Bryman, 2011). 
 
I studiens undersökning har jag försökt att vara noggrann och sett till att data inte går                
förlorat samt har försökt att vara objektiv i dataanalys med kategoriseringar och            
tolkningar, för att säkerställa en god validitet. Dock måste det påpekas här att eftersom              
dataanalysen sker via egna tolkningar som enskild forskare får man ett individuellt            
tolkningsutrymme som delvis används i studien. Detta kan påverka studiens validitet.           
Hög validitet innebär också att resultatet är generaliserbar. Studiens resultat kan           
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appliceras på andra matematiklärare som undervisar på gymnasieskolor. Informanterna         
som har deltagit i studie har valts efter olika kriterier (olika kön, ålder,             
arbetslivserfarenheter eller utbildningar) och kan representera populationen (dvs. andra         
personer som befinner sig i liknande sammanhang).. 
 
 
3.6 Etiska och vetenskapsteoretiska övervägande  

 
Studiens metodval följer Vetenskapsrådets (2002) anvisningar. Enligt Vetenskapsrådet        
(2002) ska individskyddskravet vara utgångspunkten för forskningsetiska       
överväganden. Forskningskravet och individskyddskravet måste alltid vägas mot        
varandra. Som forskare måste man beakta både kortsiktiga och långsiktiga          
konsekvenser som studien har för berörda informanter och eventuellt för tredje person.            
Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav på undersökningen:        
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I      
denna studie är ämnet som behandlas, inte av känslig karaktär, men etiska            
överväganden och de olika kraven har i alla fall varit bakomliggande tankar under             
datainsamling perioden.  
 
Alla informanter som deltog i undersökningen har blivit informerade, enligt          
informationskravet om vilka förutsättningar de ges i projekten, vilken roll de spelar och             
att de kommer att vara helt anonyma i projekten (enligt konfidentialitetskravet). Alla            
deltagare gav sitt samtycke i att medverka i undersökningen och de var medvetna om att               
de när som helst kan avbryta deltagandet utan att detta medföljer några negativa             
konsekvenser. Enligt nyttjandekravet används insamlat data endast för den tänkta          
forskningssituationen och uppgifterna lämnas inte ut för annat syfte.  
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4 Resultat 
 
I det här kapitlet presenteras studiens resultat. Studiens frågeställningar utgör arbetets           
grund och de kommer att stå som rubriker till de första tre avsnitten. Sista avsnittet är en                 
sammanfattning av resultatet. Individuella exempel kan förekomma för att tydliga          
resultaten. Lärarens svar har omformulerats av studiens författare. Anledningen till detta           
var att tydliggöra begreppen som lärare använder.  
 
 

4.1 Vilka läromedel beskriver lärarna att de använder i sin 
undervisning? 

 
För att spegla de olika typer av läromedel som lärarna använder i sin undervisning har               
det i denna studie använts begreppet lärobok som definierar det förlagsproducerade           
materialet och alternativa läromedel, exempelvis IKT, grafritande miniräknare,        
laborationer, uppgiftsbank eller kompletterande material. Följande kapitel beskriver        
vilka typer av läromedel som de intervjuade lärarna använder och vilka metoder de             
använder för att skaffa fram alternativa läromedel. 
 
 
4.1.1 Lärarnas syn på läromedel under lärarutbildningen 
 
Under första intervjun lyftes lärarutbildningen och vilka attityder som fanns under           
utbildningen kring läromedel och användning av läromedel. Denna fråga kommer att           
redovisas här. Frågan togs senare upp i samtliga intervjuer.  
 
Undersökningen har visat att samtliga matematiklärare använder sig av lärobok i           
undervisningen. Många av lärarna hade en annan vision som lärarstudent när det gäller             
användning av lärobok i matematikundervisningen. Flera lärare hade en negativ          
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inställning till lärobokscentrerad undervisning. Det framgick tydligt i intervjuerna att          
samtliga lärare som examinerades år 2000 och senare har gått en utbildning där             
läroboken inte diskuterades mycket eller en utbildning där lärarna förespråkades att man            
inte ska binda sig vid en lärobok.  
 

Läroböcker diskuterades inte alls. Jag har undersökt mycket under min VFU. Jag var själv              
intresserad av hur lärarna väljer att använda läroboken. (Ida ) 
 

Under äldre lärarutbildningar förekom diskussioner men också analys av olika          
läroböcker. 

 
Vi gjorde rätt mycket analys på olika läroböcker och jämförelse av läroböcker.(Lars ) 

 
 
4.1.2 Användning av lärobok 
 
När det gäller läroboksanvändning var det tydligt uttryckt i intervjuerna att läroboken            
används i ganska stor utsträckning och att lektionerna domineras av den. Generellt följer             
lärarna lärobokens upplägg ganska strikt. 
 

Jag använder läroboken ganska mycket … Vi följer ganska bra kapitel upplägget.            
(Dennis )  

 
Marcus är den enda av dem intervjuade lärarna som visar negativ inställning till en              
lärobokscentrerad undervisning.  
 

Jag undervisar på byggprogram och c-spåret. Mot yrkesprogram använder jag matteboken           
som uppslagsbok, ibland för färdighetsträning. Jag styr helt och hållet själv. Eleverna kan             
inte titta i matteboken och se var vi är någonstans. Ju högre upp man kommer desto                
viktigare är kunskapen och läroboken. Boken är viktigare för matte 2c och 3c. (Marcus ) 

 
Två av de intervjuade lärarna har testat digitala läroböcker. Digitala läroböcker anses            
vara bra för elever med lässvårigheter. Ida beskriver att de testat e-böckerna i ett år. Hon                
berättar vidare att lärarna var tvungna att skriva ut på papper kapitelvis eftersom             
eleverna krävde det. Båda lärarna tyckte att fysiska läroböcker är bättre för majoriteten.  
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Ida anser att lärarna måste anpassa sig efter elever och samhällets utveckling och att det               
idag inte fungerar som det gjorde förr. Hon menar att då tog eleverna mer ansvar för sitt                 
eget lärande än vad de gör idag. 
 

Visst följer vi läroboken, men hur vi skapar våra lektioner är en annan sak. Måste tänka                
annorlunda, eleverna är inte längre intresserade i matte och det kommer inte att fungera              
genom att säga ”läs sidan 57 och lös uppgifter”. Det var så för 20 år sedan, men inte nu.                   
Matteläraren måste ändra på sig och anpassa sig till det som är aktuellt. (Ida ) 

 
 
4.1.3 Filmer och Intranät 
 
Undervisningen visar att samtliga lärare använder sig av olika alternativa läromedel.           
Majoriteten använder sig av YouTube filmer som presenterar korta genomgångar och           
som eleverna får titta på hemma. I de vanligaste fallen används filmerna som             
förberedande inför introduktion av nya matematiska områden. De besökta skolorna          
använder Intranät eller olika kommunikationsplattformar som gör möjligt för lärare att           
kunna kommunicera med eleverna.  

 
Om vi tycker att en film är bra och eleverna förstår lätt, skickar vi filmen till alla elever                  
genom speciell gemensam sida, där eleverna kan kolla på när de är hemma. Sedan i               
klassrummet kan man bara förklara vissa detaljer. (Ida ) 
 

 
4.1.4 Kompletterande material 
 
Två av lärarna, de senast examinerade, beskriver att de använder egenproducerat           
material i form av egna uppgifter. Samtliga lärare brukar skaffa fram extrauppgifter som             
inte finns i läroboken. Lärarna beskriver att en del uppgifter hämtas från andra             
läroböcker. Lärarna med längst arbetslivserfarenhet brukar använda uppgifter eller         
annan information som finns i äldre läroböcker som de tyckte var bra. Trots att              
läroböckerna publicerades innan den nya läroplanen kom ut, anser lärarna att de            
fortfarande kan uppfylla en viss funktion.  
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Lärarna ger exempel på olika webbsidor som både lärare och elever kan besöka, till              
exempel Matteboken.se, eller sajter som skapades endast för aktiva lärare. Där kan            
lärarna hämta uppgifter inför en provkonstruktion eller ladda upp egna uppgifter.           
Exempel på sådana sajter är lektion.se och kunskapsmatrisen.se, som är en relativt ny             
sajt. Dennis berättar att han använder kunskapsmatrisen.se för att konstruera olika prov,            
medan Ida berättar att hon och andra lärare som arbetar på samma skola, använder              
kunskapsmatrisen.se för att skapa diagnoser som eleverna kan rätta själva.  
 
 
4.1.5 IKT och andra digitala verktyg  
 
Samtliga skolor där de intervjuade lärarna arbetar har tillgång till datorer. Några av de              
mindre skolorna har delat ut bärbara datorer, som eleverna kan ta hem och använda              
under samtliga år som eleverna studerar på respektive skola. Samtliga skolor har            
datasalar där elever och lärare har tillgång till datorer när de behöver dem.  
 
När det gäller datorprogram har majoriteten nämnt att de använder Geogebra i sin             
undervisning i mer eller mindre utsträckning. Geogebra är ett gratisprogram som anses            
vara bra som ämnesdidaktiskt verktyg. Dennis berättar att han använder Geogebra i sina             
genomgångar men eleverna har inte testat själva. Lars berättar att han har jobbat med              
sina elever med Excel, men han brukar inte använda datorer i sin undervisning. Ett              
alternativt grafritande datorprogram är Desmos, som används i skolan där Ida           
undervisar. Samtliga lärare använder grafritande miniräknare i sin undervisning.  
 

Grafritande miniräknare är bra. Man kan bygga uppgifter kring det, prova ut,            
experimentera fram och dra egna slutsatser. (Dan ) 
 

Som hjälp i undervisningen använder majoriteten SmartBoard – som är en interaktiv            
skrivtavla. Carola använder ofta projektor i sina datapresentationer och genomgångar.          
Hon nämner vidare att nackdelen med tekniken, är att det många gånger händer att              
datorerna och andra tekniska föremål, inte fungerar som de ska. Då är det alltid bra att                
ha en alternativ planering.  
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Lars har nämnt under sin intervju att eleverna som inte har möjlighet att delta fysiskt i                
undervisningen, exempelvis på grund av sjukdom, kan följa undervisningen genom          
Skype – ett gratis program som används för Internetbaserad kommunikation.  
 
 
4.1.6 Laborativ matematik och matematikverkstäder  
 
Knappt hälften av lärarna nämner laborationer under intervjuerna. De lärare som           
nämner att läroboken används i mindre utsträckning i undervisningen berättar att de            
oftare har laborationer där eleverna brukar arbeta i mindre grupper med olika uppgifter             
och problemlösning. Laborationerna görs ofta i datasalar. Lärarna som arbetar i mindre            
skolor, berättar att de ofta har elever i samma grupp som går olika kurser och att det inte                  
finns tillräckligt med tid för att hinna med laborationer.  
 
 
4.1.7 Spel och kul med matematik 
 
Carola berättar att under december månad finns det matematiska adventskalendrar på           
nätet som hon brukar använda under lektionstid. Hon upplever att eleverna har roligt             
genom att samarbeta för att lösa uppgifterna i kalendern och samtidigt upplever de             
julkänsla.  
 
I Dans skola har eleverna testat Kikora, som är ett datorprogram där eleverna tillämpar              
fulla uträkningar steg-för-steg och får kontinuerlig återkoppling om de har gjort rätt            
eller fel. Dan upplever att eleverna har roligt med Kikora och han jämför programmet              
med ett datorspel där eleverna kan få stjärnor när de klarar olika nivåer och samtidigt               
kan tävla med varandra.  
 
 
 
4.1.8 Tillgång till alternativa läromedel 
 
Informanterna som har jobbat som matematiklärare under flera år har sparat äldre            
läroböcker som de har ansett vara bra och som används varje gång lärarna själva tycker               
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att det passar i undervisningen. Andra lärare har gjort en bank med uppgifter eller              
genomgångar som de har samlat på sig genom åren. Samtliga lärare berättar att de flesta               
tips angående nya program, nya matematiksajter etc. fås av kollegor när de har             
konferens eller ämneslagsmöte. Två av lärarna har nämnt att de har fått mycket tips              
angående alternativa läromedel från fortbildning. Båda lärarna har deltagit i          
Matematiklyftet (en statlig fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i           
matematik).  
 
En del av lärarna säger att de kontinuerligt själva letar på nätet, följer bloggar etc. för att                 
hitta olika alternativa läromedel. Detta upplevs som tidskrävande eftersom lärarna själva           
måste vara ytterst aktiva för att hitta rätt material.  
 

Jag hittar alternativa läromedel genom kollegor, följa bloggar och genom          
fortbildningar där de nämner olika alternativ och ger tips. Det tar tid att hitta bra               
material. Man måste vara aktiv själv. (Dan ) 
 

 
4.2 Hur beskriver lärarna att den valda läroboken stöder deras 
intentioner med undervisningen? 

 
 
4.2.1 Lärobokens roll 
 
De intervjuade lärarna anser att läroboken ska vara den innehållsmässiga grunden i            
undervisningen och att en lärobokscentrerad undervisning är en viktig del i           
matematiken. Lärarna beskriver bland annat att det är mycket som ska gås igenom och              
enda sättet att hinna med allt är med hjälp av läroboken. Dan ser läroboken som ett                
komplext material som kan bemöta alla typer av elever, eftersom den innehåller både             
svårare och lättare uppgifter. Lars anser att läroboken är det som håller ihop kursen och               
att såväl elever som lärare får de bitar som behövs.  
 
Marcus tycker att läroboken tar alldeles för mycket plats i matematikundervisningen           
och ser inte detta på ett positivt sätt. Dennis har ändrat attityd kring användning av               
läroboken sedan han slutat sin lärarutbildning. Han ser många nackdelar med en            

39 

 



 

  

 

 
 
lärobokscentrerad undervisning, men tidspressen och svaga elever gör att han använder           
läroboken jämt i matematikundervisningen. Han upplever att svaga elever inte          
uppskattar kompletterande material, utan de anser att endast läroboken och dess innehåll            
är relevant för deras inlärning.  
 

Nackdelen är att det blir lite av samma, tråkigt. Det är kul för lärare att variera […] Med                  
en bra lärobok har man en grund att stå på och behöver inte variera så mycket och det är                   
bättre för mina elever. (Dennis ) 

 
Generellt anser lärarna att eleverna inte uppskattar om läraren kommer med något extra             
och flera menar att eleverna föredrar att läraren följer läroboken. Lärarna beskriver att             
svaga elever och de som inte är intresserade av matematik upplever det som görs              
utanför läroboken som extra och oviktigt. Eleverna tycker inte att man ska lägga vikt på               
något som inte kommer på prov. Generellt rapporterar lärarna att en av lärobokens roller              
är att eleverna känner sig trygga med läroboken som grund. De kan alltid gå tillbaka till                
något de har missat, veta var de befinner sig under kursens gång eller veta vilka centrala                
innehåll kommer att tas upp näst.  
 

Eleverna känner sig trygga med läroboken. De elever som inte har haft en viss lärobok               
har tyckt att kursen är väldigt svår. Det handlar om prov; frågan som alltid dyker upp:                
”Kommer detta på prov?”. De tycker att det som bara är i boken kan komma på prov. De                  
känner sig inte trygga när det kommer något nytt. (Carola ) 

 
Lärarna tyckte att det var svårt att tolka och förstå den nya läroplanen när den               
publicerades. Samtliga lärare upplever att de senaste upplagor av läroböcker till stor del             
följer kursplanerna och att det centrala innehållet som läroboken tar med finns i             
styrdokumenten.  
 

Det centrala innehållet finns med i läroboken. (Dennis ) 
 
En annan roll som läroboken har i undervisningen rapporteras av lärarna som har             
undervisat för komvuxelever (består av grundläggande- och gymnasial        
vuxenutbildning). Utan läroboken som grund skulle det vara svårt för komvuxelever att            
kunna klara matematikkurserna. Detta eftersom många av dem sällan deltar under           
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lektionerna och läroboken är deras enda stöd för att kunna följa kursens struktur och              
innehåll. Detta gäller även för andra elever som inte kan närvara på lektionstid. 
 
Marcus visade sig vara emot lärobokscentrerad undervisning. Han tycker att man alltid            
ska vara kritisk mot läroboken. En lärare, säger han vidare, måste alltid ställa sig frågan:               
” Vad är syftet med min lektion? Om svaret är färdighetsträning, då uppfyller läroboken              
sitt syfte.” Läroboken är ett medel som kan användas vid tidsbrist, genom att plocka              
uppgifter därifrån istället för att lägga mycket tid på att komma med egna             
rutinuppgifter. Trots att han är negativt inställd till användning av läroboken anser han             
att läroboken uppfyller sin funktion genom att utveckla elevernas färdighetsträning och           
genom att använda bokens innehållsförteckning för lektionsplanering.  
 

Jag behöver inte hitta själv på massa uppgifter som tar mycket tid. Boken fyller sin               
funktion men jag vill själv styra och är medveten om lektionens syfte. (Marcus ) 

 
Ingen av de intervjuade lärarna känner sig särskilt bunden till en viss lärobok.  
 
 
4.2.2 Val av bra lärobok 
 
Lärarna som har deltagit i undersökningen berättar att det första de tittar på när de väljer                
lärobok är om denna följer styrdokumentet. De är också överens om att            
läroboksförfattarna kan ha olika tolkningar när det gäller styrdokumentet och därför kan            
lärarna ibland behöva komplettera med extra information eller ta bort delar som tycks             
vara irrelevanta för undervisningens/lektionens syfte.  
 
En annan aspekt som majoriteten gav uttryck för var att det inte går att bestämma om en                 
lärobok är bra bara genom att bläddra igenom kapitlen. Samtliga lärare berättar att det är               
matematiklärarna som väljer vilket lärobok som köps in. Oavsett lärarens erfarenhet är            
det bästa sättet att bestämma om en lärobok är bra eller inte, genom att använda den i                 
undervisningen. Ida exemplifierade att hon testade en lärobok i ett helt år för att till slut                
upptäcka att den inte gav rätt förutsättningar för gruppens utveckling. Det behövs            
kompletteringar efter nästan varje avsnitt och enligt henne ska man inte behöva göra det              
om man har en bra lärobok.  
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Ett annat kriterium som används i valet av lärobok är själva lärarstilen. Lärobokens             
beskrivningar och förklaringar måste i stort sett stämma överens med lärarnas eget sätt             
att undervisa, enligt informanterna.  
 

Läroboken har ett typiskt sätt att förklara saker genom att dela upp i små bitar och sedan                 
visa helheten. Jag har inte samma stil i mina förklaringar och därför litar jag inte så                
mycket på läroböcker. Läroboken är bara stöd för att få ihop delarna och strukturen. Alla               
matematikläroböcker är uppbyggda på samma sätt. Det inte fel i böckerna, bara att             
författarna tittar på saker från olika perspektiv än jag gör. Vid presentation av             
andragradsfunktioner tas upp i läroboken algebra för sig och funktionen för sig och sedan              
på sluten binds de ihop. Jag tycker att man ska koppla dem från början och se de som två                   
sätt att kunna lösa ekvationer. Jag tycker att man ska använda den ena för att förklara den                 
andra. (Marcus ) 

 
Enligt lärarna måste man ta hänsyn till formulering av uppgifter, texter och            
sammanfattning av kapitel när man väljer en lärobok. Texten ska vara lätt att förstå och               
uppgifterna ska vara anpassade till alla elever samt anpassade efter olika           
svårighetsnivåer.  
 
 
4.2.3 Alternativa läromedel som stöd i undervisningen 
 
Samtliga lärare använder alternativa läromedel i undervisningen. Majoriteten planerar         
sina lektioner utifrån läroböckerna och använder alternativa läromedel bara för att ge            
lektionerna det lilla extra för att diversifiera undervisningen. Här kan nämnas extra            
uppgifter för att utveckla de olika förmågorna, filmer på YouTube, matematiska spel            
och laborationer. 
 
Enligt lärarna ska alternativa läromedel, som IKT och andra digitala verktyg, tas med i              
undervisningen eftersom de står med som krav i styrdokumentet. Några av lärarna            
beskriver att de saknar ett bra datorprogram som uppfyller flera funktioner.  
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Jag är öppen och villig att testa allt som kan förbättra undervisningen. Det behövs ett bra                
dataprogram som uppfyller flera funktioner. Mina elever har försökt att använda enbart            
datorer på matematiklektionerna, men det har inte fungerat. (Marcus ) 

 
Generellt tycker lärarna att alternativa läromedel kan förbättra elevernas resultat.  
Många av lärarna har stora elevgrupper och ibland räcker inte tiden till för en              
individanpassad undervisning eller för att ge individuell respons på varje prov eller            
uppgift. Ida beskriver att med hjälp av kunskapsmatrisen och diagnoser kan man spara             
tid till annat. Lärarna har koll på vilka elever som jobbar med uppgifterna och hur               
mycket, dessutom kan eleverna rätta sina uppgifter själva. Hon berättar vidare att            
uppgifterna inte behöver vara betygsgrundande utan ett led i den formativa           
bedömningen. Lärarna som arbetar på samma skola brukar använda diagnoserna innan           
ett betygsgrundande prov. På så sätt kan eleverna upptäcka sina svårigheter i tid och              
prestera bättre på prov. 
 
 
4.3 Vilka faktorer påverkar valet av läromedel? 

 
Enligt lärarna som har deltagit i undersökningen påverkas deras val och användning av             
läromedel av ett antal faktorer. I det här kapitlet kommer det att belysas vilka faktorer               
som starkast påverkar valet och användningen av olika läroböcker i undervisningen.  
 
 
4.3.1 Lärarna  
 
Samtliga lärare berättar att de tillsammans med sina kollegor till stor del har friheten att               
bestämma vilken lärobok de ska använda i undervisningen. Innan inköp av läroböcker            
diskuteras och jämförs de olika läroböckerna som finns tillgängliga på marknaden.           
Därefter väljs den lärobok som lärarna tycker uppfylls de viktigaste kriterierna som            
nämns i föregående kapitel.  
 
När det gäller användning av alternativa läromedel och variation i undervisningen är det             
den enskilda läraren som bestämmer lektionens struktur. Lärarstil, intresse, kreativitet är           
viktiga egenskaper som läraren behöver för att skapa variation och stimulera elevernas            
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motivation, enligt Dan. Vidare berättar han att det är viktigt att vara aktiv själv och att                
kontinuerligt söka efter inspiration och nya undervisningsmetoder.  
 
Flertalet lärare lägger mycket tid för att skapa lämpliga problem som har som syfte att               
utveckla elevernas olika förmågor, främst av allt problemlösningsförmågan.  
Samtliga lärare som har arbetat i 9 år eller mer berättar att ju mer erfarenhet de har desto                  
lättare är det att gå ifrån läroboken och skapa variation i undervisningen. 
 
 
4.3.2 Tidsbrist 
 
En faktor som har stort inflytande i valet och användning av alternativa läromedel är              
behovet av mer arbetstid, enligt lärarna. Samtliga lärare nämner att det tar tid att              
producera eget material eller planera lektioner utanför läroboken. Många av de           
intervjuade lärarna menar att läroboken inte är det bästa alternativet, men det är ett sätt               
för att kunna hinna med allt. Marcus som har en negativ inställning gentemot             
lärobokscentrerad undervisning, berättar att tiden är faktorn som påverkar mest hans           
val: ”Om det inte finns tillräckligt med tid för planering, tar jag istället boken.”  
 
Ida berättar att skolan som hon arbetar på har samarbetat med Linnéuniversitet för att              
försöka skapa bra lektioner. Syftet var att hitta en arbetsmall där eleverna får “maximalt              
kunskap på minimal tid”, säger Ida. Slutsatsen blev att de följer en viss lärobok, men de                
försöker skapa variation i lektionerna genom att använda alternativa läromedel vid sidan            
av. 
 
 
4.3.3 Organisatoriska faktorer  
 
Majoriteten av de intervjuade lärarna nämner ekonomin som en av de avgörande            
faktorerna när man vill byta lärobok. Det är ännu svårare att byta ut lärobok på större                
skolor, enligt Dan. Det krävs stora investeringar och det är inte lätt att byta om det inte                 
finns goda skäl. Lars jobbar på en mindre skola och han berättar ”att ekonomiska              
faktorer spelar roll och att man inte byter lärobok bara för att det kommer något bättre”.  
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Lars berättar vidare att ekonomiska resurser inte bara är viktiga när man behöver byta              
lärobok, utan de spelar roll i valet av de olika alternativa läromedlen också. Samtliga              
lärare berättar att eleverna har tillgång till datorer om det behövs. Inköp av bra              
datorprogram innebär dock höga kostnader för skolorna och många lärare är tvungna att             
använda de program som kan laddas ner kostnadsfritt.  
 
Endast Ida har berättat att på skolan där hon undervisar finns tillräckligt med resurser              
och att lärarnas val, inköp av läroböcker användning av läromedel inte påverkas av             
ekonomiska resurser. 
 
 
4.3.4 Styrdokumentens betydelse  
 
En av de mest inflytande faktorerna som påverkar valet av lärobok är hur dessa är               
kopplade till samt följer styrdokumenten. Samtliga lärare rapporterar att de valda           
läroböckerna följer styrdokumenten i stort sett. De intervjuade lärarna är överens om att             
de läroböcker som används i undervisningen följer det centrala innehållet relativt väl. 
 

Man behöver inte alltid komplettera utan man kan behöva ta bort vissa delar. Exempel               
boken Origo innehåller mycket om parabelns ekvation som inte ingår i kursplanen. Bättre             
att repetera det som ingår i kursen än att gå överkurs. (Ida ) 

 
Centrala innehållet finns med i läroboken. Det finns mer i boken än det som krävs i det                 
centrala innehållet, men det är en tolkningsfråga. (Dennis ) 

 
Dan nämner att många läroböcker inte tar upp förmågorna tillräckligt mycket.  
 

Vissa läroböcker har stöd, som lärarhandledningar och färdiga prov. Vissa har matriser            
och tar upp förmågorna mer detaljerat, andra är mer traditionella och har uppgifter på              
samma sätt som förr och tar inte upp förmågorna på samma sätt […] man måste               
komplettera läroböckerna och göra extra vid sidan om. (Dan ) 

 
Lars och Carola jobbar på samma skola och betonar inte kopplingen mellan            
styrdokument och lärobok lika mycket som de andra lärarna gör. Lars, den äldsta av de               
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intervjuade lärarna berättar att ”vissa tolkningar i dagens styrdokument är svåra att            
förstå.”  
 
Samtliga lärare beskriver att de diskuterar lärobokens innehåll i deras kollegium, det            
man gillar och inte gillar med läroboken och de uppmärksammar varandra om det finns              
fel i boken eller konstiga sätt att presentera innehållet. En del av lärarna berättar att               
diskussionerna har en tydlig koppling till styrdokumenten. 
 
 
4.3.5 Elevernas svårigheter  
 
Enligt lärarnas svar är elevernas trygghet anledningen till att de väljer en            
lärobokscentrerad undervisning. Elevsammansättningen spelar roll i valet av lärobok         
och enligt lärarna behöver eleverna en tydlig struktur i undervisningen, vilket läroboken            
kan bidra med. 
 

Många av mina elever har lässvårigheter, vilket gjorde att jag valde en lärobok som har               
mindre text. Det är tråkigt för elever som är duktiga. […] Eleverna påverkar läroboken              
man väljer att användas. […]Viktigaste att tänka på eleverna. På lärarutbildningen tyckte            
jag att eleverna skulle uppskatta lärarens eget påhitt mer, men det är tvärtom. (Dennis ) 

 
Carola berättar om att många elever i svenska skolor är tvåspråkiga. Även om många av               
de nyanlända eleverna kan vara duktiga på matematiken, händer att de har svårt att klara               
kursen på grund av språket och att de inte förstår uppgifternas texter. Vissa av              
matematiklärarna berättar att de måste lägga extra tid under lektioner för att förklara             
olika texter som finns i läroboken.  
 
 
4.4 Sammanfattning av resultat 

 
Intervjuerna med Carola, Dan, Dennis, Ida och Lars visar tydligt en positiv inställning             
till lärobokscentrerad undervisning. Marcus har en negativ inställning till         
lärobokscentrerad undervisning, och använder läroboken för färdighetsträning, vid        
tidsbrist och för lärobokens innehållsförteckning. Samtliga lärare använder läroboken i          
undervisningen och olika mycket förekommer alternativa läromedel som        
egenproducerat material, extrauppgifter från andra läroböcker, uppgiftsbank, filmer med         
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genomgångar, IKT, digitala verktyg, som grafritande miniräknare och matematiska         
laborationer.  
 
Läroboken anses som en bra grund att stå på i arbetet som lärare och majoriteten               
upplever att eleverna känner sig trygga med en lärobokscentrerad undervisning.  
 
Attityden gentemot läroböcker som lärarna har fått med sig från sina lärarutbildningar            
kan skilja sig. Dan, Ida och Marcus upplevde att det inte fanns någon särskilt attityd               
kring läroböcker. Carola och Dennis upplevde att matematikdidaktiklärarna hade en          
negativ attityd mot läroböcker och förespråkade inte en lärobokscentrerad undervisning.          
Lars upplevde att utbildningen uppmuntrade honom att använda läroboken i sin           
undervisning. 
 
Inför valet av lärobok är vissa aspekter viktigare än andra. Koppling till styrdokumentet,             
innehåll, struktur, sammanfattning efter varje kapitel, sättet att förklara, anpassade          
uppgifter efter olika svårighetsnivåer är några av kriterierna som lärare pekar på inför             
val av läroböcker. 
 
Alternativa läromedel används olika mycket i lärarnas undervisning beroende på          
lärarstilen och lärarnas kreativitet, tidsbrist, elevernas styrkor och svagheter eller          
ekonomiska resurser. IKT och olika matematiska sajter, matematiska spel,         
egenproducerat material, digitala verktyg är några exempel på alternativa läromedel          
som lärarna använder i sin undervisning.  
  

47 

 



 

  

 

 
 
 
  
 

5. Diskussion 
 
5.1 Resultatdiskussion 

 
Undersökningen har visat att lärarna har en positiv inställning gentemot          
lärobokscentrerad undervisning och de anser att läroboken utgör en god grund att stå på              
i lektionsplaneringen vilket stämmer bra med resultatet i Wikmans (2004) forskning.           
Wikman (2004) skriver också att med en bra lärobok skulle det inte behövas             
användning av alternativa läromedel. Detta stämmer dock inte överens med resultatet av            
denna studie. Tidigare forskning visar att det varken räcker att använda endast            
läroboken i undervisningen eller att ta bort det helt. Det finns för och nackdelar med               
både användning av lärobok och även andra läromedel. Det är gynnsammast att variera             
och anpassa undervisningen utefter elevernas behov.  
 
Lärarna som deltog i denna undersökning anser att läroboken är ett redskap som kan               

användas för att nå målen och utför en mer eller mindre lärobokscentrerad undervisning.             
De följer inte blint lärobokens anvisningar, utan de kompletterar vid behov med            
alternativa läromedel. Detta stämmer inte överens med Skolverkets generella slutsatser,          
om att matematikundervisningen i Sverige är “lärobokstyrd”. Läroboken styr inte          
undervisningen i den bemärkelse som statliga myndigheter och en del forskare antyder,            
utan det är lärarna som styr och orkestrerar hur lektionen ska gå till. Skolverket antyder               
att matematiklärarna kan tycka att det är bekvämt att endast följa läroboken, men detta              
gäller inte deltagarna i denna studie. Vi bör vara något mer kritiska när vi läser olika                
sammanfattningar av rapporter, speciellt när sammanfattningarna lämnar ett alltför brett          
tolkningsutrymme. Läraryrket innebär mer än bara undervisning (Bjerneby Häll, 2006)          
och en lärare måste ofta läsa olika rapporter och följa Skolverkets rekommendationer.             
Lärare har ofta för stort ansvar och arbetsbörda och undervisningen prioriteras inte            
alltid. Detta kan påverka undervisningens kvalitet och elevernas resultat. I Skolverkets           
rapporter och kommentarer som tas upp i denna studie står inte vilka och hur många               
lärare som undersöktes, om deltagarna i undersökningen var legitimerade lärare eller om            
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vilka utbildningar de hade. På Skolverkets (2016) webbsida står att          
matematikundervisningen i Sverige är lärobokstyrd. För att kunna dra sådana slutsater           
och generalisera krävs det undersökningar på skolor från hela landet och följa upp             
många lärare i sina undervisningar. Rapporter från media och från statliga myndigheter            
anses oftast att vara mindre tydliga och detta kan ge utrymme för olika tolkningar.  
 
Redan från 1988 skriver Selander (1988) att det finns ett tydligt mönster i att det sker                
uppbrott från lärobokscentrerad undervisning. Selander (1988) menade att i framtiden          
kommer lärare att jobba mer med egenproducerat material och mindre med läroböcker.            
Denna studie visar dock att läroboken står i centrum och används ofta i undervisningen.              
Läroboken används i stor utsträckning och lärarproducerat material används i mindre           
utsträckning. Detta behöver inte vara helt fel om lärare använder också alternativa            
läromedel för att diversifiera sina undervisningsmetoder och för att skapa intresse och            
motivation för alla elever. Med hjälp av observationer kan man undersöka vad det är för               
kompletterande material lärarna använder. Denna studies resultat kan vara annat om,           
lärarna som använder andra exempel än det som finns i läroboken använder exempel             
från sitt andra undervisningsämne, fysik. Många av mina informanter har fysik som            
andra ämne. Detta skapar andra förutsättningar för dem än för andra lärare och studiens              
resultat kunde tolkas på ett annat sätt. Detta stämmer bra överens med Johanssons             
(2006) resultat, där de få exempel som togs utanför läroboken gavs av läraren som hade               
fysik som andra ämne. 
 
Studien har visat att det finns många fördelar med en bra lärobok. Läroboken anses vara               
en trygghet för elever, framför allt när de behöver plugga inför prov, när de är sjuka                
eller när de inte kan delta i alla lektioner. På samma sätt som Wikman (2004) beskriver                
utgör läroboken en god inlärningsgrund. Oates (2014) har också en positiv inställning            
gentemot lärobokens dominans i undervisningen. Bra strukturerade och högkvalitativa         
läroböcker kan gynna högeffektivt lärande. Undersökningen visar att lärarna är positivt           
inställda när det gäller lärobok och att undervisningen är lärobokscentrerad oavsett           
lärarnas tidigare attityd från lärarutbildningen. Detta stämmer bra överens med Bjerneby           
Hälls (2006) sutsatser. Det är alldeles för stor skillnad mellan lärarstudenters vision om             
matematikundervisning och hur denna förändras efter yrkesdebuten. En tuff yrkesdebut          
kan påverka lärarens motivation och samtidigt arbetsprestationen. Skolorna,        
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kommunerna och politiken måste ta hänsyn till dessa problem som kan ha allvarliga             
konsekvenser för elevernas resultat och erbjuda mer stöd till nyblivna lärare. 
 
Studien visade att svaga elever inte uppskattar alternativa läromedel lika mycket utan de             
kan gynnas mer av läroböcker med mindre text. Hatties (2014) studie visar att med              
matematiklaborationer gynnas mer lågpresterande elever och samma slutsats visar         
Satsangi & Boucks (2014) studie. Elever med matematiksvårigheter kan förstå          
matematiken bättre med hjälp av virtuellt laborativt material. Det är svårt att dra en              
slutsats angående laborationer och om vilka elever de gynnas, eftersom lärarna som har             
deltagit i undersökningen nämner knappt att de gör laborationer.  
 
En del lärare nämner att de ibland kan lägga mycket tid på att skapa lämpliga problem                
för att utveckla elevernas förmågor. Denna studie är inte omfattande nog för att kunna              
dra sådana generella slutsatser, men det är de yngre lärarna som pratar mycket om              
variation av undervisning, intresse i att söka nya undervisningsmetoder och skapar           
egenproducerat material. Svenssons (1998) studie visar också att det är de yngre lärarna             
som är mer öppna i att använda IT i undervisningen. Det märkliga i Svenssons (1998)               
studie var att resultatet visade att lärarna använde mer IKT i undervisningen än de              
använde läroboken. Studiens resultat skiljer sig från andra studier då undervisningen           
visade sig inte vara lärobokscentrerad, särskilt att då fanns det ännu mindre digitala             
verktyg än det finns idag. Studien hade ett stort bortfall på 36 procent som kunde               
påverka resultatet. De flesta av respondenter hade deltagit innan i en forskningsprojekt            
angående lärobokens användning i matematikundervisning och deras svar kan troligen          
vara knuten till tidigare undersökning. Författaren har inte gjort några observationer           
utan resultatet baseras endast på svaren i enkäten. Resultatet kan tyvärr ifrågasättas och             
läsaren kan tycka att det finns för lite information och för stort bortfall för att dra sådana                 
slutsatser som författaren gjorde.  
 
Under Skolverkets Matematiksatsning hade lärarna och eleverna varit engagerade och          
aktiva i undervisningen och läroboken hade knappt används. Trott detta hade eleverna            
inte visat förbättrade studieresultat. Lärare som har deltagit i denna studie bekräftar att             
de elever som inte använde en lärobok under en viss kurs tyckte att den kursen var svår.                 
Denna studie stämmer överens med Skolverkets (2011) rapport om att läroboken är till             
stor hjälp när det handlar om elevernas färdighetsträning genom att räkna rutinuppgifter.            
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Av detta dras slutsaten att oavsett hur engagerade lärare är och vill undervisa utan              
lärobok, kommer de inte nå undervisningens alla mål. För färdighetsträning, för           
elevernas och lärarnas trygghet är läroboken redskapet som bör användas som           
utgångspunkt och grundplattform i undervisningen. I undervisningen som baseras på          
IKT ska tas hänsyn till att tekniken och datorer inte alltid fungerar som de ska. Lärare                
som deltog i denna undersökning har nämnt att det är alltid bra att ha en alternativ                
planering ifall det krånglar till och i de flesta fallen kan läroboken uppfylla denna              
funktion.  
 
De flesta av faktorerna som lärarna nämner, och som har inflytande i deras val av olika                
läromedel, stämmer överens med tidigare forskning. Sedan nedläggningen av Statens          
Institution för Läromedelsinformation 1991 är lärarna ansvariga att själva granska de           
olika läroböckerna. Deltagarna i undersökningen har beskrivit att de väljer själva, i råd             
med sina kollegor, vilka läroböcker ska köpas in. Däremot berättar majoriteten att            
ekonomiska resurser är en av anledningarna varför läroboken inte byts ut så ofta som de               
skulle vilja göra. På samma sätt spelar ekonomiska resurser roll vid inköp och             
användning av alternativa läromedel, exempelvis datorer och datorprogram. Ingen av          
lärarna nämner att en ökning av ekonomiska resurser och inköp kan förbättra elevernas             
resultat. Lärarna anser att de kan göra det bästa med det de redan har. Resultaten               
stämmer överens med Gustafsson & Myrbergs (2002) resultat. De nämner att en ökning             
av ekonomiska resurser inte betyder automatisk förbättring av elevernas studieresultat. 
 
Studiens resultat visar att de intervjuade lärarna matchar kontinuerligt läroplan och           
lärobok – en del av lärarens uppdrag är att arbeta utifrån kurs- och läroplaner. Detta               
innebär att de följer Skolverkets (2015b) rekommendationer. Lärarna nämner att de           
alltid väljer lärobok som stämmer bra överens med styrdokumentet, men de är också             
medvetna om att det är viktigt att skilja läroplan från lärobok. Resultaten visar att              
lärarna antingen lägger till det som saknas i läroboken eller väljer bort delar som inte               
stämmer överens med styrdokumentens mål. Nackdelen med detta är att läraren själv            
måste tolka läroplan och baserat på egen tolkning väljs lärobok och sedan läggs eller tas               
bort delar som de själva tycker relevanta eller mindre relevanta. Här är det viktigt att               
lärarna tolkar på rätt sätt annars riskeras att eleverna missar, exempelvis, viktiga delar i              
det centrala innehållet. Detta kan påverka framtida studier och elevernas resultat. En            
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annan nackdel är att elever från olika skolor kan delta i undersökningar med olika              
innehåll och detta kan innebära att de får olika förutsättningar.  
 
Valet av lärobok styrs också mycket av elevernas svaga eller starka sidor. Oavsett             
kriterierna som används i valet av lärobok är lärarna medvetna om att inte alla elever               
gynnas av samma typ av lärobok. Därför är det en stor utmaning för lärare och               
läroboksförfattare att skapa relevanta texter och uppgifter som är anpassade  
 för alla elevers utveckling och behov.  
 
 
5.3 Implikation i praktiken 

 
Mitt stora frågetecke efter studiens genomförande är varför det inte läggs mer fokus för              
att förbereda lärarstudenter inför val och analys av lärobok. Trots att många skriver om              
att Sveriges kontinuerligt försämrade resultat i matematik beror på lärobokens          
användning, görs inte mycket åt det. Istället för att propagera emot eller inte prata alls               
om det kan man försöka utbilda lärarstudenter så att de på bästa sätt kan utnyttja               
lärobokens starka sidor.  
 
En annan lösning till det är att organisera skolan på ett annan sätt för att minska                
arbetsbördan. Lärare bör koncentrera sig mer på undervisning och mindre på annat.            
Eftersom detta skulle kräva flera resurser är det mindre troligt att det kommer att ske.               
Men det behöver inte alltid vara resurserna som är problemet. Enligt SCB (2016, s.6)              
har utbildningen i Sverige kostat 304 miljarder kronor, en ökning med 12,5 procent             
sedan 2011. Kommunerna lägger hälften av sina pengar på de olika skolformerna men             
detta har inte påverkat så mycket elevernas resultat. Det är kanske dags för             
omorganisering och prioritera annat. Läraren är den som har den största påverkan på             
elevernas resultat. Kommunerna bör underlätta för lärare för att de ska kunna göra sitt              
jobb som i stor del ska kopplas till undervisning och elever.  
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 5.4 Metoddiskussion 

 
Ett felkälla som kan uppstå i denna studie är att undersökningen kunde inte             
kompletteras med observationer av lektioner. Observationer kunde höja        
undersökningens tillförlitlighet och stödja lärarnas svar på intervjufrågorna. I         
undersökningen ifrågasätts inte lärarnas trovärdighet och datan som samlades in anses           
vara pålitlig och korrekt. Med hjälp att observationer kunde ytterligare data samlas in.             
Data kan sammanfattas i form av diagram, exempelvis procentuell användning av           
lärobok och alternativa läromedel under lektionstid under en viss period, för respektive            
lärare. Det skulle också vara relevant för undersökning att kunna observera olika            
lärarstilar, orkestrering av lektioner, samt samspelet lärare-elev. Observationer under         
lektionstid kunde inte göras, dels på grund av tidsbrist, dels på grund av inte alla lärare                
kunde delta. En av lärarna fick avsluta sin tjänst och en annan undervisar sällan              
eftersom hon jobbar som speciallärare.  
 
Det finns svagheter i den kvalitativa metoden, enligt Johansson & Svedner (2010). En             
av dem är att författare av uppsatser som endast använder sig av kvalitativ metod, kan               
uppleva svårigheter vid datainsamling eller resultatredovisning, eftersom det inte finns          
några tydliga riktlinjer som man kan följa. En annan felkälla i de kvalitativa             
intervjuerna är att man inte alltid är fokuserad för att fånga upp det allt som sägs för att                  
komplettera med följdfrågor. Det är lätt hänt att intervjuaren fokuserar mer på nästa             
fråga och inte lyssnar ordentlig på vad den intervjuade säger. (Johansson & Svedner,             
2010) Vid dataanalysen har många gånger upptäckts att flera följdfrågor kunde ställas,            
men det är lätt hänt att man tappar fokus och koncentrerar sig mest på nästa fråga.  
 
Under studiens gång har jag försökt att vara objektiv, men en viss risk till subjektivism               
kan finnas eftersom studien genomfördes av mig som enskilt forskare. Läsare eller            
andra forskare kan tycka att mindre relevanta aspekter togs upp eller att kanske andra              
område skulle undersökas med studien. På grund av detta kan det också finnas             
svårigheter i att kunna replikera undersökningen. En annan aspekt som kan tas upp här              
är att informanterna påverkas av forskarens egenskaper, som kön, ålder eller           
personlighet och möjligen kan deras attityd ändras beroende på vem som är            
intervjuaren.  
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Inför denna studie fanns inte heller möjligheten att göra en pilotstudie i form av en               
provintervju, vilket skulle vara bra att kunna upptäcka svagheter och feltolkningar i            
intervjufrågorna. Däremot har intervjufrågorna omformulerats ett antal gånger. För en          
mer generell bild skulle det behövas flera intervjuer med flera lärare. Det som anses              
vara bra med urvalet är att de intervjuade kommer från olika skolor och kommuner, har               
olika arbetslivserfarenheter och har gått olika lärarutbildningar. På detta sätt antas att            
man får en bredd på resultaten.  
 
En enkätundersökning skulle ge högre generaliserbarhet av resultaten, men för detta           
skulle det behövas flera deltagare och mer tid att utföra undersökningen. Det som skulle              
vara nackdelen med enkätundersökning är att den sker skriftligt och viss information            
kan förloras om frågor inte besvaras eller om man inte har möjlighet att ställa              
följdfrågor. En blandning av olika forskningsmetoder kunde ha varit ett bra alternativ,            
exempelvis använda både intervjuer och enkät för att fånga elevernas syn på användning             
av lärobok i matematikundervisningen. 
 
 

5.5 Fortsatt forskning 
 
En aspekt som inte var möjligt att bearbetas i denna studie och som kan vara intressant                
att undersöka är elevernas syn angående läroboken och alternativa läromedel. För en            
bättre uppfattning av vilket läromedel ger bättre resultat kan enstaka lärare följas i sin              
undervisning medan de testar periodvis olika läroböcker och alternativa läromedel.          
Efteråt kan elevernas resultat jämföras och deras prestationer analyseras.  
 
Resultatet av Skolverkets Matematiksatsning visade att lärarna var engagerade och          
eleverna var aktiva och nöjda med lektioner. Enligt Skolverkets slutsats fick eleverna            
inte bättre resultat på grund av att dem saknade färdighetsträning. Resultaten i denna             
studie visade att lärarna jämt använder läroboken för färdighetsträning. Det skulle vara            
intressant att undersöka elevernas prestationer i undervisningen där man kombinerar          
användningen av lärobok för färdighetsträning och laborationer för variation och för att            
fånga elevernas intresse. Samtidigt skulle de olika läromedel som lärarna använder i sin             
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undervisning jämföras och undersöka om lärare har liknande uppfattningar och kriterier           
när det gäller att välja bra lärobok.  
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Bilaga  
Intervjuguide 

I. Ålder? 
II. Vilket år tog du din examen? 

III. Hur många år har du arbetat som lärare? 
IV. Undervisar du i andra ämne än matematik? Vilka? 

…………………………………………………………………………….. 
1. Hur ser du på lärobokens roll i matematikundervisning? 
2. I vilken utsträckning använder du läroboken i matematikundervisningen? 
3. Vad tittar du på när du väljer att använda eller inte använda läromedel i din               

undervisning? 
4. Finns där andra faktorer som påverkar ditt val? Motivera. 
5. Hur avgör du om en lärobok är bra eller inte bra? 
6. Finns det för-/nackdelar i att binda sig vid en lärobok i undervisningen? 
7. Använder du andra alternativa läromedel? Om ja, motivera i vilken          

utsträckning, syfte och vad är det för medel du använder. 
8. Var hittar du och hur lätt är det att skaffa fram alternativa läromedel? 

 

9. Hur behandlades och vilka attityder fanns kring läromedel under din          
lärarutbildning? 

10. Förekommer diskussioner i ditt kollegium angående läromedel och        
användning av läromedel i undervisningen? Hur ter sig dessa diskussioner? 

11. Upplever du skillnader i lärares attityder kring läkemedlets användning         
beroende på lärarnas arbetslivslängd/erfarenhet? 

12. Är det skillnad på användning av läroboken i ämnena du undervisar i? 
13. Hur upplever du relationen mellan läromedel till styrdokumenten i din          

lektionsplanering? 
14. Är det något utöver det vi har pratat om som du skulle vilja tillägga? 
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