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Sammanfattning 
Detta arbete undersöker hur elever ställer sig till teoriavsnitt i tryckt respektive inspelat format. Vad 
väljer de helst och vet lärare vad eleverna föredrar? Dessa frågor har besvarats med hjälp av en 
enkätundersökning för 161 elever och åtta lärare från två kommunala skolor. Dessutom analyseras 
ekvationslösningsavsnitten i några av de läromedel, som används av eleverna, för att jämföra 
elevönskemål med didaktisk forskning. Analysen utgår ifrån ett ramverk centrerat kring tre 
framgångsfaktorer för lärande − språk, representationsformer och verklighetsanknytning. 

 

Resultaten visar att eleverna föredrar inspelade föreläsningar i matematik framför teoriavsnitt i 
läroböcker. Anledningar som anges är många. Vissa ser fördelen med att få en andra “lärarledd” 
genomgång, medan andra upplever att filmerna erbjuder omväxling, stöttar personer med läs- eller 
koncentrationssvårigheter och använder bilder på ett förtjänstfullt sätt. Majoriteten av lärarna 
antog att eleverna föredrog inspelade föreläsningar. Skillnader mellan teoriavsnitt i text och 
inspelade föreläsningar kunde identifieras för samtliga framgångsfaktorer som nämns i den tidigare 
forskningen. Språk och representationsformer var dock faktorerna som utgjorde den gemensamma 
nämnaren för didaktikforskningen och elevönskemålen. För att eleverna lättare ska hitta material av 
hög kvalitet, bör den undervisande läraren rekommendera lämpliga filmklipp, så att elevers 
självstudier kan underlättas och få bättre effekt. 
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1 Inledning  
De flesta elever behöver någon gång ägna sig åt självstudier. Det kan handla om läxor, repetition 
inför prov eller rent av att läsa in något man missat på grund av sjukdom. Ju längre man kommer i 
sin utbildning, desto mer tid förväntas man kunna lägga på hemarbete, menar den amerikanske 
forskaren Harris Cooper (Thurfjell, 2016, 19 december, s.11). Med tanke på att de positiva 
effekterna av läxor dessutom förväntas öka med åldern (Hattie, 2014, s.28, 315-316), tordes 
gymnasielärare inte alls rygga för att dela ut hemuppgifter. Flipped classroom − upplägget där 
lärare till och med överlåter bearbetningen av nytt stoff till eleverna (Flipped classroom, 2017, 8 
december) − är kanske det tydligaste exemplet på hur elever i dagens skola får axla ett stort ansvar 
för att finna mening i matematiken. 

 

Oavsett anledning till självstudierna är dock konsekvensen densamma: eleven är ensam och måste 
efter bästa förmåga tyda det material som erbjuds. Behovet av väl utarbetade läromedel blir här 
påtagligt − inte minst då forskningen ger många bevis för att elevers förståelse påverkas av 
läromedlen (Harel, 1987, s.32). Detta behov har jag själv upplevt under mina matematikstudier 
samt uppfattat i de elevgrupper jag undervisat. Ett avsnitt som flera av mina gymnasieelever 
beskrivit som särskilt svårt är ekvationslösning, trots att ekvationer enligt Skolverket (2017, s.58) 
behandlas grundligt redan i mellanstadiet. Min upplevelse delas även av andra gymnasielärare enligt 
Bergsten, Häggström och Lindberg (2014) som skriver att symbolisk algebra av tradition visat sig 
vara ett svårt område inom skolmatematiken. Dessa erfarenheter utgör motivet till ämnesvalet i 
denna studie − teoriavsnitt i läroböcker och inspelade föreläsningar om linjär ekvationslösning. De 
två läromedlen av intresse för undersökningen är alltså läroboken − närmare bestämt dess 
teoriavsnitt i form av presentationen av nytt stoff och tillhörande räkneexempel med fullständiga 
lösningar − samt inspelade föreläsningar från YouTube. Valet beror på att jag själv använt dessa 
läromedel, men också på att teoriavsnitt är en väletablerad komponent i läromedel och har använts 
i åtminstone 2300 år (Johansson, 2015, s.60). Vad gäller videoinspelningar är de intressanta då de 
liknar klassrumsgenomgångar i flera avseenden och är relativt outforskade (Kinnari-Korpela, 2014, 
s.68, 79).  

 

Trots att läroböcker såväl som internetresurser används i hög utsträckning i den svenska 
gymnasieskolans avancerade matematikkurser (Skolverket, 2016 a, s.82), nämns ordet “läromedel” 
endast en enda gång i gymnasieskolans läroplan: 

 
Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal på  

skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett 
särskilt ansvar för att... utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna 
söka och utveckla kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god 
kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer 
och andra tekniska hjälpmedel. (Skolverket, 2011, s.15) 
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Den enda officiella förklaringen till varför gymnasieskolans läromedel ska vara av god kvalitet är 
alltså för att underlätta elevernas självstudier. Detta är utgångspunkten för denna uppsats och 
medför två logiska slutsatser: läromedlen ska gynna lärprocessen och eleverna ska använda 
läromedlen. 

 

För att lärprocessen ska gynnas måste rimligtvis läromedlen bygga på didaktisk forskning och 
beprövad erfarenhet. Dessutom måste eleverna uppleva att läromedlen har något att erbjuda dem. 
Det räcker alltså inte att forskare eller lärare ger sitt gillande, utan det krävs även att elever gör det.  

 

Hur ska då läromedlen möta kraven från såväl forskare som elever? Enligt Wahlström (2015, s.97) 
bör man först fråga sig “vem” den lärande är. Utmaningen blir då uppenbar, eftersom dagens 
multikulturella klassrum inte ger ett entydigt svar. Jao (2012, s.2) ger två förslag på hur lärare kan 
möta en heterogen grupp, bland annat genom att använda sig av varierande representationsformer. 
Denna slutsats känns även igen i läroplanen och matematikämnets syfte där det står att 
undervisningen “ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt”, att eleverna ska ges 
“möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer” och att matematikens “mångfacetterade 
karaktär” ska belysas (Skolverket, 2011, s.90). Min tolkning av detta är att det ställs krav på en 
lärares presentation av nytt material. Ellmin (2011, s.22) definierar denna presentation som “mötet 
med ny information eller erfarenheter”. Visst är även planeringsfasen liksom momenten som följer 
på presentationen viktiga − återkoppling från elever är en komponent som betonats alltmer på 
senare tid (Hattie, 2014, s.32; Holmquist & Pettersson, 2015).  Dock får man inte glömma att 
sådan återkoppling förutsätter ett levande möte där undervisningen vid behov kan kompletteras 
med alternativa formuleringar, representationer och perspektiv. En tryckt bok eller inspelad film 
för självstudier kan dessvärre inte addera något, utan får utformas intelligent redan från början. 

 

Det finns även en annan anledning att försäkra sig om att läromedlen erbjuder flera 
representationsformer och förklaringar, nämligen att lärare inte alltid är bredare i sitt register av 
förklaringsmodeller än läroboksförfattarna, vilket leder till undervisningen riskerar att begränsas till 
lärobokens framställning (Johansson, 2012, s.59, 67-69). Lärare kan också känna sig osäkra på hur 
och när de ska rita bilder, samt på vilket sätt sådana konstruktioner är kopplade till övriga 
representationsformer inom matematiken (Boonen, Reed, Shoonenboom & Jolles, 2016, s.60; 
Alvey, Hudson, Newton & Males, 2016, s.12). Det tycks således finnas flera anledningar till att 
försäkra sig om att läromedlen tar hänsyn till att individer är olika − dels för att underlätta 
självstudier, dels för att förse lärare med inspiration att möta olika behov.  

 

Ellmin (2011, s.174) avslutar sin bok med ett resonemang om att “tillgängligt 
undervisningsmaterial stimulerar lärandet”. Han ställer då frågan om vad elever egentligen 
upplever som tillgängligt och poängterar att få studier om “det goda lärandet” genomförts utifrån 
elevernas perspektiv (Ellmin, 2011, s.175). Han menar att tidigare studier i och för sig har lyft fram 
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elevönskemål om en god fysisk och psykosocial miljö, engagerande undervisning samt engagerade 
lärare som är roliga, omtänksamma och rättvisa (Ellmin, 2011, s.175-176), men dessa faktorer har 
endast en svag koppling till presentationen av nytt stoff. Grevholm (2005, s.267) ser samma 
mönster när hon studerar ämnesvalen bland stipendiaterna vid Gudrun Malmers stiftelse och 
skriver att “många arbeten rör frågor om undervisningens organisation och yttre ramar och relativt 
få behandlar matematikens innehåll”. I de studier om teoriavsnitt i läroböcker samt 
filminspelningar som jag tagit del av, har inte kombinationen av matematikinnehåll och elevers 
upplevelse behandlats. Ett exempel är Kinnari-Korpelas (2014) studie av högskolestudenters 
användning av filmklipp som komplement till läroböcker och lärarledd undervisning. Där ställs 
frågan om filmklipp är lämpliga för undervisning i matematik utifrån studenternas upplevelse, men 
studien behandlar inte vilka faktorer som gör filmklippen lämpliga. Även Buchbinder, Chazan & 
Fleming (2015) missar kombinationen, som jag intresserar mig för, då de undersöker vanliga 
ekvationslösningsmetoder i läroböcker och lyfter fram lärares tankar om metoderna. Således 
framstår presentationens utformning och elevernas tankar därom som en kombination värd en 
egen studie. Härav ämnesvalets inriktning − vad väljer gymnasieelever och påverkas valet av 
läromedlens språk, representationsformer eller verklighetsanknytning? 

 

I avsnittet som följer presenteras forskning, som behandlar framgångsfaktorer för lärande och 
motiverar valet av kategorierna språk, representationsformer och verklighetsanknytning.  
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2 Tidigare forskning  
Precis som tidigare nämnts bör ett läromedels utformning motiveras utifrån principer för lärande. 
Läromedel i ekvationslösning bör också adressera problem som ofta förekommer bland elever 
såsom svårighet att förstå symboler och likhetstecken samt en underutvecklad begreppsförståelse 
kopplad till procedurer (Samuel, Mulenga & Angel, 2016, s.100). Tre delar med potential att 
hjälpa eleverna med dessa problem och som identifierats som viktiga för lärprocessen är språkbruk, 
användning av olika representationsformer samt en verklighetsanknytning i stoffet. Dessa 
kategorier kommer här behandlas under varsin rubrik. Framgångsfaktorerna som tas upp 
sammanställas i Bilaga 1 för att ge en god överblick av den tidigare forskningen samt för 
användning i analysen av läromedlen senare i uppsatsen. Nyckelmeningarna i texten förses med en 
upphöjd siffra, som korresponderar med numreringen i sammanställningen, för att underlätta 
läsningen. 

2.1 Språk  
För att göra läromedel tillgängliga för fler bör man begrunda Vygotskys tankar, om att vardagligt 
språk banar väg för det mer vetenskapliga språket (Eklund, 2008, s.60; Riesbeck, 2008, s.30)1. 
Metaforer och liknelser är exempel på hur lärare kan beskriva matematikens symbolsystem på ett 
för eleverna värdefullt sätt, menar Alvey et al. (2016, s.7, 11) och Baratta (2011, s.7). Balansvågen 
ges som ett exempel, som kan förtydliga ekvationslösningens arbetsgång och likhetstecknets 
betydelse. Även Riesbeck förklarar hur man med lämpliga metaforer och medvetet ordval kan 
stötta den studerande och komplettera matematikens termer, som i höga koncentrationer kan göra 
en text svårtillgänglig och stänga ute personer2. Hon menar att man måste bestämma sig för om 
syftet är att efterlikna experternas effektiva kommunikation eller skapa en gemensam plattform för 
förståelse − beslutet påverkar hur vi undervisar (Riesbeck, 2008, s.14, 16, 39, 63). Visst finns det 
behov av termer som är specifika för matematiken − kunskapskrav om begrepp i gymnasieskolan 
(Skolverket, 2011, s.93-95) är ett exempel på yttre krav och matematikens logik där nya begrepp 
bygger på förståelse av de gamla ett exempel på inre krav. Alvey et al. (2016, s.7) poängterar 
betydelsen av språket och ett konsekvent användande därav. Dock bör man inte glömma att “Det 
vardagliga språket som i sig är ett symboliskt system hjälper till att tränga in i och tolka ett annat 
symbolsystem och att integrera olika symbolsystem” (Riesbeck, 2008, s.24, 40-41).  

 

Kombinationen av termer och vardagliga ord har alltså visat sig gynnsam för lärandet av språk såväl 
som matematik (Eklund, 2008, s.64; Riesbeck, 2008, s.63; Björkqvist, 2005, s.124), vilket inte 
borde överraska någon, då matematiken i sig kan tolkas som ett slags språk utifrån definitionen av 
“språk” i Svensk Ordbok (Svenska Akademien, 2018). Läromedel kan dra nytta av detta genom att 
vid exempelvis problemlösning omformulera problemet (Hattie, 2014, s.283-284), så att det 
framstår som enklare för eleverna och hjälper dem se kopplingen mellan det vardagliga språket och 
det matematiska − eller rent av skillnaden i de fall vardagliga motsvarigheter saknas.  
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Hattie (2014, s.176) betonar lärarens tydlighet bland annat i form av förklaringar och ordval. 
Omsätts denna tydlighet i läromedel, skulle resultatet kunna omfatta fullständiga lösningar, som 
redogör för och synliggör logiken i varje lösningssteg6. Detta lyfts fram som en av 
framgångsfaktorerna i Singapores läroböcker enligt Lessani, Yunus, Tarmiz och Mahmud (2014, 
s.177, 180), som har undersökt kopplingen mellan läromedlen och landets framgångar i den 
internationella jämförelsen TIMSS. Också Hattie (2014, s.200-201, 235) och Kinnari-Korpela 
(2014, s.74, 76) belyser värdet av fullständiga lösningar.  

 

Som avslutning kan skillnaden mellan det skrivna och talade ordet nämnas. Majoriteten av de 
medverkande studenterna i Kinnari-Korpelas (2014, s.74, 76) studie om inställningar till inspelade 
föreläsningar föredrog att lyssna snarare än läsa. De beskrev även att förklaringar av varje 
lösningssteg var nyttiga, vilket lyfter frågan om huruvida ordfattiga, symboltäta demonstrationer 
och lösningar är lämpliga i undervisningsmaterial eller ej. Studien genomfördes med 
ingenjörsstudenter, men ett kombinerat ord- och symbolspråk borde även vara av betydelse för 
yngre elever. Kinnari-Korpela (2014, s.79) menar att resultatet tyder på att ljud som komplement 
till text och bild inte bara är meningsfullt utan även nödvändigt för att individualisera 
undervisningen och hjälpa elever i sina självstudier3. Även Buchbinder, Chazan och Fleming (2015, 
s.6) lyfter det talade språkets betydelse. De menar att beskrivningar av strukturen för 
tillvägagångssättet är värdefulla när man presenterar ekvationslösning. “Undo the operations. 
You’re working backwards. You’re doing the opposite of PEMDAS [A mnemonic for order of 
operations: Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction]”. 
Sådana formuleringar synliggör ett mönster och ger eleverna en slags checklista som de kan följa5. 
Ball, Thames och Phelps (2008, s.398) framför på liknande sätt att läraren bör förklara enskilda steg 
i procedurer för att elever ska inse hur matematiken hänger ihop. Språket spelar således en mycket 
viktig roll. 

2.2 Representationer  
Både svenska pedagoger och internationella studier poängterar betydelsen av att använda olika 
representationsformer inom matematiken (Hansson, 2012, s.47; Riesbeck, 2008, s.14-15, 18, 30, 
36; Jao, 2012, s.5; Hattie, 2014, s.200-201, 307; Alvey et al., 2016, s.7, 11)7. Ett argument för att 
använda visuella representationer − och inte bara språk och symboler − lyfts fram av Riesbeck 
(2008, s.30), som skriver att “Utvecklingen av den matematiska notationen motsvarar en allt högre 
grad av abstraktion”. Harel (1987, s.31) förklarar vidare att en mental representation är svår att 
konstruera och förstå utan en utgångspunkt i det konkreta, vilket talar för att man börjar med flera 
representationer och går mot färre snarare än tvärtom i sökandet efter en god balans mellan det 
abstrakta och konkreta. Detta ligger också i linje med Lessani et al. (2014, s.177, 180), som 
beskriver introduktion till nytt material i form av bilder som lämpligt i välutformade läromedel.  

 

Att blanda framgångsfaktorer för att få synergieffekter för elevers lärande, finns det enligt Hattie 
(2014, s.56-57) få studier om. Men granskar man hans resultat, ser man tydligt att kombinationer 
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måste vara både möjliga och fruktsamma. En fusion, som knyter an till just representationer, är den 
mellan ord och bild, vilken undersöks närmare av Ioannou, Rodiou & Iliou (2017). I deras resultat 
framkommer det att elever lär sig djupare när man tar in både ord och bild jämfört med endast 
verbal kommunikation (Ioannou et al., 2017, s.58). Dessutom visar resultatet att bilder som 
presenteras tillsammans med talade ord genererar bättre elevresultat än bilder i kombination med 
skriven text (Ioannou et al., 2017, s.65). Ytterligare förbättringar har observerats när statiska bilder 
ersätts av animationer (Hattie, 2014, s.280)8. Hattie (2014, s.280, 307-308) berör samma idé som 
Ioannou et al. (2017), nämligen att läraren eller texten bör “hjälpa eleverna att koppla samman 
verbala och visuella förklaringar”. Dessutom understryker Hattie fördelen med färgbilder i 
jämförelse med svartvita illustrationer9. Han beskriver även att det skulle finnas en vinst med 
bildstöd vid undervisning av gymnasieelever, vilket betonar betydelsen av balans mellan det 
konkreta och abstrakta även i mer avancerad matematik. 

 

Dock är det inte bara antalet representationsformer och kombinationer dem emellan som visat sig 
vara centrala för förståelsen, utan även övergångarna dem emellan (Boonen et al., 2016, s.60; 
Hattie, 2014, s.320; Riesbeck, 2008, s.27, 32; Ball et al., 2008, s.400) 4. Med tanke på att elever har 
visat sig ha svårt med textbaserade problem (Boonen et al., 2016, s.56), framstår övergångar mellan 
representationsformer som ett användbart redskap (Riesbeck, 2008, s.27)12. Boonen et al. (2016, 
s.57-58) beskriver hur just visuella representationer kan hjälpa elever förstå problemformuleringar 
och finna en lösning. Denna metod listas även som en av de effektivaste 
problemlösningsstrategierna av Björkqvist (2005, s.129), som menar att man aktivt borde 
undervisa om den. En annan fördel med bilder är att de kan underlätta tänkandet och frigöra större 
kognitiva resurser för andra moment i problemlösningen (Ioannou et al., 2017, s.59). Det är detta 
som tros skilja experter från nybörjare − experter har rutinmässiga strategier, som gör att de slipper 
ägna tankekraft åt allt på en och samma gång (Hattie, 2014, s.56).  

 

I Riesbecks avhandling (2008, s.27) behandlas det faktum att människor kan uppfatta en 
representation på olika sätt. Hon framhåller att man inte kan förvänta sig att elever förstår eller ser 
en representation på samma sätt som läraren, eftersom steget från en vardaglig till en matematisk 
situation kan vara svårt. Att förutsätta att något är självklart, innebär enligt Wistedt (2005, 
s.221-223) att man begår det största misstaget av alla, vilket kan “förhindra ett personligt och 
meningsfullt lärande”. Istället bör man utgå ifrån att representationer för problemlösning inte bara 
ska förevisas, utan förklaras med avsikten att lära eleverna hur man konstruerar dem (Boonen et al., 
2016, s.58, 60; Ioannou et al., 2017, s.59; Riesbeck, 2008, s.42)10. Dock får man göra skillnad på 
representationer som syftar till att skapa förståelse för ett nytt matematiskt begrepp och 
representationer som är ämnade att användas för problemlösning. Vissa representationer ska inte 
läras ut utan snarare demonstreras för att öppna elevernas ögon, menar Alvey et al. (2016, s.12-13) 
liksom Ball et al. s (2008, s.391-393, 400), som gör en distinktion mellan vad läraren behöver 
veta/visa och vad eleverna behöver kunna. Baratta (2011, s.10) drar en liknande slutsats när hon 
diskuterar liknelser mellan ekvationer och exempelvis en balansvåg: “...care must be taken to ensure 
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that the model is only used as a temporary support for developing understanding of the abstract 
ideas”. 

 

När en lärare eller läromedelsskapare väljer sina representationsformer kan de stöta på några 
potentiella problem menar Buchbinder et al. (2015, s.5, 7). Det ena bygger på vilken ordning man 
väljer att introducera det matematiska stoffet. Om exempelvis eleverna introducerats till grafer, kan 
lösningen av en ekvation representeras som x-koordinaten till skärningspunkten mellan det 
algebraiska uttrycket i vänster- respektive högerled, vilket lyfts fram som en särskilt meningsfull 
representation av Fonger, Davis & Rohwer (2018, s.30) såväl som Baratta (2011, s.7-8). Lär man sig 
å andra sidan ekvationer före grafer, så blir representationen inte aktuell under de första mötena 
med linjär ekvationslösning. Ett annat problem, som synliggörs av Buchbinder et al. (2015, s.5, 7), 
handlar om tillgången på digitala verktyg − har man varken grafritande verktyg eller CAS-funktion 
(Computer Algebra System) kan man inte lika lätt använda sig av vissa representationsformer för 
att lösa ekvationer. Det sista potentiella problemet som Buchbinder et al. (2015, s.5, 7) går in på är 
de oskrivna reglerna, det vill säga den gyllene standarden om vilka representationer och metoder 
som värderas högst och bör läras ut. Denna standard upprätthålls av såväl lärare som 
läromedelsskapare och kan begränsa elevers möjligheter till meningsfulla lärtillfällen och möten 
med begreppsstärkande representationer.  

2.3 Verklighetsanknytning  
Om det går att använda elevers erfarenheter i undervisningen och därigenom få eleverna 
intresserade, kan man enligt Hattie (2014, s.204) förvänta sig mycket starka elevprestationer. Harel 
(1987, s.30) gör liknande anspråk och nämner metoden att presentera nytt stoff med koppling till 
tidigare kunskap eller vardagen som en viktig presentationsform. När det kommer till 
tillämpningar och laborationer, som är typexempel på erfarenhetsgrundad och 
verklighetsanknuten undervisning, går dock forskningsresultaten isär (Hattie, 2014, s.199-201, 
204, 235). Många författare ger å andra sidan en samlad bild, där elevernas individuella erfarenheter 
bör användas för att stärka deras lärande (Hansson, 2012, s. 52; Juter, 2012, s.76; Jao, 2012, s.4; 
Ulin, 2005, s.291; Samuel et al., 2016, s.101)11. Riesbeck (2008, s.25, 29, 38, 63) framför liknande 
idéer, där förståelsen av verkligheten är starkt kopplat till meningsfullt lärande och vardagliga 
referenser är ett medel för att underlätta elevernas förståelse. Men oavsett vilken övertygelse man 
har om verklighetsanknytningens effekter på lärandet, så får man ändå förhålla sig till 
gymnasieskolans kursplaner, där hela konceptet med modellering bygger på att beskriva en 
observation av en realistisk situation med matematikens hjälp (Skolverket, 2011, s.90). Dessutom 
kan man inte veta vad som tilltalar varje enskild elev − ett meningsfullt sätt för individen behöver 
inte nödvändigtvis innebära ett vardagligt meningsfullt sätt, påminner Nilsson (2012, s.118). 

 
Skolverket (2016 b, s.64, 76) har i sin TIMSS-rapport om grundskolan lyft fram statistik om 
vardagskoppling i matematikundervisningen. 33 % av lärarna i årskurs fyra angav då att de varje 
eller nästan varje lektion kopplande matematiken till elevernas vardag. Jämför man detta med 
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svaren från lärarna till åttondeklassarna, var det bara 14 % som kopplade an till elevernas vardag 
med samma frekvens. För gymnasieeleverna i de avancerade matematikkurserna var resultatet från 
Skolverkets (2016 a, s.78) enkätundersökning ännu lägre och endast 5 % av eleverna fick en daglig 
anknytning till vardagen i matematikundervisningen. Även om gymnasieundervisningen inte 
nödvändigtvis behöver följa alla trender i grundskolan, kan det vara värt att nämna ytterligare ett 
resultat från TIMSS-rapporten för de lägre åldrarna, nämligen inställningen till matematik. Vad 
man såg var en tydlig skillnad mellan årskurserna, där en fjärdedel av fjärdeklassarna var negativt 
inställda till matematik medan hälften av eleverna i årskurs åtta var negativa till ämnet. Det verkar 
alltså som att en stor grupp av eleverna som närmar sig gymnasieåldern är negativt inställda till 
ämnet och har fått en gradvis mer abstrakt matematik presenterad för sig under grundskoleåren.  

 
Samuel et al. (2016, s.100-103) betonar flera problem med en alltför abstrakt presentation. Deras 
resultat, som baserar sig på en studie av fyra gymnasieskolor i Zambia, indikerar att gymnasieelever 
som inte fått bekanta sig med externa representationer både har svårt att teckna ekvationer och 
klara av procedurer. En konkret koppling till föremål, såsom brickor, nämns som en möjlig 
ögonöppnare13. Avslutningsvis gör Samuel et al. (2016, s.103-104) observationen att flera elever 
har fått en ensidig bild av ekvationslösning. De skriver att “Learners think mathematics is all about 
solving for x, y or z. Aspect of word problems analysis is not emphasised.” Denna bild synliggör en 
bruten koppling mellan matematiken och en människas liv/vardag − en koppling som 
skolmatematiken bör hålla intakt enligt Niss (2005, s.53-54, 56, 83). Med tanke på att de zambiska 
liksom de svenska eleverna studerar linjär ekvationslösning redan före gymnasiet, finns det skäl att 
tro att även svenska barn som får en abstrakt algebraundervisning i tidiga år kan stöta på liknande 
problem på gymnasiet.  
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3 Problemformulering  
Välutformade läromedel behövs för självstudier och presentationen av nytt material är en viktig del 
av läromedlen. Både den didaktiska forskningen och elever borde vara med i processen att definiera 
vad ett välutformat läromedel är − elever eftersom de ska känna att materialet innehåller 
meningsfulla presentationer och forskningen eftersom elever annars riskerar använda läromedel 
som är trevliga men saknar potential att påverka lärprocessen. 

3.1 Syfte  
Syftet med studien är att bidra med kunskap om gymnasieläromedels framställning av 
ekvationslösning samt elevers uppfattningar av teoriavsnitt i såväl text- som filmformat. 

3.2 Frågeställningar  
1. Vad väljer gymnasieelever − teoriavsnitt i matematikläroböcker eller inspelade 

matematikföreläsningar − och varför? 

 

2. Vad har gymnasielärare för bild av elevernas preferenser avseende teoriavsnitt i text- och 
filmformat?  

 

3. Hur skiljer sig teoriavsnitt om ekvationslösning i matematikläroböcker från inspelade 
matematikföreläsningar avseende språk, representationsformer och verklighetsanknytning?  
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4 Metod 

Då uppsatsens frågeställning omfattar tre frågor, som utgår från elevers, lärares och 
didaktikforskningens perspektiv, har olika metoder tillämpats. Första och andra frågan − om hur 
elever ställer sig till teoriavsnitt i text- respektive filmformat samt vad lärarna tror att eleverna 
föredrar − besvaras med hjälp av två enkätundersökningar. Den ena enkäten riktades till 
gymnasieelever och den andra till deras lärare (se Bilaga 2 respektive 3). Till tredje frågan om 
skillnader mellan bok och film genomfördes en analys av de läromedel, som eleverna nämnde i sina 
enkätsvar. Som verktyg för denna analys användes ett ramverk. Detta presenteras under rubriken 
Analysmetod i detta avsnitt. Ramverket bygger på sammanställningen av den tidigare forskningen i 
Bilaga 1.  

 
Valet att genomföra en enkätundersökning motiveras med att frågan om “vad” elever väljer medgav 
enkla ställningstaganden som lämpar sig för framställning med hjälp av deskriptiv statistik. 
Dessutom kunde frågan om “varför” elever väljer ett visst läromedel formuleras på ett sådant sätt 
att korta fritextsvar genereras. Enkäters möjlighet att samla in en större bredd av åsikter i jämförelse 
med exempelvis intervjuer betraktades här som en styrka. En enkät även för lärare passade av 
samma anledning, då frågan om “vad” lärarna tror att eleverna väljer är av samma enkla karaktär 
som den eleverna fick. Vad gäller valet av ramverk för analysen av läromedlen, kändes det naturligt 
att använda sammanställningen av den tidigare forskningen som utgångspunkt, eftersom något 
lämpligt verktyg för analys av presentationen av nytt stoff inte påträffats i de studerade artiklarna 
och böckerna.  

4.1 Etiska överväganden  
För enkätundersökningen och läromedelsanalysen har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 
principer beaktats, närmare bestämt Individskyddskravet med dess huvudkrav och regler. Rektorer 
för de utvalda skolorna kontaktades via e-post där syfte med undersökningen angavs. Eleverna som 
deltog var alla över 15 år gamla (Samtyckeskravet) och de informerades muntligen om 
enkätundersökningens syfte (Informationskravet). Vidare fick deltagarna ta del av skriftliga 
instruktioner om att de inte tvingades besvara enkätens frågor. Ej heller samlades några 
personuppgifter in.   
 

I de fall då texten nämner den lärare, som deltagit i enkätundersökningen och som samtidigt delat 
med sig av sina egenutformade läromedel för läromedelsanalysen, införs beteckningen “Läraren”. 
Även “Lärarens” läromedel har behandlats enligt Konfidentialitetskravet och inkluderas därför inte 
i uppsatsens Referenslista. Detsamma gäller dokumenten från kommunen där undersökningen 
genomförts. 
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4.2 Datainsamling  
Uppsatsen är avgränsad på följande sätt: 

● Endast läroböcker (teoriavsnitt med tillhörande räknade exempel) samt inspelade filmklipp 
undersöks 

● Studien inkluderar ett urval av elever från två svenska gymnasieskolor från en medelstor 
kommun 

● Läromedlen analyseras endast utifrån de tre kategorierna språk, representationsformer och 
verklighetsanknytning 

● Endast de teoriavsnitt och filmklipp som leder fram till introduktion av linjär 
ekvationslösning omfattas − ibland kan dock flera avsnitt eller filmklipp inkluderas från 
samma lärobok eller filmskapare för att ge en tydligare bild av hur ekvationer introduceras 
och hanteras 

● Bara läromedel som användes av fler än en elev vid någon de två skolorna analyserades, 
varför åtta läromedel valdes bort av denna anledning 

● Svårtillgängliga läromedel inkluderades inte i studien, exempelvis ett engelskt läromedel 
som hade behövt beställas samt filmer från Kunskapsmatrisen som krävde 
inloggningsuppgifter 

4.2.1 Datainsamling − Enkätundersökningen  
För enkätundersökningen kontaktades flera rektorer vid två av de tre kommunala 
gymnasieskolorna i en medelstor kommun. Rektorerna meddelade därefter vilka lärare som kunde 
delta. Tabell 1 visar information om programmen som tillfrågats, antalet klasser och elever som 
deltagit samt vilka matematikkurser klasserna läste vid tiden för enkätundersökningen. De två 
skolorna var jämnstora med avseende på elevantal och stickprovet omfattade fyra klasser från 
vardera skola. 161 elever och 8 lärare deltog och samtliga matematikspår (a, b och c) representeras. 
Två av åtta lärare arbetade på den ena skolan och resten arbetade på den andra. 48.8 % av eleverna 
var kvinnor och 50.6 % var män. Bland lärarna var två av åtta kvinnor och resten var män. Andelen 
elever i studieförberedande program uppgick till 68.6 %, vilket överensstämmer ganska väl med de 
70.2 % av kommunens gymnasieelever som går att bestämma med hjälp av kommunens statistik 
över eleverna i årskurs tre. Förutom bakgrundsvariablerna om köns- och programtillhörighet 
samlades även information om elevernas betyg in.  

 

Eftersom elev- och lärarurvalet inte var sannolikhetsurval − det vill säga där slumpen fick avgöra 
och sannolikheten för varje enhet var känd − kommer resultaten inte möjliggöra någon 
generalisering (Bringsrud Fekjær, 2016, s.64-65). Insamlat material lämpar sig snarare för en 
reflektion, som kan ge såväl uppslag till fortsatt forskning som didaktiska implikationer för de 
lärare och läromedelsskapare som känner igen och kan bekräfta mönstret i uppsatsens resultat. 
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Tabell 1 
Tillfrågade gymnasieprogram  Deltagande klasser  Deltagande elever  Matematikkurs 
Barn- och fritidsprogrammet  1 KLASS  24  1a 
Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

2 KLASSER  25  1a, 1a 

Ekonomiprogrammet  1 KLASS  22  2b 
El- och Energiprogrammet       
Fordons- och 
transportprogrammet 

     

Industritekniska programmet       
Naturvetenskapsprogrammet  4 KLASSER  90  1c, 2c, 4, 4 
Teknikprogrammet       
Vård- och 
omsorgsprogrammet 

     

 

Principen för utformningen av enkäterna var att frågorna skulle vara enkla att ta ställning till och − 
i de fall fritextsvar erfordrades − generera korta svar. Målet var att det skulle ta maximalt 10 
minuter för elever och lärare att besvara frågorna. Eftersom enkäterna behandlade såväl läroböcker 
som filmklipp, skulle frågor i så stor utsträckning som möjligt upprepas för båda läromedelsslagen 
för att möjliggöra en jämförelse. “Har teoriavsnitten i en matematiklärobok varit till hjälp för dig i 
dina studier?” och “Har inspelade matematikföreläsningar varit till hjälp för dig i dina studier?” är 
ett exempel på detta (fråga 11 respektive 20, Bilaga 2). 
 

Tanken med frågorna som krävde ett ställningstagande, var att identifiera en tendens snarare än att 
gradera. Det var alltså inte frågan “hur mycket” utan snarare “vad” som var intressant för 
undersökningen. Därför utformades flera frågor i enlighet med Patel & Davidson (2017, s.79-81) 
med två värdeord som stod i kontrast till varandra, exempelvis Ja/Nej. Ibland fick deltagarna välja 
ord, men i flera fall möjliggjordes ett ställningstagande via en markering längs en glidande skala med 
mittpunkten utmärkt mellan värdeorden, exempelvis Svårt/Lätt. Denna utformning antogs 
underlätta för deltagare, då värdeord i vissa sammanhang inte fullt ut kan accepteras − ett 
läromedel kanske varken upplevs som svårt eller lätt. 

4.2.2 Datainsamling − Läromedelsanalysen  
Enkätsvaren utgjorde underlaget för val av läromedel och här presenteras vilka som ingått i studien 
− totalt 10 avsnitt i 3 läroböcker och 12 filmklipp av 7 filmskapare. “Läraren” och Matteboken.se 
har skapat såväl teoriavsnitt som filmklipp och deras material återfinns i båda 
läromedelskategorierna. 
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Läroböcker med analyserade teoriavsnitt: 
 

● “Läraren” - Stencil 1-5 

● Matematik 5 000 1c - Algebraiska uttryck (s.98-99), Ekvationsbegreppet (s.107-108) samt 
Ekvationslösningens grunder (s.110-113) 

● Matteboken.se - Formler och ekvationer samt Uttryck och variabler 

 
YouTube-kanaler med analyserade filmklipp: 

 

● Börje Sundvall - Matematik 1 (1a, 1b, 1c,) − Ekvationslösning del 1 av 2 

● Daniel Nilsson - Dalles matte − Algebra samt Dalles matte − Ekvationer  
● Khan Academy - Solving a more complicated equation samt The beauty of algebra  

● “Läraren” - Film 2, Film 5 samt Film 6 

● Matematikvideo - Ekvationer − så fungerar dom samt Lösa ekvationer − Metod 
Ekvationslösning  

● Matteboken.se - Ekvationslösning − Algebra − Steg 1 

● Mattias Dahlgren - Matematik 1b Sammanfattning Kapitel 3 (23.57-31.36)  
 

Då ett begränsat antal avsnitt och filmklipp har analyserats, bör inte läroböckerna och 
YouTube-kanalerna ovan bedömas endast utifrån denna studie. Andra avsnitt eller videoklipp än 
just linjär ekvationslösning skulle teoretiskt sett kunna ge såväl en sämre som en bättre bild av 
materialet som helhet. Man bör därför läsa uppsatsens resultat och diskussion som påminnelser om 
vad som kan vara av betydelse i undervisningen samt vid utformning av läromedel av kvalitet 
istället för att tolka texten som en kritik mot specifika läromedel. 

4.3 Analys 
Här beskrivs hur svaren på enkätundersökningen använts för att generera statistik samt teman för 
fritextsvaren. Även utformningen av ramverket för läromedelsanalysen behandlas. Som avslutning 
diskuteras genomförandet av metoderna utifrån begreppen validitet och reliabilitet. 

4.3.1 Analys av enkätundersökningarna 

För bearbetningen av enkätfrågorna, som innehöll värdeord, krävdes en tolkningsnyckel. Denna 
skulle ge vägledning om hur svaren skulle tolkas och kategoriseras samt leda processen fram till den 
deskriptiva statistiken. Tolkningsnyckeln formulerades på följande sätt: 

 

● Svar saknas = “Internt bortfall” 
● Otydliga svar vid frågor med fasta svarsalternativ = “Internt bortfall” 
● Flera markeringar längs glidande skala = “Internt bortfall” 
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● Markering i mitten på glidande skala = “Mittemellan” 
● Ogiltigt svar på frågor som krävt jakande svar tidigare i enkäten = “Saknar erfarenhet” 

(Exempelvis har det bedömts orimligt att man kan uttala sig om teoriavsnitt i läroböcker 
om man på enkätfrågor svarat att det varken i innevarande kurs eller tidigare kurser använts 
lärobok).   

● Värdeorden “Ja”, “Ofta”, “Lätt” samt “Film”  = “1” 
● Markering närmast värdeorden “Ja”, “Ofta”, “Lätt” samt “Film” på glidande = “1”  
● Värdeorden “Nej”, “Aldrig”, “Svårt” samt “Bok” = “0” 
● Markering närmast värdeorden “Nej”, “Aldrig”, “Svårt” samt “Bok” på glidande = “0” 

 

Eftersom tendensen var i fokus tolkades markeringar, som inte sammanföll med mittpunkten på de 
glidande skalorna, som att deltagarna lutade åt ena eller andra värdeordet. Den absoluta frekvensen 
för tolkningsnyckelns olika delar sammanställdes och relativ frekvens beräknades enligt Patel & 
Davidson (2017, s.114) där: 
 

f ,   f bsolut f rekvens,   n tickprovets storlek (161)   rf elativ f rekvensf
n = r  = a  = s = r   

 

Den relativa frekvensen för eleverna presenteras i procentform, medan resultatet för de åtta lärarna 
endast beskrivs i absolut frekvens eller bråkform på grund av det begränsade stickprovet. 

 
Fritextsvaren från eleverna bearbetades enligt metodbeskrivning i Hjerm, Lindgren & Nilsson 
(2016, s.46-81). Eftersom korta svar erhölls, valdes in-vivo-koder där enkätdeltagarnas 
formuleringar användes mer eller mindre utan omskrivningar. Dessa koder grupperades och 
omgrupperades tills lämpliga och avgränsade teman identifierats.   

4.3.2 Analys av läromedlen 

Läromedelsanalysen skulle besvara frågan om hur teoriavsnitt i tryck skiljer sig från inspelade 
föreläsningar avseende språk, representationsformer och verklighetsanknytning. För att undersöka 
utvalda läromedel utifrån dessa kategorier användes därför Bilaga 1, som sammanställer de centrala 
idéerna ur avsnittet Tidigare forskning, fast i en omskriven form. I den bearbetade formen (se tabell 
2) skrevs kategoriernas delar om till frågor, för att specificera om analysen skulle nyanseras på ett 
kvantitativt eller kvalitativt sätt.  
 

Fråga 6 och 7 har en kvantitativ dimension, där antalet lösningsexempel respektive antalet 
representationsformer undersöks. Flera frågor är av typen “Ja- & Nej”-frågor och fokuserar endast 
på om en viss framgångsfaktor är synlig i materialet eller ej − fråga 2, 3, 4, 5 och 10 fungerar på 
detta sätt. I fråga 1, 8, 9, 11, 12 och 13 finns istället en kvalitativ dimension, där frågan “hur” är 
närvarande i olika utsträckning. För att underlätta analysen och samtidigt fånga upp 
nyansskillnader används oftast en gradering i dessa kvalitativa frågor. Definitionen av 
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nivågraderingen är inte baserad på någon tidigare forskning eller konsensus om vad som är hög 
respektive låg nivå, utan har utformats utifrån egna antaganden. Valet att kalla nivåerna för “Låg”, 
“Medel” och “Hög” kan vid en första anblick därför upplevas problematiskt, med tanke på att 
orden är värdeladdade, men då syftet inte är att utnämna ett “bästa” läromedel, utan istället 
upptäcka skillnader som skulle ha gått förlorade om endast “Ja- & Nej”-frågor använts, utgör 
graderingen snarare en möjlighet att nyansera analysen.  

 

I flera frågor specificeras vilka kriterier som ska uppfyllas för identifiering av en framgångsfaktor. 
Denna information har bedömts vara viktig för att ramverket som instrument ska kunna användas 
av samma person vid upprepade tillfällen eller av olika personer och ändå generera liknande 
resultat. Kriterierna ska också visa vad som är av intresse. Att visa på struktur vid tecknandet och 
lösningen av en ekvation med likhetstecknen prydligt uppradade under varandra kan förvisso 
tolkas som instruktioner om konstruktion av en symbolisk representation, men det var inte sådant 
som Boonen et al. (2016) talade om i sin artikel om att rita. Av denna anledning har fråga 10 
kompletterats med formuleringen “visuella” representationer. Även andra frågor har försetts med 
stödkriterier i syfte att öka precisionen i analysverktyget.   
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Tabell 2 - Ramverk för läromedelsanalys 
SPRÅK 

1  På vilket sätt används vardagligt språk i framställningen?  

2  Används liknelser eller metaforer?  

3  Ges en muntlig förklaring när en representation används? 

4  Ges en skriftlig förklaring när en representation används? 

5  Ges en checklista som förklarar arbetets struktur med ord? 

6  Hur många ekvationslösningar (allmän metod, fullständiga lösningar och förklaringar) presenteras? 

REPRESENTATIONER 

7  Hur många representationsformer utöver ord och symboler används?   (Symboler ex. “x = 2”) 

● Representationsexempel: Gester/Figurer (ex. pilar)/Bilder/Foton/Tabeller/Grafer/Diagram  

● Endast representationer med ett pedagogiskt syfte summeras, alltså inte dekoration/humor 

8  Används riktiga animationer eller animationsliknande inslag? 

● Bildserier där detaljer adderas eller dras ifrån i varje ny bild = Låg 

● Bilder ritas från grunden där nya delar läggs till och gamla dras ifrån kontinuerligt = Medel  

● Verkliga animationer (rörliga bilder) = Hög 

9  Används färger i pedagogiskt syfte eller som dekoration?  

● Färgvalet har ett pedagogiskt syfte att belysa en matematisk operation eller omskrivning = Låg 

● Färgvalet sker dessutom på ett konsekvent sätt eller med tydlig kontrast = Medel  

● Färgvalet sker dessutom på ett konsekvent sätt och med tydlig kontrast = Hög 

10  Ges några instruktioner om hur “visuella” representationer (ex. bilder och tabeller) ska konstrueras? 

11  Presenteras representationsövergångar med eller utan förklaringar? 

● Endast förekomst av övergång = Låg  (Att skriva och säga samma sak räknas ej, ex. “Två” & 2) 

● Någon del av övergången kommenteras = Medel  

● Övergången förklaras = Hög 

VERKLIGHETSANKNYTNING 

12  Krävs en modellering eller är en modell given? 

● Modell, ekvation eller algebraiskt uttryck är given/givet = Låg 

● Modell/ekvation/algebraiskt uttryck tecknas = Medel  

● Lösningsbar ekvation tecknas utifrån ett sammanhang beskrivet i text/med ord = Hög 

13  Används fysiska redskap eller representationer (exempelvis bilder) som laborativt material?   

● Bilder används = Låg 

● Foton används = Medel  

● Föremål används = Hög 
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4.3.3 Enkätundersökningen − Validitet och reliabilitet 

Torst (2006, s.61) beskriver validitet på följande sätt: “...att instrumentet eller frågan skall mäta det 
den är avsedd att mäta”. Angående enkätundersökningen är dessvärre några av frågorna inte så 
precisa. “Varför/varför inte?” är ett exempel på en formulering som utifrån resultatet inte tolkats 
av vissa deltagare på avsett vis. Frågor med direktkoppling till de tre faktorerna språk, 
representationer och verklighetsanknytning hade troligtvis gett ett tydligare resultat. Detta 
påverkar dock resultatet föga då urvalsmetoden och stickprovsstorleken erbjöd en stor mängd 
rådata med tillräcklig variation av uppfattningar för meningsfull bearbetning. Tematiseringen och 
tolkningen av fritextsvaren bör dessutom vara väl grundad i data, då in vivo-kodningen bör ha 
fungerat som en inbyggd spärr dels mot misstolkningar, dels mot att rycka elevsvaren ur sitt 
sammanhang.  

 
Ett potentiellt problem bör nämnas om den glidande skalan som valts. De tillhörande värdeorden 
kontrasterade varandra nämligen inte optimalt i vissa frågor, vilket kan ha försvårat elevernas 
självskattning, utifall att de tolkat skalan olika. “Ofta” kan exempelvis betyda helt skilda saker för 
två personer. Fel kan därför uppstå kring mittpunkten, där definitionsskillnader blir avgörande för 
sorteringen. Om ändpunkterna definierats annorlunda − exempelvis “Aldrig” och “Alltid” 
angående läsning av teoriavsnitt − hade eleverna haft en mer gemensam syn om hur skalan skall 
tolkas. Lärarenkäten har dessutom några felformulerade frågor, där det står “dina elever” istället för 
“elever”. I händelse av att lärarna upplever sina klasser som olika andra lärares klasser, kan denna 
felformulering innebära en stor skillnad. Flera frågor − inklusive den viktigaste som jämför de båda 
läromedlen − är däremot tydligt formulerade, varför helhetsbedömningen av validiteten i enkäten 
som instrument blir något kluven.  
 

För att möjliggöra en bättre jämförelse mellan de båda läromedelstyperna, hade det dessutom varit 
önskvärt att frågorna om teoriavsnitt i större utsträckning haft en motsvarande fråga ställd om 
filmklippen. Enkäten som användes följde dessvärre inte ett sådant mönster på ett konsekvent sätt. 
Som exempel kan nämnas frågan om upplevelsen av språket i teoriavsnitt − någon motsvarighet 
finns inte för filmklippen.  

 
Torsts (2006, s.59) definition av reliabilitet lyder: “att en mätning är... inte utsatt för t.ex. 
slumpinflytelser… att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad 
mätning”. Med tanke på att utformningen av enkäten (alla fick samma frågor ställda i samma 
ordning) och formerna för att svara på den (lektioner på dagtid) är högst standardiserade, bör 
reliabilitet uppnås och reproducerbarhet möjliggöras (Torst, 2006, s.55-56).  

4.3.4 Läromedelsanalys − Validitet och reliabilitet 

Ramverket för läromedelsanalysen är begränsad till några få definierade faktorer i syfte att 
möjliggöra en objektiv bedömning av såväl teoriavsnitt i text som inspelade föreläsningar. Några 
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aspekter av analysverktyget bör dock diskuteras: 
 

1. Antalet analysfrågor hade kunnat utökas. Röstläge hade mycket väl kunnat ingå i en analys 
av filmklipp, då filmskaparnas retoriska förmåga och karisma varierar. Valet att utelämna 
denna aspekt bygger på att en sådan analysfråga hade öppnat upp för oönskad subjektivitet. 
Dessutom är valda analysfrågor anpassade efter de identifierade framgångsfaktorerna i 
avsnitt 2, där röstläge ej behandlas. Rimlighetsbedömning av resultat samt historisk 
anknytning är två andra exempel på aspekter som hade kunnat ingå i ramverket. Dessa två 
har identifierats i ett några av de analyserade läromedlen och dessutom nämns de i 
kursplanernas för gymnasieskolan syftestext (Skolverket, 2011, s.90-91). Dessa aspekter 
behandlas inte heller i avsnitt 2, även om det är troligt att sådana faktorer har en betydelse 
för utvecklingen av matematikkunskaper med tanke på Skolverkets fokus. Man får därför 
påminna sig om att denna uppsats inte omfattar en fullständig litteraturöversikt. 
Ramverket hade alltså mycket väl kunnat utformas på ett annat sätt utifrån mer kunskaper 
i ämnet. Men styrkan i det använda analysverktyget består inte i att samtliga tänkbara 
framgångsfaktorer undersöks, utan att giltiga framgångsfaktorer belyses. 
 

2. Svarsalternativen i merparten av de kvalitativa analysfrågorna begränsar analysens djup. 
Detta val beror på tidsbegränsning, där mer öppna frågor hade krävt längre tid för att 
besvaras. Dessutom upplevdes det viktigare att analysera merparten av kommunens 
läromedel än att några få läromedel hade analyserats på djupet.  
 

3. Nivågraderingen har inget uppenbart stöd i avsnitt 2, varför utformningen i hög grad 
speglar författarens åsikter och förståelse i ämnet snarare än forskningens bedömning av 
vad som är låg, medel eller hög nivå. Syftet med graderingen var dock inte att avgöra vilket 
läromedel som är bäst, utan snarare att fånga upp nyanser som “Ja- & Nej”-frågor hade 
missat. Graderingen hade givetvis kunnat ske på ett värdeneutralt sätt (såsom A, B 
respektive C), men eftersom valda beteckningar inte försvårar jämförelsen av läromedlen 
behålls de. Dessutom kanske denna gradering kan leda till en reflektion hos läsaren, om vad 
som egentligen utgör en hög nivå av exempelvis tillämpning eller färganvändning, vilket har 
ett värde i sig.  

 
Sammantaget − med utgångspunkt i de standardiserade analysfrågorna med stöd i den tidigare 
forskningen − bedöms dels analysen vara upprepbar, dels ramverket mäta det som avses, det vill 
säga framgångsfaktorer för undervisning i linjär ekvationslösning.    
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5 Resultat  
Resultatet omfattar två delar − analys av enkätundersökningen samt läromedlen (teoriavsnitt och 
filmklipp). För en sammanfattning av analyserna hänvisas till avsnitt 5.1.3 och 5.2.  

5.1 Analys av enkäterna 

Enkätfrågorna i Bilaga 2 och 3 grupperas och behandlas här utifrån två rubriker. I den första delen 
står helhetsintrycket i fokus, medan den andra delen tar upp upplevelsen av läromedlen som stöd i 
studierna, deras vardagsanknytning och språk samt behovet av nya läromedel. I båda delarna 
jämförs elevernas ställningstaganden och fritextsvar med resultatet från lärarenkäten. I de fall 
specifika enkätfrågor behandlas, markeras frågorna i elevenkäten med ett “E”, medan lärarenkäten 
märks med ett “L”.   

5.1.1 Erfarenheter av och inställning till de två typerna av läromedel 
Tabell 3 - Användning av läromedlen 
Elevenkätfrågor  Nej  Ja  Internt bortfall 

E5. Använder bok nu  23.0 %  75.1 %  1.9 % 

E7. Har använt bok  1.9 %  97.5 %  0.6 % 

E17. Har använt film  20.5 %  79.5 %  - 

E4. & 17. Elever, som vill 
ha B eller A, tittar på film 

20.9 %  79.1 %  - 

 
En majoritet av eleverna använde en matematiklärobok vid tiden för enkätundersökningen. Tre av 
eleverna hade inte använt någon bok i tidigare kurser varav en aldrig använt en lärobok − varken i 
nuvarande kurs eller i tidigare. Detta visar hur använda läroböcker är i såväl de besökta skolorna 
som i de skolor eleverna tidigare gått i. Av de elever som använde lärobok, var det 88.4 % som 
nyttjade bokserien Matematik 5000. Samtliga lärare angav att de använde läroböcker i sina 
nuvarande kurser, varav en lärare endast använde lärobok i vissa kurser (L3). Alla lärare hade också 
använt läroböcker i sina egna matematikstudier (L5).   
 

En övervägande andel av eleverna hade tittat på inspelade föreläsningar under sina 
matematikstudier, men inte lika många som någon gång använt en lärobok. Bland lärarna var det 
betydligt färre som själva använt film i sina studier − endast två av åtta (L22). Sex lärare skrev att de 
rekommenderade sina elever att titta på inspelat material. De andra gjorde det ibland (L19). 
Motiven till att rekommendera film var att inspelningarna var en god repetition och ett 
komplement, de gav möjlighet till att lyssna på muntlig kommunikation, de ersatte genomgångar i 
klassrummet och det förväntades vara utvecklande för eleverna att lyssna på någon annan än den 
undervisande läraren. En lärare antog att även tråkiga filmer kunde vara till hjälp men en annan 
framhöll att det finns flera exempel på dåliga filmer på nätet, där filmskaparna inte använder sig av 
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tekniken på något fördelaktigt sätt − sådana filmer beskrevs som en anledning till att läraren i fråga 
inte rekommenderade sina elever filmstudier i någon större utsträckning (L21). 
 
Tabell 4 - Läsning av teoriavsnitt 
Elevenkätfrågor  Aldrig ←  Mittemellan  → Ofta  Internt bortfall  Saknar 

erfarenhet 
E9. Läst teoriavsnitt?  26.7 %  18.7 %  52.8 %  1.2 %  0.6 % 
E4. & 9. Elever, som vill 
ha B eller A, läser 
teoriavsnitt  

26.9 %  14.9 %  56.7 %  1.5 %  - 

 
Av de 26.7 procenten som satt sin markering till vänster om mittpunkten vid frågan om hur ofta 
man läst teoriavsnitt, var det 6.2 procentenheter som aldrig hade läst ett teoriavsnitt, det vill säga de 
hade satt sin markering vid ändpunkten (E9). Detta innebär att fler elever hade erfarenhet av 
teoriavsnitt än av filmklipp − 92.6 % mot 79.5 % (E9 & E17). Lärarna förväntade sig inte att elever 
skulle läsa teoriavsnitten särskilt ofta − fyra av åtta trodde att eleverna inte läser särskilt ofta med 
motiveringar såsom lättja, ovana att ta eget ansvar, svårighet att förstå texten och lära på egen hand 
samt att fokuset snarare låg på uppgiftsräkning. En lärare utmärkte sig då den trodde att eleverna 
läste lite oftare, eftersom läsning antogs ge förståelse och tillfälle till repetition. Övriga tre satte sin 
markering i mitten på den glidande skalan då de inte trodde att det fanns någon direkt tendens 
bland eleverna, utan snarare att vissa blir hjälpta medan andra inte blir det samt att 
exempeluppgifterna kunde hjälpa en del elever på vägen (L8 & L9). 
 

I elevgruppen med ambition att klara majoriteten av de högst ställda kunskapskraven i 
kursplanerna (det vill säga få ett A eller B i betyg) var andelen ivriga läsare endast lite större än i 
stickprovet som helhet. Vad gäller andelen som tittat på inspelade föreläsningar var skillnaderna 
mellan ambitionsgruppen och stickprovet som helhet mycket små (se tabell 3).  
 

Fritextsvaren med elevernas motiveringar till att se på filmklipp var snarlika dem för att läsa 
teoriavsnitt. Repeterbarhet ansågs vara en styrka hos båda läromedelsslagen då man gavs möjlighet 
att arbeta i sitt eget tempo genom att bläddra respektive spola. Ett återkommande argument för att 
studera teoriavsnitt och filmer var att ta del av “bra förklaringar om hur man kan tänka”. Elever 
berättade även att läromedlen erbjöd en variation då de gav ett “annat perspektiv än läraren”. 
Andra elever poängterade betydelsen av procedurdemonstration, det vill säga man ville se “hur man 
räknar”. Flera elever upplevde sammanfattningar som en “hjälp inför prov” och några ansåg att 
materialen gav ledtrådar “när man fastnat”. Yttre tvång nämndes av ett fåtal elever, som menade att 
det var “obligatoriskt i klassrummet” eller att det inte fanns några alternativa läromedel att välja. En 
sista likhet mellan teoriavsnitt och filmklipp var att båda tycktes fungera som förberedelse “innan 
nytt område” och gav “förförståelse”. 
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Även motiven till varför eleverna valde bort teoriavsnitt respektive filmklipp liknade varandra i 
många avseenden. Låg kvalitet på läromedlen − som yttrar sig i form av “tråkigt upplägg” eller 
presentationer som är “relativt svåra att förstå” − var en förklaring. En annan var att det är onödigt 
“när läraren förklarar” och då man anser att “anteckningar är lättare”. Vissa elever anger att valet 
bygger på individuella prioriteringar, då man har “tidsbrist” eller har valt att lägga sitt “fokus på 
uppgifter istället”. Andra medger någon form av begränsning, till exempel att man “är lat” eller att 
man inte visste att resurserna fanns. Men även begåvning visade sig vara en anledning till att man 
inte tog del av läromedlen, eftersom man upplevde materialet överflödigt då “matte är intuitivt” 
eller då man helt enkelt “klarat [sig] utan” (E10 & E19). 
 
Tabell 5 - Läromedlens effektivitet 
Elevenkätfrågor  Nej ←  Mittemellan  → Ja  Internt bortfall  Saknar 

erfarenhet 
E15. Är teori effektivt?  14.9 %  14.9 %  60.3 %  3.7 %  6.2 % 
E21. Är film effektivt?  10.0 %  6.8 %  61.5 %  1.2 %  20.5 % 
 
En majoritet av eleverna lutade åt att såväl teoriavsnitten i läroböcker som filmklipp är effektiva för 
lärandet och skillnaden i upplevd effektivitet är utifrån statistiken liten. Först när eleverna som 
saknar erfarenhet räknas bort, blir skillnaden påtaglig − 78.5 % lutade åt att film var ett effektivt 
läromedel medan 66.9 % gjorde detsamma för läroböckers teoriavsnitt. Av lärarna var det fyra av 
åtta som lutade åt att filmer var effektiva, tre som satte sin markering i mitten på den glidande 
skalan och en som inte besvarade frågan. Det var endast två stycken som lutade åt att teoriavsnitten 
var effektiva för elevernas lärande − två satte sin markering i mitten på den glidande skalan och fyra 
lutade åt att teoriavsnitt inte var effektiva för eleverna (L14). Lärarna var alltså inte lika positiva 
som eleverna till teoriavsnitt och filmklipp. Detta ska jämföras med lärarnas inställning till 
läroböcker för den egna fortbildningen, där det var fyra lärare som lutade åt att läroböckers 
teoriavsnitt var effektiva, en som satte sin markering i mitten på skalan och tre som lutade åt att 
teoriavsnitt inte var effektiva för det egna lärandet (L15). Uppfattningen av läromedlets effektivitet 
berodde således på vem som förväntades studera materialet.  

 
Tabell 6 - Jämförelse av de två läromedlen 
Elevenkätfrågor  Teoriavsnitt i bok  Film  Internt bortfall  Saknar erfarenhet 

E22. Vad föredrar du?  23.6 %  47.2 %  3.1 %  26.1 % 

E24. Vad är effektivast?  19.9 %  47.8 %  6.2 %  26.1 % 

 
Vad gäller en av de mest centrala frågorna för enkätundersökningen − nämligen den om vad elever 
helst väljer − var det en majoritet av eleverna som föredrog film före teoriavsnitt i läroböcker. 
Räknar man bort kategorierna “Internt bortfall” och “Saknar erfarenhet” var det 66.7 % av eleverna 
som föredrog film och 33.3 % som valde teoriavsnitt. Fem av åtta lärare hade förväntat sig ett 
sådant resultat. En lärare trodde att teoriavsnitten i läroböckerna skulle tilltala eleverna mest, en 
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lärare valde att inte svara och en annan gav ett otydligt svar (L26). De flesta eleverna som testat 
båda läromedlen trodde även att film var effektivast. Lärargruppen var kluven i frågan, då hälften 
trodde att film var effektivast, tre ej gav något entydigt svar och en trodde att teoriavsnitten var 
effektivast (L27). Liknande svar erhölls även för vad lärarna i första hand skulle rekommendera sina 
elever − hälften av lärarna valde film, två valde bok och och övriga tog ej parti i frågan med 
motiveringen att kombinationen var viktig (L25). Utifrån ett klassperspektiv var det sex av åtta 
klasser som föredrog film, en klass som valde bok och en klass där det var lika många elever som 
valde film som bok.   

 
I vissa fritextsvar där de båda läromedelsslagen jämfördes i något avseende kunde eleverna komma 
fram till vitt skilda slutsatser. Några elever konstaterade exempelvis att teoriavsnitten innehåller 
bättre förklaringar, är lättare att förstå och ger bättre exempel, medan andra påstod det omvända. 
Det finns även personer som svarat att filmer innehåller fler fakta och att man blir trött av 
teoriavsnitt, medan motsatsen kan läsas i andra enkätsvar. En filmförespråkare skrev även att det är 
“lättare att lära om jag får se och höra”, vilket står i kontrast till svaret från en bokförespråkare som 
ansåg att den “förstår bättre vid läsning” (E23).  
 
Det finns dock motiveringar som är unika för den ena eller andra sidan till skillnad från exemplen 
ovan. Teoriavsnittsläsare nämner bland annat motiv som går att kopplas till vana − 160 av 161 
elever hade när allt kommer omkring använt lärobok någon gång under sina matematikstudier, 
medan 128 av 161 elever hade tittat på filmklipp. Film blev för vissa elever endast ett 
“komplement” eftersom man kände sig “van vid bok” och då man “gillar fysisk bok”. Ett annat 
svarstema handlar om bokens natur − “allt finns nedskrivet”, det är “lättare att hitta” och man 
“behöver inte spola”. Det går helt enkelt “snabbare med bok, men jag använder film om jag inte 
förstår räknesätten”, skrev en elev. Sista temat om fördelar med teoriavsnitten är kopplat till 
utmaning. Här skrev elever att jag “lär mig bättre om jag inte får lösningen serverad” och det är 
“lättare att förstå om man behöver fundera lite” (E23). 

 
Filmförespråkarna hade också unika argument − däribland omväxlingen som film erbjöd. Några 
elever antydde att de hade svårigheter med läsning och menade att det var “svårt att tyda bok själv”. 
En elev skrev att jag “hör och slipper gissa” när jag ser film. En annan menade att filmer erbjöd ett 
“lättare upplägg än i text" och en annan skrev att “jag har svårt att koncentrera mig vid läsning”. 
Filmens likhet med lärarledda genomgångar nämns flera gånger. Även argument om bilder var 
unikt för filmerna − det upplevs “lättare med bild” och filmerna “förklarar med bilder som ord inte 
kan beskriva”. Ett annat tema om filmfördelar behandlar sinnesintryck. Flera elever lyfte fram 
styrkan i upplevelsen av flera intryck samtidigt. I film kan man “både lyssna och läsa”, dessutom får 
man “förklaringar och demonstration samtidigt”. En elev skrev att den “förstår förklaringar, då det 
ritas samtidigt”. En person skrev att det var fördelaktigt med en “förklarande röst samtidigt som du 
får göra det”. Men oavsett vad man föredrar så påverkas valet av kvaliteten, menade en elev som 
skrev att film är förstahandsvalet “om det är bra förklarat, annars bok” (E23).  
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Tabell 7 - Föredras det effektivaste? 
Elevenkätfrågor  Nej  Ja  Internt bortfall  Saknar erfarenhet 

E22. & 24. Föredrar elever 
det de tror är effektivast? 

8.7 %  57.8 %  11.2 %  22.3 % 

 

14 av de 161 eleverna föredrog en annan typ av läromedel än vad de trodde var effektivast. Dessa 
elevers fritextsvar belyser konsekvent fördelar med det föredragna läromedlet, men trots detta 
trodde man att det andra läromedlet var effektivare. En elev förklarade att den använde läromedlet 
som ej föredrogs “för läraren tror det hjälper” (E19). Den egna erfarenheten behöver alltså inte vara 
det enda som påverkar uppfattningen av ett läromedels effektivitet.  

5.1.2 Upplevelse av stöd för studier, språk samt vardagsanknytning 

Tabell 8 - Läromedel som stöd (i hela stickprovet) 
Elevenkätfrågor  Aldrig ←  Mittemellan  → Ofta  Internt bortfall  Saknar 

erfarenhet 
E8. Har bok hjälpt dig 
om du fastnat i 
beräkning? 

24.9 %  15.5 %  57.8 %  1.2 %  0.6 % 

E11. Har teoriavsnitt 
hjälpt dig i studierna? 

18.0 %  16.8 %  57.8 %  1.2 %  6.2 % 

E20. Har filmklipp hjälpt 
dig i studierna? 

11.8 %  11.8 %  54.0 %  1.9 %  20.5 % 

 
Utifrån den relativa frekvensen beräknad på hela stickprovet verkar det vara lika många elever som 
lutar åt att de ofta blir hjälpta av läromedlen. Men räknar man bort eleverna som saknar erfarenhet, 
blir skillnaderna mer påtagliga (se tabell 9). 
 
Tabell 9 - Läromedel som stöd (elever utan erfarenhet frånräknade) 
Elevenkätfrågor  Aldrig ←  Mittemellan  → Ofta  Internt bortfall 

E8. Har bok hjälpt dig 
om du fastnat i 
beräkning? 

25.1 %  15.6 %  58.1 %  1.2 % 

E11. Har teoriavsnitt 
hjälpt dig i studierna? 

19.2 %  17.9 %  61.6 %  1.3 % 

E20. Har filmklipp hjälpt 
dig i studierna? 

14.8 %  14.8 %  68.0 %  2.4 % 

 
Här blir skillnaderna tydligare och filmklippen verkar ge mer stöd i elevernas studier än 
teoriavsnitten i läroböcker. Vad gäller stöd specifikt när man fastnar i räkneövningar, blir det svårt 
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att göra någon jämförelse på grund av att det saknas en direkt motsvarighet bland enkätfrågorna, 
om i vilken utsträckning filmklippen är till hjälp när man kört fast i en beräkning. Dessutom var 
temat för fritextsvaren om ledtrådar gemensamt för de båda läromedelstyperna, varför båda tycks 
fylla en liknande funktion i detta avseende. Det verkar dock vara färre elever som känner sig hjälpta 
av läroboken specifikt när de får problem när de räknar än när de studerar matematik överlag.  
 
Bland lärarna var det sex av åtta som lutade åt att eleverna ofta blev hjälpta av teoriavsnitt och två 
som satte sin markering i mitten på den glidande skalan (L11). Det är alltså fler lärare som tror att 
eleverna blir hjälpta av teoriavsnitten än som tror att teoriavsnitt i läroböcker är effektiva för 
elevernas lärande (två av åtta). 
 
Tabell 10 - Vardagsanknytning 
Elevenkätfrågor  Aldrig ←  Mittemellan  → Ofta  Internt bortfall  Saknar 

erfarenhet 
E14. Ger boken tankar 
om matematik i vardagen? 

32.9 %  22.4 %  42.3 %  1.2 %  1.2 % 

E14. Ger boken tankar 
om matematik i vardagen 
(naturkunskapselever)? 

30.0 %  24.5 %  41.0 %  -  4.5 % 

 

Nästan en tredjedel av antalet elever i stickprovet lutade åt att läroböcker aldrig fick dem att tänka 
på matematiken i vardagen. Skillnaderna var mycket små mellan stickprovet som helhet och de 90 
elever som läste naturvetenskapligt program, i vilket matematiken kan anta en mer abstrakt form. 
Bland lärarna var det endast två som lutade åt att läroböckerna ofta fick deras elever att tänka på 
matematik i vardagen. En lärare ställde sig neutrala till frågan och fem stycken lutade åt att 
läroböckerna aldrig fick eleverna att tänka på matematik i vardagen (L13). 

 
Tabell 12 - Språk i räkneuppgifter och teoriavsnitt 
Elevenkätfrågor  Svårt ←  Mittemellan  → Lätt  Internt 

bortfall 
Saknar 

erfarenhet 
E12. Språk i teoriavsnitt  19.3 %  24.2 %  48.4 %  1.9 %  6.2 % 

E13. Språk i räkneuppgifter  13.1 %  18.6  %  66.5 %  1.2 %  0.6 % 
 
Statistiken tyder på att språket i teoriavsnitten upplevs svårare än det i räkneuppgifterna. Fem av 
lärarna förväntade sig detta, en lärare trodde att språket upplevdes lättare och två lärare trodde att 
svårighetsgraden låg mittemellan (L10). I fritextsvaren nämndes ordet “språk” endast en enda gång 
och då av en elev som menade att filmerna erbjöd “fler förklaringar” och ett “annat språk” än 
böckerna. Det intressanta är att eleven i fråga föredrog teoriavsnitten i läroboken och såg filmerna 
som ett “komplement”. Det går alltså att se kvaliteter i ett läromedel utan att för den sakens skull 
välja det som sitt förstaval. I övrigt skrev elevdeltagarna ofta om förklaringar, vilka givetvis innebär 
användningen av språket, men de förtydligade inte vilken roll språket spelar i förklaringarna. Ordet 
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“pedagogiskt” var dock unikt för just beskrivningarna av filmerna, vilket antyder att något element 
kan skilja filmerna från teoriavsnitten (E19 & 23). 
 

Tabell 13 - Behov av nya läroböcker 
Elevenkätfrågor  Nej  Ja  Internt bortfall  Saknar erfarenhet 

E16. Behövs nya böcker?  59.6 %  31.7 %  8.1 %  0.6 % 

 
En stor andel av eleverna ansåg att det behövs nya läroböcker. Dessa 31.7 % kan jämföras med 
kvaliteter som eleverna saknade i läroböckerna, exempelvis att 32.9 % av eleverna lutade åt att 
läroböcker aldrig fick dem att tänka på matematik i vardagen (tabell 10) och att 24.9 % lutade åt att 
de aldrig blev hjälpta av läroboken när de fastnade i sina beräkningar (tabell 9).  
 
Bland lärarna var det sex av åtta som ansåg att det behövdes nya läroböcker och två som inte gav ett 
entydigt svar (L17). Lärarna efterfrågade “mer tänk på förmågor” samt menade att böckerna var 
“för inriktade på procedurer och begrepp” och att de inte ställde frågor som hjälper elevernas 
reflektion framåt. Även behov av böcker “som inte behöver laddas” nämndes (L18).   

5.1.3 Sammanfattning av enkätanalysen 

Majoriteten av eleverna föredrog filmklipp före teoriavsnitt i läroböcker, vilket de flesta lärarna 
förväntat sig. 92.6 % av eleverna hade någon gång läst teoriavsnitt och 79.5 % hade någon gång sett 
en inspelad matematikföreläsning och skillnaden i användning av läromedlen mellan elevgruppen 
med B eller A som betygsambition och stickprovet som helhet var liten.  
 

Argumentet till varför eleverna använde ett visst läromedel kunde i vissa fall vara detsamma för 
båda typerna (exempelvis att läromedlen gav bra förklaringar). Ibland höll eleverna inte med 
varandra, utan kom fram till olika slutsatser (exempelvis ansåg någon att teoriläsning var tröttande 
medan någon annan upplevde filmklipp tröttande). Det fanns även fritextsvar om motiv till att 
välja bort båda läromedlen (exempelvis att lärarnas genomgångar räcker). Eleverna lyfte också fram 
unika egenskaper hos det ena läromedelsslaget som inte upprepades i fritextsvaren för det andra 
(exempelvis att man kan bläddra i en bok samt att filmklippen liknar genomgångar). Se tabell 14 
för en sammanställning av funna teman. 

 
Lärarnas inställning till läromedelstyperna varierade från kritisk (att vissa filmskapare inte använder 
tekniken på ett fördelaktigt sätt) till positiv (att även dåliga filmer kan vara till hjälp), men oavsett 
inställning använde ändå samtliga lärare både tryckta teoriavsnitt och filmklipp. 

 
Statistiken talar för att filmklippen uppfattats som bättre stöd i elevernas matematikstudier än 
teoriavsnitt. En tredjedel av eleverna lutade åt att läroböcker aldrig fick dem att tänka på matematik 
i vardagen. Språket i räkneuppgifter upplevdes som enklare än språket i teoriavsnitten, men 
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språkets betydelse för elevernas val av läromedelsslag fick ingen tydlig förklaring i enkäten. En 
tredjedel av eleverna angav att det fanns ett behov av nya läroböcker.   
 

 
Tabell 14 - Sammanställning av temana för fritextsvaren 
Gemensamma positiva  Gemensamma negativa  Unika & positiva för Bok  Unika & positiva för Film 
Repeterbarhet  Låg kvalitet  Vana  Omväxling 
Förklaringar  Onödigt  Bokens natur  Svårigheter med läsning 
Variation  Prioriteringar  Utmaning  Genomgångar 
Procedur- 
demonstration 

Begränsning    Bilder 

Sammanfattningar  Begåvning    Sinnesintryck 
Ledtrådar      Pedagogiskt 
Yttre tvång       
Förberedelse       

 

5.2 Sammanfattning och jämförelse av läromedlen  
Tabell 15 sammanfattar resultatet för samtliga läromedel − teoriavsnitt såväl som inspelade 
föreläsningar. För att rymma all information används förkortningar av läromedlens namn samt av 
rubrikerna från ramverket. Efter tabellen belyses de mest framträdande skillnaderna mellan 
läromedlen. 
 
SYMBOLFÖRKLARING 

● Läromedelskategorin “teoriavsnitt” markeras med Blåa celler och “filmklipp” med gröna 
● Vitfärgad cell = Framgångsfaktor identifierad 
● Svartfärgad cell = Framgångsfaktor ej identifierad 
● Siffror anger antalet lösta uppgifter (med ekvationer och allmän metod) samt antalet 

representationsformer (exklusive ord och symboler) 
● Kvalitativ bedömning av framgångsfaktorers nivå:      L = Låg      M = Medel      H = Hög 

I de fall material omfattar flera nivåer, anges endast den högsta 
● Gul, rosa och lila färg används för att särskilja frågors ur ramverket karaktär (kvalitativa, 

“Ja- & Nej-” respektive kvantitativa frågor) 
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Tabell 15 - Sammanfattning av läromedelsanalysen 
  Språk  Representationer  Verklighets- 

anknytning 
Ramverk 
⇒ 
 
 
Namn       ⇓ 

1. 
Var- 
dag- 
ligt 

2. 
Lik- 
nelser 

3. 
Munt. 
förkl.  

4. 
Skrift- 
lig 
förkl.  

5. 
Check
- 
lista 

6. 
Antal 
lösta 
ex. 

7. 
Antal 
exkl.  
O & S 

8. 
Ani- 
ma- 
tion 

9. 
Färger 

10. 
Kon- 
struk- 
tion 

11. 
Över- 
gångar 

12. 
Til- 
lämp- 
ningar 

13. 
Lab- 
mate- 
rial 

“Läraren” 
Teori 

          3      M    H  M   

Matematik 
5000 

          7  2    H    H  M   

Matteboken 
Teori 

          1  1        H  H   

Börje  
Sundvall 

          8  2             

Daniel  
Nilsson 

          2  2             

Khan  
Academy 

          2  3  M  M    H  M  L 

“Läraren”  
Film 

          4  2        H  H   

Matematik- 
video 

          2  3  H  M    H  H   

Matteboken 
Film 

          1  1             

Mattias  
Dahlgren 

          8  2  M  M    H  H  L 

 

1. På vilket sätt används vardagligt språk i framställningen? 
Samtliga läromedel innehåller vardagligt språk och gemensamt för de flesta av dessa är att tonen i 
framställningen blev mer inbjudande.  
 

Börje Sundvall, Ekvationslösning del 1 av 2: “Varje nytt steg då, så har man 
gjort någonting som gör att ekvationen blir lite lättare. Det är så det fungerar… nytt 
steg − den ser lite lättare ut… och till slut så har man x ensamt på en sida.” 

 

Det läromedel som stack ut var Matematik 5 000 där ålderdomliga ord genom citat från en lärobok 
från 1800-talet medvetet valdes istället för vardagliga ord, vilket upplevdes som ett hinder för 
förståelsen av ekvationslösningsstegen. 
 

Alfredsson, Bråting, Erixon & Heikne, Matematik 5 000 1c (2015, s.110): 
“Om man dividerar lika stora med lika, så blifva quoterna lika.” 
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2. Används liknelser eller metaforer? 
Den vanligaste liknelsen var balansvågen. Här ges ett exempel från “Läraren” film: 
 

“Läraren”, Film 6: “Vi kan jämföra det med en vågskål… Om vi till exempel 
dubblerar värdet här i vänstra ledet men inte i högra ledet, då kommer det väga fel. 
Då kommer det inte väga lika mycket längre.” 

 
Liknelser användes dock i en minoritet av teoriavsnitten men i en majoritet av de inspelade 
föreläsningarna. Detta talar för att filmklippen kan innehålla en språklig framställning, som skiljer 
sig något från den i de tryckta teoriavsnitten. Daniel Nilssons, Khan Academys och 
Matematikvideos liknelser om fruktsallader, samlingar av objekt respektive gungbrädor skiljer sig 
från majoriteten av läromedlen, som använder sig av balansvågen, vilket tyder på att filmskaparnas 
uppfinningsrikedom i liknelserna erbjuder eleverna en språklig bredd och en personligare 
framställning. 
 

Daniel Nilsson, Dalles matte − Algebra: “x kan vi kalla äpple, y kan vi kalla 
päron. Vi får inte slå ihop päron och äpple för då får vi fruktsallad och det vill vi 
inte ha.”  
 

Khan Academy, Solving a more complicated equation: “These two things are 
equal, so anything you do to this side you’ll have to do to that side. If we’re getting 
rid of one object here, you’d wanna get rid of one object there in order for the 
equality to still be true.” 
 

Matematikvideo, Ekvationer − så funkar dom: “I det här fallet har vi en 
gungbräda här framför oss och för att det ska vara jämvikt på den här gungbrädan 
ska det vara lika mycket i vänsterledet som i högerledet… och skulle vi till exempel 
lägga tre bollar på ena sidan på gungbrädan och två på den andra, ja då har vi inte 
jämvikt… och alla bollarna trillar ut…” 

 
3 & 4. Ges en muntlig/skriftlig förklaring när en representation används? 
Hos två filmskapare uteblir representationsformer som kräver en förklaring, exempelvis används 
gester med pennan eller ritmarkören av Daniel Nilsson respektive filmen från Matteboken.se. De 
övriga läromedlen ger minst en förklaring antingen muntligt eller skriftligt av sina 
representationsformer. Khan Academy, Matematikvideo och Mattias Dahlgren ger dessutom en 
förklaring i både tal och skrift. Dahlgrens liknelse till en balansvåg fyller exempelvis en viktig 
funktion i hans framställning, där vågen används för att illustrera ekvationslösningens steg och 
under processen förklaras representationen noggrant både muntligt och skriftligt. 
 
5. Ges en checklista som förklarar arbetets struktur med ord? 
Samtliga läromedel utom Khan Academy ger en form av checklista för hur man ska gå tillväga vid 
lösning av ekvationer. Här följer ett exempel ur ett filmklipp från Matteboken.se: 
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Matteboken.se, Ekvationslösning - Algebra - Steg 1: “Lös ut den okända 
variabeln fritt med hjälp av de fyra räknesätten. Regeln är att, om du adderar, 
subtraherar, multiplicerar eller dividerar med något i ena ledet, måste du göra 
samma sak i det andra ledet.” 
 

6. Hur många ekvationslösningar (allmän metod, fullständiga lösningar och förklaringar) 
presenteras? 
Antalet räknade exempel med fullständiga lösningsförslag varierar mycket inom båda typerna av 
läromedel − ett till sju i teoriavsnitten och ett till åtta i filmklippen. 
 
7. Hur många representationsformer utöver ord och symboler används? 
En variation av olika representationer används, där tabeller är unika för de tryckta teoriavsnitten 
medan gester med en penna eller ritmarkören används i samtliga filmklipp. Anmärkningsvärt är att 
bilder med pedagogiskt syfte endast förekom i filmklippen, där balansvågen var den vanligaste 
bilden. Matematikvideo presenterade en gungbräda samt frukter, medan Khan Academy ritade 
objekt. 
 
8. Används riktiga animationer eller animationsliknande inslag? 
Två filmskapare inkluderar animationsliknande inslag, medan Matematikvideo använder en äkta 
animation, som är enklare utformad och av mindre betydelse för förståelsen − gungbrädan, som 
tippar när de båda ändarna lastas ojämnt, hade troligtvis kunnat visualiseras utifrån en stillbild utan 
försämrad förståelse. 
 
9. Används färger i pedagogiskt syfte eller som dekoration?  
Färganvändning var ovanlig och vid de tillfällen då färger användes var det inte alltid av 
pedagogiska skäl. Kontrasten mellan färgerna var låg i två av fem fall på grund av färgval eller 
tjocklek på bokstäver/siffror och endast i tryckta teoriavsnitt användes färgerna på ett konsekvent 
sätt. Exempelvis använde Matematik 5000 röd färg för att förtydliga operationerna vid 
ekvationslösning samt blå färg för att särskilja lösningsförslagen från övrig text och därigenom 
underlätta för läsaren att hitta i boken. 
 
10. Ges några instruktioner om hur “visuella” representationer (ex. bilder och tabeller) ska 
konstrueras? 
Tre av tio läromedel omfattade en slags instruktion om hur någon av de använda 
representationerna skall konstrueras. I två av fallen var det läroböcker som visade hur tabeller kan 
konstrueras. Det tredje fallet utgjordes av Mattias Dahlgrens film, där balansvågens konstruktion 
behandlades. 
 
11. Presenteras representationsövergångar med eller utan förklaringar? 
Majoriteten av läromedlen beskriver representationsövergångar på en hög nivå, där fullständiga 
förklaringar erbjuds. Teoriavsnittet från Matteboken.se är ett exempel på detta, där övergången 
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från tabell till algebraiskt uttryck är ett exempel: 
 

Matteboken.se, Uttryck och variabler:  
“Bokklubben har en medlemsavgift på 100 kronor och utöver det kostar varje bok 
man som medlem beställer 20 kronor styck… 
 
Antal böcker  Kostnad (kr) 
1  100 + 20 ⋅ 1 = 120 
2  100 + 20 ⋅ 2 = 140 
3  100 + 20 ⋅ 3 = 160  
4  100 + 20 ⋅ 4 = 180 
5  100 + 20 ⋅ 5 = 200 
6  100 + 20 ⋅ 6 = 220 
7  100 + 20 ⋅ 7 = 240 
 
Vi har... en kostnad som varierar med antalet böcker man beställer. För att lättare 
kunna beskriva vad det kostar, oavsett vilket antal böcker man beställer, benämner 
vi antalet beställda böcker med x… Kostnaden för ett godtyckligt antal böcker x kan 
vi skriva som   100 + 20 ⋅ x.”  
 

12. Krävs en modellering eller är en modell given? 
De flesta läromedlen erbjöd någon form av tillämpning, men endast fyra av dem omfattade en från 
grunden tecknad ekvation, det vill säga man utgick från ett sammanhang och gick därefter vidare 
till en ekvation. “Lärarens” filmklipp erbjuder ett exempel på detta: 
 

“Läraren”, Filmklipp 2: “Kostnaden att åka taxi är 80 kr i framkörningsavgift 
samt ytterligare 20 kr per km man åker.  
 
“Läraren”, Filmklipp 5: “80 + 20x   är kostnaden för att åka taxi, där x står för 
antalet kilometer man åker… Hur långt kan vi åka för 500 kr?   80 + 20 ⋅ x = 500” 
 

13. Används fysiska redskap eller representationer (exempelvis bilder) som laborativt material?  
Två filmer omfattade bilder som manipulerades på ett sätt som fick representationerna att likna ett 
laborativt material, men foton eller verkligt material användes inte. Mattias Dahlgren manipulerade 
innehållet i sina vågskålar medan Khan Academy ritade upp sina objekt och strök respektive 
grupperade dem för att lösa en ekvation. 
 

Khan Academy, Solving a more complicated equation:  
“3x + 5 = 17  x + x + x +       =         

       
     ” 
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6 Diskussion  
I detta avsnitt kommer enkät- och läromedelsanalysen att kopplas till varandra och litteraturen. 
Därefter presenteras en slutsats följt av förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Resultatet kopplat till litteraturen  
Harels (1987) sammanställning slog fast att elevers förståelse påverkades av läromedlen. Flera elever 
angav denna ökade förståelse som ett skäl för att läsa teoriavsnitten. Vad som var oväntat var dock 
att elever med höga ambitioner läste teoriavsnitt i nästan samma utsträckning som stickprovet som 
helhet. Man kunde ha förväntat sig att ambitiösa elever anstränger sig betydligt mer med läsning av 
teorin för att uppnå de högt ställda kraven på betygen B och A. En möjlig förklaring till detta 
felaktiga antagande presenteras av Hattie (2014, s.53), som beskriver ambitiösa elever och deras syn 
på lärande på följande sätt:  
 

Eleverna menade att lärande för dem i första hand innebar att visa fram 
kunskaper som handlade om att återge undervisat material för att få högsta 
möjliga betyg på sina prestationer […] Eleverna styrdes mer av de uppgifter och 
prov som lärarna och skolorna gav dem […] var eleverna mycket strategiska 
genom att koncentrera sig på att skaffa sig tillräckligt med ytlig kunskap och 
sådan djupare förståelse som behövdes för att genomföra uppdrag och klara prov.  

 

Denna beskrivning kan möjligtvis stämma in på de ambitiösa eleverna i mitt stickprov, och spår av 
denna beskrivning kan läsas i ett av svaren på lärarenkäten. Ena förklaringen till varför elever inte 
läste teoriavsnitt var att de istället lade sitt “fokus på uppgiftsräknande”.  
 

Eleverna som deltog i enkätundersökningen läste teoriavsnitt i större utsträckning än vad som 
förväntats av lärarna. Detta kan innebära att lärarnas förväntningar på eleverna är lägre än de borde 
vara, vilket kan påverka elevernas resultat negativt enligt Hattie (2014). Även elevernas 
språkkunskaper underskattades av lärarna. Endast en lärare trodde att eleverna skulle uppleva 
språket som någorlunda lätt, medan mer än 50 % av eleverna med erfarenhet av teoriavsnitt lutade 
åt att språket var lätt. Utifrån min analys av elevernas läromedel, framstår det tydligt att samtliga 
teoriavsnitt och filmer blandar vanligt språk och matematiska termer för att öka förståelsen. På 
detta område kanske läromedelsskapare som riktar sig till gymnasieelever kommit ganska långt, 
vilket kan möjliggöra att lärare i större utsträckning än idag kan rekommendera eleverna att de 
använder läromedlen i sina självstudier. Dock krävs en rekommendation från lärarna om vilka 
läromedel som lämpar sig för självstudier, eftersom alla internetresurser inte erbjuder lika många 
lösningsförslag, representationsformer och tillämpningar. Detta var när allt kommer omkring en av 
skolans ansvar enligt Skolverket (2011, s.15). Lärare får helt enkelt välja att utforma egna läromedel, 
som håller måttet, eller göra ett urval som hjälper eleverna hitta kvalitet. Annars tvingas eleverna 
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leta fram material på egen hand. Risken är då att de lägger onödig tid på att leta, tittar på ineffektiva 
filmer eller också väljs teoriavsnitten − precis som en av eleverna föreslog − eftersom de helt enkelt 
inte hittar tillräckligt bra filmer.  
 
Utifrån analysen av läromedlen syns det tydligt att det finns flera filmer och teoriavsnitt som för all 
del har kvaliteter men som inte tar hänsyn till alla de framgångsfaktorer som framkommit i den 
tidigare forskningen. Rektorer och lärare måste således lyfta fram de läromedel, som bland annat 
innehåller representationsformer med potential att nå den bredd av elever som Jao (2012, s.5) ser i 
dagens mångkulturella klassrum. Elever bör alltså erbjudas olika läromedel eller åtminstone 
läromedel med ett brett register av representationsformer och förklaringsmodeller. När nu flera av 
dagens läromedel övergår till att blir digitala, finns färre motiv för att hålla ner sidantalet genom att 
spara in på beskrivningar och illustrationer. I e-böcker kan man således använda sig av fler visuella 
inslag som kan öka förståelsen och − såsom en av eleverna skrev i enkäten − använda “bilder som 
ord inte kan beskriva”. I en e-bok kan man dessutom kosta på sig utrymme med humoristiska 
bilder som har föga instruktiva egenskaper − om man anser att sådana hör hemma i en 
matematiklärobok. Man kan också inkludera citat från gamla läroböcker för en historisk/språklig 
återblick, utan att för den sakens skull betrakta sådana avsnitt som instruktioner för eleverna. Att 
låta förklaringar från en 1800-talsbok ersätta det moderna språket, såsom Matematik 5 000 1c 
(Alfredsson, Bråting, Erixon & Heikne, 2015, s.110) gjorde, kan ifrågasättas då svåra ord kan leda 
till att läsare utestängs (Riesbeck, 2008). 
 

I läromedelsanalysen var det endast en liten andel av materialen som inkluderade tillämpningar som 
ledde fram till tecknandet av en ekvation. Detta styrker den bild som målades upp i Skolverkets 
(2016 b, s.64, 76; 2016 a, s.78) TIMSS-rapporter, där verklighetsanknytningen utgjorde en liten del 
av undervisningen i såväl grundskolan som på gymnasiet. Varför tillämpningar används i liten 
utsträckning i klassrummen, har denna studie inget svar på, då majoriteten av läromedlen 
omfattade åtminstone någon form av tillämpning. Kanske kan det bero på att forskningen enligt 
Hattie (2014, s.199-201, 204, 235) inte gett någon tillräckligt samlad bild för att lyckas övertyga 
läromedelsskapare och lärare om verklighetsanknytningens styrkor när det kommer till just 
laborativa inslag och tillämpningar. I läromedelsanalysen framkom dock flera vinster med 
vardagsanknytning, då läromedelskaparna på detta sätt effektivt och naturligt fick med vardagligt 
språk, liknelser, andra representationsformer än språk och symboler samt förklaringar av 
representationsformer. 
 
Tillämpningar kan också kopplas till problemlösning, som Samuels et al. (2016, s.103-104) berör. 
Problemet som de noterade var att flera elever fick en ensidig bild av ekvationslösning om man inte 
betonade textbaserade problem. Visst kan man arbeta med textbaserad problemlösning utan att 
blanda in vardagen, men då går man emot dels den historiska relationen mellan matematik och 
samhälle (Johansson, 2015), dels ett av syftena med skolmatematiken enligt Niss (2005). Även 
Boonen et al. (2016) knyter an till betydelsen av att lösa textproblem och framhåller hur flera 
förmågor − särskilt den att konstruera visuella representationsformer − integreras för att lyckas vid 
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problemlösning. Om vi kan enas om bilden av matematiken som en komplex vetenskap som 
integrerar flera förmågor, bör vi också enas om att materialet vi tar del av bör vara brett nog att 
täcka in så många aspekter av matematiken som möjligt. Ställs man dessutom inför det faktum att 
matematiklektioner är korta enheter som rymmer ett begränsat antal moment − kanske bara ett 
teoriavsnitt i en lärobok − känns det rimligt att man får in kopplingar till vardagen i varje avsnitt, så 
att det inte riskerar gå flera lektioner/avsnitt innan eleverna stöter på vardagskopplingen igen. 
 

Verklighetsanknytningen nämndes å andra sidan inte av eleverna i enkätundersökningens 
fritextsvar. Det var snarare språket och representationsformerna som framstod som viktiga. 
Kombinationen ord och bild − som även nämns av Ioannou et al. (2017, s.58) − var ett mycket 
uppskattat innehåll i filmerna. Enligt Lessani et al. (2014) fyllde just bilder en viktig roll i 
introduktionen av nytt stoff, men inget av de analyserade teoriavsnitten använde bilder i 
pedagogiskt syfte, varför styrkorna med textformat inte används fullt ut. Det unika elevargumentet 
för att se filmklipp − att de innehåller bilder − stämmer alltså överens med resultatet för de 
analyserade film- och teoriavsnitten.  

 
Flera filmer och teoriavsnitt var faktiskt ganska lika, varför det blir svårt att ange vad som gör att det 
ena läromedlet upplevs effektivt av elever och det andra mindre effektivt. Kanske är det så att det 
faktum att inspelade föreläsningar liknar lärargenomgångar räcker för att göra dem populära. Att 
filmskaparen pekar med pennan eller ritmarkören kanske är tillräckligt för att “hjälpa eleverna att 
koppla samman verbala och visuella förklaringar” såsom Hattie (2014, s.280) uttryckt sig. Men om 
det är dessa inslag som gör att elever beskrev just filmklipp som “pedagogiska” är svårt att avgöra. 
Vanan i att lyssna till en lärares röst upplevs kanske som mer betydelsefull än hjälpmedlen som 
lärarna använder i presentationen? En del av eleverna föredrog ju till och med en annan typ av 
läromedel än vad de trodde var effektivast, vilket talar för att frågan om elevpreferenser är komplex.  
 

Även om jag inte avsåg bedöma vissa faktorer, så måste det ändå poängteras att en behaglig och 
entusiasmerande röst i filmerna gjorde stor skillnad för intrycket − en begreppstung framställning 
kunde till och med framstå som enkel i språket om filmskaparen levererade presentationen på ett 
karismatiskt sätt. Således kan det vara svårt att avgöra exakt vad som är bra enligt eleverna, eftersom 
de kan uppskatta något helt annat än jag själv. Samma svårighet att förutsäga elevernas reaktion 
hade lärarna, som hade ganska låga förväntningar angående elevernas förmåga att läsa teoriavsnitt. 
Dock hade de en god fingertoppskänsla när det kom till att avgöra vilken form av läromedel som 
eleverna föredrog.  

 
En observation som bör nämnas är att få alternativa lösningsmetoder presenterades − endast 
inspektionsmetoden och allmän metod. Detta stödjer bilden att det finns en konsensus bland 
läromedelsskapare och lärare om vilka metoder och representationsformer som är viktigast 
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att lära ut (Buchbinders et al., 2015, s.7). Nackdelen med detta är att vissa lösningsmetoder, såsom 
att finna skärningspunkter mellan grafer, inte kommer eleverna till del även om de i litteraturen 
bedömts som effektiva (Fonger et al. 2018, s.30; Baratta, 2011, s.7-8). 

6.2 Slutsats 

Studien har bidragit med kunskap om gymnasieläromedels framställning av ekvationslösning samt 
elevers uppfattningar av teoriavsnitt i såväl text- som filmformat. En majoritet av eleverna som 
deltog i enkätundersökningen valde filmklipp före teoriavsnitt i läroböcker. De flesta av elevernas 
matematiklärare väntade sig ett sådant resultat. Skillnader mellan teoriavsnitt i text och inspelade 
föreläsningar kunde identifieras för samtliga framgångsfaktorer som nämns i den tidigare 
forskningen. Språk och representationsformer var dock faktorerna som utgjorde den gemensamma 
nämnaren för didaktikforskningen och elevönskemålen. För att eleverna lättare ska hitta material av 
hög kvalitet, bör den undervisande läraren rekommendera lämpliga filmklipp, så att elevers 
självstudier kan underlättas och få bättre effekt. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Då det finns flera saker som är effektiva för lärandet är det rimligt att skolan erbjuder de alternativ 
som eleverna med störst säkerhet väljer. Jag upplever därför att denna typ av kombinationsstudie − 
där såväl forskning som uppfattningar undersöks − är viktig. Därför föreslås liknande studier som: 

● är generaliserbara. 
● omfattar fler eller andra områden av matematiken. 
● omfattar fler eller andra läromedel. 

 

Annan forskning skulle kunna: 
● genomföra en bredare litteraturstudie för att ta fram ännu skarpare ramverk för författare 

och filmskapare att använda i processen att ta fram läromedel. 
● fördjupa sig i den begränsade användningen av visuella representationsformer som 

framkom i såväl litteraturen som i läromedelsanalysen. Exempelvis skulle man kunna 
utreda hur lärarstudenterna vid svenska lärosäten hanterar visuella representationsformer.  

● utreda om historiska och språkliga anknytningar har effekt på elevers matematikstudier.  
● undersöka effekten av CAS-verktyg och grafritare på elevers lärande vid introduktionen av 

ekvationslösning. 
● avgöra vad som utgör hög respektive låg nivå av tillämpningar, färganvändning mm. 
● utforska vilka läromedel lärare anser effektivast för elevers lärande, eftersom varken 

teoriavsnitt eller filmklipp hamnade högst upp på listan enligt enkätundersökningen.   
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Bilaga 1 

Sammanfattning av avsnittet Tidigare forskning  
 

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR LÄRANDE 

SPRÅK 

1  Vardagligt språk  

2  Beskriva problem eller sammanhang med andra ord/liknelser/metaforer 

3  Muntlig förklaring av representation 

4  Skriftlig förklaring av representation 

5  Ge en checklista/förklara arbetets struktur med ord 

6  Räkneexempel med fullständiga lösningar/förklaringar 

REPRESENTATIONER 

7  Flera representationer: Ord/Figurer/Bilder/Symboler/Tabeller/Grafer/Diagram  

8  Animationer 

9  Färger 

10  Instruktion om konstruktion av representationer 

11  Representationsövergångar 

VERKLIGHETSANKNYTNING 

12  Tillämpningar 

13  Användning av laborativt material  
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Bilaga 2 

Elevenkät 
Instruktioner: 

● Ringa in ditt svar om svarsalternativ ges, alternativt sätt en punkt på glidande skalor. 
● Svara kort i de fall fritextsvar efterfrågas.  
● Kan du inte svara på en fråga, går du bara vidare. 
● Med ”Lärobok” menas:  

En bok i tryckt eller elektroniskt format med både teoriavsnitt och räkneuppgifter. 

Nr  Fråga  Svarsalternativ 

1  Könstillhörighet?  Man      Kvinna     Annan 

2  Vilket slags program går du?  Yrkesförberedande 
Studieförberedande 

3  Vilket betyg fick du i din senaste matematikkurs?  -    F     E     D     C     B    A 

4  Vilket är ditt betygsmål i nuvarande matematikkurs?  -    F     E     D     C     B    A 

5  Använder du en matematiklärobok i nuvarande kurs?          JA                     NEJ 

6  Följdfråga till Nr 5: Vilken författare och titel? 
 
Fritextsvar: 

7  Har du använt någon matematiklärobok under dina tidigare 
studier? 

        JA                     NEJ 

8  Om du fastnat i räkneuppgifterna, har då läroboken hjälpt dig 
vidare? 

 

9  Har du läst teoriavsnitten i någon matematiklärobok?   

10  Följdfråga till Nr 9: Varför/varför inte? 
 
Fritextsvar: 

11  Har teoriavsnitten i en matematiklärobok varit till hjälp för dig i 
dina studier? 

 

12  Hur upplever du språket i teoriavsnitten i de matematikläroböcker 
du använt? 

 

Vänd Blad 
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13  Hur upplever du språket i räkneuppgifterna i de 
matematikläroböcker du använt? 

 

14  Har en matematiklärobok fått dig att fundera över matematikens 
användning i vardagen?  

 

15  Upplever du teoriavsnitten i matematikläroböcker som effektiva 
för lärande? 

 

16  Tycker du att det behövs nya matematikläroböcker?          JA                     NEJ 

17  Har du tittat på någon inspelad matematikföreläsning under dina 
studier?  

        JA                     NEJ 

18  Följdfråga till Nr 17: Vilken filmskapare? 
 
Fritextsvar: 

19  Följdfråga till Nr 17: Varför/varför inte? 
 
Fritextsvar: 

20  Har inspelade matematikföreläsningar varit till hjälp för dig i dina 
studier? 

 

21  Upplever du inspelade matematikföreläsningar  som effektiva 
läromedel? 

 

22  Vad föredrar du, teoriavsnitt i matematikläroböcker eller inspelade 
matematikföreläsningar? (Förutsatt att du måste välja). 

      Bok                    Film 

23  Följdfråga till Nr 22: Varför? 
 
Fritextsvar: 

24  Vad tror du är effektivast för lärandet, att läsa teoriavsnitt i 
matematikläroböcker eller titta på inspelade 
matematikföreläsningar? 

      Bok                    Film 
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Bilaga 3 

Lärarenkät 

Instruktioner: 
● Ringa in ditt svar om svarsalternativ ges, alternativt sätt en punkt på glidande skalor.  
● Svara kort i de fall fritextsvar efterfrågas.  
● Kan du inte svara på en fråga, går du bara vidare. 
● Med ”Lärobok” menas:  
En bok i tryckt eller elektroniskt format med både teoriavsnitt och räkneuppgifter. 

Nr  Fråga  Svarsalternativ 

1  Könstillhörighet?  Man      Kvinna     Annan 

2  I vilket slags program undervisar du?  Yrkesförberedande 
Studieförberedande 

3  Använder du en matematiklärobok i nuvarande kurs?          JA                     NEJ 

4  Följdfråga till Nr 3: Vilken författare och titel? 
Fritextsvar: 

5  Har du använt någon matematiklärobok under dina egna studier?          JA                     NEJ 

6  Om du under dina egna studier fastnat i räkneuppgifterna, har då 
läroboken hjälpt dig vidare? 

 

7  Har teoriavsnitten i någon matematiklärobok varit till hjälp för dig i 
dina egna studier? 

 

8  Tror du att dina elever läser teoriavsnitten i någon matematiklärobok?   

9  Följdfråga till Nr 8: Varför? 
Fritextsvar: 

10  Hur tror du att elever upplever språket i matematikläroböckers 
teoriavsnitt? (Här avses läroböcker i gymnasiekurserna). 

 

11  Tror du att  genomläsning av teoriavsnitt i matematikläroböcker är 
till någon hjälp för dina elever?  

 

12  Om dina elever fastnar i någon räkneuppgift, upplever du då att de 
får hjälp från någon lärobok att komma vidare? 

 

Vänd Blad 
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13  Tror du att matematikläroböcker får dina elever att fundera över 
matematikens användning i vardagen?  

 

14  Upplever du teoriavsnitten i matematikläroböcker som effektiva för 
elevernas lärande? 

 

15  Upplever du teoriavsnitten i matematikläroböcker som effektiva för 
ditt eget lärande? 

 

16  Är teoriavsnitten i matematikläroböcker till hjälp i din 
lektionsförberedelse? 

 

17  Tycker du att det behövs nya matematikläroböcker?          JA                     NEJ 

18  Följdfråga till Nr 17: Varför/varför inte? 
Fritextsvar: 

19  Rekommenderar du inspelade matematikföreläsningar till dina elever 
som komplement till din undervisning? 

        JA                     NEJ 

20  Följdfråga till Nr 19: Vilken filmskapare? 
Fritextsvar: 

21  Följdfråga till Nr 19: Varför/varför inte? 
Fritextsvar: 

22  Har du tittat på någon inspelad matematikföreläsning under dina 
egna studier?  

        JA                     NEJ 

23  Har inspelade matematikföreläsningar varit till hjälp för dig i dina 
egna studier? 

 

24  Upplever du inspelade matematikföreläsningar  som effektiva 
läromedel? 

 

25  Vad skulle du i första hand rekommendera dina matematikelever,  
att läsa teoriavsnitt i läroböcker eller se på inspelade föreläsningar? 

      Bok                    Film 

26  Vad tror du elever föredrar, teoriavsnitt i matematikläroböcker eller 
inspelade matematikföreläsningar? 

      Bok                    Film 

27  Vad tror du är effektivast för lärandet, att läsa teoriavsnitt i 
matematikläroböcker eller titta på inspelade matematikföreläsningar? 

      Bok                    Film 

28  Vad får du dina förklaringsmodeller till undervisningen ifrån? 
 
Fritextsvar: 
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