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Sammanfattning I en tidigare litteraturstudie uppmärksammades det att en av flera 

orsaker till försämrade elevresultat i matematiken kunde bero på hur 

läroboken användes i undervisningen. Flera forskare har 

uppmärksammat att läroboken ofta framstår som en central del för 

undervisningens agenda, det vill säga att lektionerna är planerade 

utifrån läroboken. Syftet med studien är därför att undersöka vad 

lärare har för variationer av uppfattningar om läroboken i matematik 

och dess inflytande i undervisningen. För att kunna undersöka det 

valda syftet valde vi att tillämpa en kvalitativ metod med en tolkande 

forskning som synsätt, vilket i vårt fall utgick från fenomenografin. 

Av empirin skapades beskrivningskategorier utifrån utfallsrummet i 

enlighet med en fenomenografisk studie. De beskrivningskategorier 

som skapades var: läroboken som kompletterande roll, läroboken som 

styrande roll samt lärobokens utformning och innehåll. Slutsatsen av 

studiens resultat var att läroboken hade en stor roll i samtliga lärares 

planeringsfas i matematikundervisningen. Studien visar också att 

samtliga deltagare uppfattar att deras läroböcker i matematik förhåller 

sig till styrdokumentens mål och riktlinjer. Vi har spekulerat i att 

yrkeserfarenheten skulle kunna vara en möjlig orsak till hur lärobokns 

roll i matamatik uppfattas i undervisningen. Därför anser vi att vidare 

forskning bör rikta sitt fokus mot fenomenet yrkeserfarenhetens 

betydelse för läroboken i matematik och dess inflytande i 

undervisningen. Det vore intressant att utföra en liknande studie med 

fler deltagare för att se om samma mönster upprepas eller om den här 

teorin var en lokal tillfällighet.  
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Förord 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till de tre lärare som valde att medverka i våra 

intervjuer. Utan er hade vi inte kunnat genomföra denna studie. Utförandet av detta arbete har 

varit en väldigt intensiv period med mycket arbete och slit, men det har även varit väldigt 

lärorikt och intressant. Vi har utmanat oss själva och de kunskaper vi tillägnat oss under fyra 

år på Högskolan i Halmstad har ständigt satts på prov. Arbetsbördan har under hela arbetet 

varit jämnt fördelad mellan oss båda, dock med viss uppdelning för att effektivisera 

processen. När vi skrev arbetet använde vi oss av ett online-dokument, Google Drive, som 

säkerställde att båda kunde vara delaktiga och kontrollera det som skrevs. Även om vissa 

uppdelningar genomförts vill vi påpeka att alla delar i arbetet noggrant har diskuterats och 

godkänts av varandra. Därför upplevde vi att arbetsfördelningen var jämnt fördelad. Till sist 

vill vi framförallt tacka våra handledare Viktor Aldrin och Tina Kullenberg som bidragit med 

sin expertis och kunskap genom hela arbetet. Utan er handledning hade vi inte kunnat 

genomföra studien.  

 

Jesper Jansson & Patrick Verner 
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1. Inledning 
Ända sedan mitten av 1990-talet har både nationella och internationella studier visat att 

svenska elevers kunskaper och förmågor inom matematik har försämrats (Skolverket, 2012a). 

Svenska elevers bristande matematikkunskaper är något som varit mycket aktuellt i samhället 

och i olika medier sedan de senaste resultaten från den internationella PISA undersökningen 

presenterades 2013 (Skolverket, 2013). Även skolverket har presenterat flera rapporter som 

tyder på att elevers kunskaper inom matematik stegvis har försämrats (ibid). Som två framtida 

lärare inom matematikämnet såg vi elevers bristande kunskaper som ett stort orosmoment. 

Genom de svaga resultaten och egna upplevelser, exempelvis VFU - perioder, har vi insett att 

många elever har svårigheter inom matematiken, vilket bekräftas av forskning (Boesen, 

Helenius, Bergquist, Bergquist, Lithner, Palm, Palmberg, 2014). Genom en tidigare 

litteraturstudie (Jansson & Verner, 2015) uppmärksammades det att en av flera orsaker till 

försämrade elevresultat kunde bero på hur läroboken användes i undervisningen. Flertalet 

forskare har uppmärksammat att läroboken ofta framstår som en central del för 

undervisningens agenda, det vill säga att lektionerna är planerade utifrån läroboken 

(Brändström, 2005; Johansson, 2003; Löwing, 2004; Peng & Nyroos, 2012). Det här har 

också visat sig genom en TIMMS-rapport (Skolverket, 2007) där det går att läsa att svenska 

skolor är mer läroboksstyrda än i andra länder, samt att svenska elevers matematikkunskaper 

har försämrats sedan föregående undersökning. Studier har uppvisat en pågående trend där 

eleverna arbetar mer individuellt eller i mindre grupper, oftast styrda av innehåll eller 

uppläggning från läroboken (Löwing, 2004; Pettersson, 2008; Runesson, 1999).  

 

En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa en överlämning av tidigare gjorda erfarenheter 

till den nya människan, hen ska inte tvingas göra alla upptäckter på nytt (Bruner, 1996). 

Överföringsformatet i matematik är precis som tidigare forskning bekräftat, fortfarande 

läroboken (Skolverket, 2006). Detta är en kunskapsförmedling med långa anor och traditioner 

som ofta lever kvar i innehåll och form, trots de förändringar som skett. Många av 

traditionerna har tyvärr bedömts som ett hinder för både individens och undervisningens 

utveckling (ibid). Läroboken i ämnet matematik har länge varit ett aktuellt område inom 

skolverksamheten (ibid). I och med kommunaliseringen i början på 90-talet försvann statens 

roll som kontrollant av läroböcker, vilket innebär att det inte längre förekommer direktiv om 

vilka läroböcker som ska användas (SOU, 2007:101). Istället är det upp till den enskilde 

skolan eller läraren att göra en analys och bedömning av vilka läroböcker som ska användas, 

men även hur de ska tillämpas i undervisningen. Vid val av lärobok behöver läraren ta hänsyn 

till flera aspekter, bland annat elevers förutsättningar och behov (Johansson, 2011). Juhlin 

Svensson (2000) skriver att då läraren står för val och struktur i undervisningen så är det 

ytterst lärarstilen som avgör hur läroböckerna används, inte böckerna i sig. På grund av detta 

läggs allt större krav vid både val och användning av läroboken i matematik (Johansson, 

2011).  

 

I denna undersökning var vi därför intresserade av verksammas lärares uppfattningar av 

läroboken i ämnet matematik. Genom detta ville vi tillförskaffa oss en klarhet gällande 

lärobokens roll i undervisningen, utformning, innehåll, användning samt koppling till 

styrdokumenten. Meningen med denna studie var inte att avgöra lärobokens vara eller inte 

vara i ämnet matematik, utan få en inblick i hur dagens verksamma lärare uppfattar och 

reflekterar över den och dess inflytande i undervisningen.  
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2. Problemformulering 
I en tidigare litteraturstudie uppmärksammade vi att forskning, nationella och internationella 

tester pekar på att matematikresultaten i svenska skolan har förändrats det senaste decenniet. 

En av flera orsaker till den nedåtgående trenden gällande matematikresultaten kunde bero på 

hur läroboken användes i undervisningen. Detta samband är värt att undersöka mer noggrant 

och vi vill därför ta reda på vad det är som styr lärobokens roll och dess inflytande i 

matematiken så som lärare uppfattar det.  

 

3. Syfte och forskningsfråga 
Syftet med studien är att undersöka vad lärare har för variationer av uppfattningar av 

läroboken i matematik och dess inflytande i undervisningen. För att syftet med studien skulle 

nås valde vi att utforma följande frågeställning: 

 

 Vilka uppfattningar har lärare av läroboken i matematik och dess inflytande i deras 

undervisning? 
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4. Disposition 
I kapitel ett, två och tre har vi först i inledningen presenterat en kort överblick gällande det 

aktuella ämnet, läroboken i matematik. Läsaren har fått ta del av studiens problemformulering 

samt syfte och forskningsfråga. I kapitel fem presenteras bakgrunden till studien där både en 

historisk tillbakablick och tidigare forskning inom det aktuella ämnet redovisas. I kapitel sex 

presenteras studiens teoretiska utgångspunkt och metoden som tillämpats i denna forskning. 

Vi beskriver bland annat hur vi valt att samla in empiri, vilket urval som gjorts, hur vi har 

analyserat vår empiri samt vilka etiska ställningstaganden vi gjort. I kapitel sju behandlar vi 

studiens resultat och resultatet delades in i beskrivningskategorier utifrån utfallsrummet. 

Kapitel åtta, diskussion, har delats in i två underrubriker, vilka är resultat- och 

metoddiskussion. I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat i förhållande till den 

fenomenografiska teorin samt att resultatet kopplas till tidigare forskning. I metoddiskussion 

värderas och granskas studiens tillvägagångssätt kritiskt. Till sist, i kapitel nio, summeras 

arbetet i en konklusion och implikation. Vi behandlar olika implikationer, bland annat de 

didaktiska, samt uppmärksammar förslag till vidare forskning inom ämnet.  

 

 

5. Bakgrund 
I följande del har vi valt att presentera tidigare forskning och litteratur vi anser vara relevant 

för studien. Den forskning och litteratur som redogörs i denna del är av stor betydelse kopplat 

till studiens syfte och frågeställning. Bakgrundskapitlet är indelat i underrubrikerna: svenska 

elevers matematikkunskaper under det senaste decenniet, läroboken ur ett historiskt 

perspektiv, styrdokument, lärobokens roll i matematikundervisningen samt lärobokens 

utformning. 

 

5.1 Svenska elevers matematikkunskaper under det senaste decenniet 
Forskning har visat att matematikresultaten under det senaste decenniet har försämrats i den 

svenska skolan (Boesen et al, 2014; Liljekvist, 2014; Sjöberg, 2006; Åman, 2011). Det här har 

även visat sig i de internationella och nationella tester, samt litteratur som redovisats, där 

svenska elevers prestationer i ämnet matematik förändrats negativt under det senaste 

decenniet. År 2003 genomfördes TIMSS-undersökningen i PISA med matematik som 

huvudämne och där deltog 50 länder och regioner i skolår 8 (Skolverket, 2004). Det var där 

tydligt för Sveriges del att en försämring av resultaten hade skett sedan undersökningen 1995. 

I den senaste PISA – undersökningen 2012 där matematik återigen var huvudområde 

uppvisade svenska elever kraftigt försämrade resultat. Den resultatnedgång som Sverige 

uppvisat sedan 2003 är den största uppmätta nedgången av samtliga deltagande länder 

(Skolverket, 2013). Precis som resultaten visar beskriver Åman (2011) att svensk skola 

befinner sig i en nedåtgående trend i ämnet matematik. Det har visat sig att över 20 procent av 

eleverna inte når ett godkänt resultat i de nationella tester som genomförts under senare år 

(Skolverket, 2012b). 

 

Boesen et al. (2014) menar att undervisningen i ämnet matematik inte är på det sätt som den 

borde vara. Dagens undervisning går i stor grad ut på att eleverna ska lära sig en mängd saker 

utantill, utan att de egentligen förstår vad det handlar om. Att lära regler och procedurer, 

ibland utan att förstå, är en del av inlärningsprocessen. Ett problem som tas upp av författarna 

är när denna typ av undervisning blir dominerande, eftersom eleven då inte får möjlighet att 

utveckla sin matematiska kompetens. Schoenfeld (1992) nämner att det är ett välkänt fenomen 

att utantillkunskap i form av regler och procedurer inte ökar förmågan att lösa tillämpade 

matematiska uppgifter.  
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5.2 Läroboken ur ett historiskt perspektiv 
För att ta reda på elevers lärande utifrån läroböcker behöver man en historisk tillbakablick för 

att se hur det har sett ut. Det är inte specifikt läroboken i matematik som behandlas under 

denna rubrik, utan det är läroböcker ur ett generellt perspektiv. Samhällen förändras ständigt 

och läroböcker påverkas av det samhälle där de skrivs (Wikman, 2004). Författaren menar att 

läroböckerna i sämsta fall är bundna till en tradition som redan är passerad. Wikman har delat 

in lärobokens historia i tre utvecklingsskeden i den analys han utfört. Varje skeende innebar 

enligt författaren revolutionära förändringar i tillgången på information. Under det första 

skeendet, mellan 1500-talet och 1600-talet när boktryckarkonsten kom till Sverige, gavs 

möjligheter att övergå från den talande och lyssnande världen till en värld som synliggjordes 

av boksidor. Det fanns böcker och andra läromedel även innan dess ankomst, så förändringen 

var till stora delar mer kvantitativ till sin natur (ibid). Möjligheter som framkom var att frångå 

högläsningen som pedagogisk metod, föreläsningens ursprungliga betydelse handlade om att 

läsa högt för en grupp studerande (Lesgold, 2000).  

 

Det andra skedet i historien var i slutet av 1800-talet när etableringen av folkskolan satte fart 

vilket medförde en omfattande läroboksutgivning (Wikman, 2004).  Med den stora ökningen 

av folkundervisning från mitten av 1800-talet och framåt växte också behovet av nya 

undervisningsmetoder. Tidigare undervisades elever enskilt eller i små grupper, nu skulle 

istället en person undervisa ett stort antal elever samtidigt i ett klassrum. Det behövdes en 

metod som omfattade alla elever i klassrummet och i den metoden hade läroboken en central 

funktion. Innan samhällen gick in för centrala läroplaner presenterades centralt lärostoff i 

läroböcker. Det här påverkade lärobokens utveckling eftersom det nu ställdes andra krav på 

läroboken då den var till för att undervisa större grupper. När denna undersökning gjordes 

bestod klasserna upp till trettio elever, vilket försvårade möjligheterna för lärare att föra 

regelbundna samtal enskilt med varje elev. Det är också en av orsakerna till den framgång 

läroboken uppvisat ända fram tills nu med tanke på dess användbarhet vid undervisning av 

elevgrupper. Memoreringen släppte greppet över våra klassrum under det andra skedet i 

lärobokens utveckling. Det som en elev förväntades lära sig ökade till den grad att en 

memorering av en hel text kändes onödigt och omotiverat (ibid). 

 

I det tredje skedet urskiljs inte utvecklingsstadiet av läroboken lika tydligt som de två tidigare. 

Läroboken måste idag ta hänsyn till en större social och pedagogisk mångfald än tidigare 

(Tingsten, 1969). Den enskilda individens roll som uttolkare av läroplanen ökar i takt med att 

pluralismen i samhället ökar. Alla som är involverade i massutbildningen blir också uttolkare 

av den kultur som råder. Det är nu inte möjligt att läroplanen ska utgöra en samling 

information som är tänkt att läras utantill (Wikman, 2004). Enligt författaren öppnade 

läroböckerna sig mot andra medier och annan litteratur i början på 1990-talet. Nu förväntades 

läraren enligt läroplanen bli en handledare för eleverna som på egen hand skulle söka 

information ur olika källor, såsom tidningar, internet och tekniska hjälpmedel. Trots att denna 

datorisering av samhället accelererade mot slutet av 90-talet så förblev läroboken fortfarande 

ett viktigt redskap (ibid). Det tredje utvecklingsskedet i lärobokens historia utmärks av att 

mängden text som en elev har att tillgå har ökat markant. Det innebär att både skolan och 

läroböckerna utmanas ständigt i och med den ökade informationsmängden samt att 

förändringar accelererar i samhället (ibid). 

 

5.3 Styrdokument 
Skolverket (2011) skriver att undervisningen i matematik ska syfta till att ge eleverna 

möjligheter att utveckla kunskaper inom matematik och dess användning i vardagen, samt att 
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den ska vara förberedande för framtida studier. Undervisningen ska bidra till ett intresse för 

matematiken, men även en tilltro till sin egen förmåga att använda matematiken i olika 

sammanhang. I läroplanen redogörs det även att det är skolans uppdrag att medverka till att 

alla elever får en likvärdig utbildning och att undervisningen ska vara individanpassad med 

utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och behov (ibid). Löwing (2004) menar att 

matematikundervisningen kan vara väldigt varierande utseendemässigt, beroende på vilken 

lärare som undervisar. Detta beror på lärares olika tolkningar av läroplanen och kursplanen, 

samt vilka läroböcker de använder. Johansson (2006) belyser att en stor del av lärarens 

uppdrag innebär att planera och genomföra en undervisning som tar utgångspunkt från 

läroplanens mål och riktlinjer, där eleverna ska ges chansen att uppfylla dessa. Löwing och 

Kilborn (2002) menar dock att styrdokumenten kan vara svårtolkade för lärare och på grund 

av detta ökar risken för att läraren istället väljer att utgå ifrån lärobokens innehåll. Även 

Johansson (2011) skriver om detta ämne då hon poängterar att läroboken endast kan ta den 

plats i undervisningen som den ges möjlighet till. Den svenska undervisningen är styrd av en 

målstyrd läroplan, vilket kan vara en stor anledning till lärobokens centrala roll. Den gör att 

det blir självklart att veta vad undervisningen ska leda fram till, men hur vägen dit ska 

utformas tolkas och bestäms av varje enskild lärare. Vidare menar författaren att arbete utan 

lärobok kräver mer arbete både för oerfarna och erfarna lärare, vilket ställer högre krav på 

lärares ämnes- och didaktiska kunskaper (ibid). Då många lärare saknar tillräckliga kunskaper 

inom dessa områden, vilket bekräftats av Löwing (2004), så är chansen stor att läroboken blir 

det undervisningen baseras på. Pettersson (2008) uppmärksammar att individuellt arbete i 

matematikboken är det absolut vanligaste i dagens skola. Vidare menar författaren att risken 

med detta arbetsätt är att eleverna inte stimuleras tillräckligt och därför inte kan utveckla sin 

matematiska förståelse. 

 

I dagens verksamhet är det upp till den enskilde skolan att göra en analys och val av vilka 

läroböcker som ska användas i undervisningen. Inom ramen för det centrala innehållet innebär 

detta frihet för läraren när det handlar om val av lärobok, samt vid planering och 

genomförande av undervisningen. Läroplanen anger enbart vad som ska uppnås men inte hur 

(Skolverket, 2011). Johansson (2005) menar att det krävs ett kritiskt förhållningssätt vid 

lärarens val av lärobok, där saker som bör övervägas är innehåll, språk, illustrationer, 

vardagsanknytning, layout och om innehållet är aktuellt. Bremler (2003) beskriver att en 

problematik som uppstår vid lärares utvärderingar av läroböckernas innehåll och utformning 

är att många saknar tillräcklig matematisk kunskap. Lipman (1991) betonar vikten av valet av 

läromedel eftersom den har så stor betydelse för vilken typ av förståelse eleverna utvecklar. 

Han skriver att läroboken ska vara utformad på ett sätt som uppmuntrar eleverna till att lösa 

matematiska problem på olika sätt.  

 

5.4 Lärobokens roll i matematikundervisningen 
Löwing och Kilborn (2002) skriver att beroende på hur eleverna får möta ett matematiskt 

innehåll och sedan bearbeta det har en stor betydelse för deras inlärningsprocess. Därför är det 

avgörande beroende på vilken metod som används för att skapa möjligheter för eleverna att 

utveckla en god matematisk förståelse. Författarna menar att det innehåll som lärarna väljer 

att presentera ofta är taget ur läroboken. Det betyder att eleverna nästan alltid får möta de 

matematiska strategier som framställs i läroboken. Det här bekräftas av både Brändström 

(2005), Johansson (2003) och Peng och Nyroos (2012) som också skriver i sina studier att 

läromedlet har fått en central del i undervisningen. Johansson (2003) hänvisar till en 

utvärdering som gjordes under åren 2001-2002 av skolor i 40 kommuner i Sverige. Där 

märkte inspektörer att från årskurs 4-5 och framåt att matematikundervisningen i princip 

endast bygger på användning av läroböcker och där hävdar de att matematiken för lärare och 
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elever helt enkelt är det som står i boken. I och med denna typ av undervisning hävdar 

Bremler (2003) att läroboken i Sverige fungerar som en lärare i klassrummet då boken styr 

matematikundervisningen. Detta har även understrukits av Ryve, Hemmi och Börjesson 

(2013) som framfört att lärare är alldeles för beroende av läroboken i sin matematiska 

undervisning. Konsekvensen av det här menar Johansson (2006) är att elevers olika 

matematiska kunskaper i stor utsträckning influeras av olika läroboksförfattare.  

 

Johansson (2005) belyser att läroboken kan ses som ett hinder för läraren i undervisningen. 

Författaren menar att det är fel att elevernas matematiska förståelse utgår från 

läroboksförfattare, då lärobokens innehåll ska tolkas och undervisas utifrån lärarens 

kompetens och inte ersätta den. Däremot skriver Johansson (2006) att matematikboken ofta 

täcker de färdigheter/kunskaper som elever ska få under ett visst skolår. Det är även ett 

återkommande argument när man talar med lärare när de reflekterar över hur deras 

användning av läroböcker ser ut i deras undervisning (Johansson, 2005). I de läroböcker 

Johansson analyserat har det visserligen visat sig att innehållet i läroböckerna inte speglat en 

komplett bild av läroplanen, vilket inneburit att undervisningen inte längre utgått från 

läroplanens mål och kriterier (ibid). Löwing (2004) menar att om eleverna ska kunna ta del av 

sitt eget lärande och utveckling måste de få ta del av kursplanens mål och kriterier. I de 

studier författaren genomförde upptäckte hon att flera av lärarna förmedlade målen med 

lektionen i tanke av att något skulle “göras” inte vad eleverna skulle lära sig. Lärarnas 

förhållningssätt visade alltså ett större fokus på att eleverna skulle genomföra ett visst antal 

uppgifter än att de skulle skaffa sig en djupare förståelse av begreppen. Löwing observerade 

att lärarna ofta följde lärobokens upplägg, utan att egentligen reflektera om detta var bra eller 

inte. Lärarna litade på att läroböckerna i matematik fungerade som ledande organisatörer i 

undervisningen, vilket innebar att tydliga mål och riktlinjer för undervisningen helt glömdes 

bort. Resultatet av detta blev att alla elever utförde samma uppgifter, vilka oftast inte hade 

någon koppling till deras individuella förmåga eller långsiktiga behov av strategier och 

generaliserbara matematiska modeller (ibid). Johansson (2003) menar att ett sådant arbetssätt 

kan innebära att eleverna arbetar mycket kortsiktigt istället för att bygga upp en mer 

framtidsorienterad kunskap. Runesson (1999) hävdar att matematikboken kan vara ett verktyg 

för läraren att studera hur eleverna löser uppgifter för att sedan bilda sig en uppfattning av vad 

eleven har för kunskaper. Författaren menar att på det sättet kan läraren individualisera 

undervisningen så att alla elever får räkna på de tal de behöver. Författaren får medhåll av 

Johansson (2006) som skriver att böckerna ofta erbjuder eleverna att arbeta utifrån sin 

kunskapsnivå. Johansson (2005) hävdar också att läroboken är en trygghet för lärarna som gör 

att den dagliga verksamheten fungerar. 

 

5.5 Lärobokens utformning 
Sedan uppkomsten av läroböckerna har Unenge (1999) funderat över hur matematikens 

innehåll har förklarats genom åren. Författaren slås av likheten av dagens böcker och dåtidens 

böcker angående hur tal ställs upp och förklaras. Han menar på att de flesta läroboksförfattare 

i matematik ofta är gamla veteraner, samt att de utgår från sina egna erfarenheter då de själva 

blivit undervisade med äldre böcker. Unenge beskriver en undervisning där elevernas uppgift 

är att lära sig hur matematikboken är uppbyggd där de får se bokens mönster för att lösa 

uppgifter istället för att lära sig matematikens grunder (ibid). Undervisningen består ofta av 

repetitiv sifferräkning vilket förmodligen leder till att eleverna enbart lär sig att skriva siffror 

som svar och inte vad de betyder i förhållande till uppgiften (ibid). Johansson (2011) menar 

att sättet som böckerna är utformade på är för att vägleda eleverna genom matematikboken. 

Om språket är skrivet på en låg nivå innebär det att eleverna kan arbeta i läroboken utan hjälp 

från läraren. Unenge (1999) menar på att lärarna bör fundera över vad eleverna lär sig i 
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sådana undervisningar. Johansson (2011) skriver att det är lärarens uppgift att bestämma om 

en lärobok ska användas i undervisningen samt hur läraren och eleverna ska arbeta med den. 

Författaren menar att läraren bör ta hänsyn till flera aspekter när hen väljer lärobok, varav en 

faktor är om läroboken är utformad efter elevernas förutsättningar och behov (ibid). Askemur 

(1982) uppmärksammade redan på 80-talet att en orsak till att lärarna varken hade tid eller ork 

till att skriva sina egna läroböcker samt skapa sig en egen metodik, berodde på den stora 

arbetsbördan som lades på dem. Författaren menade att det var därför lärarna utgick från de 

anvisningar som skrevs av författarna till de använda läroböckerna. Det innebar att lärarna 

ofta utgick från gamla undervisningsmetoder istället för att anpassa sig och utgå från 

elevernas förutsättningar och behov (ibid). Johansson (2009) skriver att beroende på hur 

läroboken är utformad och hur det pedagogiska upplägget ser ut, spelar en stor roll i hur 

mycket en lärare använder sig av boken. Författaren förklarar att de flesta läroböcker i Sverige 

är disponerade så att de innefattar teoretiska delar, som genomgångar och lösningsförslag på 

uppgifter, samt delar med räkneuppgifter. Läroböcker som är disponerade på detta sätt ger fler 

möjligheter till variation i undervisningen än de som inte ser ut så. Eleverna ges fler tillfällen 

att arbeta självständigt i en sådan typ av bok där läraren själv kan välja vilka genomgångar 

och material som kan komplettera läroboken (ibid). 

 

5.6 Sammanfattning av bakgrund 
Utifrån vad internationella och nationella tester, forskning samt litteratur redovisat gällande 

svenska elevers prestationer inom ämnet matematik, har det visat sig att resultaten förändrats 

negativt under det senaste decenniet (Boesen et al, 2014; Liljekvist, 2014; Sjöberg, 2006; 

Åman, 2011). Tidigare forskning har uppmärksammat att en orsak till de försämrade 

elevresultaten kunde bero på hur läroboken i matematik användes. För att ta reda på elevers 

lärande utifrån läroböcker generellt sätt, behövdes en historisk tillbakablick för att förstå hur 

det har sett ut. Läroböckernas utveckling har hela tiden påverkats av hur samhället har 

förändrats genom åren. Ända sedan 1800-talet har läroböcker haft en central roll i 

undervisningen (Wikman, 2004). I läroplanen redogörs det även att det är skolans uppdrag att 

medverka till att alla elever får en likvärdig utbildning och att undervisningen ska vara 

individanpassad med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och behov (Skolverket, 

2011). Löwing (2004) menar att matematikundervisningen kan vara väldigt varierande 

utseendemässigt, beroende på vilken lärare som undervisar. Detta beror på lärares olika 

tolkningar av läroplanen och kursplanen, samt vilka läromedel de använder. Johansson (2011) 

poängterar att läroboken i matematik endast kan ta den plats i undervisningen som den ges 

möjlighet till. Johansson (2003) belyser att läroboken i matematik fortfarande har en central 

roll i undervisningen och i sin studie märkte hon att matematikundervisningen i princip endast 

bygger på användningen av läroböcker. Vid en analys av läroböcker i matematik har det visat 

sig att innehållet inte speglat en komplett bild av läroplanen, vilket inneburit att 

undervisningen inte längre utgått från läroplanens mål och kriterier (Johansson, 2005). 

Löwing (2004) har observerat att lärare ofta litade på att läroböcker i matematik fungerade 

som ledande organisatörer i undervisningen, vilket innebar att tydliga mål och riktlinjer för 

undervisningen helt glömdes bort. Johansson (2005) skriver dock att läroboken i matematik 

ofta anses vara en trygghet för lärare som gör att den dagliga verksamheten fungerar. Unenge 

(1999) beskriver att matematikböcker ofta är uppbyggda på ett sätt där elever får se bokens 

mönster för att lösa uppgifter istället för att lära sig matematikens grunder. 

 

6. Metod 
I följande del presenteras de metoder och tillvägagångssätt vi valt att använda i denna studie. 

Vi valde att genomföra en kvalitativ forskningsstudie med hjälp av enskilda intervjuer, 

tillsammans med tre lärare i grundskolans tidigare år och med erfarenhet av 
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matematikundervisning. I metoddelen motiverar vi valet av teoretisk utgångspunkt samt vilka 

metoder vi använt när vi samlat in och analyserat vår empiri. Kapitlet är indelat i 

underrubrikerna: val av metod, metodologiskt och kunskapsteoretiskt perspektiv, urval, 

intervjuer, analys samt etiska ställningstaganden. 

 

6.1 Val av metod  
Jacobsen (2002) beskriver att det finns två metoder att välja på vid datainsamlingen, 

kvantitativ eller kvalitativ. För att kunna undersöka det valda syftet och forskningsfrågan har 

vi valt att tillämpa en kvalitativ metod med en tolkande forskning som synsätt (Alvesson & 

Deetz, 2000). Författarna skriver att intresset riktas mot hela personen, det vill säga dess 

föreställningar och värderingar (ibid). Bryman (2011) belyser att den kvalitativa forskaren 

lägger fokus på empirins innehåll av ord, medan den kvantitativa forskaren istället lägger 

fokus på mätning av siffror. Vi var inte intresserade av antalet uppfattningar om fenomenet, 

utan fokus låg på innehållet av deras uppfattningar, vilket innebar att en kvantitativ ansats inte 

passade. Genom intervjuer har vi försökt att göra det möjligt att skildra lärares egna 

uppfattningar av läroboken i matematik och vilket inflytande den har i undervisningen. 

Jacobsen (2002) menar att informationen som samlas in vid kvalitativa undersökningar är i 

form av ord och de utgår från studieobjektens perspektiv. Vidare skriver han att kvalitativa 

forskare undersöker saker i en naturlig omgivning och försöker förstå eller tolka ett fenomen 

utifrån den uppfattning som människor ger dem. I och med detta var det lämpligt att använda 

en kvalitativ forskningsmetod (Kvale, 1997). Jacobsen (2002) förklarar att en kvalitativ 

undersökning enbart fokuserar på ett fåtal enheter, vilket innebär en möjlighet till djupare 

förståelse. Då vi var ute efter att kunna gå in djupare på svaren av lärares uppfattningar 

gällande läroboken i matematik och dess inflytande i undervisningen, så passade det med en 

kvalitativ undersökning. Svaren från de intervjuade deltagarna gav oss förutsättningar att 

diskutera både likheter och skillnader som uppkom i intervjuerna vilket även Larsson (1986) 

benämner i sin text.  

 

6.2 Metodologiskt och kunskapsteoretiskt perspektiv 
Vår studie gick ut på att undersöka hur lärare uppfattar fenomenet läroboken och dess 

inflytande i undervisningen, detta har vi undersökt i form av intervjuer. För vår del i en 

fenomenografisk undersökning blev det viktigt att förutsätta att de intervjuade kunde uppfatta 

läroboken på skilda sätt, vilket Kroksmark (2007) belyser som en viktig del i dessa 

undersökningar. När författaren skriver om begreppet fenomen förklarar han det som det som 

ska studeras. I vårt fall innebar det att vi ville studera lärares uppfattningar av läroboken i 

matematik och dess inflytande i undervisningen. Larsson (1986) och Stukát (2011) hävdar att 

fenomenografin letar efter uppfattningar av ett fenomen och inte efter samband, frekvenser 

och förklaringar av det. Vidare menar Larsson (1986) att det är viktigt att leta efter det 

underförstådda, det vill säga sådant som inte nämndes i intervjuerna. Kroksmark (2007) 

beskriver att fenomenografin intresserar sig för människans uppfattning av hur ett objekt är 

och hur det visar sig subjektivt. För att studera vad något är och hur det kan uppfattas så 

jämförs olika människors uppfattningar. Det innebär att forskaren letar efter uttalanden under 

intervjun som berör ens forskningsfråga och analyserar dessa i förhållande till de 

sammanhang de har uttalats (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I vår 

undersökning innebar det att vi läste in oss på empirin tills vi fick en ingående kännedom av 

materialet, på det sättet blev det enklare att hitta sådant som inte sades i intervjuerna, vilket 

för vår del möjliggjorde en beskrivning av de ting som kunde vara underförstådda. 

Fenomenografin var en passande utgångspunkt i studien eftersom ansatsen har specialiserat 

sig på frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö (Marton & 

Booth, 2000). Det var efter dessa principer vi utgick efter då vi ville att studien skulle bidra 
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till lärande och förståelse i skolan och för framtida lärare i yrket. Kroksmark (2007) skriver att 

en uppfattning kan visa skilda aspekter av ett kunskapsbegrepp och i vårt fall var det 

kunskapsbegreppet läroboken i matematik och dess inflytande i undervisningen. 

Alexandersson (1994) och Marton och Booth (2000) delar denna syn och menar att kunskap 

om ett fenomen finns i människors skilda uppfattningar av fenomenet. För att få reda på vilka 

uppfattningar lärarna hade av läroboken i matematik valde vi att fokusera på respondenternas 

svar under intervjuens gång och reflektera över dessa. Målet inom en fenomengrafisk studie 

riktar in sig på att fånga någons uppfattning av ett fenomen (Alexandersson, 1994). Enligt 

Stukát (2011) är det viktigt att beskriva variationer av subjektets uppfattningar, samt vara 

medveten av att människor tänker olika. 

 

Vi letade efter uppfattningar av ett fenomen och inte efter beskrivningar av hur någonting 

egentligen är och i detta fall var det lärares uppfattningar av läroboken i matematik och hur 

det kunde framstå för dem. Marton och Booth (2000) skriver att inom fenomenografin 

utforskar forskaren andra människors erfaranden genom att reflektera över dessa. Därför var 

vi endast intresserade av respondenternas uppfattningar just där under intervjuens gång och 

det vi hade möjlighet att reflektera över. Författarna förklarar att inom den fenomenografiska 

forskningen måste forskaren i varje stadium medvetet ta ett steg tillbaka från sina egna 

erfarenheter av det fenomen som undersöks. Forskarens erfarenheter får endast användas för 

att belysa subjektets sätt att prata, hantera, erfara och förstå fenomenet (ibid). Utifrån 

respondenternas svar var det vår avsikt att beskriva deras uppfattningar av läroboken i 

matematik och dess inflytande i undervisningen. Genom att belysa deras uppfattningar 

synliggör vi för andra lärare hur fenomenet beskrivs av verksamma lärare.  

 

6.3 Urval 
Vid urvalsprocessen menar Kvale (1997) att forskaren bör ta hänsyn till aspekter som 

praktiska förutsättningar, studiens syfte och den tid som finns till förfogande. Som forskare 

krävs det därför en medvetenhet gällande de avgränsningar som den aktuella studien har. 

Avgränsningen blir därför en stor faktor vid val av lämplig urvalsmetod (ibid). Urvalet som 

gjorts i denna studie beskrivs som ett målstyrt urval, vilket innebar att vi medvetet valde ut 

respondenter som var relevanta för studiens syfte (Bryman, 2011). Författaren placerar ett 

målstyrt urval inom ramen för strategiska urval. Denna urvalstyp handlar om att söka personer 

med anknytning till studiens syfte, vilka innehar kunskap och erfarenhet om det fenomen som 

studien uppmärksammar (Bryman, 2011; Kvale, 1997). Eftersom studien handlar om att 

undersöka lärares uppfattningar av läroboken i matematik och dess inflytande i 

undervisningen, valde vi att intervjua personer med erfarenhet och kunskap om just detta. 

Samtliga respondenter valdes efter de kriterier vi på förhand bestämt, nämligen att de skulle 

vara lärare i grundskolans tidigare år och ha erfarenhet av att undervisa i ämnet matematik. På 

grund av tiden som fanns till förfogande, valde vi ut tre respondenter för intervjuer. Alvesson 

och Sköldberg (2008) skriver att en kvalitativ studie kräver att forskaren gör djupa analyser 

och på grund av detta ansåg vi att tre respondenter räckte gott och väl, vilket även styrks av 

citatet nedan.  

 
“Har man ett omfattande material riskerar analysen, av tidsbrist inte minst, att bli ytlig, vilket 

underminerar idén med hela arbetet. Om man gör en ytlig analys, försvinner poängen med en 

kvalitativ undersökning, eftersom man då inte finner något nytt, utan endast ser det som man 

tidigare visste eller kunde räkna ut. Poängen med det mödosamma arbetet med intervjuer är ju att 

man ska upptäcka okända mönster och sätt att resonera och det kräver en djupare granskning.” 

(Larsson, 1986, s.30) 
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De tre respondenter som valdes ut hade också olika lång erfarenhet och kunskap inom 

området, vilket berodde på att vi hoppades att det kunde bidra till en variation av 

uppfattningar av läroboken i matematik och dess inflytande i undervisningen. Två av lärarna 

var verksamma på mellanstadiet, medan en av dem var verksam på lågstadiet. Den ena läraren 

hade fyrtiotre års erfarenhet, den andre hade fjorton års erfarenhet och den tredje hade ett års 

erfarenhet. Detta såg vi som berikande för studien eftersom tanken var att urskilja variationer i 

personers sätt att tala om sina erfarenheter gällande ett specifikt fenomen. Det målstyrda 

urvalet gjordes även för att minska risken för att alla deltagande respondenter skulle ge oss 

liknande svar, då vi ville få en variation av uppfattningar. Larsson (1986) belyser just detta 

och han menar att om exempelvis ett slumpmässigt urval används vid en fenomenografisk 

studie, ökar risken för att få många likadana svar, vilket inte är tanken med en sådan 

undersökning.  

 

6.4 Intervjuer 
Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer bör genomföras med frågor av låg 

standardiseringsgrad. Vid studiens datainsamling skapades därför en intervjuguide (se bilaga 

B) av semistrukturerad karaktär. Det som kännetecknar den semistrukturerade intervjun är att 

det från början finns en uppsättning frågor som intervjuaren följer, men samtidigt kunna vara 

flexibel och anpassa eller förändra frågorna under intervjuens gång gentemot respondentens 

uppfattningar (ibid; Kvale, 1997). En anledning till att en semistrukturerad intervju valdes var 

att respondenterna skulle få möjlighet att utveckla sina svar och inte känna sig låsta vid ett 

svarsalternativ, då det var respondenternas egna ord och uppfattningar som stod i fokus. 

Bryman (2011) och Kvale (1997) förklarar att en kvalitativ intervju är att fördedra vid 

undersökningar gällande respondenters uppfattningar, tankar och åsikter kring ett visst 

fenomen. 

 

Kroksmark (2007) beskriver att den fenomenografiska intervjun präglas av öppna typer av 

frågor och ett intresse för djup kunskap, vilket innebär att målet med intervjun är att låta 

intervjupersonen, med egna ord, beskriva sina erfarenheter gällande ett specifikt fenomen. 

Intervjuaren ska därför inte tilldela intervjupersonen möjliga svarsalternativ eller liknande 

som på förhand definierats av intervjuaren. På grund av detta valde vi att inte använda oss av 

det som Kvale (1997) och Larsson (1986) benämner som ledande frågor. Ledande frågor 

innebär att intervjuaren ställer frågor som kan påverka svaren hos respondenterna. I denna 

undersökning ville vi, som tidigare sagt, låta intervjupersonerna tala öppet och fritt om sina 

erfarenheter kring ett visst fenomen, vilket gjorde att ledande frågor inte lämpade sig. 

Frågorna som användes utformades så att de intervjuade skulle ges möjlighet att nå bortom 

sina åsikter och därför nå sina direkta erfarenheter, vilket enligt Kroksmark (2007) är viktigt i 

en fenomenografisk studie. Som sagt genomfördes tre intervjuer, varav en varade i femton 

minuter medan de andra två varade i tio minuter vardera. Intervjuerna genomfördes av en 

intervjuare vid varje tillfälle. För att komma ihåg vad som sades under intervjun, men även 

underlätta för analysarbetet, valde vi att göra ljudinspelningar. Ljudinspelningar möjliggjorde 

att vi senare kunde gå tillbaka och återfånga sekvenser från det inspelade materialet. Bjørndal 

(2005) förklarar att det är en fördel att kunna ta del av materialet flera gånger då observatören 

kan få syn på nya saker vid varje tillfälle. Vi valde att genomföra intervjuerna i 

respondenternas ordinarie klassrum, vilket skulle göra samtalen så naturliga som möjligt. Om 

miljön känns naturlig för den intervjuade menar Jacobsen (2002) att det ökar möjligheten för 

att skapa en känsla av förtroende. 
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6.5 Analys 
Patel och Davidson (2011) beskriver att vid en kvalitativ studie så är det textmaterialet från de 

genomförda intervjuerna som ska bearbetas. Därför blev det första steget i analysarbetet att 

transkribera materialet från intervjuerna i sin helhet. Bryman (2011) menar att detta 

tillvägagångssätt skapar en överblick över den insamlade empirin där vi som forskare kan 

göra upprepade genomgångar, vilket i sin tur kan underlätta för analysarbetet. Vi valde att 

redigera transkriberingen genom att ta bort hummande och otydligheter, detta för att det 

annars finns risk för att texten blir ointressant och svårläst (Ahrne & Svensson, 2013). Efter 

transkriberingen valde vi att läsa igenom materialet flera gånger för att kunna skapa 

beskrivningskategorier där material som ansågs vara passande kunde placeras. Genom att gå 

igenom materialet vid flera tillfällen skapade vi oss en djupare förståelse för materialet. 

Kroksmark (2007) menar att syftet med detta är att upptäcka kvalitativa variationer av 

innehållet och definiera det kollektivt uppfattade. Författaren förklarar att det är först i 

helheten som skilda variationer av ett fenomen kan identifieras och det är först här 

beskrivningskategorier kan etableras. Marton och Booth (2000) förklarar att denna 

sammansättning av beskrivningskategorier kallas för utfallsrummet, vilket innefattar skilda 

variationer och aspekter av ett specifikt fenomen samt relationen mellan dem. Även Larsson 

(1986) förklarar att kärnan i analysen är jämförelsen mellan olika svar där forskaren söker 

efter både likheter och skillnader. Vidare skriver han att det är i jämförelsen av skillnader som 

en uppfattning gestaltas och genom kontrasten till andra uppfattningar ser man det specifika 

för en uppfattning (ibid). Det transkriberade materialet sammanställdes därför in i tre olika 

beskrivningskategorier i förhållande till varandra för att kunna synliggöra variationer av 

uppfattningar av fenomenet. Detta resulterade i denna studie att det blev variationer av 

uppfattningar kring fenomenet läroboken i matematik och relationen mellan dem som blev 

utfallsrummet.  

 

Larsson (1986) beskriver att i en fenomenografisk studie illustreras deltagarnas uppfattningar 

med hjälp av citat, vilka har i uppgift att tydliggöra innebörden i den gestaltning som görs av 

en uppfattning. För att kunna beskriva deltagarnas uppfattningar kring fenomenet läroboken 

och dess inflytande i undervisningen, valde vi att använda oss av citat. Alexandersson (1994) 

menar att citat möjliggör följandet av forskarens ställningstaganden och värderingen av dess 

rimlighet. Han belyser även att citat berikar och förklarar beskrivningskategorierna, som 

annars kan upplevas som abstrakta (ibid). För att vara rättvis och lyhörd mot deltagarna ville 

vi lyfta fram deras uppfattningar kring fenomenet och därför valde vi att inte skala av för 

mycket av vad som sagts, vilket stämmer överrens med vad Marton och Booth (2000) skriver. 

Författarna förklarar att citat ger nyanserade beskrivningar av subjektet och underlättar för 

läsaren vid följandet av vad som uttryckts (ibid). Samma data har ibland använts i flera olika 

kategorier där de tolkats ur olika synvinklar. Larsson (1986) hävdar att samma data kan 

användas i flera kategorisystem och att detta inte är en nackdel, utan det är snarare så att 

analysen är beroende av att forskare kan hitta nya mönster. 

 

Från början sorterade vi empirin i preliminära beskrivningskategorier för att kunna göra 

analysen enklare och för att skapa tillfällig struktur på de variationer av uppfattningar vi 

funnit. De preliminära beskrivningskategorierna som skapades var: styrning, stöd, roll och 

utformning. När empirin kategoriserats tillfälligt läste vi igenom och analyserade just detta 

väldigt noggrant för att kunna skapa slutgiltiga beskrivningskategorier. Empirin analyserades 

först oberoende av varandra för att båda skulle skapa sin egen uppfattning av variationerna, 

för att därefter diskuteras gemensamt. Ahrne och Svensson (2013) menar att upprepad läsning 

av empirin skapar en förtrogenhet och förståelse för materialet, vilket i slutändan kunde hjälpa 

oss att skapa tydliga beskrivningskategorier gällande uppfattningar av fenomenet läroboken i 
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matematik. De beskrivningskategorier som utformats och tillämpats var: läroboken som 

kompletterande roll, läroboken som styrande roll samt lärobokens utformning och innehåll.  

 

6.6 Etiska ställningstaganden 
I vetenskaplig forskning betonar Bryman (2011) vikten av att skydda de individer som är 

direkt inblandade i forskningen. Därför ha vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets 

individskyddskrav och dess forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Principerna 

delas upp i fyra huvudsakliga riklinjer, vilka kan sammanfattas på följande sätt: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet följdes genom att vi till en början valde att skicka ut ett informationsbrev 

(se bilaga A) via e-post till de deltagande, för att ge dem en kort överblick över studiens syfte 

och mening. Genom en kort introduktion innan intervjuerna skulle börja, berättade vi att deras 

deltagande var frivilligt och att de kunde välja att avbryta intervjun om så önskades. Genom 

att vi fick de medverkandes samtycke till att delta i både studie och intervju så förhöll vi oss 

till samtyckeskravet, vilket innebar att personerna själva hade rätt att bestämma över sin 

medverkan (Bryman, 2011). Konfidentialitetskravet innebar att vi skulle skydda de personer 

som deltagit i undersökningen och därför användes inga riktiga namn. Personuppgifter 

avidentifierades och förvarades på ett sätt som inga utomstående kunde komma åt. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter och information som samlas in enbart får användas till 

forskningsändamålet (ibid). För oss resulterade detta i att den empiri som samlades in under 

intervjuerna enbart kunde användas i vår studie. Bryman skriver också att den insamlade 

datan inte ska förvaras för länge. Därför förstördes empirin efter den genomförda studien.  

 

7. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultatet från våra intervjuer. De tre lärare som medverkat i 

studien benämns som Anna, Johan och Daniel, vilka är fiktiva namn och beror på det utlovade 

skyddet av lärarnas anonymitet. Alla medverkande lärare undervisar i grundskolans tidigare år 

men har olika lång erfarenhet av matematikundervisning. Anna och Johan undervisar i 

mellanstadiet, medan Daniel undervisar i lågstadiet. För att kunna ringa in variationerna och 

underlätta för läsaren har vi valt att inte bryta ner materialet, utan läsaren får följa 

intervjupersonernas tankar och resonemang, helt i linje med Marton och Booth (2000). 

 
Anna  - har 43 års erfarenhet av att undervisa i matematik  

Johan - har 14 års erfarenhet av att undervisa i matematik  

Daniel  - har 1 års erfarenhet av att undervisa i matematik  

 

Beskrivningskategorier utifrån utfallsrummet utformades av den insamlade empirin för att 

identifiera variationer av uppfattningar av fenomenet läroboken i matematik och dess 

inflytande i undervisningen. De beskrivningskategorier som skapades var: läroboken som 

kompletterande roll, läroboken som styrande roll samt lärobokens utformning och innehåll. 

För att skapa en tydlighet för läsaren har resultatet sammanfattats där vi lyfter fram det mest 

centrala av resultatet. Till slut analyseras resultatet i förhållande till fenomenografin. 

  

7.1 Läroboken som kompletterande roll 
 

Anna - Det kan vara att man repeterar ett tidigare genomgång och moment. För att förvissa sig om 

att de flesta har klart för sig olika begrepp och metoder. Sen fortsätter man att träna på det eller så 

går man vidare och utvecklar det eller så går man igenom något nytt som ändå har med det gamla 

att göra kan man säga. Vi pratar också väldigt mycket matematik på lektionerna och ofta får 

eleverna själva räkna och visa uppgifter på tavlan framför alla andra. På så sätt försöker jag få 
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dem att se andras tankar och förslag på lösningar på en uppgift. Jag försöker också alltid väva in 

begrepp i mina lektioner som vi pratar om mycket tillsammans. Vi nöter in begrepp så att de ska 

fastna hos eleverna.  

 

När vi frågade deltagarna hur en vanlig matematiklektion såg ut i upplägg och genomförande, 

var strukturen densamma för samtliga deltagare. Visserligen skiljde sig innehållet i hur de 

beskriver lektionerna lite annorlunda mellan dem. Det som är gemensamt för deltagarna när vi 

analyserat deras uttalanden är att läroboken finns med i undervisningen och att den är ett 

viktigt stöd att luta sig mot. Anna förklarar att hon ofta repeterar från tidigare genomgångar 

och moment och vi tolkar det som att detta gjordes utifrån boken. Hon menar att om eleverna 

är osäkra på det som gås igenom får de fortsätta träna i boken, medan de som är säkra kan gå 

vidare och eventuellt ibland gå utanför bokens ramar. Utifrån dessa uttalanden låter det som 

att Anna låter boken styra hennes undervisning, Men ur en annan synvinkel går det ändå att 

tolka det som att hon använder boken som ett komplement, eftersom hon även väljer att prata 

om matematik och låter eleverna räkna på tavlan emellanåt. Sedan avslutar hon med 

uttalandet om att de nöter in begrepp så att de ska fastna hos eleverna, vilket får oss att 

återigen tolka det som om att boken styr en stor del av undervisningen. 

 
Johan – Det är ganska klassiskt när jag tänker efter. Då kan det vara så här att något begrepp som 

ska gås igenom eller något sätt att räkna ut saker. Då brukar jag prata med eleverna om vad de vet 

om det hela, vi går tillbaks och pratar om vad vi gjort tidigare. Eventuellt att jag ställer ett problem 

för dem i början på lektionen som har med området att göra så de ser att de har ett behov att 

kanske lära sig en annan metod. Först får de försöka lösa uppgiften själv och sen pratar vi om vad 

det finns för olika lösningar och sen kan jag försöka väva in dem på de sättet jag vill att de ska 

lösa uppgiften på. Därefter får eleverna jobba med detta för att befästa det helt enkelt. Ja så kan 

det se ut.  

 

Johan svarar någorlunda likt Anna att de går igenom sådant som de redan jobbat med tidigare 

för att säkerställa vad eleverna kan. Det som skiljer Johan från Anna är att han pratar utifrån 

elevernas tidigare kunskaper medan Anna pratar utifrån vad de tidigare utfört för uppgifter i 

läroboken. Johan nämner aldrig att de ska jobba i boken, men vår tolkning av hans svar är 

ändå att de i slutet av hans avcheckning jobbar i boken, i fall de behöver träna på något 

speciellt som finns med där. Anna och Johan har samma struktur på lektionerna, men 

skillnaden ligger i vad de utgår ifrån. Johan utgår ifrån elevernas kunskaper och på Anna låter 

det som att hon utgår ifrån vad de presterat i boken. Det är inget som är uttalat ordagrant från 

deltagarna men efter att vi granskat materialet ytterligare en gång och fått syn på det 

underförstådda är det den analys vi kommit fram till. 

 
Daniel - En typiskt mattelektion för mig är väl att ja går igenom någonting med eleverna, oftast på 

tavlan eller väldigt praktiskt som man kan se. Sen så får de alltid en uppgift och den uppgiften kan 

då ske i läroboken eller en uppgift som jag då har konstruerat helt själv. Sen om vi har tid över, det 

beror helt på vilket tempo lektionerna skett i och vad eleverna har hunnit med och så kanske man 

gör någon slags återkoppling eller försöker gå igenom det igen.  

 

Daniel svarar med liknande svar som Johan och Anna angående strukturen på lektionerna, det 

som skiljer hans svar är det faktum att han är aningen mer svårtolkad. Variationen i Daniels 

svar är att han går igenom något nytt med eleverna i början av lektionen för att i slutet, om det 

hinns med, gå tillbaka och återkoppla till sådant de tidigare arbetat med. Utifrån hans svar går 

det att tolka att även han använder läroboken som ett komplement i undervisningen. Han 

beskriver att uppgifterna de får arbeta med är antingen något som han konstruerat själv eller 

att de själva arbetar utifrån boken, vilket styrker vår tro att han har läroboken som ett 

hjälpmedel men att han inte nödvändigtvis behöver utgå från den. Det låter som om Daniel 

inte tänker efter när han svarar utan det blir snabba svar från hans sida och ibland 
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motsägelsefulla, då han ofta säger två olika saker. Det går att tolka som om det kan bero på att 

han inte tänkt och reflekterat på dessa saker förut och att han ännu inte hunnit bilda sig en 

uppfattning på grund av den korta tid han har varit lärare. 

 

7.2 Läroboken som styrande roll 
 

Anna - gör jag upp en planering för en termin i taget och ser till att försöka täcka in det som tas 

upp i boken. Att man ska hinna med det då under terminen, så vi har en terminsplanering. 

 

Lärarna beskriver sina uppfattningar huruvida de anser att boken får en styrande roll i deras 

planering av matematikundervisningen. På frågan hur de använder läroboken i sin planering 

går det att tolka det som att lärarna har skilda uppfattningar av fenomenet. På Annas svar låter 

det som att hon låter läroboken styra hennes planering i matematiken.  

 
Johan – Jag brukar kolla igenom boken och se vad den tar upp. Sen brukar jag sätta mig in i själva 

området innan jag börjar kolla i boken för att fundera på vad det är jag vill få fram. Det blir oftast 

så att jag får komplettera med andra uppgifter och genomgångar än vad boken tar upp 

 

I kontrast till hur Anna svarade så tolkar vi Johan och Daniels uttalanden annorlunda på 

frågan hur de använder läroboken i sin planering. De bägge två låter inte boken styra 

planeringen utan den ses mer som ett hjälpmedel. Johan sa att han går igenom ett område i 

matematiken innan han ”kollar” i boken för att se om boken förhåller sig till det som barnen 

ska lära sig från läroplanen. Han belyser det faktum att om boken inte tar upp vissa delar så 

kompletterar han det med andra uppgifter och genomgångar. Det förstärker hans agenda av att 

han låter läroboken vara ett komplement snarare än att han styrs av boken.  

 
Daniel - Den är ju mer när man liksom använder den som nåt slags avbockning. Man kollar ju i 

boken, finns det här och det här med. Det här vill jag gå igenom med barnen, det här ska de lära 

sig under en termin och då är det bra att kolla i boken som man ska använda vilket finns med. Det 

blir någon slags avcheckning för att, boken är viktig för det är den barnen sitter och räknar i, men 

den är inte allt i matematiken. Den är en del av undervisningen. 

 

Utifrån Daniels svar tolkar vi också det som att han inte låter boken styra hans planering i 

matematiken. Däremot svarar han med en viss variation från Johans svar som var mer tydligt 

att avläsa. Daniels svar var aningen svårare att tolka men resultatet av tolkningen var ändå 

densamma att boken är mer som ett hjälpmedel i planeringen. Det som gör hans uttalande 

svårare att analysera är att han belyser boken som viktig och det låter som han gärna vill att de 

ska utgå från den, samtidigt som han konstaterar att den bara är en del av undervisningen. 

 
Anna - Aaa det tror jag den är, jag tror man lutar sig åt den litegrann för att ha den som en 

säkerhet att man vet ungefär vad man ska ha gjort som en progression under tre års tid. Man har 

det lite som en trygghet att hänga upp undervisningen på. Men jag tror nog att boken betyder 

ganska mycket, det är en trygghet tror jag. Jag tror att en anledning till att boken är styrande kan 

vara tidsaspekten. Många tänker nog att om de får med det som finns i boken så har man ändå fått 

med det som behövs. En annan anledning kan vara att eleverna vill räkna i boken, det är en 

trygghet för många. 

 

Vi har i tidigare forskning fått fram att matematikboken är ganska styrande i dagens skola. 

När vi konstaterade detta för deltagarna och frågade de vad deras uppfattningar av det här är 

så fick vi även här skilda svar. Ytterligare en gång var det enkelt att tolka Annas svar, det vill 

säga att hon uppfattade det som att läroboken är styrande. Vi kunde även avläsa från 

transkriptet det faktum att hon låter den styra hennes undervisning och att några av dessa 

faktorer var tidspress och att den är en trygghet för henne att hänga upp undervisningen på. 
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Johan – Om man säger såhär, jag använder en mattebok, men jag vill inte låta den styra mig utan 

jag vill styra matteboken. Det här kan vara svårt för vissa elever för de tänker att man har en bok 

och den ska göras rakt av, så jag får liksom avvänja dem lite grann, det ä just det här att vi plockar 

bitar ur boken och sen gör vi andra saker.  

 

Johans svar skiljde sig tydligt från Annas svar då han tydligt talar om att han använder en 

mattebok men han låter sig inte styras av den. För att förtydliga sin sak fortsätter han sedan att 

berätta om hur han försöker avvänja eleverna att vara så fokuserade på boken. 

 
Daniel - Det har ju inte jag upplevt än. Det är väl klart att man låter matteboken vara styrande 

ibland, men att man måste ju kunna gå ifrån det där och göra någonting annat. Att inte låsa in sig 

på läroboken för då kan det bli väldigt styrande och vissa lärare tycker säkert att det är lättare att 

utgå ifrån den här läroboken. Då är det klart att deras undervisning blir styrd av den, men jag har 

inte uppfattat att det är så än, det är ett hjälpmedel. 

 

Daniels svar visar att han inte riktigt har någon uppfattning huruvida om han låter sig styras 

av läroboken eller inte. Han påpekar att han ännu inte upplevt det som att boken styr, 

samtidigt som han säger att den styr ibland. Han säger däremot i slutet att han inte uppfattar 

boken som styrande ännu och att han ser på den som ett hjälpmedel och det är det material 

som vi har att utgå från. Det som är intressant däremot är det faktum att hans svar skiljer sig 

från de övriga deltagarna som är mer tydliga i sina svar. Vi spekulerar i att deras skilda svar 

kan ha med att deras erfarenhet inom yrket skiljer sig markant från varandra.  

 

7.3 Lärobokens utformning och innehåll 
 

Johan – För några år sedan kom de med en komplettering till den läroboken jag använder, en ny 

uppdatering, en ny upplaga som är kopplad till de nya styrdokumenten. Man märker att de tagit in 

vissa centrala innehåll som inte funnits med tidigare på grund av att jag dels kan tänka mig att det 

står tydligare vilket centralt innehåll det är och att det har varit nationella prov som visat vad det 

är som eleverna ska kunna. För jag ser en extrem likhet mellan nationella provs uppgifter och vad 

som är tillagt i boken. Så jag tycker det stämmer bra överens. 

 

Vid frågan om lärarna ansåg att deras lärobok förhöll sig till läroplanens mål och 

kunskapskrav fick vi ganska överensstämmande svar av samtliga deltagare. Däremot gick det 

att urskilja variationer i sättet de svarade, vilket öppnade upp för tolkningar av innehållet. I 

svaren går det tydligt urskilja att Johan har funderat mycket på lärobokens koppling till 

styrdokumenten, medan svaren från Anna och Daniel ger indikationer om att de inte 

reflekterat över detta lika genomgående som Johan. Anna och Daniel svarar båda väldigt kort 

på frågan. Anna förklarar att den boken hon använder är speciellt skriven för att förhålla sig 

till läroplanens mål och Daniel svarar endast att den till stor del förhåller sig till de mål som 

finns uppsatta. Johans reflekterar länge över frågan och svarar tydligt om hur han ser på 

lärobokens koppling i relation till styrdokumenten. I Johans svar märks det att han reflekterat 

mycket över lärobokens koppling till styrdokumenten eftersom han tydligt uppmärksammat 

skillnader mellan tidigare böcker och den han använder just nu. Till skillnad från Anna och 

Daniel, ger Johan välutvecklade svar på frågan och han jämför även boken med hur 

uppgifterna på de nationella proven ser ut. Vid följdfrågan om böckerna alltid varit kopplade 

till styrdokumenten lika bra, utvecklade Johan sitt svar ännu mer. Han menar att kopplingen 

blivit tydligare sedan den senaste läroplanen infördes och detta märks tydligt i läroböckerna. 

Vidare jämför han läroböckers koppling i relation till gamla läroplaner och han är av åsikten 

att de nyare har ett starkare samband till styrdokumenten, men även att svårighetsgraden har 

ökat. Anna och Daniel svarar som sagt inte på ett sätt som visar att de reflekterar över detta 

lika noggrant som Johan. Vad det skulle kunna bero på är svårt att avgöra, men en tolkning vi 
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gör är att det skulle kunna bero på om läroboken antar en kompletterande eller styrande roll i 

deras undervisning, vilket presenterats i tidigare beskrivningskategorier.  

 
Anna - Det är väl ibland så också att uppgifter som eleverna kan känna igen sig i. Sen så tar ju den 

upp olika matematiska begrepp men det kanske man inte känner igen sig från början. Men man 

har ändå, att man har möjlighet att träna det.  

 

Längre fram i intervjun tillfrågades de deltagande om de uppfattar att uppgifterna i läroboken 

är relaterade till verkligheten. Svaren varierade mellan de tre lärarna och ingen av dem 

svarade likt de andra. Anna förklarar att eleverna ibland kan känna igen sig i de uppgifter som 

finns i böckerna. Anna uppfattar boken som någorlunda verklighetsanknuten, dock inte helt 

och hållet. Hon menar att även om eleverna inte alltid känner igen sig i uppgifterna så utgör 

boken ändå ett underlag för att träna på just detta. Hennes svar ger intentioner på att det inte 

spelar någon roll om boken är kopplad till elevernas vardag eller inte, då boken ändå skapar 

möjligheter att träna på sådant eleverna inte känner igen. Daniel är inne lite på samma spår 

när han berättar att de böcker han arbetar med till viss del förhåller sig till verkligheten. Vi 

tolkar det som att orden “ibland” och “till viss del” i detta sammanhang är av liknande 

betydelse.  

 
Johan – Ne egentligen inte, utan det är väldigt mycket påhittat. Som igår när jag skulle ha 

genomgång av multiplikation med eleverna så valde jag att ha egna uppgifter mer kopplade till 

deras vardag. Nu håller de på och säljer majblommor, därför gav jag en uppgift som handlar om 

majblommorförsäljning där ett visst antal elever hade sålt för lika mycket och hur mycket det blev 

tillsammans. Då får de någon form av koppling till sin vardag, annars blir det mycket påhitt i 

boken. 

 

Johans svar skiljer sig från övriga deltagare, han menar att boken inte alls förhåller sig till 

vardagen och för att eleverna ska kunna känna igen sig i hans matematikundervisning väljer 

han att komplettera med egna uppgifter som ska innehålla just detta. Variationen gällande 

svaren från deltagarna skulle kunna bero på vad de själva uppfattar som 

verklighetsanknytning. Anna och Daniel verkar enbart se vardagen som något eleverna stött 

på lite hastigt tidigare, medan Johan verkar se vardagen som något större. Han kopplar och 

kompletterar boken med uppgifter som eleverna sysselsätter sig med vid ett specifikt tillfälle, 

i detta fall majblommorförsäljning.  

 
Anna - Ibland kanske, det som e, men det är väl de i de flesta matteböcker att har man ett område 

så handlar alla uppgifter om det istället för att man och det kan ju vara en nackdel med boken 

också att man inte blandar olika typer av uppgifter. 

 

Johan - Sen är det oftast så att det inte blir så mycket problem i de här uppgifterna, det har ju du 

också märkt när du arbetat med problemlösningsuppgifter. Det är väldigt mycket rutinuppgifter, 

steg för steg, lätt att rätta om man har ett facit. 

 

Daniel - Kanske börjar med helt vanliga tal, sen så i slutet blir de oftast så här typer av räknesagor.  
 

På samma fråga handlade svaren inte enbart om lärobokens relation till verkligheten, utan 

lärarna svävade ut en aning och beskrev på olika sätt hur deras böcker var utformade. Alla 

lärare svarade på ett sätt som visade att de uppfattade upplägget i deras böcker på ett liknande 

sätt. De berättar att böckerna handlar mycket om rutinuppgifter och upprepning. Lärarna 

berättade om sina böcker utan att det uppstod några större variationer i svaren. Av svaren 

tolkar vi det som att lärarna uppfattar att deras böcker är upplagda på liknande sätt, mycket 

samma typ av uppgifter som gör att eleverna inte behöver tänka efter. Det verkar vara så att 

en typ av uppgift presenteras i början på boken, därefter är det samma metod som gäller för 
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resten av området också. Anna och Johan svarar på ett nästan kritiskt sätt gällande upplägget, 

medan Daniels svar ger mer positiva indikationer. Han menar att det först är mycket vanliga 

tal för att sedan gå över till vad han kallar för räknesagor. Dessa räknesagor misstänker vi kan 

vara mer utmanande, dock går det inte veta om det fortfarande kanske blir en viss typ av 

rutinuppgift. Av Annas och Johans svar verkar det som att böckerna skulle behöva mer 

varierande och utmanande uppgifter. Daniel undervisar på lågstadiet till skillnad från de andra 

två som undervisar på mellanstadiet, därav reflekterar vi över att svaren kan skilja sig 

gällande detta.  

 

7.4 Sammanfattning av resultat 
Av deltagarnas svar tolkade vi det som att de hade varierade uppfattningar av läroboken i 

matematik och dess inflytande i undervisningen. Det skiljde sig i hur de uppfattade och 

använde sig av läroboken i undervisningen. Av lärarnas uppfattningar synliggjordes det att 

läroboken i matematik kunde anta, antingen en styrande eller kompletterande roll i 

undervisning och planering. Resultatet visar att det inte spelar någon roll om boken tar en 

kompletterande eller styrande roll i undervisningen, då vi uppfattar det som att den 

fortfarande har en central roll i samtliga deltagares undervisning. Resultatet visar också att 

samtliga deltagare uppfattar att deras läroböcker i matematik förhåller sig till 

styrdokumentens mål och riktlinjer. De tre lärarna uppfattade det som att deras böcker var 

upplagda på liknande sätt. Två av lärarna var kritiska mot upplägget, medan en av dem hade 

en mer positiv uppfattning. Lärarna hade varierade uppfattningar av böckernas 

verklighetsanknytning, då två av dem till viss del ansåg att böckerna förhöll sig till vardagen, 

medan en av dem uppfattade innehållet som påhittat.  

 

7.5 Resultatanalys 
Under denna rubrik har vi tagit ett steg tillbaka för att diskutera vårt resultat i förhållande till 

fenomenografin. För att underlätta för läsaren har vi diskuterat resultatet utifrån de 

beskrivningskategorier som framkom i resultatet. 
 

7.5.1 Läroboken som kompletterande roll 
Det intressanta i den här beskrivningskategorin var att alla tre lärarna beskrev sina lektioner 

som att läroboken fick en kompletterande roll men med viss variation på lektionernas upplägg 

och genomförande. Alexandersson (1994) och Marton och Booth (1994) beskriver att det är i 

människors skilda uppfattningar av ett fenomen som kunskapen om det gestaltas. I denna 

kategori tolkar vi det som att det går att utföra nästan identiska lektioner men ändå skiljer sig 

lärobokens roll i undervisningen. Kunskapen sitter här i deltagarnas erfarande av att veta vad 

det är de utgår ifrån och vad eleverna ska lära sig är det som styr bokens roll i undervisningen. 

Vår tolkning är att alla tre lärare uppfattar det som att deras lektioner inte styrs av läroboken, 

men precis som Kroksmark (2007) skriver så kan en uppfattning visa skilda aspekter av ett 

kunskapsbegrepp och där har också vår analys utgått från då vi tolkade Annas lektioner som 

styrda av läroboken.  

 

7.5.2 Läroboken som styrande roll 
Marton och Booth (2000) skriver att människors förståelse av ett fenomen påverkar också 

deras handlingar och ageranden av det. I vårt resultat har detta visat sig genom att en av 

deltagarna, Anna, precis som tidigare forskning belyst att läroboken i matematik generellt sett 

kan vara väldigt styrande i skolan. Detta var Annas egen uppfattning och omedvetet eller 

medvetet väljer hon själv att agera efter detta mönster. Däremot talar Anna inte om sin egen 

undervisning utan hennes utlåtande baseras på ett generellt antagande. De två andra 

deltagarna uppfattade inte läroboken som styrande och agerade efter den uppfattningen de 
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hade. Uppfattningen som deltagarna hade tolkades av deras sätt att prata, erfara och hur de 

förstod fenomenet, därför har vi inte låtit våra erfarenheter styra analysen utan det är enbart 

tolkat utifrån den insamlade datan vilket stämmer överens med det Marton och Booth (2000) 

skriver. 

 

7.5.3 Lärobokens utformning och innehåll 
När vi frågade lärarna om de ansåg att deras lärobok förhöll sig till läroplanens mål och 

kunskapskrav fick vi ganska överensstämmande svar av samtliga deltagare. Däremot kunde vi 

urskilja variationer i sättet de svarade, vilket enligt Stukát (2011) är viktigt att tänka på. Då 

författaren menar att man skall beskriva variationer av subjektens uppfattningar, samt vara 

medveten av att människor tänker olika. Larsson (1986) betonar vikten av att leta efter det 

underförstådda i fenomenografin, i vårt fall är det sådant som deltagarna inte uttrycker sig om. 

Då Johan var den deltagaren som hade reflekterat tydligt över detta och gett utförliga svar av 

hans uppfattningar tolkade vi det som att han reflekterat noggrant över kopplingen till 

läroplanen. Daniel och Anna gav däremot korta svar vilket gav indikationer på att de ej 

reflekterat lika starkt över detta.  

 

8. Diskussion  
Diskussionskapitlet innefattar underrubrikerna metod- och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen värderas och granskas studiens tillvägagångssätt kritiskt. I 

resultatdiskussionen kopplar vi resultatet i denna studie i förhållande till tidigare forskning.  

 

8.1 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen granskar vi kritiskt vårt tillvägagångssätt i studien, samt diskuterar för 

och nackdelar vi ansåg att våra val av metoder innehöll. Detta gjordes för att det är av stor 

betydelse för studiens tillförlitlighet. Eftersom studiens forskningsfråga var att undersöka vad 

lärare har för uppfattningar av läroboken i matematik och dess inflytande i undervisningen 

valde vi att använda av oss fenomenografin som vetenskaplig ansats. Fenomenografin letar 

efter innebörder och uppfattningar av ett fenomen (Kroksmark, 2007; Larsson, 1986; Marton 

& Booth, 2000; Stukát, 2011) och var därför passande till studiens syfte. Intervjuer valdes 

som datainsamlingsteknik eftersom den anses vara lämplig inom fenomenografin för att 

belysa människors uppfattningar av ett fenomen (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 

2000). En risk med intervjuer i en fenomenografisk studie är att de intervjuade subjekten 

anpassar sina svar i förhållande till vem de blir intervjuade av och hur de tror att frågorna ska 

besvaras (Kroksmark, 2007). Å andra sidan menar författaren att det inte spelar någon roll om 

olika anpassningar och tolkningar av fenomenet sker hos den intervjuade, eftersom sådana 

också alltid är uttryck för uppfattningar. Situationer som inte är underordnade vissa 

förutsättningar kan i själva verket vara svårt att finna (ibid). Larsson (1986) beskriver att en 

av fenomenografins positiva aspekter gällande forskning inom skolan är att resultatet kan 

förändra dem som tar del av det. Författaren menar att uppfattningar kan fungera som 

tankeramar, vilka hindrar människor att ta tillvara på de möjligheter som finns. Om alternativa 

resonemang kan presenteras skapas ett underlag för reflektion, vilket är utgångspunkten för 

eventuella förändringar i praktiken (ibid). Vi menar att denna studie skulle kunna fungera som 

en tankeställare för aktiva lärare gällande läroboken i matematik och dess inflytande i 

undervisningen.  

 

I metoden beskrev vi att ljudinspelningar användes för att komma ihåg vad som sagts i 

intervjuerna, men även för att kunna gå tillbaka och granska materialet flera gånger. En risk 

med att bli inspelad enligt Jacobsen (2002) är att vissa kan känna sig hämnade och därför 
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agera försiktigt eller osäkert. På grund av detta valde vi att genomföra intervjuerna på 

respondenternas ordinarie arbetsrum, vilket skulle göra samtalen så naturliga som möjligt. 

Både Bryman (2011) och Jacobsen (2002) menar att val av plats kan påverka innehållet i 

intervjuerna, så kallad kontexteffekt. Om miljön känns naturlig för den intervjuade menar 

Jacobsen (2002) att det ökar möjligheten för att skapa en känsla av förtroende. En onaturlig 

miljö hade kunnat skapa problem då författaren skriver att en mängd forskning visar att 

människan ändrar sitt beteende beroende på omgivning. Detta är något vi uppfattade att vi 

lyckats med eftersom samtalen upplevdes som naturliga och avslappnade. En nackdel med att 

använda intervjuer som datainsamling är att efterarbetet kan ta ganska lång tid, bland annat 

vid transkriberingen, då intervjuerna skrivs ner i text (ibid). Detta var något vi var medvetna 

om, men eftersom vi genomförde tre intervjuer kände vi att arbetsbördan skulle vara 

överkomlig. Samtidigt förklarar Jacobsen att det är en stor fördel att skriva ner intervjun i 

textform, då ingen fakta missas och det kan även underlätta längre fram i analysarbetet (ibid). 

Då vi var noga med att ordagrant transkribera det som sades under intervjuerna, menar vi att 

trovärdigheten i vår studie ökar. Kvale (1997) skriver att en risk med kvalitativa 

undersökningar är att, antingen för få eller för många intervjupersoner deltar. I metodkapitlet 

under rubriken “urval” har vi redan starka argument till varför endast tre lärare valdes ut för 

att deltaga i studien. Dock var vi medvetna om risken att det eventuellt skulle kunna uppstå 

för få variationer av svar i vår undersökning, då den endast innehöll tre deltagare samt att den 

totala längden på den inspelade empirin endast varade i fyrtiofem minuter. Å andra sidan 

ansåg vi att tre deltagare och fyrtiofem minuter var lagom för denna studien och dess syfte. 

Både Kvale (1997) och Larsson (1986) uppmärksammar att många tidigare forskare har 

erfarit problemen med för många deltagare. Författarna förklarar båda två att syftet med 

kvalitativa undersökningar är att göra djupa analyser, vilket vi själva anser inte hade varit 

möjligt med fler deltagare. I metodkapitlet skrev vi även att ett krav var att intervjupersonerna 

skulle ha erfarenhet av att undervisa i matematik. Vi valde medvetet ut deltagare med olika 

lång erfarenhet och som undervisade i olika årskurser. I efterhand är detta något som var 

väldigt positivt och berikande för studien, då vi anser att vi fick en stor variation av skilda 

uppfattningar om läroboken i matematik och dess inflytande på undervisningen. Larsson 

(1986) belyser också att detta är tanken med en fenomenografisk studie och om vi enbart hade 

valt ut deltagare slumpmässigt hade risken för att få väldigt många likadana svar ökat. Kvale 

(1997) menar att desto färre intervjupersoner du har, desto svårare blir det att generalisera 

resultatet. I vårt fall var detta intressant eftersom vår tanke inte var att generalisera, utan att 

söka uppfattningar av fenomenet läroboken i matematik och dess inflytande i undervisningen. 

Larsson (1986) beskriver att det viktigaste är vilka uppfattningar som finns, snarare än hur 

många som har en viss uppfattning, vilket också varit vår tanke. Av detta tolkar vi det som att 

fler intervjupersoner inte nödvändigtvis behöver ge ett bättre och mer varierat resultat. Detta 

stöds av Kvale (1997) som menar att fler intervjupersoner inte behöver ge ett bättre resultat, 

vilket visat sig uppmärksammade gånger historiskt sett. En negativ aspekt som uppkommit i 

efterhand är att några av frågorna i intervjuguiden inte var av så öppen karaktär som vi hade 

tänkt oss. Det var tre till fyra frågor som var utformade på ett sådant sätt att antingen ja/nej 

hade räckt för att besvara dem. Däremot anser vi att materialet ej blev lidande av dessa frågor 

eftersom lärarna inte besvarade frågorna på detta sätt utan hela tiden utvecklade sina svar. 

Något som inte går att utläsa av intervjuguiden var några av de spontana följdfrågor som 

ställdes om svaren inte blev tillräckligt utvecklade. Blev det svar av ja/nej karaktär bad vi 

deltagarna att förklara varför/varför inte eller ett de skulle beskriva sina svar mer utvecklat. 

 

Genom att först läsa och analysera empirin oberoende av varandra för att sedan gemensamt 

diskutera och skapa beskrivningskategorier, har vi ökat reliabiliteten i vår studie (jfr Larsson, 

1986). Uljens (1989) förklarar att validitet i en fenomenorafisk studie framförallt handlar om 
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hur noggrant och giltigt de skilda uppfattningarnas beskrivningskategorier representeras, 

beroende på hur de kommit till uttryck i intervjuerna. I vår studie innebar detta att vi var noga 

med att inte skala bort sådant som sagts i intervjuerna, utan vi ville ha fullständiga citat för att 

skapa en tydlighet för läsaren. Vi ville även att beskrivningskategorierna skulle spegla 

verkligheten och på så vis skapa en tillförlitlighet för resultatet. Vi har försökt att inte låta 

personliga värderingar påverka resultatet, vilket Bryman (2011) menar är en styrka för 

studiens tillförlitlighet. Vi är dock medvetna om att det är svårt att kliva ur sin förförståelse 

vid tolkning av deltagarnas ord, något som tolkande forskningsansatser så som 

fenomenografin är väl medvetna om (Marton & Booth, 2000). Genom att reflektera 

tillsammans, oss författare emellan, menar vi att vi har hjälpt varandra att få syn på de 

förförståelser som präglat oss och därigenom skapat distans till våra egna perspektiv.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
Forskningsfrågan i denna studie var att undersöka vad lärare har för uppfattningar av 

läroboken i matematik och dess inflytande i undervisningen? Under denna rubrik har vi valt 

att diskutera och reflektera över studiens resultat i förhållande till tidigare forskning.  

 

I tidigare forskning förklarar Löwing (2004) att matematikundervisningen kan vara väldigt 

varierande utseendemässigt, beroende på vilken lärare som undervisar. Anledningen till det 

beror på lärares olika tolkningar av läroplanen och kursplanen, vilka läroböcker de använder 

samt hur de används. Genom att beskriva och tolka intervjupersonernas uppfattningar 

gällande läroboken i matematik och dess inflytande i undervisningen, är detta något som även 

vi upptäckt i vår studie. Av de tre deltagarnas svar blev det tydligt att undervisningen var 

väldigt varierande mellan dem, beroende på hur läroboken i matematik användes och 

kopplades till styrdokumenten. I vår undersökning visade det sig att läroboken antingen tog en 

kompletterande eller styrande roll i undervisningen. Två av lärarna, Johan och Daniel, 

använde boken som komplement, medan en av dem, Anna, använde den som utgångspunkt. 

Eftersom en av lärarna lät boken anta en styrande roll i undervisningen, tog den också en 

väldigt stor plats. Även för de andra två lärarna där boken antog en mer stödjande funktion, 

var den ändå en ganska stor del av undervisningen. Johansson (2011) förklarar att läroboken 

endast kan ta den plats i undervisningen som den ges möjlighet till. Flera författare förklarar 

att läroboken i matematik har fått en väldigt stor roll i undervisningen (Brändström, 2005; 

Johansson, 2003; Peng & Nyroos, 2012). Även Löwing (2004) gjorde en liknande upptäckt i 

sin studie, där hon förklarar att de lärare hon observerade ofta följde lärobokens upplägg, utan 

att reflektera över det. Lärarna litade på att böckerna i matematik fungerade som ledande 

organisatörer i undervisningen, vilket innebar att mål och riktlinjer helt glömdes bort. I vår 

studie stämmer detta väldigt bra överens med hur en av lärarna, Anna, uppfattar läroboken 

och dess inflytande i undervisningen. Även de andra två lärarna uppfattade att läroboken i 

matematik har en väsentlig del i undervisningen, men här var skillnaden att de inte lät sig 

styras av den helt och hållet. Johansson (2003) förklarar att en risk med att låta läroboken vara 

alltför central är att eleverna arbetar väldigt kortsiktigt istället för att bygga upp en mer 

framtidsorienterad kunskap. Författaren menar även att en annan nackdel kan vara att både 

elever och lärare helt enkelt relaterar matematik till det som står i boken, vilket är helt fel 

(ibid). En intressant notering vi gjorde var att den lärare, Anna, som lät boken anta en 

styrande roll i undervisningen, själv uppfattade det som att läroboken i matematik spelade en 

central roll i den svenska skolan. Det kan tyckas vara märkligt att läraren själv var medveten 

om att läroboken styrde undervisningen, men inte valde att göra något åt det. Som vi tidigare 

nämnt belyser Marton och Booth (2000) att människors förståelse av ett fenomen påverkar 

deras handlingar och agerande. Detta stämmer överens med den lärare, Anna, som låter 
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läroboken styra hennes undervisning och svaret kanske ligger i att hon själv uppfattar detta 

som något positivt och naturligt, vilket gör att hon bedriver sin undervisning på detta sätt.  

 

De tre deltagande lärarna i studien uppfattade allihopa att innehållet i deras läromedel förhöll 

sig till läroplanens mål och riktlinjer. Variationer i deras svar visade dock tydliga skillnader i 

hur mycket var och en hade reflekterat över just detta. En av lärarna, Johan, hade verkligen 

reflekterat över lärobokens anknytning till läroplanen. Han förklarade att han ofta reflekterade 

över innehållet för att därefter, antingen plocka bort uppgifter som inte behövs eller 

komplettera med uppgifter som saknas. En annan av lärarna, Anna, berättade att hon ansåg att 

boken förhåll sig till styrdokumenten och utvecklade inte sina resonemang gällande detta. 

Undervisningen utgick, som vi tidigare noterat, ifrån läroboken, vilket skulle kunna vara ett 

problem då Johansson (2005) belyser att många läroböcker i matematik inte speglar en 

komplett bild av läroplanen. Författaren menar att detta kan skapa problem eftersom 

undervisningen inte längre utgår från läroplanens mål och kriterier (ibid). Själva spekulerar vi 

i att denna upptäckt skulle kunna bidra till att elever inte får en likvärdig undervisning. I 

läroplanen redogörs det även att det är skolans uppdrag att medverka till att alla elever får en 

likvärdig utbildning och att undervisningen ska vara individanpassad med utgångspunkt i 

elevernas tidigare erfarenheter och behov (ibid). Om undervisningen inte utgår från 

läroplanen och dess riktlinjer och istället utgår från boken, finns det ingen chans att 

undervisningen blir anpassad efter varje individs behov och förutsättningar.  

 

Vi spekulerar i att en av orsakerna till hur lärobokens roll uppfattades i undervisningen skulle 

kunna bero på lärarnas yrkeserfarenhet. Märkbart var att Anna, den lärare med längst 

erfarenhet generellt sätt uppfattade matematikundervisningen i skolan som styrd av läroboken, 

samt att vår tolkning var att hon själv agerade efter detta synsätt. Vi spekulerar huruvida 

gamla mönster påverkar lärarens sätt att agera eftersom Askemur (1982) uppmärksammade 

redan på 80-talet att den stora arbetsbördan som lades på lärarna var en stor orsak till att de 

varken hade tid eller ork att skapa sig en egen metodik i undervisningen. Vi tolkar detta som 

att hon möjligtvis har blivit påverkad av arbetsbördan på 80-talet och att det lever kvar ännu i 

hennes lärarmetodik. Medan Daniel och Johan inte var verksamma lärare under denna tid, 

vilket resulterat i att de ej har blivit påverkade av samma influenser. Det skulle stämma 

överens med det som Askemur (1982) konstaterat tidigare att det innebar att lärarna ofta 

utgick från gamla undervisningsmetoder istället för att anpassa sig och utgå ifrån elevernas 

förutsättningar och behov. Något som styrker dessa spekulationer är att Daniel, den lärare 

med minst erfarenhet, endast har arbetat ett år som yrkesverksam lärare, vilket verkar få 

konsekvenser för hans uppfattningar av fenomenet. Vi tolkar det som att den tid han har 

arbetat inte är tillräcklig för att skapa sig en egen läraridentitet och vi får känslan av att han 

fortfarande letar efter sin egen stil i undervisningen.Viktigt att poängtera är att det här enbart 

är spekulationer från vår sida och det är inte deltagarnas egna ord. I efterhand när vi fått se 

helheten av resultatet är denna teori något vi anser vara värt att uppmärksamma. Vi förstår att 

yrkeserfarenhetens betydelse för hur läroboken i matematik uppfattas inte kan bekräftas med 

hjälp denna studie, eftersom det går urskilja fler variationer. Till exempel att Anna är kvinna 

medan övriga deltagare är män. Även detta skulle kunna leda till spekulationer i att kvinnor 

exemplvis styrs mer av läroboken i matematik än män. Däremot hävdar Johansson (2005) att 

läroboken är en trygghet för lärarna som gör att den dagliga verksamheten fungerar, vilket kan 

vara en orsak till att läroboken har en stor roll i undervisningen för samtliga deltagare. 

Lärobokens stora roll i undervisningen kan också speglas av det faktum att arbetet utan 

lärobok kräver mer från lärarna oavsett om du är erfaren eller oerfaren, eftersom det ställer 

högre krav på lärares ämnes- och didaktiska kunskaper (Johansson, 2011). Till skillnad från 

Anna och Johan, tolkade vi Daniels svar som att han inte hade hunnit bilda sig en uppfattning 
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av läroboken och dess inflytande i undervisningen. Det skulle kunna bero på det faktum som 

Johansson (2005) hävdar då läroboken var en trygghet för lärarna som fick den dagliga 

verksamheten att fungera. I Daniels fall kan lärobokens trygghet och bekvämlighet bidragit 

till att han ej behövt eller hunnit reflektera över den.  

 

9. Konklusion och didaktisk implikation 
Vår slutsats utifrån studiens resultat var att läroboken hade en stor roll i samtliga 

lärares planeringsfas och matematikundervisning. Studien visar också att samtliga deltagare 

uppfattar att deras läroböcker i matematik förhåller sig till styrdokumentens mål och riktlinjer. 

Vi anser att vår forskning bidragit till att andra lärare kan synliggöra lärobokens betydande 

roll i undervisningen. I vårt resultat har vi även urskilt variationer i vad som gör att boken får 

en styrande roll eller en kompletterande roll i undervisningen. Det faktum att andra pedagoger 

kan jämföra sin undervisning med studiens resultat innebär att de får möjligheter att reflektera 

över hur de själva använder läroboken i matematiken. Genom att presentera vårt resultat av 

olika uppfattningar har vi på så vis bidragit med att skapa ett underlag för reflektion vilket kan 

ses som en utgångspunkt för förändringar av människors sätt att lära. Genom denna studie vill 

vi att både aktiva och framtida lärare ska bli mer medvetna om lärobokens betydelse och 

inflytande i undervisningen.  

 

Vi tar med oss mycket kunskap och lärdomar från denna studie. Vi har fått en tydlig bild av 

hur stor roll läroboken har i dagens matematikundervisning. Däremot har vi förstått att 

läroboken i matematik kan anta olika typer av roller beroende på hur den uppfattas och 

används av lärare. Det finns en risk att läroboken kan anta en styrande roll i undervisningen 

om lärare inte reflekterar tillräckligt över den och dess innehåll. Med tanke på att både 

tidigare forskning och tester visat att svenska elevers resultat i ämnet matematik har 

försämrats det senaste decenniet, vill vi poängtera hur viktigt det är att den här studien 

uppmärksammas. 

 

Vi har spekulerat i att yrkeserfarenheten skulle kunna vara en möjlig orsak till hur lärobokens 

roll i matematik uppfattas i undervisningen. Teorin baseras enbart på våra egna funderingar 

men det är inget som går att bekräfta genom denna studie. Därför anser vi att vidare forskning 

därför bör rikta sitt fokus mot fenomenet yrkeserfarenhetens betydelse för läroboken i 

matematik och dess inflytande i undervisningen. Därför vore det intressant och angeläget att 

utföra en liknande studie, gärna med fler deltagare, för att se om samma mönster upprepas och 

kan generaliseras, eller om den här teorin endast speglade de deltagare vi intervjuade. 
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Bilagor                                                                                 Bilaga A 

 
Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Vi heter Patrick Verner och Jesper Jansson och vi går sista året på Lärarutbildningen på 

högskolan i Halmstad. Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi ska utföra en 

intervjustudie. Vi vänder oss till aktiva lärare som har erfarenhet av 

matematikundervisning i grundskolans tidigare år. Syftet med undersökningen är att 

undersöka lärares uppfattningar av läroboken i matematik. Genom att intervjua er ska vi 

beskriva hur ni uppfattar lärobokens roll i matematikundervisningen. Du kommer att 

intervjuas enskilt och intervjun kommer enbart spelas in med hjälp av ljudinspelning. Vi 

beräknar att intervjun kommer att ta max 45 minuter. Undersökningen är konfidentiell 

och inget som sägs kommer kunna kopplas till dig. Det är bland annat för att vi inte är 

intresserade av vem som säger vad och därför behövs inga namn nämnas. Intervjun är 

frivillig och du kan när somhelst under intervjuns gång avbryta utan att ange skäl för 

detta. All data som samlas in kommer enbart att användas i forskningssyfte och studien 

bedrivs utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 

 

Vid eventuella frågor kan ni nå oss på angivna e-postadresser eller telefonnummer. 

Vi ber er att i första hand vända er till lärarstudenterna. 

 

Lärarstudenter  Handledare 
Patrick Verner   Viktor Aldrin 

Patver11@student.hh.se viktor.aldrin@hh.se 

0735-068362     

 

Jesper Jansson   Tina Kullenberg 

Jespja11@student.hh.se  tina.kullenberg@hh.se 

0706-126211    035 167554 

 

 

 

 

 



Bilaga B 

 

Intervjuguide 

 
Informationsfrågor: 

Hur länge har du arbetat som matematiklärare? 

 

När tog du din lärarexamen och i vilka ämnen? 

 

Vilka klasser undervisar du i dagsläget? 

 

Intervjufrågor 

1. Hur uppfattar du lärobokens roll i planeringsfasen?, hur planerar du din 

matematikundervisning?  

 

2. Ge exempel på hur en vanlig matematiklektion ser ut i upplägg och genomförande? 

 

3. Uppfattar du att undervisningen blir individualiserad av de uppgifter som eleverna 

möter i läroboken? 

 

4. Vilken roll uppfattar du att matematikboken har i dagens skola? 

 

5. Fördelar/nackdelar med lärobok i matematik? 

 

6. Enligt forskning är mateamtikundervisningen kopplad till läroboken,  vad är din 

uppfattning gällande detta? 

 

7.Anser du  att läroböcker i matematik förhåller sig till läroplanens mål och 

kunskapskrav? 

 

8. Anser du att uppgifterna i läroböckerna är verklighetsbaserade ? (verklighetsanknytna) 

 

9. Anser du att läroboken bidrar till en varierad matematikundervisning? Varför/varför 

inte? 

 

10. Beskriv din uppfattning av dagens läroböcker i matematik? 

 

11. Behövs läroböcker i matematik? Varför/varför inte? 

 

 

 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jesper Jansson

Patrick Verner


