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Abstract: 

Matematikläroboken har potential att användas på flera olika sätt, för att mediera matematiska 

kunskaper. Trots detta visar forskning att den av ett flertal lärare i olika länder främst 

betraktas som en källa för övningsuppgifter. Denna studie antar ett elevperspektiv i syfte att 

skapa kunskap kring unga elevers uppfattningar av läroboksanvändande i 

matematikundervisningen, och deras attityder till läroboken. En fenomenografisk analys av 

data insamlad genom intervjuer med elever i årskurserna 1–3 visar på att 

matematikläroboksanvändandet kan beskrivas utifrån fem olika kategorier: 

 Matematikläroboken som individens redskap 

 Matematikläroboken som gemensamt redskap 

 Matematikläroboken som kompletterat redskap 

 Matematikläroboken som konkurrensredskap 

 Matematikläroboken som likriktande redskap 

Matematikläroboken är ett redskap som elever använder både individuellt och i samspel med 

andra, för att utveckla matematiska kunskaper och förmågor. Samtidigt reglerar den vilka 

matematiska innehåll som ska bearbetas och framförallt när dessa innehåll ska bearbetas. 

Elevers attityder till läroboken varierar från synnerligen positiva till övervägande negativa. 

Antalet övningsuppgifter och deras upplevda svårighetsgrad associeras med både negativa 

och positiva attityder beroende på elevers individuella förväntningar och preferenser. 

 

Nyckelord: 
Attityder, uppfattningar, elever, lärobok, matematik, attitudes, conceptions, students, 

textbook, mathematics.  
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1. Inledning 

Matematikundervisningen ska ”bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och 

tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2017, s. 56). 

Mot bakgrund av detta har det visat sig att läroboken har en styrande ställning inom 

matematikundervisningen i Sverige (Calderon, 2015). Trots att det finns läroböcker som utger 

sig för att följa läroplanen, betyder det inte att de täcker in allt som ska ingå i undervisningen 

(Calderon, 2015). En fördel med en bra matematiklärobok, är att den ger eleverna möjlighet 

till färdighetsträning, genom att de efter att ha tagit till sig ett innehåll får möjlighet att öva sig 

i att tillämpa det (Skolverket, 2011a, s. 95). En negativ aspekt är enligt Boaler (2011, s. 50) att 

enskilt arbete i en lärobok inte ger elever möjlighet att uttrycka sitt logiska tänkande, vilket i 

sin tur kan leda till att de får en felaktig uppfattning av matematik. Detta är relevant eftersom 

läroplanen uttrycker att undervisningen i matematik ska ”bidra till att eleverna utvecklar 

förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang” (Skolverket, 2017, s. 

56). 

Genom återkommande besök i en klass i en specifik VFU-skola, kunde jag se att 

matematiklektionerna dominerades av en undervisningsform där läraren inledde med en 

genomgång av utvalda sidor i läroboken, där något nytt koncept introducerades för eleverna, 

följt av individuellt arbete med nämnda sidor. Denna observation överensstämmer med 

sådana som gjorts av exempelvis Heikka (2015, s. 43, 60). Min upplevelse var att detta 

arbetssätt tycktes bättre lämpat för vissa elever än andra. Medan somliga elever förknippade 

läroboken med glädje eller stolthet, kunde andra sitta sysslolösa långa stunder eftersom de 

inte ville ta itu med nästa uppgift på egen hand. Under en intervju berättade läraren dessutom 

att vissa av eleverna likställde ”duktighet” i matematik med att kunna räkna så många tal som 

möjligt på kort tid. Detta kan jämföras med Heikka (2015, s. 66) som menar att ett ensidigt 

fokus på arbete i läroboken kan leda till att elever betraktar uppgifterna i boken som målet för 

undervisningen. Björkman (2017) refererar till Sumpter, som menar att elever som 

medverkade i en av hennes studier beskrev matematik som ”eleven sitter ensam i en bänk och 

löser matematikuppgifter ur ett läromedel”. 

Dahlgren Johansson och Sumpter (2010, s. 1) menar att det finns väldigt lite kunskaper kring 

yngre elevers uppfattningar om matematik och matematikundervisning, medan Österholm 

(2008, s. 53) hävdar att en rad viktiga frågor, kopplade till elever och matematiklärobok, 

förefaller vara relativt obeforskade. Johansson (2005, s. 123) anser att det är viktigt att 

närmare undersöka hur, hur mycket och varför läroboken används i klassrummet. Hon anser 

vidare att både lärare och elever behöver reflektera kring läroboksanvändandet. Skolverkets 

attitydundersökning (2016, s. 86) visar att åtta av tio elever är nöjda med skolans läroböcker 

och läromedel överlag. Hur väl överensstämmer detta resultat med yngre elevers 

uppfattningar och attityder, om uppmärksamheten riktas specifikt mot matematikläroboken? 
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt är indelat i två huvudavsnitt som redogör för tidigare forskning inriktad på två 

specifika aspekter; elevers attityder till matematik och lärobokens roll i 

matematikundervisningen. 

Material till bakgrundsavsnittet söktes i forskningsdatabaser. Huvudsakligen utnyttjades 

söktjänster kopplade till Högskolan Dalarnas bibliotek (DiVA, ERIC, Google Scholar, Libris) 

där jag använde mig av svenska och engelska sökord som upplevdes relevanta för studiens 

inriktning för att få fram tidigare forskning. De mest centrala sökorden var: attitude*, attityd*, 

elev*, lärobok, läromedel, matematik, math*, student* och textbook*, i olika kombinationer 

med varandra. Förutom artiklar från tidskrifter inkluderar materialet även ett antal 

avhandlingar, konferensunderlag, rapporter och bokkapitel. Jag använde mig till en viss grad 

även av snöbollsmetoden, och följde referenser för att finna ytterligare material. En ytterligare 

metod som användes var att jag genomsökte arkiven för tidskrifterna Educational Studies in 

Mathematics, The Journal for Research in Mathematics Education, The Journal of 

Educational Research, Mathematical Thinking and Learning, Research in Mathematics 

Education, Scandinavian Journal of Educational Research och ZDM: Mathematics Education 

efter relevanta artiklar som publicerades under åren 2010–2017 för att få fram mer aktuell 

forskning som kan ha missats på grund av att de sökord som användes inte lyckades 

omfattade allt av relevans. Samtliga av dessa tidskrifter ligger på vetenskaplig nivå 2, enligt 

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, förutom Research in 

Mathematics Education, som ligger på vetenskaplig nivå 1. 

 

2.1 Elevers attityder till matematik 

Forskning kring elevers attityder till matematik har bedrivits under en förhållandevis lång 

tidsperiod (se McLeod, 1992, s. 581; Roesken, Hannula & Pehkonen, 2011, s. 497). 

Schukajlow, Rakoczy och Pekrun (2017, s. 308) menar att den moderna forskningen kring 

känslor i relation till matematikundervisning inleddes när McLeod utformade en känslomässig 

(affektiv) domän. Denna domän innefattar de tre begreppen beliefs, attitudes och emotions, 

som används för att beskriva olika former av känslomässiga gensvar på matematik (McLeod, 

1992, s. 578). Dessa begrepp översätts av mig till övertygelser, attityder och känslor. Detta 

arbete fokuserar specifikt på attityder och därför bör begreppets definition och innebörd 

utforskas. 

 

2.1.1 Att definiera begreppet attityder 

En stor andel av de studier som gjorts kring attityder redovisar inga tydliga definitioner av 

begreppet, och de som gör det använder ofta skilda definitioner, enligt Di Martino och Zan 

(2010, s. 28). McLeod definierar attityder som ”affective responses that involve positive or 

negative feelings of moderate intensity and reasonable stability” (McLeod, 1992, s. 581), eller 

tolkat och översatt av mig: känslomässiga gensvar som involverar måttligt intensiva, 

förhållandevis stabila positiva eller negativa känslor. En liknande tolkning av begreppet 

attityder antas även av Hemmings, Grootenboer och Kay (2011, s. 692): ”a positive or 
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negative response towards mathematics that is relatively stable, similar to what some might 

call dispositions”. Ordet ”disposition” har flera betydelser, men kan i detta fall rimligtvis 

översättas till ”sinnelag”. Philipp (2007, s. 259) beskriver attityder som ”sätt att agera, känna 

eller tänka som visar individens sinnelag eller åsikt”, och menar att attityder är mer kognitiva 

än känslor men mindre kognitiva än övertygelser. I jämförelse med känslor är attityder 

dessutom mindre intensiva (Philipp, 2007, s. 259). Elevers beskrivningar av deras relationer 

till matematik har legat till grund för Di Martino och Zans tredimensionella attitydmodell 

(2010, s. 43–44) som inkluderar dimensionerna känslomässig disposition gentemot 

matematik, syn på matematik samt upplevd matematisk kompetens. Varje dimension kan 

dessutom ses som en dikotomi; positiv/negativ disposition gentemot matematik, 

relationell/instrumentell syn på matematik och hög/låg upplevd matematisk kompetens. 

Istället för att komplicera begreppet attityder, kan man i likhet med Nicolaidou och Philippou 

(2004, s. 1) göra en förenkling så att yngre elever lättare kan uttrycka sig. Detta innebär att 

mer grundläggande, basala uttalanden som ”jag tycker om matematik” eller ”jag tycker inte 

om matematik” kan definieras som attityder. Di Martino och Zan (2010, s. 36) menar att 

uttrycken ”jag tycker om…” och ”jag tycker inte om…” är överförenklingar som exempelvis 

elever med begränsade ordförråd kan behöva ta till. Eftersom min studie berör yngre elevers 

attityder, väljer jag att i grunden använda en kombination av Philipps (2007, s. 259) och 

McLeods (1992, s. 581) definitioner och betraktar attityder som måttligt intensiva ageranden, 

känslor eller tankar som uttrycker en individs positiva eller negativa ståndpunkter eller 

sinnelag. Jag tar även hänsyn till Nicolaidou och Philippous förenkling (2004, s. 1), vilken 

tillåter att attityder manifesteras under relativt enkla former. Tanken är att elever inte ska 

behöva överstiga sina individuella uttrycksförmågor för att deras attityder ska synliggöras. 

 

2.1.2. Hur attityder till matematik utvecklas och påverkas 

Elevers attityder till matematik kan utifrån vad som lagts fram av McLeod (1992) utvecklas 

på två olika sätt. Det ena sättet är att en känslomässig reaktion automatiseras. 

Automatiseringen går till på ett sådant sätt att en elev som vid upprepade tillfällen upplever 

negativa känslor i samband med en företeelse till slut vänjer sig vid detta och upplever 

känslorna som allt mindre intensiva tills de slutligen blir den automatiska responsen när den 

specifika företeelsen dyker upp igen. Det andra sättet är att en redan förekommande attityd till 

en specifik företeelse överförs till en annan närliggande eller liknande företeelse (McLeod, 

1992, s. 581). Hannula (2002, s. 42–43) drar utifrån en fallstudie slutsatsen att en negativ 

attityd till matematik kan utgöra en försvarsmekanism som bevarar individens självkoncept 

eller självbild. Hannula (2002, s. 42) lägger även fram att attityder ibland kan förändras 

dramatiskt inom en förhållandevis kort tidsrymd, något som enligt honom inger hopp om att 

negativa attityder till matematik inte är permanenta. 

Genom en studie med norska och engelska elever i skolåren 7–11, har det framkommit att 

elevers yrkesambitioner och möjligheterna att uppfylla dem, sättet som matematik framläggs 

och genomförs på, lärarens pedagogiska praktik, en stödjande miljö utanför skolan samt 

betygssystemet och dess inblandade praktiker är de fem faktorer som främst förefaller 

påverka elevers attityder till matematik (Pepin, 2011, s. 544). 
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Forskning har visat att elever anser att läraren kan bidra till att skapa positiva attityder till 

matematik genom att vara stöttande (Pepin, 2011, s. 543). Detta kan jämföras med Wilkins 

och Ma (2003, s. 60) som funnit att elevers attityder till matematik försämras i en 

långsammare takt om de upplever uppmuntran från lärarens håll. Lärarutbildare betonar 

lärares positiva attityder till matematik som en viktig aspekt (Hemmi & Ryve, 2015, s. 510). 

Wilkins och Ma lägger fram att även klasskamrater och jämnåriga inverkar på förändringar i 

attityder i det inledande skedet av de högre årskurserna, medan pådrivning från föräldrar inte 

förefaller ha någon förändrande effekt gällande attityder (Wilkins & Ma, 2003, s. 60). 

Föräldrars inflytande tycks istället spela en större roll i hur elever uppfattar matematik 

(Wilkins & Ma, 2003, s. 61). Detta skiljer sig till viss grad från vad som rapporteras av Pepin 

(2011, s. 543) som funnit att engelska elever upplever att deras attityder till matematik 

påverkas av den hjälp eller stöttning de får från familj och föräldrar. De två begreppen 

pådrivning (push) och stöttning (help/support) har olika innebörder, vilket skulle kunna 

förklara skillnader i upptäckter från olika studier.  

Något som komplicerar situationen är att det dessvärre har framkommit att vissa elever 

upplever en brist på stöttning eller uppmuntran. Pepin (2011, s. 543) redovisar att elever inte 

alltid upplever att de får den grad av stöd från läraren som de känner att de behöver, medan 

Roesken, Hannula och Pehkonen (2011, s. 503) visar på att inte alla elever känner att de 

uppmuntras av sina familjer. Välutbildade föräldrar framstår som en annan viktig faktor, 

eftersom de till sina barn kan vidarebefordra attityden att matematik inte är svårt (Samuelsson 

& Granström, 2007, s. 163). Elever som kommer från familjer där mycket litet intresse riktas 

mot deras skolgång uppvisar mer negativa attityder än elever som kommer från stödjande och 

välutbildade familjer (Samuelsson & Granström, 2007, s. 161). 

Lärare och elevers jämnåriga (peers) har ett inflytande över hur användbart elever upplever att 

matematik är (Wilkins & Ma, 2003, s. 60). Klassen och skolan tycks vara viktiga bidragande 

faktorer, vilket innebär att klassrumsklimat såväl som lärarens pedagogik har en påtaglig 

inverkan på elevers attityder till matematik (Noyes, 2012, s. 286). Att klassrumsklimatet är en 

mycket stark faktor i både elevers attityder och deras prestationer, framläggs av Fraser och 

Kahle (2007, s. 1904) som anser att förbättringar i de tre miljöerna klassrummet, hemmet och 

kompiskretsen skulle kunna leda till förbättrade attityder hos elever. 

Negativa attityder till matematik kan förstärkas av klassrumssituationer som eleven upplever 

som utmanande, exempelvis svåra uppgifter eller aktivt deltagande i diskussioner 

(Samuelsson & Granström, 2007, s. 161–162). Att negativa attityder uppstår som en följd av 

att matematiken sker i en miljö som upplevs prestationsorienterad är något som Carmichael, 

Callingham och Watt (2017, s. 457) har kommit fram till. Elever med positiva attityder till 

matematik tycks föredra helklassdiskussioner framför grupparbeten, möjligtvis för att de får 

förstärkande positiv feedback i samband med aktiviteter där deras förmågor uppmärksammas. 

En motiverad elev som arbetar enskilt med att öva upp sina färdigheter kan också utveckla 

positiva attityder till matematik (Samuelsson & Granström, 2007, s. 163). 
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2.1.3 Hur elevers ålder spelar in i deras attityder till matematik 

Forskning visar att det finns ett samband mellan elevers ålder och deras attityder till 

matematik. Carmichael, Callingham och Watt (2017, s. 457) har kommit fram till att ålder har 

en direkt negativ effekt på både känslomässigt och kognitivt intresse. Äldre elever tenderar att 

vara mindre intresserade än yngre elever, något som enligt Carmichael, Callingham och Watt 

(2017, s. 457) överensstämmer med tidigare forskningsresultat. Två exempel på forskning 

som faller i linje med denna utsaga är studier genomförda av Utsumi och Mendes (2000, s. 

240) som fann att brasilianska elever i 11–12-årsåldern uppvisar mer positiva attityder till 

matematik jämfört med elever i 16-årsåldern och uppåt, samt Wilkins och Ma (2003, s. 59) 

som upptäckte att amerikanska elever i högre årskurser har mindre positiva attityder till 

matematik och en lägre uppfattning om dess sociala betydelse. Sambandet mellan högre ålder 

och sämre attityder indikeras även genom resultatet av en småskalig studie av Dahlgren 

Johansson och Sumpter (2010). Svenska elever i årskurs 2 förefaller tycka bra om matematik 

och förknippa ämnet med positiva känslor, medan elever i årskurs 5 i större utsträckning 

uppvisar negativa attityder till matematik (Dahlgren Johansson & Sumpter, 2010, s. 4–5, 8). 

Gemensamt för elever i både årskurs 2 och årskurs 5 är dock att de i första hand uppfattar 

matematik som ett ämne där man enskilt sitter och arbetar med sin lärobok (Dahlgren 

Johansson & Sumpter, 2010, s. 5, 8). 

 

2.1.4 Relationen mellan attityder till matematik och matematiska prestationer 

Frågan om hur elevers attityder till matematik är relaterade till deras prestationer i matematik 

har varit föremål för ett flertal studier genom åren. McLeod (1992, s. 582) hävdar att 

forskning inte visar på något beroendesamband mellan attityd och prestation. Enligt honom är 

samspelet mer komplext och oförutsägbart än så. Grootenboer och Hemmings (2007, s. 5) 

menar att det finns studier som visar på ett starkt samband mellan attityd till matematik och 

matematiska prestationer, men framhåller ändå, i likhet med McLeod, att samspelet mellan 

attityder och prestationer är komplext. En ytterligare indikation på den komplexitet som 

föreligger framträder i Hannulas fallstudie (2002, s. 42–43), där en elev på ett halvår går från 

att ha en mer negativ attityd till matematik till att ha en mer positiv attityd till matematik. 

Denna förändring i attityd resulterar inte i någon särskilt markant förändring i prestation. 

Hemmings, Grootenboer och Kay (2011, s. 692) hävdar att vissa studier visar på ett samband 

mellan negativ attityd till matematik och låg prestation eller lågt engagemang, men menar att 

det inte är säkerställt om attityder skapar eller skapas av låga resultat. Mata, Monteiro och 

Peixoto (2012, s. 7) menar att deras studie visar att högpresterande elever utvecklar mer 

positiva attityder till matematik än lågpresterande elever. Högpresterande elever ser 

matematiska uppgifter som utmaningar som kan öka deras motivation och kompetenskänsla 

om de lyckas klara av dem. Detta leder i sin tur till mer positiva attityder till matematik. 

Lågpresterande elever kan dock se matematiska uppgifter som oöverstigliga hinder, vilket kan 

leda till negativa attityder till matematik (Mata, Monteiro & Peixoto, 2012, s. 7). 

Genom en metastudie av 113 förstahandsstudier har Ma och Kishor (1997, s. 40) kommit 

fram till att relationen mellan attityder till matematik och prestationer i matematik möjligtvis 

inte är särskilt påtaglig i de lägre årskurserna, men att den skulle kunna vara det i de högre 
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årskurserna. Samtidigt anser de att attitydmätningar kan vara mindre pålitliga när de görs på 

yngre elever, något som motiverar att man bör använda sig av metoder som tar hänsyn till 

elevers ålder (Ma & Kishor, 1997, s. 41). Ma och Kishor (1997, s. 43) menar att förmåga är 

en av nyckelfaktorerna som påverkar relationen mellan attityder till matematik och 

prestationer i matematik. Ma (1997) uttrycker att det är upplevelsen av glädje snarare än 

upplevelsen av svårighetsgrad som direkt inverkar på matematikprestation, men samtidigt 

förefaller upplevelsen av svårighetsgrad vara den faktor som har det största inflytandet över 

skapandet av glädjeupplevelsen (Ma, 1997, s. 228). Singh, Granville och Dika (2002, s. 330) 

hävdar att de har lyckats finna bevis som bekräftar att attityder och intressen påverkar 

måluppfyllelse eller prestation hos elever i årskurs 8 och framlägger att man kan finna 

ursprunget till attitydernas formande i de tidiga skolåren. 

Ett samband mellan attityder till matematik och matematiska prestationer tydliggörs enligt 

Mullis m.fl. (2012, s. 19, 326) genom TIMSS-utvärderingarna, som återkommande visar på 

en tvåvägsrelation, i vilken attityder och prestationer påverkar varandra; elever med goda 

matematiska förmågor tenderar att vara mer positivt inställda mot att lära sig matematik. 

Mullis m.fl. (2012, s. 19) menar att TIMSS-utvärderingen från 2011 visar att nästan hälften av 

fjärdeårseleverna internationellt sett tycker om att lära sig matematik och att dessa elever har 

en högre medelprestationsnivå än de elever som till en viss grad tycker om att lära sig 

matematik. De elever som inte tycker om att lära sig matematik uppvisar lägst medelprestation 

(Mullis m.fl. 2012, s. 19). 

 

2.2 Lärobokens roll i matematikundervisningen 

Lärobokens inflytande över undervisningen har funnits vara störst i de ämnen vars innehåll 

har en mer systematisk struktur, exempelvis språk, matematik och NO (Skolverket, 2006, s. 

14). En lärobok kan tjäna olika funktioner i undervisningen. Fyra specifika funktioner tycks 

vara huvudsakliga. För det första betraktas läroboken av lärarna som en garant för att 

läroplanen efterlevs. För det andra skapar läroboken en trygghet och ett sammanhang. För det 

tredje underlättar läroboken för både elever och lärare, exempelvis vid utvärdering av elevers 

kunskaper. För det fjärde har läroboken en disciplinär roll (Englund, 1999, s. 339–340). Dessa 

fyra funktioner har både positiva och negativa aspekter, beroende på hur läroboken används. 

Samma lärobok som kan fungera som en garant för att elever inhämtar avsedda kunskaper, 

kan istället komma att utgöra en begränsning om eleverna enbart förväntas lära in och återge 

dess innehåll (Englund, 1999, s. 340–341). Funktionerna som presenteras ovan gäller för 

läroböcker överlag. Hädanefter fokuseras specifikt på matematikläroboken, men först vill jag 

redovisa vad begreppet ”lärobok” innebär i denna studie. 

 

2.2.1 Begreppen läromedel och lärobok 

Ordet ”lärobok” används vid ett enda tillfälle i läroplanen Lgr11. Kursplanen för ämnet bild 

innehåller uttrycket ”läroboksbilder” (se Skolverket, 2017, s. 29). Ordet ”läromedel” används 

även det en enda gång, i relation till rektorns ansvar (se Skolverket, 2017, s. 18). En definition 

hämtad från 1980 års läroplan (Lgr80) beskriver läromedel som ”sådant som lärare och elever 
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använder för att eleverna ska uppnå uppställda mål” (Skolverket, 2006, s. 9). Skolverket 

(2006, s. 9) menar att det är avsikterna som avgör om något bör betraktas som ett läromedel 

eller inte. Selander och Kress uttrycker sig om läromedel på detta sätt: 

Det som är kännetecknande för läromedel är att de ska passa in i en läroplan och en kursplan, att 

de ideellt sett ska vara kumulativa, det vill säga att elevernas nya kunskap ska bygga på tidigare 

kunskaper och successivt fördjupas samt att det vanligen finns särskilda övningsuppgifter och 

frågor att bearbeta (Selander & Kress, 2010, s. 81). 

Läromedel kan enligt Juhlin Svensson (1998, s. 18) delas in i primära läromedel och 

sekundära läromedel. Läroboken, som är fokus för denna studie, kan ses som det primära 

läromedlet, medan andra kompletterande material kan ses som sekundära läromedel (Juhlin 

Svensson, 1998, s. 18). När uttrycket lärobok används i denna text avses således den bok som 

elever (och lärare) använder under matematiklektionerna. Om andra, sekundära läromedel 

avses vid något tillfälle, används begrepp som signalerar detta (exempelvis 

”lärarhandledning”).  

 

2.2.2 Läroboksdiskurser 

I den svenska grundskolans matematikundervisning förekommer olika diskurser kopplade till 

läroboken. Holmberg och Ranagården (2016) lyfter fram fem diskurser de identifierat med 

utgångspunkt i utsagor från lärare och elever: 

1. Läroboken är en symbol för säkerhet och stöd. Gränserna för undervisningen sätts upp 

av läroboken och lärarens uppgift är att förmedla innehållet till eleverna. 

2. Läroboken förknippas med traditionell och abstrakt undervisning. Andra 

undervisningsformer behövs som komplement till den abstrakta och otillräckliga 

läroboken. 

3. Läroboken är ”platsen där matematiken finns”. Matematiska kunskaper blir svåra att 

applicera på världen utanför läroboken, eftersom matematiken konstrueras så att den 

tycks utgöras av lärobokens innehåll. 

4. Läroboken ”bestämmer” vem som är ”smart”. En tävlingssituation skapas för 

eleverna, där den som har kommit längst i läroboken har lättast för matematik och 

därmed är ”smartast”. 

5. Läroboken bestämmer vem som behöver hjälp och när man får vänta på hjälp. Enskilt 

arbete i läroboken skapar en situation där elever måste vänta på hjälp. Den önskvärda 

undervisningen uppstår när eleverna inte behöver vänta på hjälp och istället arbetar på 

i en jämn takt (Holmberg & Ranagården, 2016, s. 5–9). 

 

2.2.3 Olika former av läroboksanvändande 

Läroboken kan påverka undervisningen genom direkt, indirekt och uteblivet användande. Det 

direkta användandet är förmodligen det mest uppenbara och sker exempelvis då elever arbetar 

i läroboken eller läraren läser ur den för eleverna. Det indirekta användandet sker då läraren 

utan att nämna läroboken gör kopplingar till dess innehåll, exempelvis genom att visa en 

uppgift på tavlan. Det uteblivna användandet sker då läraren tar upp sådant som saknar 
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koppling till läroboken, exempelvis en specifik vardagshändelse (Johansson, 2006, s. 10–11). 

Johansson (2006) lägger utifrån observationer av tre svenska högstadielärares 

matematikundervisning fram några slutsatser. Under lektionernas enskilda arbetstid arbetar 

eleverna uteslutande med läroboken. När gemensamt arbete sker, hämtas exempel och 

uppgifter oftast direkt från läroboken. Matematik framställs för eleverna så som den 

framträder i läroboken, vilket innebär att eleverna inte får ta del av matematiska resonemang, 

definitioner och regler som inte finns representerade i boken. Läroboken används som en 

källa för diskussioner. Elevernas hemläxor utgörs av arbete med uppgifter i läroboken 

(Johansson, 2006, s. 23). 

De tre formerna av läroboksanvändande som beskrivs av Johansson (2006) ligger till grund 

för en fallstudie genomförd av Matić och Gracin (2016). Den indikerar att det direkta 

användandet av läroboken kan påverkas av lärarens uppfattning av hur pass väl strukturerad 

eller lättläst boken är, samt att den innehåller färdigräknade exempel (Matić & Gracin, 2016, 

s. 364). Det direkta användandet upptäcktes vara mer dominerande vid tillfällen då nya 

matematiska innehåll introduceras för eleverna (Matić & Gracin, 2016, s. 364–365). 

Läroboksanvändandet sker i vissa fall med anledning av att lärare upplever att läroboken har 

ett högt värde i undervisningen eftersom den erbjuder elever möjligheter att öva upp 

matematiska förmågor. Andra lärare, som ställer sig mer tveksamma till lärobokens värde i 

detta avseende, förefaller ändå av någon anledning fortfarande använda sig av den (Jamieson-

Proctor & Byrne, 2008, s. 299). Remillard (2005, s. 214) menar att samhällets syn på det 

matematiska innehållet och hur det lärs in, i kombination med lärares brist på trygghet i 

matematikämnet, har bidragit till att läroboken under lång tid har varit en drivande faktor i 

matematikundervisningen. 

Läroboken kan spela en likriktande roll genom att den ofta är utformad så att den ger eleverna 

möjlighet att möta det tänkta innehållet för varje läsår. Den kan även användas av läraren som 

ett stöd för lektionsupplägg (Johansson, 2003, s. 20; Johansson, 2006, s. 24). Finska lärare har 

gett uttryck för att läroboken avlastar dem genom att hjälpa till med att utforma och följa 

planeringar, samt att de under stressiga dagar med hög arbetsbörda kan utnyttja bokens 

färdiga lektionsupplägg (Pehkonen, 2004, s. 515). Johansson refererar till en studie 

genomförd av Freeman och Porter (1989, enl. Johansson, 2006, s. 24) och menar att lärare 

skulle kunna argumentera för användandet av läroboken genom att hävda att den bidrar till att 

man inte missar viktiga innehåll eller arbetar med olika innehåll i en olämplig ordning. För 

trovärdighetens skull är det viktigt att poängtera att det Johansson refererar till (2006, s. 24), 

och Freeman och Porter redovisar (1989, s. 408), är en lärares uttalade åsikt. En lärare som 

dessutom är medlem i den kommitté som avgör vilka läromedel som skolorna i området ska 

använda sig av (se Freeman & Porter, 1989, s. 408). Uttalandet bör därför mötas med ett mått 

av skepticism, även om det skulle kunna vara möjligt att även andra lärare lyfter fram att 

läroboken underlättar eftersom den presenterar ämnesinnehållet i en lämplig ordning och 

bidrar till att man inte missar något viktigt innehåll. Det är dock värt att tänka på att läraren i 

sin roll som förmedlare av lärobokens innehåll har ett stort inflytande över hur läroboken 

används, vilket innebär att läraren inte bara kan välja i vilken ordning olika innehåll 

behandlas, utan även vilka innehåll som överhuvudtaget inkluderas i undervisningen (Pepin & 
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Haggarty, 2001, s. 165). Med detta i åtanke är det intressant att Freeman och Porter (1989, s. 

419) fann att den läroboksbundna lärare som frambringade argumentet som presenterats ovan, 

missade att lära ut 7 av 48 ämnesinnehåll (topics) som läroboken betonade och dessutom själv 

betonade 3 ämnesinnehåll som inte representerades av uppgifter i läroboken. Detta lyfts av 

mig inte fram som kritik mot läraren, utan för att visa att uppfattningar inte alltid omsätts i 

praktik. 

Uppfyllandet av den tidigare svenska läroplanen Lpo94s skrivningar om individanpassad 

undervisning kan vara en faktor som påverkat den roll som läroboken antagit. En lärobok som 

delar in uppgifter utifrån svårighetsgrad kan ses som ett verktyg för att åstadkomma en 

individanpassad undervisning eftersom den låter eleverna arbeta på en egen nivå och med en 

egen hastighet. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför så pass stor del av 

undervisningstiden ägnas åt enskilt arbete i läroboken (Johansson, 2006, s. 25). En tänkbar 

förklaring som lagts fram av Skolverket, är att läroplanen Lpo94, som lade stort ansvar hos 

eleverna, i kombination med lärares brister i utbildning och kompetens, ledde till att 

läroboken hamnade i undervisningens centrum (Skolverket, 2011a, s. 95). Trots att dessa två 

resonemang grundas på den äldre läroplanen Lpo94, är individanpassad undervisning 

fortfarande framskriven i Lgr11 (ex. Skolverket, 2017, s. 8, 14), vilket innebär att de 

fortfarande kan ses som relevanta i de fall där läroboken är utformad på det differentierade 

sätt som beskrivs ovan. 

En ytterligare aspekt av läroboken, är att den kan ses som ett medel för att förändra 

undervisningen. Detta åskådliggörs genom en grupp finska lärare, som uppger att de med 

hjälp av läroboken och dess tillhörande lärarhandledning har anammat nya idéer och metoder 

(Pehkonen, 2004, s. 516). 

 

2.2.4 Läroboken som en källa för övningsuppgifter 

En del matematikläroböcker, både från förr och mer sentida, är uppbyggda av en samling 

färdigräknade exempel och övningsuppgifter (Howson, 2013, s. 650). Howson (2013, s. 654) 

ger uttryck för uppfattningen att övningar spelar en viktig roll i matematikundervisningen, 

eftersom det är så man lär sig matematik. Övningarnas variation, kvalitet, antal och 

sammanhang är därför faktorer som bör uppmärksammas (Howson, 2013, s. 654). Frågan om 

hur många uppgifter en elev måste göra innan de nödvändiga procedurerna och metoderna 

fastnat i minnet är omdiskuterad, och svaret beror med största sannolikt på elevens 

individuella förutsättningar (Howson, 2013, s. 655). Olika länder har sina egna traditioner 

gällande övningsuppgifter. I Nederländerna har exempelvis högpresterande elever erbjudits 

möjligheten att själva utforma uppgifter som andra elever ska lösa. I länder som England och 

Schweiz har man valt att använda sig av uppgifter med vardags- och elevanknytning 

(Howson, 2013, s. 655). En annan aspekt av lärobokens övningsuppgifter är att de sällan ger 

ovidkommande information som måste sållas bort, trots att detta är ett dilemma som 

uppkommer i elevers vardag (Howson, 2013, s. 656). 

Övningsuppgifter är den gemensamma nämnaren i matematikläroboksanvändandet för 

sekundärskollärare i England, Frankrike och Tyskland (Pepin & Haggarty, 2001, s. 168). De 
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flesta av de tio engelska lärare som medverkade i Pepin och Haggartys studie (2001) uttryckte 

att övningar är vad de främst söker i en lärobok, medan mindre vikt läggs vid bokens 

förklaringar och förslag på lektionsupplägg och aktiviteter. Detta överensstämmer med 

observationer av deras undervisning, som visade att läroboksanvändandet för samtliga tio 

lärare kretsade kring utvalda övningsuppgifter som eleverna arbetade med efter att läraren 

förklarat hur de skulle gå tillväga (Pepin & Haggarty, 2001, s. 169). Lepik, Grevholm och 

Viholainen (2015) fann att även estniska och finska lärare förefaller utnyttja läroboken som en 

källa för övningsuppgifter (Lepik, Grevholm & Viholainen, 2015, s. 148). Intervjuer med nio 

finska grundskollärare uppvisar olika perspektiv relaterade till lärobokens övningsuppgifter. 

Lärare uppger att läroboken motiverar eleverna genom att den är färgglad och innehåller 

varierade övningar. Det uttrycks från lärares håll att elever älskar läroboken och övningarna i 

den, samt att elever uppskattar stunder med enskilt arbete där de får arbeta i sin egen 

hastighet. Lärarna anser att lärobokens vardagsrelaterade uppgifter synliggör meningen med 

matematik, både för dem och eleverna (Pehkonen, 2004, s. 515–516). Även en del kritik riktas 

mot övningsuppgifterna, som av en del lärare upplevs som alldeles för enkla och överdrivet 

många. Trots att lärarna upplever detta, låter de eleverna arbeta med alla uppgifter istället för 

att sålla bort en del av dem. Läroboken ses som en enkel lösning för stressiga dagar, men 

lärarna uttrycker att matematikundervisningen blir mekanisk när de följer boken strikt utan att 

tänka, och istället låter eleverna rutinmässigt göra uppgift på uppgift (Pehkonen, 2004, s. 516–

517). 

Stora insatser i syfte att utveckla och förbättra matematikläroboken har satts in under de 

senaste årtiondena. Samtidigt har lärares sätt att använda läroboken inte genomgått någon 

nämnvärd förändring (Lepik, Grevholm & Viholainen, 2015, s. 150). Det finns potential att 

använda läroboken på andra sätt än som en källa för övningsuppgifter, något som många 

lärare förbiser eller inte utforskar, vilket medför att läroboken förblir en övningsbok. Det kan 

finnas ett samband mellan synen på läroboken som en samling övningsuppgifter och elevers 

uppfattningar av matematik (Lepik, Grevholm & Viholainen, 2015, s. 150–151). Lepik, 

Grevholm och Viholainen (2015, s. 151) lägger fram att lärare skulle kunna förmedla en 

annan syn på läroboken och på detta sätt låta den spela en ännu viktigare roll i elevernas 

lärande. 

 

2.2.5 Matematiksatsningen och dess följder 

Enligt läroplanen Lgr11 ska eleverna, efter att de avslutat grundskolan, kunna använda det 

matematiska tänkandet för fortsatta studier och i det vardagliga livet (Skolverket, 2017, s. 13). 

Läroplanen uttrycker att matematik är förknippat med kreativitet, reflektion och 

problemlösning (Skolverket, 2017, s. 56). Eleverna ska i undervisningen få möjlighet att 

reflektera kring hur matematik används i andra skolämnen såväl som utanför skolan med 

avsikten att de ska finna matematik relevant (Skolverket, 2017, s. 56). Skolverkets allmänna 

råd (2011b, s. 17) uttrycker att läraren ska utforma undervisningen så att eleverna upplever att 

kunskap är något meningsfullt. 

En granskning som genomfördes av Skolinspektionen utmynnade i rekommendationen att 

matematikläroböckerna behöver utvecklas om de ska tillåtas styra undervisningen i samma 
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grad som tidigare (Skolinspektionen, 2009, s. 22). Skolinspektionen fann att läroböckernas 

fokus främst låg på räkning utifrån givna mönster, vilket medförde att de begränsade 

möjligheterna för elever att träna upp andra förmågor (Skolinspektionen, 2009, s. 17). 

Skolverket gav genom Matematiksatsningen 2009 och 2010/2011 bidrag till olika projekt i 

syfte att höja matematikundervisningens kvalitet och att öka måluppfyllelsen (Skolverket, 

2011a, s. 16). Skolorna som ansökte om bidrag till projekt, som berörde arbetsformer som 

laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder, lyfte fram olika 

mål/syften som de önskade uppnå. Ett exempel på dessa mål/syften var, explicit formulerat 

”att komma bort från matteboken” (Skolverket, 2011a, s. 20). Två ytterligare exempel som 

implicit kan relateras till en läroboksstyrd undervisning var att ”öka personalens kompetens 

att använda sig av alternativa metoder i undervisningen” samt att ”införa nya arbetsformer i 

undervisningen i alla grundskolans klasser” (Skolverket, 2011a, s. 20). Det är inte preciserat 

vilka dessa ”alternativa” och ”nya” arbetsformer skulle vara ersättare för, men det finns 

indikationer på att det kan handla om läroboken, eftersom Skolverket menar att skolorna som 

ingick i projekten föreföll ha tagit till sig av Skolinspektionens tidigare granskning, som 

pekade på det ensidiga fokuset på arbete i läroboken (Skolverket, 2011a, s. 71). 

Efter att man utvärderat Matematiksatsningen, lyfte Skolverket fram att läroboksstyrning 

riskerar att ersättas av en materialstyrning om man inte reflekterar kring vad man försöker 

åstadkomma (Skolverket, 2011a, s. 72). Skolverket upptäckte att man på vissa skolor lade så 

pass stor uppmärksamhet vid att införskaffa, tillverka och använda laborativa material, att 

man tappade fokus på matematiken som materialet var tänkt att lyfta fram (Skolverket, 2011a, 

s. 89). Det visade sig även att laborativa arbetssätt skapade svårigheter för elever i årskurs 9, 

som förknippade matematikundervisning med läroboken. Lärare uttryckte att laborativa 

arbetssätt inte kan introduceras så högt upp i årskurserna, eftersom nya arbetssätt kräver en 

inskolning som bör ske i tidigare årskurser, innan eleverna hunnit skapa sig förutfattade 

uppfattningar om hur matematikundervisning bör utformas (Skolverket, 2011a, s. 84). Detta 

kan relateras till en studie genomförd av Wester (2015), som kom fram till att ett mer varierat 

arbetssätt inte förefaller överensstämma med alla svenska högstadieelevers förväntningar. 

Studien visar att elever eftertraktar en mer traditionell matematikundervisning; att läraren på 

ett tydligt sätt visar upp och förklarar olika metoder som eleverna sedan kan öva sig i att 

använda. Elever upplever att repetition och metodträning gör att de bättre kommer ihåg det de 

lär sig. Även om elever upplever undervisningen som varierad och rolig, kan de känna att 

traditionella undervisningsmetoder leder till ett mer effektivt lärande (Wester, 2015, s. 116). 

Istället för att sätta upp som mål att försöka göra sig av med läroboken, anser Skolverket att 

man bör reflektera kring de orsaker som kan tänkas ligga bakom läroboksstyrningen 

(Skolverket, 2011a, s. 95). De brister som kan uppstå som en följd av att skolor överger 

läroboken, ligger enligt Skolverket i att den färdighetsträning som möjliggörs med hjälp av en 

bra lärobok riskerar att inte längre förekomma i tillräckligt stor utsträckning (Skolverket, 

2011a, s. 95). Färdighetsträning innebär att elever först tillägnar sig ett innehåll, som de sedan 

övar sig i att applicera (se Skolverket, 2011a, s. 95). 
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2.2.6 Läroboksbunden undervisning och elevers uppfattningar av matematik 

Läroplanen uttrycker att skolan har ett uppdrag som går ut på att främja ett stimulerande 

lärande som förbereder eleverna för livet i samhället. Eleverna ska i detta ha möjligheter till 

både enskilt arbete och arbete i grupp (Skolverket, 2017, s. 9). Enligt Skolverkets allmänna 

råd (2011b, s. 15) är det viktigt att valen av arbetssätt främjar elevernas kunskapsutveckling. 

Utvärderingar har visat att alltför stort fokus på individuellt arbete leder till både lägre 

engagemang och sämre studieresultat (Skolverket, 2017, s. 18). 

I Finland har det av lärare uttryckts att elevers attityder till matematik över tid blir mer 

negativa. En misstanke från deras sida är att detta beror på den läroboksbundna 

matematikundervisningen (Pehkonen, 2004, s. 518). Den negativa påverkan som en 

läroboksstyrd undervisning kan ha på elevers uppfattningar av matematik framgår av en 

studie genomförd av Boaler (1999). En jämförelse av hur elever i två olika brittiska skolor 

uppfattar matematik, visar att eleverna i den av skolorna där undervisningen styrs av 

läroboken inte upplever något samband mellan matematik och tänkande och att de inte heller 

ser någon användning för skolmatematiken i vardagen. Eleverna i den av skolorna där man 

arbetar utan lärobok utvecklar däremot en djupare förståelse för matematik och uppfattar 

kopplingen mellan skolmatematik och vardagsmatematik (Boaler, 1999, s. 263, 272, 275). 

Denna djupförståelse av matematik, i relation till vilka möjligheter elever erbjuds genom 

läroboken, har undersökts av Shield och Dole som dessvärre kom fram till att de fem 

läroböcker som ingick i deras undersökning överlag föreföll uppmuntra ytinlärning (Shield & 

Dole, 2013, s. 197).  

En ytterligare aspekt som aktualiseras när man talar om läroboksbunden undervisning, är 

elevers möjligheter till inflytande. Läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2017, s. 15) uttrycker 

tydligt att eleverna ska ha ett inflytande över sin egen utbildning. Skolverkets 

attitydgranskning (2016, s. 60) visar att yngre elever upplever att deras största inflytande 

gäller vilka arbetssätt som ska användas i undervisningen, medan äldre elever upplever att 

deras största inflytande är kopplat till vilka de ska arbeta tillsammans med, samt vilka 

arbetssätt som ska användas. Äldre elever upplever att läromedel är den aspekt de har minst 

inflytande över. Englund (1999, s. 341) menar att elevers möjligheter till inflytande över 

undervisningen minskar om lärarens långsiktiga planering är beroende av läroboken. Att 

förbjuda läroböcker helt och hållet är dock enligt Englund (1999, s. 343) inte någon realistisk 

eller problemfri lösning. Det är istället lärarnas förhållningssätt som behöver förändras. 

Genom att föra diskussioner med eleverna kring vad de själva vill få ut genom användandet 

av läroboken, skapar man möjligtvis förutsättningar att undvika användandets negativa 

konsekvenser (Englund, 1999, s. 343–344). 

 

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att anta ett elevperspektiv och utifrån detta bidra med nya kunskaper 

om unga elevers olika uppfattningar av läroboksanvändande i matematikundervisningen. 

Frågeställningen består av dessa två forskningsfrågor: 

 Vilka uppfattningar av matematikläroboksanvändande förekommer hos elever? 
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 Vilka attityder har elever till matematikläroboken? 

 

4. Teori 

Detta avsnitt redogör för det sociokulturella perspektivet på lärande och begreppet 

medierande redskap. Som avslutning betraktas läroboksanvändande ur ett aktivitetsteoretiskt 

perspektiv. 

 

4.1 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Utifrån ett läroplansperspektiv innebär lärande ofta att man tar till sig fakta, kunskaper och 

färdigheter för att sedan kunna tillämpa dem i vardagen (Säljö, 2011a, s. 67–68). Utifrån detta 

perspektiv blir vi behållare för kunskap, som sedan ska kunna tas fram när den behövs (Säljö, 

2011a, s. 68). Ett annat perspektiv på lärande, är att se kunskap som något som existerar 

mellan människor, snarare än inom varje människa. Genom att samspela med varandra på 

vägen mot ett gemensamt mål, utvecklar människor kunskap (Säljö, 2011a, s. 68). 

Lärande som företeelse har pendlat mellan empiriska och rationalistiska tolkningar genom 

historien. Enligt empirisk tolkning utgör människan produkten av externa sinnesintryck. 

Enligt rationalistisk tolkning har vi ett medvetande och är mer än våra samlade erfarenheter. 

Allteftersom pendlingen mellan dessa tolkningstraditioner pågår, skapas nya uppfattningar av 

inlärning och hur undervisning bör utformas (Säljö, 2011a, s. 70). Man skulle kunna uttrycka 

att detta skapar en dualism, där den ena sidan talar om en kropp utan sinne (”mindless body”) 

och den andra om ett sinne utan kropp (”bodiless mind”) (Säljö, 2011a, s. 75). Denna dualism 

kan undvikas om man istället antar ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Utifrån ett sådant 

perspektiv är begreppet lärande beroende av i vilken tid och i vilket rum det sker i; det styrs 

av kontexten (Säljö, 2011a, s. 71, 79). 

Elevers svårigheter att ta till sig begrepp, termer eller definitioner kan uppfattas som 

inlärningssvårigheter utifrån skolans perspektiv på kunskapsförmedling. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv kan man istället se andra tänkbara förklaringar till svårigheterna, 

exempelvis att det sätt på vilket vi försöker förmedla begrepp, termer eller definitioner inte 

förekommer i andra sociala kontexter utanför skolan (Säljö, 2011a, s. 79). Det är ovanligt att 

vardagliga erfarenheter bidrar till att barn skapar sig förståelse för vetenskapliga begrepp 

(Säljö, 2011b, s. 170). Barn har ofta ingen tidigare kännedom om de begrepp de stöter på i 

skolan och sedan ska försöka koppla till egna erfarenheter. Kunskaperna de försöker ta till sig 

ligger bortom gränserna för de egna förmågorna. Därför är samspelet mellan elev och lärare 

avgörande. Läraren ska genom kommunikation hjälpa eleven koppla samman abstrakta 

begrepp med egna erfarenheter (Säljö, 2011b, s. 170–171). 

 

4.2 Medierande redskap 

Att mediering sker genom fysiska och intellektuella (eller symboliska) redskap, är en av 

grundpelarna i sociokulturella teorier om lärande (se Carlgren, 2015, s. 165). Genom att 
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individen lär sig mästra användandet av redskap skapas en länk till den kollektiva kunskap 

som byggts upp över flera generationer (Carlgren, 2015, s. 165–166). Ett redskaps funktion är 

specifikt kopplat till den målinriktade handling som man vill åstadkomma. Utan en specifik 

handling i åtanke är redskapet bara ett objekt (Carlgren, 2015, s. 166; jämför Selander & 

Kress, 2010, s. 49–50 och Säljö, 2005, s. 31). Våra aktiviteter och handlingar skapar våra 

band till omvärlden (Carlgren, 2015, s. 166). 

Vygotskij utvecklade idén om mediering genom redskap som en kritik mot den samtida, 

empiriskt baserade synen på lärande som en produkt av ett stimulus-responssamband (Säljö, 

2005, s. 25). Genom användandet av redskap har vi aldrig en direktkontakt med vår omvärld; 

vi ser den som den medieras (Säljö, 2005, s. 26–27; Säljö, 2011a, s. 74; jämför Lerman, 2001, 

s. 103). Inom sociokulturell teori har tre kategorier av medierande resurser identifierats: 

fysiska redskap och tekniker, intellektuella redskap (ex. tecken, språk och grafiska figurer) 

samt mänskliga mediatorer (ex. föräldrar, lärare, mentor, jämnåriga kamrater) (Kinard & 

Kozulin, 2012, s. 79). Läroboken är ett exempel på ett fysiskt redskap (se Eriksson, 2017, s. 

65) men skulle även kunna betraktas på ett annat sätt utifrån det perspektiv som Rezat och 

Sträßer (2012) lägger fram. Alla redskap som används i matematikundervisning och 

matematiklärande kan härigenom ses som intellektuella redskap: 

Since the central aim of tool use in didactical situations is to change the students’ cognition of 

mathematics and not the mathematics itself, all tools that are used in the teaching and learning 

of mathematics can be considered psychological tools (Rezat & Sträßer, 2012, s. 642). 

Detta perspektiv gör det möjligt att betrakta matematikläroboken som både ett fysiskt och ett 

intellektuellt redskap. Även det faktum att läroboken innehåller tecken, språk och grafiska 

figurer, som enligt Kinard och Kozulin (2012, s. 79) är exempel på intellektuella redskap, ger 

stöd åt perspektivet på läroboken som ett redskap i både ett fysiskt och ett intellektuellt 

avseende.  

I skolan sker ett samspel mellan individer och redskap. Eleverna lär sig att hantera olika 

redskap och resurser som finns tillhands (Carlgren, 2015, s. 169). Lärande ur det 

sociokulturella perspektivet är en fråga om vad som är målet och vilka resurser som finns 

tillgängliga för att uppnå det. Om elevernas mål inte överensstämmer med det de förväntas 

lära sig, lär de sig istället andra saker (Carlgren, 2015, s. 169). Det är därför viktigt att skapa 

aktiviteter där elevernas appropriering av redskap och resursanvändande ingår i ett 

meningsskapande som ligger i linje med den kunskap som eftersträvas (Carlgren, 2015, s. 

170–171). Appropriering innebär att man bekantar sig med redskap och får en ökad 

förtrogenhet med hur de används. Approprieringen sker både genom det egna användandet av 

redskap och genom att man ser redskap användas av andra människor (Säljö, 2011b, s. 173). 

Kunskapsutveckling och lärande hör samman med hur väl redskapen används (se Carlgren, 

2015, s. 165–166). 

Ett medierande redskap kan vara svårt att hantera om man inte har den förtrogenhet som krävs 

(Säljö, 2005, s. 37). Selander och Kress menar att läromedel kan underlätta somliga 

aktiviteter, medan de kan komplicera andra. Läromedel är anpassade för specifika sociala 

praktiker och deras innehåll är därför kopplade till läroplaner och lärandemål. Läromedlen 
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fungerar som förebilder för hur kunskap kan och bör uttryckas (Selander & Kress, 2010, s. 

51–52). 

Rezat och Sträßer (2012, s. 644) menar att alla möten med matematik sker med hjälp av 

medierande redskap, exempelvis läroboken. De beskriver att Vygotskij ansåg att intellektuella 

och fysiska redskap påverkar den aktivitet som sker med hjälp av dem, och påpekar även att 

man inom matematikundervisningsforskningen upptäckt att redskap kan åstadkomma 

beteendeomvandlingar (transformationer) (Rezat & Sträßer, 2012, s. 642). 

 

4.3 En aktivitetsteoretisk syn på matematikläroboksanvändande 

Aktivitetsteorin grundades av Leontiev, en av Vygotskijs medarbetare (Säljö, 2015, s. 90). 

Teorin har tidigare varit öppen för tolkningar som medfört att den hamnat i konflikt med 

Vygotskijs sociokulturella teori, men på senare tid har de två perspektiven närmat sig 

varandra (Säljö, 2011b, s. 160). En av de personer som utvecklat den aktivitetsteoretiska 

tolkningen av det sociokulturella perspektivet är Engeström (Säljö, 2011b, s. 161), som menar 

att aktivitetsteorin riktar särskilt intresse mot ”medieringen av mänskliga handlingar genom 

kulturella redskap” (Engeström, 1999, enl. Rezat, 2006, s. 410). Rezat närmar sig 

användandet av matematikläroboken från ett aktivitetsteoretiskt perspektiv och betraktar 

läroboken som ett medierande redskap format av historia och kultur, omgiven av en samling 

dikotomier. Man kan exempelvis fundera över om läroboken är tänkt att medieras av läraren, 

eller om avsikten är att den ska ersätta läraren (Rezat, 2006, s. 410–411). 

Den didaktiska tetraedern (eller pyramiden) åskådliggör läroboksanvändandet i klassrummet 

(se Rezat, 2006, s. 413). Hörnen utgörs av eleven, läraren, matematiska kunskaper/didaktiska 

aspekter av matematiska kunskaper och läroboken. Tetraederns fyra sidor visar på fyra 

specifika aspekter av läroboksanvändande: 

1. Elev – lärare – lärobok: ur denna aspekt är eleven subjektet, läroboken objektet och 

läraren den som medierar läroboksanvändandet. 

2. Elev – lärobok – matematiska kunskaper: ur denna aspekt använder eleven läroboken 

utan lärarens mediering. Lärandeobjektet är de matematiska kunskaper som nås genom 

läroboken, som därmed har en medierande funktion. 

3. Lärare – lärobok – didaktiska aspekter av matematiska kunskaper: ur denna aspekt är 

läraren subjektet, medan de didaktiska aspekterna av matematiska kunskaper, som 

representeras av läroboken, är objektet. 

4. Elev – lärare – matematiska kunskaper: denna aspekt visar på den klassiska didaktiska 

triangeln. Läroboken finns inte med här på ett direkt sätt. Läraren, som har en 

medierande funktion, använder sig dock indirekt av läroboken för att förmedla 

kunskaper som finns representerade i den (Rezat, 2006, s. 413–414). 

 

5. Metod 

I detta avsnitt redogörs för de metoder som användes vid datainsamling, databearbetning och 

dataanalys i min studie, samt för dess reliabilitet, validitet, objektivitet och etiska principer. 
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Jag har valt att utgå från en fenomenografisk ansats, vilket återspeglas i somliga av de 

metodrelaterade val som redovisas i detta avsnitt. I korthet kan man säga att den 

fenomenografiska forskningsansatsen intresserar sig för att beskriva, analysera och skapa 

förståelse för erfarenheter eller upplevelser (se Marton, 1981, s. 180). Enligt Marton och 

Booth (2000, s. 167–168) hänger datainsamling och dataanalys ihop med varandra inom 

fenomenografin. Detta är en av anledningarna till att jag väljer att inleda metodavsnittet med 

att redogöra för forskningsansatsen. I metodavsnittet och framåt används begreppet 

”deltagare” snarare än ”informanter” för att beteckna de personer som bidrog till att skapa 

data för studien. Oftast betecknas deltagarna dock som ”elever”, eftersom det var i den 

egenskapen jag mötte dem. 

 

5.1 Fenomenografi och andra ordningens perspektiv 

Fenomenografin utvecklades under tidigt 1970-tal av en forskargrupp inom Göteborgs 

universitet. Webb (1997, s. 196) menar att fenomenografin spelat en viktig roll genom att den 

framlagt en agenda för forskning kring, och förbättring av, utbildningspraktiker. 

Fenomenografi kan bidra till att skapa förståelse för en specifik del av samhället, exempelvis 

skolan (se Larsson, 2011, s. 24). 

Fenomenografi omnämns i vissa fall som en teori om kunskap och en metodologi (ex. Webb, 

s. 1997, s. 195). Ansatsen innehåller ”teoretiska antaganden: om kunskap; om förändringar i 

kunskap och om den lärande människans förhållande till omvärlden” och fenomenografi kan 

förstås som ett perspektiv på inlärning (Larsson, 2011, s. 22–23). Linder och Marshall (2003) 

menar att fenomenografins syn på lärande skiljer sig från de lärandemodeller som har sina 

ursprung i psykologi, kognitionsvetenskap och konstruktivism. Utifrån det fenomenografiska 

perspektivet förstås lärande inte som mentala modeller eller något som skapas utanför 

individen i en social miljö (Linder & Marshall, 2003, s. 272). Den fenomenografiska 

forskningsansatsens ursprung återfinns i den allmänna vetenskapliga traditionen. 

Fenomenografi baseras på empiri snarare än en teoretisk eller filosofisk bas och kan sägas 

representera en reaktion mot (och ett alternativ till) positivistisk, behavioristisk och 

kvantitativ forskning (Svensson, 1997, s. 171; Åkerlind, 2012, s. 115). 

När vi ser på omvärlden kan vi göra detta utifrån två olika perspektiv. Utifrån det första och 

vanligast förekommande perspektivet ser vi direkt på omvärlden och gör uttalanden om den. 

Utifrån det andra perspektivet ser vi istället på människors syn på omvärlden och gör 

uttalanden om detta (Marton, 1981, s. 178). Dessa två perspektiv kallas första ordningens 

perspektiv respektive andra ordningens perspektiv (Marton, 1981, s. 178). De kan kopplas till 

Kants åtskiljande mellan tinget (noumenon) och tinget som det framstår (fenomen) (se 

Richardson, 1999, s. 57). Första ordningens perspektiv berör observerbara fakta, medan andra 

ordningens perspektiv berör hur något upplevs (Larsson, 2011, s. 12). Marton (1981) menar 

att det finns två fördelar med att anta ett andra ordningens perspektiv. För det första är det 

intressant att ta reda på hur människor upplever, uttyder, förstår och upplever olika aspekter 

av verkligheten, inte minst för den pedagogiska potential detta medför (Marton, 1981, s. 178). 

Att identifiera elevers uppfattningar gör det möjligt för andra att reflektera kring och förändra 

verksamheten (jämför Larsson, 2011, s. 24–25). För det andra är beskrivningar utifrån andra 
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ordningens perspektiv omöjliga att utvinna ur beskrivningar utifrån första ordningens 

perspektiv (Marton, 1981, s. 178). Med andra ord är faktiska kunskaper om världen 

otillräckliga när det gäller att ta reda på hur någon tänker om något, eftersom tänkandet sker 

inuti individen. Marton (1981, s. 182) menar att det en individ känner att den vet, bidrar till att 

forma handlingar, uppfattningar och attityder. 

 

5.2 Fenomenografins utmärkande drag och centrala begrepp 

Som synes är uppfattningar ett centralt begrepp inom fenomenografin (i olika forskares 

arbeten förekommer även andra snarlika begrepp, som förståelser och upplevelser för att 

beskriva samma sak). Den fenomenografiska forskningen karaktäriseras av en vilja att 

beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor, vilket innebär att man är ute efter 

innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. Fenomenografin är en 

empiriskt grundad beskrivning av olika sätt att förstå omvärlden och fokuserar på variationer i 

sätten som fenomen kan upplevas på. Den beskriver hur något framstår, inte hur det 

egentligen är (Larsson, 2011, s. 13; Linder & Marshall, 2003, s. 272; Pang, 2003, s. 146). Ett 

argument som fenomenografin lägger fram är att ”individer upplever världen på olika sätt 

eftersom upplevelser alltid är partiska” (Åkerlind, 2008, s. 635). Lam (2017, s. 171) beskriver 

att forskaren måste åsidosätta sina egna förutfattade meningar kring ett fenomen innan det 

undersöks. 

Elever kan enligt Booth (1997) uppfatta samma fenomen på olika sätt, men alla dessa 

uppfattningar kan inte vara unika. Det är möjligt att nå fram till en bestämd uppsättning 

kvalitativt skilda, logiskt möjliga uppfattningar av fenomenet (Booth, 1997, s. 136). De olika 

sätt som ett fenomen uppfattas på representeras av beskrivningskategorier, som tillsammans 

utgör en struktur kallad utfallsrum (Lam, 2017, s. 171; Åkerlind, 2012, s. 116). Säljö (1988, 

enl. Richardson, 1999, s. 67–68) poängterar att forskare måste förlika sig med det faktum att 

beskrivningskategorierna är deras egna konstruktioner och att andra forskare, med samma 

data som utgångspunkt, kan komma fram till andra kategoriseringar. 

Ett klassrum innehåller med stor sannolikhet variationer i hur eleverna uppfattar det som 

presenteras för dem via lärare eller läroboksförfattare. Medan en elev kan tänkas dela lärarens 

eller läroboksförfattarens förståelse av ett fenomen, kan en annan förstå samma fenomen på 

ett helt annat sätt (Marton, 1981, s. 184–185). Variationer i uppfattningar av verkligheten 

existerar dock inte enbart mellan olika individer, utan även inom den enskilda individen (se 

Marton, 1981, s. 186). Darwins evolutionsteori är ett exempel på vad förändringar i individens 

tolkningar av specifika aspekter av verkligheten kan leda till (Marton, 1981, s. 186). Lärande 

kan sägas representera en kvalitativ förändring från en uppfattning av en aspekt av 

verkligheten till en annan uppfattning av samma aspekt (Marton 1988, enl. Richardson, 1999, 

s. 53). Detta kan jämföras med Vygotskijs syn på människan; att hon alltid är ”på väg mot att 

erövra nya sätt att tänka och nya sätt att förstå världen” (se Säljö, 2011b, s. 166). 
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5.3 Urval (Studiens deltagare) 

Studiens deltagare var en grupp för mig obekanta elever i årskurserna 1–3 i en obekant skola 

som medverkat/medverkar i olika forskningsprojekt. Obekanta deltagare är enligt Stukát 

(2011, s. 65) ett sätt att undvika den snedvridning av resultat som bekanta deltagare kan 

åstadkomma. Urvalsgruppen innefattade elever från varje klass i skolans årskurs 1–3, snarare 

än elever från en och samma klass eller en och samma årskurs. Larsson (2011, s. 29) anser att 

det är fördelaktigt att sprida intervjuer över olika grupper som kan tänkas ha något nytt att 

tillföra, om man strävar efter att finna så många uppfattningar som möjligt.  

Syftet med intervjuerna var inte att räkna hur många elever som uppfattar något på ett visst 

sätt. Ryen (2004, s. 77) anser att man av denna anledning inte behöver göra ett slumpmässigt 

urval, utan istället koncentrera sig på att ha tillgång till specifika individer och deras sätt att se 

på omvärlden. Denna form av urval kan liknas vid ett subjektivt urval, där man enligt 

Denscombe (2016, s. 74–75) riktar in sig på ett litet antal personer som man upplever kan 

bidra med relevanta data. Det subjektiva urvalet är i sin tur en form av explorativt urval (se 

Denscombe, 2016, s. 79). Ett explorativt urval används för att ”undersöka relativt outforskade 

ämnen och för att upptäcka nya idéer eller teorier”. Med ett explorativt urval är sannolikheten 

större att man får syn på intressanta exempel som kan belysa det som undersöks (Denscombe, 

2015, s. 63–64). Svenning (2003, s. 110) uttrycker att icke-kvantitativa undersökningar som 

görs i ett explorativt syfte inte kräver ett representativt urval. Av denna anledning gjordes 

inget försök att utforma urvalsgruppen så att den avspeglar sammansättningen hos en större 

population. 

När urvalsgruppens storlek bestämdes, utgick jag från Larssons resonemang (2011) om hur 

frågan kan ses från två olika håll. Ett omfångsrikt intervjumaterial kan bidra till att 

dataanalysen inte blir tillräckligt djupgående, men det kan samtidigt innehålla fler 

uppfattningar (Larsson, 2011, s. 30–31). Enligt Stukát (2011, s. 71) är det svårt att fastslå ett 

specifikt antal deltagare för en kvalitativ studie. Ryen (2004, s. 78, 86) menar att kvalitativa 

studier bygger på få snarare än många deltagare och att ett större urval inte nödvändigtvis ger 

mer eller bättre data än ett litet. Trost (2010, s. 143–144) anser att ett fåtal väl genomförda 

intervjuer är bättre än ett stort antal sämre genomförda intervjuer och förordar att man håller 

urvalet litet vid en kvalitativ undersökning, eftersom fler intervjuer innebär ett mer 

svårhanterligt material. Jag resonerade att en urvalsgrupp bestående av mellan 10 och 20 

deltagare skulle uppfylla de kriterier som vägdes in rörande analysmöjligheter och bredd i 

insamlade data. 

På den skola där studien genomfördes fanns vid tillfället totalt 8 klasser i årskurserna 1–3. Jag 

uppskattade att två elever per klass, vilket skulle ge urval bestående av maximalt 16 deltagare, 

överensstämde med det antal jag tidigare resonerat mig fram till. För att undvika ett rent 

bekvämlighetsurval (se Denscombe, 2016, s. 77–78) tillämpades ett mått av slumpmässighet 

genom att eleverna valdes utifrån deras placeringar i klasslistorna. För detta ändamål 

formulerades instruktioner, som vid ett kort informationsmöte överlämnades till klasslärarna. 

Ett krav var att lärarna skulle bedöma lämpligheten hos de elever som valdes ut. Detta innebar 

att eleverna skulle vara förmögna att föra ett samtal på svenska, utan användande av tolk. 

Dessutom skulle eleverna klara av intervjusituationen som sådan. Om lärarna bedömde att 
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någon av de utvalda eleverna inte uppfyllde dessa krav, fanns även specificerade instruktioner 

för reservurval att tillgå. Det huvudsakliga syftet med denna urvalsprocess var att undvika att 

lärarna valde ut elever genom att använda sina förkunskaper om dem och deras eventuella 

uppfattningar. Detta hade kunnat begränsa vilka uppfattningar som synliggjordes. 

Urvalsinstruktionerna finns med som bilaga (Bilaga 1) i slutet av uppsatsen. 

Informationsbrev med svarstalong, i syfte att informera och söka godkännande för deltagande 

i studien, överlämnades till de utvalda eleverna och utfallet rapporterades till mig av 

respektive klasslärare. Brev och svarstalong finns med som bilagor (Bilaga 2 och Bilaga 3) i 

slutet av uppsatsen. Totalt 17 elever fick ta emot informationsbrev. Detta resulterade i 15 

godkännanden och 2 icke-godkännanden. Den extra (sjuttonde) eleven var en reserv som 

valdes ut när de båda ursprungliga valen i en av klasserna inte godkände deltagande. 

Deltagargruppen bestod efter urvalsprocessen av 5 elever i årskurs 1, 4 elever i årskurs 2 och 

6 elever i årskurs 3. 

 

5.4 Datainsamling 

Data samlades in genom 15 enskilda halvstrukturerade intervjuer vars ljud spelades in med 

mobiltelefon. De halvstrukturerade intervjuerna var tänkta att ge deltagarna ett friare utrymme 

att uttrycka sina uppfattningar. Enligt Dahlgren och Johansson (2015, s. 162) är 

halvstrukturerade intervjuer den främsta formen av datainsamling inom fenomenografin. 

Larsson (2011, s. 26) uttrycker att detta är kopplat till syftet att ta reda på någons 

föreställningar om omvärlden. Widerberg (2002) resonerar att man kan använda intervju som 

metod om man vill höra hur människor resonerar, reflekterar över, uppfattar och tolkar ett 

specifikt fenomen. Intervjuerna används främst i syfte att skapa förståelse, inte för att få fram 

fakta (Widerberg, 2002, s. 66). Denscombe (2016, s. 265) menar att intervjuer är lämpliga när 

man vill göra djupare utforskningar av ”komplexa och subtila fenomen”, som exempelvis 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Till skillnad från en enkätundersökning 

öppnar intervjuer upp för aspekter som på förhand inte kan förutse, exempelvis tankar och 

uppfattningar som inte fångas upp av enkätens färdigformulerade svarsalternativ. Bell och 

Waters (2016, s. 189) menar att svaren på enkätfrågor måste tas som de är, medan intervjuer 

kan ge upphov till följdfrågor som utvecklar och fördjupar svaren. Observation valdes bort 

med motivationen att denna metod inte ger tillräckligt utrymme för individens uppfattningar 

att synliggöras, om den inte kompletteras med någon form av intervju. Observation är 

lämpligare när det är faktiska förhållanden som ska undersökas, och inte människors tankar 

och upplevelser. 

Gruppintervju valdes bort med anledning av att Trost (2010, s. 46) uttrycker att dessa inte är 

lämpliga om syftet är att komma åt attityder eller åsikter, eftersom någon av gruppens 

deltagare kan vara mer dominant. Larsson (2011, s. 21) poängterar att en uppfattning inte är 

samma sak som en åsikt, men menar att uppfattningar kan vara grunden som åsikterna vilar 

på. Detta skulle innebära att även uppfattningar riskerar att inte synliggöras om en av 

gruppens deltagare är dominant. Genom att intervjua eleverna enskilt gav jag dem mer 

likvärdiga möjligheter att uttrycka sina egna uppfattningar. 
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Intervjuerna genomfördes i de flesta fall helt ostört, i mindre rum som låg i närheten av 

elevernas klassrum. En bekant miljö som upplevs trygg för eleven är något som Trost (2010, 

s. 65) förordar. I två fall medförde dessvärre lokalbrist att intervjuerna genomfördes i en 

stundtals stökig korridor. Trost (2010, s. 59) beskriver att barn kan ha svårt att koncentrera sig 

eller sitta stilla under en längre tid, vilket kan leda till att intervjuer med barn blir korta. Den 

på förhand uppsatta tidsgränsen var satt till högst 30 minuter per intervju. Den kortaste kom 

att vara i 16 minuter och den längsta i 29 minuter. 

Inför intervjuerna hade jag utformat ett intervjuschema som underlag. Denna finns med som 

bilaga (Bilaga 4) i slutet av uppsatsen. Trost (2010, s. 71) framlägger att kvalitativa intervjuer 

inte bygger på frågeformulär med färdiga frågor, utan på en intervjuguide med en kort lista 

med olika frågeområden. Jag valde dock att formulera ett antal frågor till varje frågeområde 

för att kunna hålla en viss konsistens mellan intervjuerna. Intervjuguiden består av de tre 

frågeområdena ”matematik”, ”matematiklektionerna” samt ”matematikläroboken”, där varje 

frågeområde förknippas med ett antal huvudfrågor som öppnar upp för följdfrågor som ger 

eleverna möjlighet att fördjupa sina resonemang eller ge närmare förklaringar. Enligt 

Kihlström (2007, s. 161) kan man med fördel hålla antalet frågor begränsat, för att ge 

utrymme till uppföljning. Att få mer uttömmande svar genom att använda följdfrågor är något 

som förordas av Dahlgren och Johansson (2015, s. 166). Jag valde de tre frågeområdena 

utifrån tanken att de går från det generella till det specifika. Eftersom jag inte ville påverka 

eleverna så att de direkt började tala om matematikläroboken, utan istället låta dem komma in 

på det ämnet själva, valde jag att inleda med att fråga om matematik och 

matematikundervisning. Tanken var att matematikläroboken skulle dyka upp i samtalet på ett 

mer naturligt sätt, genom att eleven själv börjar prata om den. Enligt Silverman (2013, s. 206) 

finns det fördelar med att inte ställa sin forskningsfråga direkt. Om den intervjuade känner till 

forskarens intresse kan detta påverka det svar man får. Jag genomförde de två första 

intervjuerna delvis som provintervjuer i syfte att värdera och förbättra intervjuguiden. Detta är 

något som Dalen (2015, s. 40) och Widerberg (2002, s. 102) poängterar att man bör göra. 

Dessutom korrigerade jag intervjuguiden vid några senare tillfällen, när jag upplevde att 

eleverna inte reagerade som jag tänkt. Detta förfarande förordas av exempelvis Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2012, s. 33). Jag tog även hänsyn till nya uppslag till frågor som 

uppkom genom intervjuerna. 

Jag spelade in intervjuerna för att inte störa flytet genom att skriva samtidigt som jag eller 

eleverna pratade. Detta tillvägagångssätt förordas av Larsen (2009, s. 85). Dahlgren och 

Johansson (2015, s. 166) uttrycker dessutom att det är nödvändigt att spela in 

fenomenografiska intervjuer. Även Dalen (2015, s. 37) rekommenderar att man gör 

inspelningar, eftersom syftet med kvalitativa intervjuer är att fånga upp de intervjuades egna 

ord och formuleringar. 

Innan den enskilda intervjun och inspelningen påbörjades presenterade jag mig själv, 

intervjuns syfte, vad som skulle hända med materialet som skapades och hur intervjun skulle 

redovisas. Detta överensstämmer med en checklista utformad av Dalen och Sӕtersdal (se 

Dalen, 2015, s. 45) som jag även placerade överst i min intervjuguide. Två andra 

förberedande punkter som också de ingick i den översta delen av min intervjuguide, var att 
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försäkra mig om att eleven fortfarande ville medverka i intervjun och att hen tillät att samtalet 

spelades in med hjälp av mobiltelefon. Det är enligt Arksey och Knight (1999, s. 102) 

felaktigt att anta att inspelning är tillåten. Jag förutsatte inte heller att det godkännande som 

tidigare lämnats av eleven i samband med informationsbrevet fortfarande gällde. 

Eftersom intervjun berörde matematikläroboken, fick den vara med som ett fysiskt 

”konversationsobjekt”. Jag tog med tre olika böcker från det läromedel som användes i 

skolan: Favoritmatematik 1A, Favoritmatematik 2A samt Mera Favoritmatematik 4A. Vid 

passande tillfällen under intervjuerna fick eleverna möjlighet att bläddra i den av böckerna 

som de senast använt sig av. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 39) menar att 

barn som ska samtala om en bok kan uppleva bokens medverkan under intervjun som ett stöd. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 39) anser att konkreta material är viktigare ju 

yngre barn man har att göra med. Både Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 39) 

och Trost (2010, s. 59) anser att det skulle kunna underlätta om eleven ges möjlighet rita 

under intervjun, medan Arksey och Knight (1999, s. 117) ger som förslag att man ber barnet 

rita en bild som representerar det ämne som intervjun fokuserar. Jag gav eleverna möjlighet 

att rita, men bestämde inte vad de skulle rita. De flesta valde att inte rita, utan menade att det 

gick bra att ”bara prata”. Under intervjuerna följde jag Dalens råd (2015, s. 42) och höll mina 

uppfattningar för mig själv, för att inte hindra deltagarna från att föra fram sina egna 

uppfattningar. Larsen (2009, s. 14) påpekar dessutom att främjande av egna uppfattningar 

skulle medföra att forskningen blir subjektiv snarare än objektiv. 

 

5.5 Databearbetning 

De inspelade intervjuerna avlyssnades och transkriberades med hjälp av dator. Bell och 

Waters (2016) påpekar att ett flertal erfarna forskare hävdar att inspelade intervjuer ska 

transkriberas. En specifik anledning är att intervjuaren annars skulle kunna formulera 

felaktiga citat som passar dennes syfte bättre (Bell & Waters, 2016, s. 197). Denscombe 

(2016, s. 385) menar att det dessutom är enklare att analysera skrift än tal. I enlighet med vad 

Dalen (2015, s. 73) lyfter fram, transkriberades intervjuerna så nära inpå genomförandet som 

möjligt, för att en mer optimal återgivning skulle kunna uppnås. Detta innebar exempelvis att 

jag fortfarande hade möjlighet att med hjälp av minnet associera somliga uttalanden till 

aktioner som kunde inkluderas i transkriptionen. Transkribering av aktioner gjordes enbart då 

de av kontextuella skäl ansågs nödvändiga, exempelvis om inspelningen innehåller syftningar 

som kan kopplas till ett objekt som användes vid intervjun; i de flesta fall 

matematikläroboken. Varje enskild intervju transkriberades i ett separat dokument för att 

underlätta hanteringen. 

Ochs (1979, s. 44) menar att en av transkriptionens viktigaste funktioner är att inte innehålla 

alltför mycket information, eftersom detta skulle göra den svår att följa och värdera. Trost 

(2010, s. 75–76) menar att man inte nödvändigtvis måste ta med allt som sagts i intervjun i 

den transkription man gör. Lantz (2013, s. 145) lägger fram att man inledningsvis kan 

genomföra en datareduktion, där man isolerar den data som ska användas för analysen. 

Eftersom en del information går förlorad genom en reduktion, måste den enligt Lantz (2013, 

s. 145) följa uppsatta principer. Jag lyfter därför fram vilka principer jag valt att följa. Dessa 



25 

 

principer berör främst hur detaljerat transkriptionerna återger helheten i intervjuerna. 

Reduktion av det textuella innehållet utnyttjades enbart i de fall där intervjuerna innehöll 

segment som inte hade någon anknytning till de ämnen som skulle behandlas. I övrigt 

transkriberades intervjuerna i sin helhet, med undantag för vissa detaljer som tas upp i 

följande stycken. 

Om man är mer intresserad av innebörder än sådant som kan förekomma omkring dem, som 

harklingar eller tvekanden, behöver man enligt Arksey och Knight, 1999, s. 141) inte göra en 

lika noggrann transkription som exempelvis en lingvist. Arksey och Knight (1999, s. 146) 

anser att det är acceptabelt att man utelämnar hummanden och liknande när syftet är att 

fokusera på idéer, tankar, övertygelser, och förståelser. Dock påpekar Kihlström (2007, s. 

162) att man vanligtvis inkluderar hummanden i transkriptioner som görs inför en 

fenomenografisk analys. Jag valde att transkribera även hummanden och andra liknande ljud. 

Även omtagningar och upprepningar av ord inkluderades i transkriptionen.  

Enligt Denscombe (2016, s. 387) är det inte vanligt att man i småskaliga studier använder sig 

av vedertagna system för att markera intonation, betoning och uttal. Jag valde att inte använda 

mig av något liknande system, eftersom dessa aspekter inte är av intresse i relation till min 

studies syfte. Arksey och Knight (1999, s. 141) lägger fram att man i många transkriptioner 

låter bli att markera pauser och tvekanden. Jag valde att endast markera längre pauser eller 

tysta partier, men noterade inte deras längd. Denscombe (2016, s. 386) menar att man kan 

behöva snygga till meningsbyggnad och sätta ut skiljetecken (som inte förekommer i talat 

språk) för att läsaren lättare ska förstå innebörden. Jag valde att sätta ut skiljetecken för att 

underlätta läsandet av transkriptionerna, där det var möjligt. Den princip jag använde för detta 

baserades på allmänt vedertagna skriftspråksregler. Korrigering av meningsbyggnad riskerar 

en förändring av innebörden i elevernas utsagor. Därför valde jag att försöka behålla den 

ursprungliga ordföljden så långt detta var möjligt och praktiskt. Endast då jag upplevde att 

innebörden med stor säkerhet förblev densamma om ordföljden korrigerades, valde jag att 

göra så. 

Ortografi är en aspekt som var ointressant för mitt syfte. Ochs (1979, s. 61) anser att man bör 

undvika att använda korrekt, standardiserad ortografi (stavning) och istället använda en 

modifierad variant som representerar hur ord uttalas snarare än hur de står framskrivna i en 

ordbok. För denna studie är talets innebörder centrala, men inte sättet på vilka dessa 

innebörder uttalas. I transkriptionerna användes en så korrekt ortografi som möjligt. Ord som 

”sedan” har transkriberats som ”sedan”, även om eleverna själva använt uttrycket ”sen”, och 

uttrycket ”å” har ersatts av ”att” i de fall då ”att” är det korrekta uttrycket. Stukát (2011, s. 

144) anser att man i resultatredovisningen bör undvika att använda talspråk när man lägger 

fram citat från intervjuer. Eftersom jag redan i transkriptionsfasen undvek att skriva ner ord 

som de uttalades snarare än de stavas, behövde jag inte korrigera de utdrag som sedan 

inkluderades i resultatavsnittet. 
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5.6 Dataanalys 

Insamlade data analyserades utifrån en fenomenografisk utgångspunkt, där jag försökte 

identifiera likheter, skillnader och specifika särdrag i elevers utsagor och utifrån dessa skapa 

ett kategorisystem som beskriver deras uppfattningar. Som utgångspunkt användes en 

analysmodell som utformats av Dahlgren och Fallsberg (1991, enl. Dahlgren & Johansson, 

2015, s. 167) och beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015, s. 167–171). Denna modell 

innebär att jag först bekantade mig med insamlade data genom att läsa igenom de 

transkriberade intervjuerna. Därefter skannade jag transkriptionerna för att identifiera och 

markera relevanta utsagor. Relevanta utsagor innebär i detta fall att jag fokuserade på de 

textavsnitt där utsagor relaterade till matematikläroboken förekommer. Jag rödmarkerade 

dessa utsagor med hjälp av ordbehandlarens teckenfärgväljarverktyg för att separera dem från 

resten av texten. Samtliga relevanta utsagor kopierades därefter från sina respektive 

transkriptionsdokument och klistrades in i ett nytt dokument. I nästa steg jämförde jag 

utsagorna i detta nya dokument, för att finna likheter och skillnader mellan dem. Därefter 

inleddes en process i vilken jag grupperade olika utsagor med utgångspunkt i deras 

gemensamma eller separata drag. Genom att ge varje grupp en egen teckenfärg, kunde jag 

hålla reda på dem. Att använda färgkodning som markeringssystem är något som förordas av 

exempelvis Ely (1993, s. 161). Jag grupperade utsagorna under provisoriska beteckningar för 

att underlätta processen. Detta övergick sedan i skapandet av kategorier, genom att jag 

prövade mig fram för att se vilka uppfattningar som olika utsagor kunde utgöra exempel på 

(jämför Dahlgren & Johansson, 2015, s. 170; Larsson, 2011, s. 37). 

Richardson (1999, s. 70) poängterar att det är viktigt att kategorierna inte skapats på förhand. 

Istället är det data som ska fungera som en grund för kategorierna att framträda ur. Detta utgör 

en skillnad mellan fenomenografisk analys och innehållsanalys, där kategorierna i den senare 

är förutbestämda (Marton & Säljö, 1986, s. 80). Jag valde därför att inte försöka kategorisera 

utsagor på ett sådant sätt att de passades in i ett ramverk av redan existerande 

kategoriseringar. Jag utgick från de tre kriterier som Marton och Booth (2000) ställt upp för 

de enskilda kategorierna. Alla kategorier bör vara tydligt kopplade till det undersökta 

fenomenet, så att varje kategori säger någonting distinkt om ett särskilt sätt som fenomenet 

kan upplevas på. Kategorierna måste dessutom vara logisk kopplade till varandra, så att de 

tillsammans utgör en hierarkisk struktur. Kategorisystemet ska även vara sparsamt, vilket 

innebär att man ska ha som målsättning att försöka skapa så få kategorier som möjligt 

(Marton & Booth, 2000, s. 163–164). Larsson (2011) beskriver två ytterligare aspekter som är 

viktiga. Kategorisystemet ska ha ett tydligt stöd i intervjumaterialet, så att en oberoende 

person kan uppfatta det som rimligt. Dessutom måste kategorierna vara kvalitativt skilda 

(exklusiva) och inte överlappa varandra (Larsson, 2011, s. 37). Detta blev viktigt att tänka på i 

nästa steg, som innebär att man kontrollerar utsagorna ännu en gång, för att se om de kan 

passa in i fler än en enda kategori (se Dahlgren & Johansson, 2015, s. 170). I detta läge hade 

jag ett relativt stort antal kategorier, som utifrån gemensamma drag fördes samman och 

utmynnade i att antalet kategorier reducerades. Reduktionsmetoden innefattade att utsagor 

betraktades som olika aspekter av övergripande kategorier. De färger som markerade de olika 

kategorierna ändrades och reducerades till antalet för att avspegla kategoriernas omformande. 

När kategorierna sedan etablerats namngav jag dem slutligen med utgångspunkt i hur 
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matematikläroboken på olika sätt kan beskrivas som ett redskap. Detta hör samman med de 

sociokulturella och aktivitetsteoretiska perspektiv som framlagts i teoriavsnittet. 

 

5.7 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

Eftersom denna studie är av en kvalitativ karaktär, är dess syfte inte att uppnå ett resultat som 

kan generaliseras. Resultatet baseras enbart på utsagor som lämnades av de specifika elever 

som deltog i studien. Då dessa elever alla befann sig i en och samma skola, kan resultatet inte 

direkt överföras och appliceras på andra skolor. Däremot kan resultat från flera liknande 

studier, genomförda på ett flertal olika skolor, tillsammans bidra till att ge en mer komplett 

bild av det undersökta fenomenet. 

Reliabilitet berör enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 295) tillförlitlighet och konsistens hos 

ett forskningsresultat. Detta handlar bland annat om huruvida personer som intervjuas skulle 

kunna tänkas ge andra svar om de intervjuas av någon annan. Trost (2010, s. 132) menar att 

människor inte är statiska och därför har möjlighet att ändra sig från ett intervjutillfälle till ett 

annat. Detta medför att svaren inte nödvändigtvis blir desamma varje gång samma fråga ställs 

till en person. Det är följaktligen möjligt att deltagarna skulle kunna ge andra svar till en 

annan intervjuare som vill verifiera deras utsagor. 

Genom att göra ljudupptagningar av intervjuerna ökade mina möjligheter att återge 

informationen så som den framställdes av eleverna. Datamaterialets validitet kan påverkas av 

inspelningarnas kvalitet. Otydliga uttalanden bidrar till att transkriptionsprocessen försvåras 

(Dalen, 2015, s. 120–121). De inspelningar som utgjorde underlag för databearbetning var 

samtliga av god kvalitet. Att ingen tolk var inblandad innebär dessutom att det i högsta grad är 

elevernas egna ord som utgör insamlade data. Tillförlitligheten i resultatet påverkas även av 

hur insamlade data bearbetas, eftersom olika grader av bearbetning innebär olika grader av 

tolkning. Genom att sträva efter att transkribera intervjuerna på ett sådant sätt att innehållet 

påverkas så lite som möjligt, ökar tillförlitligheten i den efterföljande analysen, eftersom den 

baseras på ett material som till karaktären ligger närmare ursprungskällan. Av denna 

anledning har jag även valt att undvika redigeringar i de utdrag som presenteras i 

resultatavsnittet, utan återger dessa så som de transkriberades. Undantag som gjorts av etiska 

skäl, för att ytterligare skydda identiteter, har inte påverkat utsagornas innebörd. 

Larsson (2011, s. 37) påpekar att det kategorisystem som skapas under en fenomenografisk 

analys kan skilja sig åt beroende på vem som utformar det. Det är därför möjligt att någon 

annan skulle kunna komma fram till ett annat system utifrån den data jag samlat in. För att 

motivera mina kategorier har jag därför använt mig av flertalet utdrag ur transkriptionerna, så 

att läsaren kan bedöma om de är rimliga eller inte. 

Begreppet objektivitet kan ha olika innebörder (se exempelvis Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

292). Den betydelse som fokuseras här är objektivitet som ”frihet från bias”. Detta innebär 

enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 292) att personliga fördomar inte påverkat det man 

kommit fram till. Genom att undvika att föra in mina egna uppfattningar i intervjuerna, så som 

jag tidigare beskrivit, har jag enligt Larsen (2009, s. 14) bidragit till en ökad objektivitet. 

Framställningen av resultatet är förknippat med begreppet objektivitet, eftersom är möjligt för 
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forskaren att lyfta fram eller gömma undan aspekter som stödjer eller motsäger de egna 

uppfattningarna. Mitt tillvägagångssätt har varit sådant att jag valt att lyfta fram så många 

olika uppfattningar som möjligt och att inte tillskriva någon uppfattning ett högre eller lägre 

värde. Istället har jag försökt lyfta fram den variation som förekommer. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 292) menar att intervju kan vara objektiv som forskningsmetod om den inte utsätts 

för snedvridning. Eftersom jag valt att intervjua elever som jag inte tidigare träffat, har jag 

enligt Stukát (2011, s. 65) undvikit en snedvridningsfaktor. Kvale och Brinkmann (2014, s. 

293) menar även att objektiviteten är beroende av att personer som intervjuas ges möjlighet 

att uttrycka sig själva. Eftersom intervjuerna var halvstrukturerade ställdes inte samma frågor 

till samtliga elever, men intervjuguiden användes för att skapa en gemensam grundstruktur 

som medförde att intervjuerna hade en gemensam kärna. 

 

5.8 Etiska principer 

Eftersom jag i denna studie genomförde intervjuer med barn, ansåg jag det särskilt viktigt att 

uppmärksamma de etiska principerna. Genom att utforma ett informationsbrev till elever och 

vårdnadshavare, utifrån en mall publicerad på Högskolan Dalarnas digitala lärplattform 

Learn, som tar hänsyn till de etiska riktlinjer som satts upp av exempelvis Vetenskapsrådet 

och inkluderar formuleringar som är avsedda att uppfylla de fyra allmänna huvudkraven för 

individskydd (se Vetenskapsrådet, 2002, s. 6–14), gavs elever och vårdnadshavare möjlighet 

att antingen godkänna eller icke godkänna elevens medverkan i intervjustudien genom en 

svarstalong. För att uppfylla samtyckeskravet valde jag att i likhet med Neuman (2011) ge 

utrymme åt elevernas egna underskrifter, utöver vårdnadshavarnas. Eleverna tillfrågades 

återigen om samtyckte i samband med intervjuerna. Som ett ytterligare steg för att uppfylla 

samtyckeskravet kontaktade jag efter intervjuerna respektive elevs klasslärare för att be dem 

fråga de berörda eleverna om de gav sitt fortsatta medgivande till deltagande. Jag valde att 

göra detta för att försäkra mig om att de elever som inte självmant uttryckte eventuella känslor 

av tvivel eller ånger gavs möjlighet att göra sina röster hörda i en tryggare, mer familjär 

situation. Jag utgick från att tillförlitligheten i elevernas respons på frågan om fortsatt 

deltagande blev högre om lärarna var de som ställde frågan, och dessutom gjorde detta när 

eleverna hunnit reflektera över intervjusituationen. Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet uppfylldes genom att elevernas namn, eller annan personlig information, inte 

förekommer i denna uppsats, samt att ljudupptagningar och transkriptioner endast nyttjades av 

mig, i enlighet med vad som uttrycks i informationsbrevet. Ljudupptagningarna och 

transkriptionerna är förenade med löftet att de förstörs efter att arbetet är godkänt. 

Transkriptionerna har dessutom korrigerats så att både elevernas och andra personers namn 

utelämnats, och relationsord ersatts med mer neutrala, allmängiltiga begrepp. Jag har även 

försökt undvika att inkludera utsagor som kan upplevas generande eller sårande, av respekt 

för de inblandade. Genom att i informationsbrevet redogöra för var examensarbetet ska 

publiceras, har jag i enlighet med Vetenskapsrådets rekommendation (2002, s. 15) erbjudit 

elever och vårdnadshavare möjligheten att ta del av den färdiga produkten. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjustudien. Detta görs med utgångspunkt i det 

kategorisystem som utformats genom den fenomenografiska analysen. Kategorierna tar 

hänsyn till utsagor rörande både uppfattningar av läroboksanvändande och attityder kopplade 

till läroboken.  

Den matematiklärobok som användes i undervisningen riktad mot samtliga intervjuade elever 

var Favoritmatematik. Denna läroboksserie skulle kunna betraktas som uppdelad i två böcker 

per årskurs. För årskurs 1 finns Favoritmatematik 1A och Favoritmatematik 1B, för årskurs 2 

Favoritmatematik 2A och Favoritmatematik 2B och för årskurs 3 Favoritmatematik 3A och 

Favoritmatematik 3B. Ett tillvägagångssätt skulle kunna vara att lärare och elever använder 

A-boken för höstterminen och B-boken för vårterminen. Elevernas utsagor visade dock att det 

inte nödvändigtvis förhåll sig så att de böcker som motsvarade den årskurs eller termin som 

eleverna befann sig i var de som användes. I vissa fall hade man helt enkelt inte räknat färdigt 

i den föregående årskursens eller terminens böcker. Favoritmatematik har dessutom en serie 

bestående av mer avancerade matematikläroböcker, under namnet Mera Favoritmatematik, 

som några av de intervjuade eleverna använde. 

Genom analys av de transkriberade intervjuerna kunde fem olika beskrivningskategorier, som 

utgör utfallsrummet för fenomenet matematikläroboksanvändande, identifieras och avgränsas. 

För respektive kategori förekommer i sin tur olika aspekter, som benämns utifrån deras 

centrala beskrivande egenskaper. Kategorierna och deras respektive aspekter illustreras av 

tabellen på nästa sida. 
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Beskrivningskategorier Aspekter 

Matematikläroboken som individens redskap 

Enskilt arbete 

Personlig relation 

Räkning och övning 

Vardagsmatematik 

Matematikläroboken som gemensamt redskap 

Genomgångar 

Samarbete 

Väntan på hjälp 

Matematikläroboken som kompletterat redskap 
Digitala verktyg 

Räknehäften och stenciler 

Matematikläroboken som konkurrensredskap 

Belöningssystem 

Differentiering 

Måttstock för matematisk förmåga 

Matematikläroboken som likriktande redskap 

Arbeta ikapp 

Direktiv 

”Stoppsidor” 

 

Var och en av kategorierna beskrivs under separata rubriker, där även attityder till läroboken 

lyfts fram. För att illustrera elevers uppfattningar och attityder används utdrag ur 

intervjutranskriptionerna, där elevernas namn ersatts av den ”kollektiva personen” Elev, och 

intervjuaren betecknas AP (för Alf Parmenius). 

Några övergripande iakttagelser som kan göras utifrån intervjuerna är att de flesta av de 15 

deltagande eleverna uppger att de tycker om matematikläroboken av en eller flera 

anledningar. Denna uppfattning delas dock inte av samtliga elever. Även i fall där elever totalt 

sett tycker om läroboken förekommer viss reservation rörande några aspekter. Det visar sig att 

en del elever uppskattar variationen som de upplever finns i läroboken, medan andra menar att 

de föredrar någon specifik typ av uppgifter. För vissa är det helt enkelt uppgifternas 

svårighetsgrad eller krav som avgör vilken attityd som vissa elever har till dem. Detta kan inte 

generaliseras till att innebära att alla föredrar ”lätta” uppgifter framför ”svåra”. Användandet 

av matematikläroboken, eller dess roll i matematikundervisningen är en ytterligare aspekt som 

eleverna uppvisar olika attityder till. När det gäller användandets frekvens upplever somliga 

att läroboken används för ofta, medan andra upplever att den bör användas oftare. 

 

6.1 Matematikläroboken som individens redskap 
Denna beskrivningskategori utmärks av uppfattningar som visar på att läroboken används för 

att utveckla individens matematiska kunskaper och förmågor, men även uppfattningen att 

läroboksanvändandet sker i enskildhet. Det första utdraget visar på hur 

matematikläroboksanvändandet uppfattas som rutinmässigt och associerat med räkning: 

AP: Var den [förra matematiklektionen] ungefär som matematiklektionerna brukar vara, eller 

var den annorlunda? 
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Elev: Jag tycker att den var som de brukar vara. 

AP: Kommer du ihåg vad du gjorde då? 

Elev: Jag räknade i matteboken, med gånger och plus och minus. Uppställning. Massa sådant 

där. 

En likande uppfattning framträder när en elev ombeds berätta vad hen tänker när hen hör 

ordet ”mattebok” och svaret blir att hen tänker på att man ska räkna ”en massa tal och siffror” 

i den. Ett annat exempel är denna utsaga från en annan elev: 

AP: Hur arbetar ni då? Arbetar ni såhär själva eller arbetar ni i några mindre grupper, eller…? 

Elev: Själva. 

AP: Själva? Vad tycker du om det då, att arbeta själv med boken? 

Elev: Det är bra. För ingen stör mig. 

Utöver att belysa uppfattningen att matematikläroboken förknippas med enskilt arbete, 

synliggörs även att elever kan ha positiva attityder gentemot enskilt arbete eftersom det kan 

upplevas som mindre distraherande. 

Intervjuerna visar att elever kan forma personliga relationer till matematikläroboken. Denna 

utsaga utgör ett exempel på detta: 

AP: Utan bok då? Hur tror du det skulle… Hur tror du det funkar att lära sig matematik utan… 

Elev: Nejnejnej… Det kan man inte ens snacka om. Det skulle inte funka för mig. 

AP: Så du tycker att du… Du behöver verkligen boken? 

Elev: Ja. Annars skulle jag typ… Jag vet inte hur man säger. Alltså annars skulle jag inte 

kunna… kunnat matteboken. Alltså inte ens… Ett plus ett skulle jag inte kunnat utan min 

mattebok. 

Utsagan visar på en uppfattning av matematikläroboken som absolut nödvändig för individens 

lärande i matematik. Denna uppfattning är så pass djupt förankrad att eleven upplever att hen i 

princip inte skulle kunna utveckla matematiska förmågor utan dess stöd. En annan utsaga 

visar på ett liknande sätt hur matematikläroboken blivit något mer än ”bara en bok”. I detta 

fall liknas matematikläroboken vid en ”person”, som hjälper eleven: 

AP: Tycker du att den är bra på att hjälpa dig att lära dig matte? 

Elev: Ja. Det är nästan som en person som kommer och hjälper mig. 

Uppfattningen av matematikläroboken kan i de två utsagorna ovan beskrivas i termer av en 

nära personlig relation. Detta framgår även av följande utdrag, där elevens kroppsspråkliga 

reaktion på att få syn på matematikläroboken föranledde intervjuaren att utforska detta 

närmare. Intervjuaren har i detta fall plockat fram en av elevens tidigare matematikläroböcker 

efter att intervjun pågått en stund, och ytterligare en stund senare återgått till att följa upp 

elevens reaktion: 

AP: Men jag tyckte du såg så glad ut när matteboken kom fram. 

Elev: Ja. För det var ganska… Det var för längesedan jag såg den tyckte jag. 
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AP: Så du känner att det är kul att se den igen? 

Elev: Ja. Den var jätterolig. 

AP: Det var så du kände för den? 

Elev: Ja. 

AP: Vad var det som gjorde den rolig då? 

Elev: I den så var det multiplikation, för jag kunde inte först heller multiplikation. Det var något 

nytt för mig. Och sedan lärde jag mig det och det var jätteroligt, för femmans tabell var 

jätterolig och ettans, för allting gånger ett är ju… är ju samma sak såhär, ett gånger tre det är ju 

tre. För man räknar ju bara det en gång. 

Eleven kunde utan problem beskriva varför hen tyckte om denna matematiklärobok och vad 

den hjälpt eleven med. Dessutom började eleven föra matematiska resonemang som hen 

kopplade till boken. Just multiplikation och glädjen förknippad med det räknesättet är en 

aspekt som framträder i intervjuerna genom att elever gärna demonstrerar sina förmågor i 

detta räknesätt. En annan utsaga visar på en uppfattning kring varför just 

multiplikationsuppgifter är roliga: 

AP: Finns det någon sorts uppgift som du tycker är roligare att göra? 

Elev: Mm. 

AP: Vilka är det? 

Elev: Det är med gånger. 

AP: Med gånger. 

Elev: Det ska man göra… Gånger, där ska man räkna två… två tabeller. Då kan jag det, för vi 

har lärt oss jättemycket gånger. Där man gör snabbt, det är roligast. 

Denna utsaga indikerar att elevens glädjeupplevelse av multiplikation hör samman med 

förmågan att lösa uppgifter i en hög hastighet. Uppfattningarna rörande hög hastighet skiljer 

sig dock åt hos de intervjuade eleverna. Medan några uppfattningar ligger i linje med den som 

framträder ovan, är en annan uppfattning att högre hastighet leder till lägre grad av 

noggrannhet och att det därför är mer fördelaktigt att lösa uppgifterna i ett långsammare 

tempo. 

Matematikläroboken som ett redskap för övning och utantillinlärning illustreras av följande 

utdrag, där eleven redogör för sin uppfattning kring varför ”lätta” uppgifter kan vara bra: 

AP: Är det bra med lite lätta uppgifter ibland? 

Elev: Mm. Men ibland är det inte så bra med sådana här jättelätta, typ. 

AP: Vad är det som gör att det inte är så bra då? 

Elev: För att jag kan ju det, men det är ändå bra att jag får in det mer i min hjärna. 

Eleven upplever att det inte alltid är bra med ”lätta” uppgifter, särskilt när de upplevs som 

”jättelätta”, eftersom de inte bidrar med nya kunskaper. Däremot uppfattar eleven att ”lätta” 

uppgifter kan förstärka kunskaper som eleven redan har utvecklat. 
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En aspekt som berör det enskilda arbetet med matematikläroboken är hur väl eleven uppfattar 

lärobokens instruktioner. Intervjuerna visar att eleverna har olika förhållningssätt till dessa 

instruktioner och även de färdiga och i vissa fall påbörjade exempeluppgifter som samverkar 

med instruktionerna. Vissa uppfattar att de inte bryr sig om att titta på exemplen eftersom de 

inte hjälper, medan andra menar att exemplen underlättar förståelsen för vad som ska göras. 

Flera elever uppfattar lärobokens instruktioner som lätta att förstå, medan andra uppfattar att 

de behöver läsas om några gånger innan förståelsen infinner sig. 

En annan aspekt av matematikläroboken som individens redskap framträder i utsagor som 

berör elevers användande av matematik utanför skolan. Det framgår av intervjuerna att 

eleverna uppfattar att de eller andra människor kan använda matematik i vardagen, framförallt 

när det kommer till att hantera pengar på olika sätt, exempelvis betala räkningar eller räkna ut 

hur mycket flera varor kostar tillsammans. Det förefaller dock vara så att de intervjuade 

eleverna inte alltid reflekterar över när de använder matematik i vardagen. En utsaga som 

utvecklas genom viss assistans från intervjuarens sida visar på en elevs fascination för 

matematik i relation till tårtor: 

Elev: För det mesta blev jag glad över att det fanns tårtor på den [matematiklärobokens 

framsida], för jag älskar tårtor. 

AP: [skratt] Jaha. Är det tårtorna här… [på framsidan] Är det tårtorna som finns inne i boken 

också, eller bara där? 

Elev: Jag tror det är på den och några sidor i boken. 

AP: Så när det dyker upp en tårtuppgift då är det… 

Elev: Då blir jag glad. För då får man räkna hur många bitar det är och sånt. Då är det 

jätteroligt. 

AP: Mm. Kan man använda det sedan när man har en riktig tårta och sedan ska man dela upp 

den? 

Elev: Ja. 

AP: [skratt] 

Elev: Det kan man faktiskt. 

AP: Mm. Har du gjort det någon gång? 

Elev: Ja. På min födelsedag då får vi såhär… skära tårtorna i en bit själv och så brukar vi ta upp 

tårtan och lägga den på tårtan så vi kan skära så att det blir lika många och lika mycket så då får 

alla typ såhär jätte… lika mycket. Och då är det också ganska roligt, för vi får skära tårtorna och 

ta bild medan vi har kniven i tårtan. Och sedan får vi skära ut och göra en bit tårta. 

AP: Mm. Tänker du på matte då när du skär tårtan? 

Elev: Ja! Ganska mycket med maten också. 

AP: Maten? 

Elev: Ja. 

AP: Mm. 

Elev: För kycklingdelar, biffdelar och allt sådant där som man kan dela. 
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AP: Sitter du och räknar hur många bitar du har? 

Elev: Ja. 

Här får eleven möjlighet att knyta an till matematiska vardagsupplevelser med hjälp av de tre 

tårtorna som avbildas på matematiklärobokens omslag. Med hjälp av dessa kan eleven dela 

med sig av hur verkliga tårtor, och annan mat som kan delas upp i bitar, utgör 

matematiklärandetillfällen. Detta indikerar att eleven uppfattar att det finns kopplingar mellan 

lärobokens och vardagens matematik. 

Matematikläroboken är som individens redskap förknippad med en rad attityder gentemot de 

uppgifter som utgör dess innehåll. En attityd som delas av fler av studiens deltagare, är att 

multiplikationsuppgifter är roliga att arbeta med. En elev menar att dessa uppgifter bidrar till 

att hen ”blir en annan person”, som ”bara vill jobba i boken”. Detta skulle kunna indikera att 

multiplikationsuppgifter bidrar till att skapa positiva attityder till läroboken, hos elever som 

uppskattar den sortens uppgifter. Detta överensstämmer med vad som tidigare i detta avsnitt 

presenterats rörande elevers syn på räknesättet multiplikation. 

Matematikläroboksuppgifter som kan förknippas med både positiva och negativa attityder är 

de så kallade ”lätta” och ”svåra” uppgifterna. Utsagor visar att eleverna har olika attityder till 

de uppgifter som de betraktar som ”lätta” eller ”svåra”, men det råder ingen samstämmighet. 

Somliga föredrar svåra uppgifter och tycker att lätta uppgifter är mindre intressanta, medan 

andra föredrar lätta uppgifter och uppger att svåra uppgifter sänker deras motivation att arbeta 

med matematikläroboken. 

Följande utdrag visar att attityderna till matematikläroboken påverkas av hur ”lätta” eller 

”svåra” uppgifterna i den uppfattas av eleven: 

AP: Finns det någonting, när du tänker på matte eller mattelektionerna, i dem som du tycker är 

extra roligt? Vad… Finns det någonting som du tycker är roligt i dem? 

Elev: Jobba i matteboken… gillar jag. Fast ibland så, när jag inte kan… Alltså när det är lätta 

saker, när jag skriver typ en hel sida på fem minuter, då är det jättekul. Men annars, om jag inte 

kan, så är det jättesvårt och jättetråkigt och typ… ja. 

”Jättesvåra” uppgifter förknippas med uttrycket ”jättetråkigt”, medan ”lätta” uppgifter 

förknippas med uttrycket ”jättekul”. Ett annat utdrag visar på en annan elevs uppfattning och 

attityd till ”svåra” uppgifter. Eleven har i detta fall tittat i matematikläroboken och hittat 

uppgifter som hen reagerar på: 

Elev: De här är lite svåra. 

AP: Är de svåra? Tycker du om att göra dem, eller tycker du att de är svåra på det sättet att du 

inte vill göra dem? 

Elev: Svåra så att jag inte vill göra dem. 

Det visar sig även att framtida uppgifter i matematikläroboken, som eleverna ännu inte haft 

möjlighet att stöta på, redan på förväg kan förknippas med svårighetskänslor som hör samman 

med en negativ attityd. Denna utsaga kommer sig av att eleven bläddrar fram till någon av de 

sista sidorna i läroboken och får syn på en eller flera uppgifter som upplevs komplicerade: 

Elev: Tänk när jag kommer hit [visar slutet av boken] Åh. [ett pustande ljud] 
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AP: Hur kommer det kännas då? 

Elev: Mycket svårt. Eller… Jag tror att det är en… Oh my God! Den här vill jag aldrig komma 

till. 

AP: Men nu blir du kanske rädd här när du vet vad som kommer att hända. 

Elev: Ja. 

AP: Så du har inte tittat i din egen bok vad det är som kommer att komma? 

Elev: Nej. 

Det är dock möjligt för en elev att ha mer positiva attityder till ”svåra” uppgifter även om de 

upplevs som ”inte roliga”, när hen uppfattar att det går att få hjälp av läraren med dessa. I 

följande utdrag berättar en elev om uppgifter som handlar om mått och måttenheter: 

Elev: Jag vet inte. De är inte roliga, tycker jag. Alltså jag vill lära mig dem, men de är lite för 

svåra för mig. 

AP: Så hur känns det då när det kommer en sådan uppgift i boken, där det handlar om att mäta 

någonting? 

Elev: Stressad. 

AP: Stressad? Gör du de uppgifterna i alla fall då, eller försöker du hoppa… försöker du strunta 

i dem? 

Elev: Nej, jag struntar inte i dem, för jag räcker upp handen och [läraren] kommer och förklarar 

mer. 

Attityden till svåra uppgifter kan i detta fall sammankopplas med lärarens roll. Eleven 

uttrycker att hen inte försöker hoppa över de svåra uppgifterna för att de är just svåra, utan att 

hen istället ber om hjälp från läraren. Andra utsagor indikerar att ”lätta” uppgifter kan 

upplevas som tråkigare än de mer utmanande: 

AP: Finns det någonting som du tycker, tänker att: ”Ja, det där tycker jag om med den”? (syftar 

på matematikläroboken) 

Elev: Jag tycker om liksom när det är ganska höga tal och det är typ gånger. Det tycker jag är 

ganska roligt.  

AP: Så när det kommer till höga tal i boken så är det kul? 

Elev: Ja. 

AP: Och när det inte är så höga tal då? 

Elev: Då är det inte så roligt. 

Utöver att visa på multiplikationsuppgifter som föredragna, visar utdraget även att ”höga” tal i 

detta fall förknippas med en mer positiv attityd. Intervjuerna visar dock att även ”lätta” 

uppgifter förknippas med positiva attityder hos somliga elever. 

För att illustrera spännvidden i de uppvisade attityderna gentemot matematikläroboken 

redovisar jag här fyra utdrag. Det första kan egentligen inte beskrivas enbart genom en 

ljudupptagning och kräver nästan att man bevittnat situationen för att nå full förståelse. Därför 

ska jag här försöka mig på att redogöra för vad som skedde under intervjun. Eleven 

presenteras för en av de matematikläroböcker som intervjuaren tagit med sig, känner igen den 
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och börjar bläddra i den. Snart tar eleven på egen hand initiativet att börja lösa bokens 

uppgifter och samtidigt förklara för intervjuaren vad uppgifterna går ut på. Intervjuaren låter 

eleven fortsätta lösa uppgifter, men avbryter efter en ganska lång stund: 

AP: Ska du sitta här och göra hela boken? 

Elev: Mhm. Kanske. 

AP: Tycker du att det är så roligt så att du sitter och gör den medan vi pratar här? 

Elev: Nehej [halvt skrattande] vi måste prata också. 

Det är svårt att förmedla den iver och glädje som eleven uppvisar i samband med att hen 

demonstrerar sina färdigheter i matematikläroboksanvändande. Att enbart ta del av detta 

utdrag ur transkriptionen kan leda till att det nekande ”nehej” som yttras av eleven tolkas som 

att eleven inte tycker att det är roligt att arbeta med boken. Vad som istället avspeglar 

verkligheten är att eleven, utan att yttra ett enda värderande ord, genom sitt agerande uttrycker 

en synnerligen positiv attityd till läroboken.  

Det andra utdraget innehåller en mer verbalt uttryckt positiv attityd till matematikläroboken, 

som med tanke på ett specifikt ordval även skulle kunna klassificeras som en känsla: 

AP: Tycker du om att använda mattebok? 

Elev: Ja. 

AP: Vad är det som gör att du tycker om det, tror du? 

Elev: Att det också finns svåra saker i matteboken. Det finns inte på pappret [syftar möjligtvis 

på en stencil med matematikuppgifter] så jag tycker om svåra saker i matte. Och i den finns 

jättemycket saker som vi måste lära oss och jag älskar den för jag måste alltid titta på den och 

jobba med den och så. Jag jobbar alltid med den. Så jag älskar den. Det är det bästa. Matte. 

Även denna elev uttrycker en attityd som tycks signalera att matematikläroboken är något 

som hen gärna arbetar med. ”Älskar” kan betraktas som ett starkt ord, även om det skulle vara 

en hyperbol. Det förefaller även vara så att eleven har en positiv attityd till matematik överlag. 

Det tredje utdraget representerar istället den direkta motsatsen gällande attityd till 

matematikläroboken. Boken förknippas i detta fall med fysiskt illamående: 

AP: Har du känt någon gång att det har varit jobbigt att räkna i den? 

Elev: Nej, men ibland kan jag må illa. 

AP: Av boken? 

Elev: Ja. För det är så många siffror i huvudet. 

AP: Det blir liksom… 

Elev: Ja. 

AP: Får du huvudvärk, eller mer som illamående i magen? Har du någon gång känt att 

matteboken har gjort dig glad? 

Elev: Nej. 
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Det är både det påstådda illamåendet och avsaknaden av någon som helst glädjekänsla i 

relation till matematikläroboken som indikerar att denna elev har en betydande negativ attityd 

till den. Detta tycks höra samman med en form av upplevd överbelastning som uppstår när det 

dyker upp ett stort antal tal, något som eleven tycks ha svårt att hantera. För att inte ge 

intrycket av att förväxla fysiskt illamående med attityd, väljer jag att inkludera ytterligare en 

utsaga från samma elev:  

AP: Finns det någon sorts uppgift häri, som du inte gillar? 

Elev: Några gillar jag inte. 

AP: Vilka är det du inte gillar? 

Elev: Det är nästan alla som inte jag gillar.  

Det framgår här tydligare att matematiklärobokens innehåll eller upplägg inte tycks vara 

anpassat efter denna elevs preferenser, vilket i sin tur leder till att en negativ attityd uppvisas. 

Förklaringen till den negativa attityden framkommer när man tar del detta utdrag, som 

dessutom visar ett exempel på hur attityden till läroboken gradvis kan bli mer negativ: 

AP: Vad tycker du om den boken som du använder? 

Elev: Jag tycker först [att] den är rolig, sen får man jobba mycket och så blir den bara tråkigare 

och tråkigare, tycker jag. 

AP: Tyckte du om boken i början då, när du använde den? 

Elev: Ja. Jag blev faktiskt glad om jag såg den. 

AP: Sedan blev den… Blev den inte lika rolig sedan? 

Elev: Ja. Den blev tråkigare. 

AP: Vad var det som hände som gjorde så att den blev tråkigare? 

Elev: Den blev så svårare. Jag trodde att det skulle vara lite enkelt. 

Eleven berättar att hen först tycker om matematikläroboken och blir glad när hen ser den. 

Sedan sker något som förändrar attityden. Boken upplevs som allt tråkigare i samband med en 

växande arbetsbörda. Detta hänger samman med att boken upplev ha en för hög 

svårighetsgrad i jämförelse med de förväntningar som eleven har på den. Med risk för att 

fokusera alltför mycket på en specifik elev, är det nödvändigt att lyfta fram att denna elev 

visade positiva attityder gentemot en specifik typ av uppgift i läroboken. Vad som bidrog till 

den positiva synen på den specifika uppgiften var att den hade ett tydligt framlagt, 

observerbart mål. Bokstavligt talat en mållinje. 

Att elevers attityder till matematikläroboken även kan förändras positivt genom ihärdigt 

användande indikeras av följande utdrag, som följer på att intervjuaren utforskar ett uttalande 

från en elev: 

AP: Du sade att nu gillar du matte. 

Elev: Ja. 

AP: Tyckte du inte om matte förut? 
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Elev: Nej. Jag gillade inte så mycket matte då. 

AP: Varför? 

Elev: Jag vet inte. Det var för mycket grejer och många sidor och tjock bok. Och sedan jobbade 

jag inte. Men sedan när jag tänkte så jobbade jag… Sedan jobbade och jobbade jag. Sedan blev 

det bättre. Sedan gillade jag matteboken lite, och sedan när jag jobbade mer då gillade jag den 

mitt emellan. Sedan när jag jobbade mycket, mycket, då gillade jag [den] jättemycket. 

Här är det oklart om eleven inledningsvis syftar på matematik eller på matematikläroboken, 

när hen använder ordet ”matte”. Senare framkommer att det förefaller handla om läroboken, 

eftersom eleven istället använder ordet ”matteboken”. En annan utsaga som på ett liknande 

sätt som ovan beskriver synen på matematikläroboken som ”många sidor och tjock bok” visar 

att bokens fysiska storlek kan utgöra ett hinder för motivation och glädjeupplevelser. 

AP: Hur brukar du känna när det är dags att öppna matteboken? 

Elev: Tråkigt. 

AP: Tråkigt? Varför? 

Elev: För det tar lång tid att göra matteboken klar. 

Denna typ av utsaga kan kopplas samman med utsagor som visar att ett mål med 

matematikläroboksanvändandet kan vara att bli färdig med boken: 

AP: Har du blivit glad på matteboken någon gång? 

Elev: Ja, när jag har gjort klart min mattebok. 

AP: Då blir du glad? 

Elev: Mm. 

AP: Hur känns det då? Hur känns det att… Hur känner man? 

Elev: Jag tycker det är roligt, för då har jag fått en fin mattebok och jag lär mig mycket mycket 

mer. 

Utsagan indikerar att en potentiell glädjeupplevelse uppkommer i samband med att eleven 

lyckas arbeta sig igenom hela boken. Den känsla av negativitet inför bokens fysiska storlek 

som visar sig hos vissa elever skulle alltså kunna övergå i glädje allteftersom eleven avverkar 

bokens sidor. Detta kan utgöra en möjlig bakomliggande förklaring i fallet med den tidigare 

utsagan, där elevens ihärdiga ”jobbande” så småningom ledde fram till en attitydförändring. 

Något som intervjuerna indikerar är att elever har olika attityder till matematiklärobokens 

uppgifter. Medan somliga upplever att alla typer av uppgifter är roliga, menar andra att det 

finns sådana som inte alls känns intressanta att arbeta med. Här redovisas en kortare 

sammanfattning.  

En typ av uppgifter som associeras med positiva attityder från en del och negativa attityder 

från andra, är sådana som involverar ritande. Det finns i Favoritmatematik uppgifter som 

kombinerar ritande med räknande, men även sådana som utelämnar räknandet, exempelvis 

symmetriuppgifter där användaren får i uppgift att rita en spegelvänd bild av ett objekt. En 

elev menar att hen inte tycker om när uppgifter enbart handlar om att rita, men att de blir 

roliga om man först får räkna och sedan rita. En annan uppfattning är att variationen som 
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uppstår när man ibland får rita och ibland räkna är bra. Uppgifter som handlar om pengar 

uppfattas av en elev som de allra tråkigaste. En annan elev tycker inte om ”klockuppgifter” 

men anser ändå att hen lärt sig klockan bra med hjälp av dem. En annan attityd uppvisas 

gentemot uppgifter som inte inbegriper räknande, utan endast färgläggande, är att dessa inte är 

matematik men bra ändå. 

 

6.2 Matematikläroboken som gemensamt redskap  

Denna beskrivningskategori utmärks genom uppfattningar som signalerar de funktioner som 

matematikläroboken tjänar för utveckling och lärande hos inte bara den enskilda eleven utan 

även för andra individer i elevens omgivning, både med och utan lärarens direkta inblandning. 

Ett exempel på läroboken som gemensamt redskap i en kontext där läraren inte är inblandad 

utgörs av följande utsaga. Eleven har tidigare under intervjun berättat att hen hjälper en 

släkting med matematik och därför får frågan om hen gjort en egen matematiklärobok 

hemma: 

AP: Har ni gjort någon egen sådan här mattebok också, eller? 

Elev: Ja! Det brukar jag… Vi har vita papper hemma som vi brukar ta flera stycken, sedan 

klämma dem med häft, och sedan häftstift. Då brukar jag skriva mattetal och sådant.  

AP: Mm. Till din [släkting]? 

Elev: Ja. 

AP: Till dig själv också kanske? 

Elev: Ja. För jag brukar göra oftast tre böcker. Till… Två stycken till mig och en till min 

[släkting]. 

Detta exempel visar hur eleven inspireras av matematikläroboken och använder den som 

förebild i förverkligandet av sina egna ambitioner att undervisa sin släkting i matematik. 

Utsagan indikerar att eleven uppfattat matematikläroboken som ett redskap som kan användas 

i samspel med andra. 

Ett mer direkt exempel på uppfattningen att matematikläroboken används som ett gemensamt 

redskap i skolkontexten, illustreras genom detta utdrag: 

AP: Brukar [läraren] använda matteboken på något sätt? 

Elev: Hm. Ja. 

AP: Hur gör [läraren] det? 

Elev: Då liksom tar [läraren] matteboken så det liksom syns på tavlan. Ibland så gör vi allting 

tillsammans.  

Den sista delen av elevens uttalande; ”Ibland så gör vi allting tillsammans”, visar på en 

uppfattning om att lärarens användande av matematikläroboken utmynnar i en gemensam 

aktivitet, där hela gruppen tillsammans är delaktiga i samspelet med boken. Utöver utsagor 

som nämner projiceringen av matematiklärobokens sidor på tavlan, förekommer även utsagor 

som visar att lärare skriver av delar av lärobokens innehåll på tavlan för att kunna visa 

eleverna hur de ska göra för att lösa uppgifter. En del utsagor visar på uppfattningen att 
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läraren enbart använder matematikläroboken på något av dessa två sätt, i syfte att ”visa 

något”. 

Det finns även utsagor som visar på att gemensamma genomgångar ibland kan ses som 

överflödiga och istället ersätts av enskilt arbete: 

AP: Men om du bara tänker på mattelektionerna. Hur mycket använder ni boken av den tiden? 

Elev: Typ nästan hela tiden. När det är genomgångar så sitter jag och typ skriver i boken ändå. 

För att jag kan ju det de tar upp på genomgångar, så det mesta är väl lätt. Fast vissa saker är 

jättesvåra att fatta. 

Denna utsaga visar på uppfattningen att matematikläroboksanvändandet inte nödvändigtvis 

associeras med enskilt arbete, utan snarare att planerade gemensamma genomgångar kan 

övergå i enskilt arbete när elever inte anser sig betjänta av att ta del av dessa. Samma elev 

uttrycker dock vikten av att samarbeta med klasskamrater, när det finns ett behov: 

AP: Brukar ni arbeta tillsammans med varandra såhär två och två ibland? 

Elev: Mm. Fast vi… vi har öar. Vet du vad det är? 

AP: Mhm. 

Elev: Alltså som vi har det. Så jag brukar arbeta med min ö och vi har det. Vi samarbetar upp 

till hundra procent. 

[…] 

AP: Så det är just med matte du tycker att det är viktigt att arbeta… 

Elev: Ja, med dem. 

AP: …tillsammans. Har du liksom upplevt någonting… skillnaden mellan att arbeta själv… 

Elev: Ja. Själv, det går inte så bra för att alltså jag är ju själv, och jag är inte så bra på att jobba 

själv. Jag har svårt för att jobba själv. 

Detta utdrag illustrerar att elever som upplever att det är svårt att arbeta enskilt kan dra nytta 

av det stöd som kan erbjudas i en gruppkontext. Andra utsagor visar att samarbetet med 

klasskamrater uppskattas mer när uppgifterna är svårare: 

AP: Jag tänkte fråga om… När ni arbetar med boken… Gör ni det… själva eller gör ni det 

tillsammans? 

Elev: Ibland… Ja man får… Ibland får man hjälpa med vem man vill, alltså lika som nu: de 

jobbar med vem man vill. Och ibland kan man samarbeta [med] den som man sitter bredvid 

också. Ibland kan man göra själv. 

AP: Vilket tycker du bäst om? Att arbeta själv eller tillsammans med någon annan? När det 

gäller just matteboken. 

Elev: Alltså när det är svårt… då gillar jag samarbeta med några andra. De kan hjälpa mig. Men 

när det är lätt tycker jag inte om att arbeta med andra. 

Denna utsaga indikerar att samarbete med matematikläroboken kan vara något som uppfattas 

annorlunda beroende på hur lätt eller svårt eleven upplever att arbetet är. Det kan vara så att 

samarbetet uppfyller en egennyttig funktion, snarare än att fungera som något som alla ska 

kunna dra nytta av. En annan utsaga visar på en mer solidarisk eller altruistisk hållning: 
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Elev: Joo… Om man sitter tillsammans då har man två hjärnor. Då Den kan tänka på den och 

Den kan tänka på den, och sedan kanske Den kommer ihåg så man kan skriva. Kanske någon 

kommer ihåg vad någonting. 

Här handlar det om ett samarbete som gynnar hela gruppen (bestående av två eller fler 

deltagare). Skillnaden mellan denna utsaga och den föregående är att ordet ”jag” inte 

förekommer i den senare. Egenintresset framträder därför inte lika omedelbart. 

Följande utdrag visar hur samarbete med läroboken kan medföra att elever inte behöver be om 

hjälp från läraren om de inom gruppen kan komma fram till en lösning: 

Elev: Så… Nej, förresten… Först, innan vi frågar [läraren] om vi behöver hjälp och räcker upp 

handen, då brukar vi såhär… Först… då brukar vi fråga vännerna om de vet bredvid bänken, de 

som sitter bredvid bänken. Då… om det vet… Om de inte vet då räcker vi bara upp handen. Om 

de vet då behöver vi inte räcka upp handen. Då berättar… Då förklarar den typ: ”Hur mycket? 

Jag har fem och tar bort två”. Då, så det blir fyra. Nej, tre. Och sedan… och sedan… och sedan 

visste inte kompisen vad den här borta skulle göra, sen så fick jag räcka upp handen. 

Här framgår att eleven uppfattar att det är möjligt att ta hjälp från de som sitter närmast, innan 

det är dags att påkalla lärarens uppmärksamhet genom att räcka upp handen. 

Det har tidigare lagts fram att läraren uppfattas använda läroboken för gemensamma 

genomgångar, men även lärarens samspel med den enskilda elever är en aspekt av läroboken 

som ett gemensamt redskap. Följande utdrag visar på uppfattningen att läraren erbjuder hjälp 

till de elever som behöver den mest: 

Elev: Då visar [läraren] oss från första början, då visar [läraren] oss hur vi skulle göra. För först 

var det ju också lite mer plus, då kunde vi. Men sedan när det blev multiplikation så visade 

[läraren] ganska ofta oss. 

AP: Mhm. 

Elev: Och [läraren] brukar alltid säga [att] de som behöver extra hjälp ska [läraren] gå extra 

hjälp till dem och hjälpa. Och så har vi också hjälp… läxhjälpen. 

När det gäller hjälp från läraren visar intervjuerna att handuppräckning och väntande utgör en 

signifikant del av det gemensamma matematikläroboksanvändandet. Utsagor visar att somliga 

elever sitter och väntar tills de blir trötta i armen, medan andra väljer att gå vidare till nästa 

uppgift samtidigt som de inväntar hjälp med den tidigare. Det framkommer att de tagit till sig 

detta ”budskap” från läraren.  

Att räcka upp handen och vänta på hjälp förknippas inte med negativa attityder. Däremot visar 

intervjuerna att en alltför långvarig period av handuppräckande kan leda till att elever ”lägger 

ner” arbetet i läroboken. Utsagorna visar även på att det finns en medvetenhet kring varför 

man ibland måste vänta på hjälp, och att detta kan ta tid. Det framkommer även att vissa 

elever uppfattar att det finns en personalbrist som bidrar till att väntetiderna blir längre. 

 

6.3 Matematikläroboken som kompletterat redskap 

Denna beskrivningskategori skiljer sig från de övriga fyra genom att den utmärks av 

uppfattningar som pekar på att matematikläroboken inte är det enda redskap som används i 

matematikundervisningen, utan att den kompletteras med andra redskap. Den har därmed en 
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mer passiv roll än i de övriga kategorierna, som baseras kring läroboken som det centrala 

redskapet. Kategorin Matematikläroboken som kompletterat redskap har av denna anledning 

ingen motpol i systemet (exempelvis Matematikläroboken som exklusivt redskap). Kategorin 

innefattar även utsagor som bygger på att andra redskap jämförs med läroboken. Följande 

utdrag följer på att intervjuaren ber eleven berätta om hur dennes föregående 

matematiklektion gått till: 

Elev: Då hade vi algoritmer, så hade vi såhär ett litet häfte, som en bok, där vi skulle såhär dela 

upp talen. Och sen skulle vi skriva under. 

AP: Vad hände… Började ni med boken… den där boken på en gång på lektionen? Eller gjorde 

ni något annat först? 

Elev: Nej. Det var först något som vi skulle räkna ut i matteboken, sedan skulle man ta fram 

häftet. Och sedan så skulle man skriva i matteboken igen och sen häftet. 

Detta utdrag visar att läroboken inte uppfattas som det enda redskap som används i 

matematikundervisningen. Eleven menar att de under denna lektion omväxlande arbetade med 

både ett häfte och läroboken. Nästa utdrag inleds med en direkt fråga till en annan elev: 

AP: Gör ni matematik på något annat sätt som inte hör… när ni inte använder boken? 

Elev: Ja. Papper. 

AP: Papper? 

Elev: [Läraren] kopierar papper till oss. 

Här framkommer att läraren kopierar någon form av papper som eleverna kan arbeta med 

istället för läroboken. Dessa papper kan vara kopieringsunderlag som tillhör samma läromedel 

som läroboken, men kan även vara helt orelaterade. Det huvudsakliga är att eleven uppfattar 

dessa papper som något annat än boken. Några elever menar att hemläxorna utgörs av lösa 

papper snarare än läroboken. En annan form av pappersanvändande illustreras genom detta 

utdrag, som följer på en fråga om vad eleven tänker ska hända inför en matematiklektion: 

AP: Tänker du att ni ska jobba på något speciellt sätt? 

Elev: Ja. 

AP: Vad då? 

Elev: Mm… Som en… Ibland så kollar vi… Först, när vi ska börja med mattelektionen, då får 

vi vad heter det… ett papper som man ska kunna fylla i allt som står. 

AP: Mhm. 

Elev: Sedan jobbar vi med matteboken. 

AP: Så allt som står… Är det som ett papper med olika matteuppgifter? Olika tal man… 

Elev: Det är bara gånger och så tvåans tabell, och så ska man göra det, sen när läraren säger 

stopp då ska vi stoppa. 

Denna uppfattning var specifik för elever i årskurs 2 och uttrycktes inte av någon elev i de två 

övriga årskurserna. Det förefaller handla om att eleverna ska lösa en rad 

multiplikationsuppgifter under en begränsad tid, på ett papper separat från läroboken. Även 
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om läroboken senare dyker upp, efter att papperet avverkats, är det inte den som eleven 

nämner i första hand. 

Intervjuerna visar att elever har olika preferenser gällande iPad kontra matematikläroboken. 

Detta utdrag beskriver en uppfattning om skillnaden mellan de två redskapen: 

AP: iPads. Hur är de jämfört med matteboken? 

Elev: De är också bra. 

AP: Är de annorlunda på något sätt? Tycker du att de är annorlunda? 

Elev: Jag tycker att de är annorlunda för att… De är ibland roligare liksom för att… 

AP: Vilka är roligare? 

Elev: iPadsen. För att det finns så mycket olika liksom saker man kan göra på dem.  

AP: Jämfört med boken? 

Elev: Ja. 

AP: Så om jag skulle fråga dig vilken du tycker bäst om av iPad och bok då? 

Elev: Då är det iPad. 

[…] 

AP: Använder ni på något sätt iPaden och boken tillsammans med varandra? 

Elev: Nej. Tror inte det. 

AP: Inte så att det känns som att det man gör på iPaden hör ihop med någonting man gjorde 

tidigare i boken? 

Elev: Eller jo. Jo, det brukar det göra ibland. 

Uppfattningen att en iPad erbjuder fler möjligheter än en matematiklärobok medför i detta fall 

att eleven föredrar iPad. Det är oklart om eller hur eleven egentligen upplever att iPaden och 

läroboken används som komplement till varandra, eftersom hen uttrycker en osäkerhet kring 

detta. 

Även mobiltelefon och television omnämns som digitala alternativ till läroboken, om än inte 

av särskilt många av eleverna. En skillnad mellan dessa digitala verktyg och läroboken 

uttrycks i denna utsaga: 

AP: Tror du att man kan lära sig matematik utan att använda… 

Elev: Ja! Ganska mycket. För på telefonen kan man också lära sig. När jag hade en telefon 

brukade jag ganska mycket skriva ut mattetal och sedan räkna det och sedan skriva på papper. 

Men jag brukar också kolla på TV på matematikgrejer. 

AP: Vad tycker du om det då? Om du jämför det med boken… Vad tycker du är skillnaden 

mellan att titta på TV, eller använda telefonen? 

Elev: Telefonen så blir det mycket lättare. 

AP: Än att använda boken? 

Elev: Ja. 
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AP: Och TV:n då? 

Elev: TV:n och telefonen, de säger ut svaret. 

AP: Men tycker du om… 

Elev: Och det gör de inte här, för då skriver vi. 

AP: Men är det bra att de säger svaret då? 

Elev: Nej. 

Detta utdrag visar att eleven uppfattar att man kan lära sig matematik utan att använda 

läroboken. Dessutom framgår att eleven uppfattar att ”lättare” inte alltid är ”bättre”. Att TV 

och mobiltelefon ”avslöjar” svaret förefaller inte uppfattas som positivt i jämförelse med hur 

läroboken används.  

Ett annat utdrag visar på uppfattningen att det inte finns någon principiell skillnad mellan iPad 

och matematikläroboken och att de kan användas tillsammans för att maximera lärande: 

Elev: För båda är likadana. Räkna plus och sånt. Och dra streck. 

AP: Du tycker inte att det är någon skillnad mellan? 

Elev: Båda är typ lika. 

AP: Så ingen känns bättre än den andra? 

Elev: Uh-uh. (Detta uttryck är ett nekande) 

AP: Det är bra att man arbetar med båda? 

Elev: Ja. För då lär man mycket. 

När elever jämför matematikläroboken med de andra redskap som kompletterar den, kan 

deras attityder synliggöras: 

AP: Vad tycker du om själva matteboken? 

Elev: Jag tycker den är bra. 

AP: Om du jämför den med de där häftena som du… 

Elev: Då är den… Alltså den är lite för lätt men den är typ okej. 

Denna elev ombeds jämföra matematikläroboken med räknehäften som hen använt i 

matematikundervisningen. Attityden som uppvisas är att matematikläroboken i jämförelse 

med häftena är ”lite för lätt” men ”okej”. Det framstår som om denna elev kan behöva större 

utmaning från lärobokens sida för att kunna uppskatta den mer. Det kan även vara så att 

uttalandet endast gäller svårighetsgraden, och att det är matematiklärobokens svårighetsgrad 

som upplevs ”okej”, inte läroboken som helhet. Denna utsaga säger inte endast något om 

elevens syn på matematikläroboken, utan även om dennes syn på räknehäften som ett 

komplement eller alternativ till den. En annan utsaga som visar varför räknehäften kan 

uppfattas som roligare än läroboken följer här: 

AP: Hur ofta använder ni… använder du matteboken i skolan tycker du? 

Elev: Ibland. 
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AP: Ibland? Brukar ni använda andra saker än boken? 

Elev: När vi är klar med sidan, då får vi… ta ett häfte. 

AP: Häfte? Mm. Vilket tycker du bäst om då, häfte eller bok? 

Elev: Mmmm… häfte. 

AP: Varför det?  

Elev: För att det är mycket minus och plus. 

AP: Mycket minus och plus. 

Elev: När jag fick ett häfte fick jag fullt med minus och plus. 

AP: Mhm. Mm. 

Elev: Det tycker jag är roligast. 

Denna utsaga indikerar att eleven uppfattar att läroboken används ”ibland” och att arbetet med 

den följs av arbete med ett häfte. Eleven uppger att hen föredrar häften framför läroboken 

med anledning av att häften ger eleven möjlighet att räkna en specifik typ av uppgifter. Häftet 

kan sägas förknippas med en mer positiv attityd som en följd av att dess innehåll faller i linje 

med elevens preferenser. Här framträder uppfattningen att det specifikt är häftet som ”är 

mycket plus och minus”. 

En elevs uppfattning av hur man kan lära sig matematik utan en lärobok synliggör en 

”reservplan”: 

AP: Vad händer… Om man använder något annat istället för boken då? Kan man göra det? Kan 

man använda en sådan här… tavla eller en dator eller en… 

Elev: Dator! Det är bra… att ha. För den hjälper också. Alltså den hjälper typ att såhär hjälpa. 

Den hjälper att hur man vet och sådant, och bokstäver, för man kan… Om man nu hittar en bild 

på matte… boken, och sedan säger jag nu: ”Vi ska kopiera den här boken så den blir en riktig 

bok, så den kommer fram på riktigt”. Sedan kan vi såhär jobba med en riktig mattebok istället 

för dator och papper och sånt, eller tavla. 

Här framträder en uppfattning av datorn som ett redskap för att sammanställa en ersättare till 

matematikläroboken, inte som ett redskap avsett att ta över lärobokens roll. 

 

6.4 Matematikläroboken som konkurrensredskap  
Denna beskrivningskategori utmärks av uppfattningar som visar på att läroboken används på 

ett sådant sätt att den skapar potentiella konkurrens- eller tävlingssituationer i elevgruppen, 

samt upplevelser av att någon är ”bättre” eller ”sämre” än någon annan. Dessa uppfattningar 

berör exempelvis belöningar och differentiering. Denna utsaga, som följer på en fråga om 

varför eleven anser att läroboken är bra, visar hur iPad blir en belöning för den som först blir 

färdig med sina uppgifter i boken: 

AP: Vad är det med boken som gör den bra? 

Elev: Att det finns lätta uppgifter. Då kan jag skriva snabbt. Jag tycker om att vara färdig först. 

AP: Jaha. 
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Elev: För då får man typ iPad först och det är det som vår klass går ut på enligt alla… 

Utsagan visar på uppfattningen att det finns fördelar med att arbeta snabbt, och dessutom med 

enkla uppgifter. Däremot är det inte så att denna uppfattning är den enda förekommande i 

relation till denna situation. Det finns utsagor som indikerar andra förhållningssätt: 

AP: Om du tänker dig matematiklektionerna som de brukar vara. Vad brukar hända på 

mattelektionerna? Vad brukar ni göra? 

Elev: Vi… [Läraren] säger alltså [att] vi ska jobba till sidan så och så, och sedan jobbar vi dit. 

[Hen] som blir klar, alltså det är inte tävling, men… [Hen] som blir klar [hen] får sitta på en 

iPad och vänta. Spela matematikspel. 

AP: Så om man blir klar först då får man en iPad att använda? Är det viktigt att bli klar först då, 

så att man får en iPad? 

Elev: Nej. Jag säger att det inte är en tävling. 

AP: Nej, precis. Men det känns inte som en tävling då, när man vet att man får en iPad om man 

blir färdig först? Känns det inte lite som en tävling då? 

Elev: Nej, det känns… att matematik är bättre än iPad och spel och så. 

Utsagan visar på uppfattningen att det inte handlar om en tävling när man arbetar med 

matematikläroboken, eftersom boken i detta fall upplevs vara bättre än en iPad. Intervjuaren 

pressar eleven att uppfatta en tävlingssituation, men eleven menar att det inte är så det är. 

Tillsammans ger de två föregående utsagorna en bild av två uppfattningar av samma situation, 

där individens egna förhållningssätt avgör hur de uppfattar och bemöter 

konkurrenssituationen som skapas när iPad utgör en form av belöning för den eller de elever 

som arbetat färdigt med läroboken. 

Följande utdrag visar hur differentiering genom de två matematikläroboksvarianterna 

Favoritmatematik och Mera Favoritmatematik formar uppfattningen att de som använder den 

mer avancerade Mera Favoritmatematik kan ”mer” matematik: 

AP: Hur vet man sedan då… När har man blivit bra på matematik? 

Elev: När… typ… Alltså den där har ju då några andra [syftar på Favoritmatematikboken som 

ligger på stolen intill] så, i min klass som är lite, alltså jag vill inte vara elak men inte så… lite 

ja. 

AP: Boken? 

Elev: Ja. De som är lite mindre bra om man kan säga så. Jag vill inte vara elak, men… Alltså de 

som kan lite mer har ju Mera Favoritmatematik och de [andra] har Favoritmatematik. 

Nästa utsaga visar på medvetenheten om att den ena varianten av läroboken är svårare än den 

andra: 

Elev: Alltså det finns två olika, och Favorit det är lättare och Mera det är svårare. 

AP: Mm. 

Elev: Så jag har Mera i klassen.  

AP: Så du har en svårare bok? 

Elev: Ja. 
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Det framkommer av intervjuerna att det är de elever som använder Mera Favoritmatematik 

som berättar om de två olika varianterna. Detta beror främst på att de genom intervjuaren 

presenteras för Favoritmatematik och därpå poängterar att de använder den andra, svårare 

boken. Det visar sig dock att en svårare bok inte är det enda som avgör om någon uppfattas 

vara bättre i matematik. Vissa elever uppvisar en medvetenhet om att ”smartare” elever får 

arbeta i särskilda mindre grupper. 

6.5 Matematikläroboken som likriktande redskap  

Denna beskrivningskategori utmärks av utsagor som visar hur läroboken används för att 

begränsa eller skynda på elever. Ett exempel på detta är begreppet ”stoppsidor”: 

AP: Vad är stoppsidan? Vad betyder det? 

Elev: Att vi har… vi har en stoppsida där man… man får inte jobba över. Just nu är vår 

stoppsida [ett sidnummer]. Man får inte jobba över, för att då blir [lärarna] lite sura för att… alla 

måste vara samtidigt med alla… i matteboken, så att man inte gör det, då kommer de bara att 

vara olika och olika… 

Det råder olika uppfattningar kring huruvida ”stoppsidor” är något positivt eller negativt. 

Detta illustreras genom dessa två utsagor, där den första är mer förstående eller accepterande 

gentemot stoppsidor: 

AP: Den här stoppsidan… Vad är det för någonting? 

Elev: Det är där man… man ska fortsätta… att man ska inte fortsätta efter den sidan. 

AP: Varför ska man inte göra det? 

Elev: För annars… När man har lektion och man ska göra en annan sida, då hänger man inte 

med. 

Den andra utsagan är mer negativ gentemot stoppsidor, eftersom de hindrar eleven från att 

arbeta mer med matematikläroboken: 

AP: Hur känns det när du kommer till stoppsidan, och så ska du stanna, och så vill du inte 

stanna, och så måste du stanna i alla fall. Hur känns det? 

Elev: Mm… Dåligt. 

AP: Dåligt? 

Elev: För jag vill göra mycket. 

De tre utsagor ovan uppvisar att elever har en medvetenhet kring varför ”stoppsidor” i 

matematikläroboken används i matematikundervisningen; att de tjänar en funktion som 

möjliggör en mer homogen studiegång där alla i gruppen fokuserar på några sidor i taget. 

Denna medvetenhet tycks dock inte alltid falla i linje med elevens personliga ambitioner. Den 

tredje utsagan visar på en vilja att prestera, som begränsas av ”stoppsidorna”. I ett fjärde 

utdrag uppvisas en komplex kombination av olika uppfattningar i relation till ”stoppsidor”, 

där eleven tycks tygla sina egna ambitioner: 

AP: Vad tycker du om det, att det finns en stoppsida? 

Elev: Det är jättebra. 

AP: Varför det? 
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Elev: Några gånger säger jag: ”Åh, varför kommer jag hela tiden [till] stoppsidan?” och så några 

gånger säger jag: ”Ah, det är bra med stoppsidor”. För att några gånger vill jag bara fortsätta, 

och sedan några gånger vill jag ha stoppsida. 

AP: Så ibland känner du att du vill fortsätta… fast det finns en… 

Elev: Mm. 

AP: Hur känner du då, när du vill fortsätta men inte får fortsätta? Hur känns det då? 

Elev: Det känns inte bra, men… ja, jag bryr mig inte då. 

AP: Nehej? Det gör inte så mycket? 

Elev: Jag säger: ”Okej”. 

AP: Så du… Skulle du tycka att det var bättre om det inte fanns stoppsidor, eller är det bättre 

med stoppsidor? 

Elev: Bättre med stoppsidor. 

Eleven ger uttryck för två olika attityder till ”stoppsidor”, som samexisterar inom eleven. Min 

tolkning är att det är rimligt att tänka sig att detta är situationsbundet, och att eleven ibland ser 

”stoppsidor” som en begränsning och ibland som ett mål som ska uppnås. I situationer där 

eleven arbetar snabbt upplevs ”stoppsidan” komma för tidigt. I situationer där eleven kanske 

arbetar långsammare kan det kännas bättre att vara medveten om att det finns ett mål i sikte, 

så att man motiveras att nå dit. Överlag uppfattar dock eleven att användandet av ”stoppsidor” 

är att föredra framför ett avskaffande av dem. 

Intervjuerna visar att elever uppfattar att de (eller någon annan) måste arbeta ikapp med 

matematikläroboken om de inte lyckas komma framåt i samma takt som sina klasskamrater. 

Detta görs antingen i skolan, genom ”läxhjälpen”, eller genom att eleven tar med sig 

läroboken hem. Följande utdrag visar på uppfattningen att man kan bli bättre på matematik 

genom att arbeta ikapp:  

AP: Hur kan man göra för att då bli bättre på matematik, eller lära sig matematik? 

Elev: Eh… Att jag börjar ta hem min mattebok, för jag har ungefär 50 sidor som jag inte har 

jobbat på, för jag har varit sjuk eller så har jag inte orkat med det för att jag kanske haft en dålig 

morgon eller något. 

Nästa utdrag visar att elever som inte blivit färdiga med dagens uppgifter kan behöva ta hem 

boken: 

AP: Man behöver inte ta hem boken och göra någonting hemma? 

Elev: När man har inte gjort såhär… Man är på en sida och har inte gjort klart den, då får man ta 

hem och jobba till andra sidan som vi har sagt. 

Att eleven använder ordet ”vi” istället för ”läraren” indikerar att det finns någon form av 

överenskommelse eller samförståelse inom gruppen som går ut på att alla känner till vad som 

ska göras. En annan utsaga stärker denna indikation: 

AP: Om jag säger ordet mattebok… 

Elev: Mm. 

AP: Vad är det första du tänker på? 
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Elev: Öh… Att jag ska jobba med [den] där jag är, eller [lärarna] brukar säga på tavlan: ”Nu ska 

ni göra klart de [här] två sidorna och sedan gå tillbaka”. Det är det första jag tänker på när du 

säger mattebok. 

Här framträder en uppfattning om matematikläroboken som förknippar den med att man av 

läraren blir tillsagd att arbeta med ett visst antal sidor, och att man därefter ska gå tillbaka och 

göra färdigt sådant man tidigare inte hunnit med. Att elever kan uppfatta att 

matematikläroboken används av läraren enbart på detta sätt, framgår av nästa utdrag: 

AP: Din [lärare]…  

Elev: Mm. 

AP: Brukar [läraren] använda matteboken? 

Elev: Nej. 

AP: Inte? Brukar [läraren] inte använda den på något sätt? 

Elev: [Läraren] har en mattebok, och [läraren] bara kollar vilka sidor de ska göra. 

AP: Mm. Inget annat? 

Elev: Inget annat. 

AP: [Läraren] brukar inte stå på lektionerna och läsa i matteboken och sedan titta vad det står 

och skriva något av det på tavlan? 

Elev: Ibland kollar [läraren] före oss, sedan skriver [läraren] upp vad man ska göra. 

Eleven menar inledningsvis att läraren inte använder läroboken överhuvudtaget. Sedan visar 

det sig att den används för att läraren ska kunna skriva upp vad som ska göras. 

En annan form av uppfattning som kan knytas till denna kategori illustreras i följande utdrag. 

Eleven har här fått frågan hur matematiklektionerna inleds, varpå intervjuaren förtydligar: 

AP: Brukar läraren säga något… eller [läraren] säga att nu är det dags för matte? 

Elev: Mm. 

AP: Vad brukar hända då? 

Elev: Vi tar fram vår mattebok och räknar matte. 

Elevens svar visar på uppfattningen att matematiklektionerna innebär att man tar fram 

läroboken och arbetar med den. Nästa utdrag visar även hur begränsningarna för 

matematikläroboksanvändandet under en lektion kan se ut: 

AP: Vad brukar ni göra på mattelektionerna? 

Elev: Skriva mattebok. Först kanske vi gör ett kapitel. Ett kapitel är fyra sidor. Två måste vi 

göra och de andra två är bara öva och pröva. 

Detta utdrag visar på en kombination av uppfattningen att matematiklektionen innebär arbete i 

läroboken och uppfattningen att det finns bestämda ramar för vilka sidor eller uppgifter som 

ska göras.  

En ytterligare aspekt som framträder genom intervjuerna, är uppfattningar som berör hur 

arbetet med matematikläroboken sker ur ett sekventiellt perspektiv. Eleverna uttrycker både 
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uppfattningar om att arbetet sker i den ordning som boken är skriven och att vissa uppgifter 

eller sidor ibland hoppas över av olika anledningar. Följande utsaga illustrerar en uppfattning 

av detta: 

AP: Ni räknar i rätt ordning, eller brukar ni hoppa emellan de olika? 

Elev: Ja kanske imorgon… igår, vi hade hoppat från fyra sidor för vi ska… vi ska bli klar med 

den här boken. Vi ska få ta [nästa bok i serien] så jaja, vi har hoppat över några sidor.  

AP: Mm. Hur känns det då? Att hoppa över? 

Elev: Öh… Att om jag [eller möjligtvis ”vi”] hoppar över den jag ska fråga [läraren] att jag ska 

ta med den hem. Ja, jag vill att jag ska bli klar med den här matteboken.  

AP: Mm. Du vill hellre göra alla sidor än… hoppa över? 

Elev: Ja. Nej, jag vill inte hoppa över någonting. 

AP: Varför det? 

Elev: För om jag hoppar över någonting, så jag missat att lära mig någonting, kanske för att jag 

ska hinna något annat och vi hade missat någonting, så jag måste… att göra den här sidan. 

Här uttrycks en uppfattning om att det är viktigt att göra alla sidor, så att man lär sig det man 

ska lära sig. Uppfattningen att man kan missa något om sidor hoppas över förekommer hos ett 

antal av de intervjuade eleverna. Att uppgifterna görs i rätt ordning kan även uppfattas som ett 

sätt att undvika ”fusk”: 

AP: Ni tar dem i den ordningen som de är i boken? 

Elev: Mm. 

AP: Vad tycker du om det då? 

Elev: Bra. Då slipper man fuska. 

AP: Jaha. Fuskar man annars? 

Elev: Ja. Det tycker jag. 

Att göra uppgifterna i den ordning som de kommer i boken kan alltså vara förknippat med en 

moralisk aspekt som eleven önskar efterleva. 

Tidigare redovisades hur matematikläroboken ibland får följa med hem, när någon behöver 

arbeta ikapp. Detta är förknippat med både positiva och negativa attityder. En attityd är att det 

känns dåligt att ta hem läroboken för att eleven ”måste jobba hela tiden”. En annan attityd är 

att det inte är någon idé att ta hem boken eftersom föräldrarna är för upptagna eller på annat 

sätt oförmögna att hjälpa till: 

AP: Känns det bättre att ha den [matematikläroboken] hemma eller bättre att göra det i skolan? 

Elev: I skolan. 

AP: Mhm. Finns det… något sätt att berätta varför det är så, varför det är bättre att använda den 

i skolan? 

Elev: Typ om mamma eller pappa de vet inte, då kanske [lärarna] de vet hur. Då… då jag kan 

fråga dem sedan. De förstår. 
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En annan uppfattning är att det kan vara bra att ta med boken hem, eftersom det ger mer tid 

för matematik: 

AP: Hur känns det att ta hem boken då? 

Elev: Alltså det känns bättre, för att… alltså det är inte här i skolan lika, för här i skolan jobbar 

vi och sedan: ”Det är lunch nu” eller alltså nu är det något annat vi ska göra. Men hemma är det 

inget annat som jag ska göra. 

AP: Så det känns att du har… känns det som att du har mer tid till matte… 

Elev: Ja. 

Detta utdrag visar kanske främst på en uppfattning av den likriktning som 

undervisningsschemat ger upphov till. Eleven menar att något annat, som exempelvis lunch 

eller ett annat skolämne, kan utgöra ett hinder för arbete med matematikläroboken. Att ta hem 

boken blir ett sätt att överbrygga detta hinder. 

 

7. Resultatanalys 

I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån de teorier som lagts fram i teoriavsnittet; de 

sociokulturella och aktivitetsteoretiska perspektiven på matematikläroboken som ett 

medierande redskap. Inledningsvis används Rezats didaktiska tetraeder (2006, s. 413) för att 

analysera två av de fem beskrivningskategorierna. Därefter analyseras de tre återstående 

kategorierna utifrån ett sociokulturellt perspektiv kopplat till målet för 

matematikläroboksanvändandet. 

  

7.1 Två aspekter av den didaktiska tetraedern 

Beskrivningskategorierna Matematikläroboken som individens redskap och Matematikboken 

som gemensamt redskap kan knytas till den didaktiska tetraederns två första aspekter: elev-

lärare-lärobok samt elev-lärobok-matematiska kunskaper (se Rezat, 2006, 413–414). De två 

återstående aspekterna i den didaktiska tetraedern (se Rezat, 2006, s. 413–414) är svårare att 

koppla till denna studie. Jag motiverar detta genom att redogöra för att den tredje aspekten 

(lärare-lärobok-didaktiska aspekter av matematiska kunskaper) inte inkluderar eleven, vilket 

innebär att elever kan ha svårt att uppfatta denna aspekt. Den fjärde aspekten (elev-lärare-

matematiska kunskaper) inkluderar inte läroboken på ett direkt sätt. Det kan vara svårt för 

elever att uppfatta om eller när läraren använder sig av kunskaper från läroboken, när 

läroboken inte ligger i lärarens hand. Detta kommer att diskuteras i ett senare avsnitt. För att 

kunna föra ett resonemang kring den tredje eller den fjärde aspekten krävs ett lärarperspektiv 

som komplement till elevperspektivet. Eftersom studien inte gett tillgång till detta, fokuseras 

de två aspekter som är möjliga att undersöka i avsaknad av detta perspektiv. 

Som individens redskap ses matematikläroboken som elevens länk till de matematiska 

kunskaper som finns representerade i boken, i enlighet med den andra aspekten av den 

didaktiska tetraedern: elev-lärobok-matematiska kunskaper (se Rezat, 2006, s. 413–414), som 

innebär att eleven genom användande av läroboken som medierande redskap tar del av de 

kunskaper som utgör dess innehåll. Avsaknad av läraren som deltagare i denna aspekt av den 
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didaktiska tetraedern återspeglas i resultatet av intervjustudien, genom elevutsagor där 

”boken” ses som objektet, eller i vissa fall ”personen”, som hjälper eleven lära sig matematik. 

Uppfattningen är således inte att ”läraren lär mig matematiken som finns i boken” utan att 

”boken lär mig matematiken”. Det är genom det personliga användandet, den personliga 

relationen till boken, som eleven upplever att hen tillägnar sig matematiska kunskaper. Detta 

band har potential att bli mycket starkt, eftersom elever kan ha uppfattningen att läroboken är 

absolut nödvändig för lärande, och att ett lärande utan den inte skulle fungera. Uppfattningar 

av denna karaktär signalerar potentiellt en beroendesituation som möjligtvis innebär eller 

medför att eleven inte lyckas bygga upp tillit till den egna lärandeförmågan. Att elever 

använder så pass starka känslouttryck som ”älskar” när de talar om matematikläroboken 

indikerar att relationen som byggs upp mellan elev och bok kan vara oerhört betydelsefull. 

Hur påverkar detta elevens attityder till matematikämnet överlag? Är det troligt att en elev 

som ”älskar” läroboken även har liknande känslor eller attityder till matematik som ämne eller 

företeelse, eller är känslorna riktade enbart mot läroboken? Denna fråga är värd att utforska 

vidare, eftersom svaret skulle kunna användas för att argumentera för eller emot användande 

av lärobok. 

Som gemensamt redskap ses matematikläroboken som något vars innehåll nås genom att en 

annan person (eller flera andra personer) spelar en medierande roll. Detta kan liknas vid den 

första aspekten av den didaktiska tetraedern: elev-lärare-lärobok (se Rezat, 2006, s. 413–414), 

eller vid Säljös resonemang om att läraren genom kommunikation ska hjälpa eleven att koppla 

samman abstrakta begrepp med elevens egna erfarenheter (Säljö, 2011b, s. 170–171). 

Intervjuerna indikerar att ”lärarens roll” ibland övertas av elever i den omedelbara närheten 

som har möjlighet att förmedla kunskap. ”Om man sitter tillsammans då har man två hjärnor”, 

uttrycker en elev. Detta kan ses som en variant av den didaktiska tetraederns första aspekt, där 

de två eleverna skiftar mellan att anta rollen som antingen lärare eller elev, beroende på vem 

som har de kunskaper som krävs i den aktuella situationen. Om ingen av dem har möjlighet 

att anta lärarens roll, räcker de upp handen för att bjuda in läraren, som då antar den roll som 

vi normalt associerar med läraren i en situation av denna karaktär. Ett elevsamspel av denna 

karaktär, där alla i gruppen arbetar mot ett gemensamt mål är ett exempel på hur människor 

enligt Säljö (2011a, s. 68) utvecklar kunskap ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Matematikläroboken som gemensamt redskap kan även innebära att läraren avlastas, eller att 

fler elever får hjälp trots att lärarens insatsbehov minskar. Avlastandet sker även genom de 

gemensamma genomgångar som omnämns av de intervjuade eleverna, där läraren förstorar 

lärobokens sidor så att de syns på tavlan och därefter antingen förklarar för eleverna eller 

bjuder in dem så att de kan lösa uppgifterna tillsammans. Istället för att gå till var och en av 

eleverna och berätta samma sak flera gånger, kan alla samtidigt vara med i en 

lärandesituation. De elever som lyckas fånga upp mer av det som behandlas, har sedan 

möjlighet att ta över lärarrollen för de elever som av någon anledning inte lyckats ta till sig 

innehållet. Eleven som hemma tillverkar egna matematikläroböcker till sig själv och sin 

släkting, tar även på sig rollen som lärare. En ytterligare aspekt av matematikläroboken som 

ett gemensamt redskap är den appropriering av den som sker genom användandet i 

klassrummets sociala samspel som leder till att eleverna blir förtrogna med den (jämför Säljö, 

2011b, 173). 
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Beskrivningskategorin Matematikläroboken som kompletterat redskap är till karaktären skild 

från Matematikboken som individens redskap och Matematikboken som gemensamt redskap, 

eftersom den bygger på att andra redskap övertar den funktion som matematikläroboken 

vanligtvis har. Det är rimligt att sluta sig till att även kompletterande redskap kan placeras i 

det hörn av tetraedern där läroboken vanligtvis återfinns, men eftersom tetraedern är utformad 

specifikt med läroboken i åtanke, och de kompletterande redskapen dessutom inte är föremål 

för denna studie, görs ingen ansats att knyta dem eller den motsvarande kategorin till den 

didaktiska tetraedern. De två kategorierna Matematikläroboken som konkurrensredskap och 

Matematikläroboken som likriktande redskap är inte heller lämpliga att knyta till den 

didaktiska tetraedern, eftersom lärobokens funktioner i dessa kategorier kan ses som 

begränsande snarare än medierande. 

 

7.2 Vad är målet med läroboksanvändandet? 

Beskrivningskategorin Matematikläroboken som konkurrensredskap synliggör bland annat 

elevers uppfattning av målet med läroboksanvändandet. Carlgren (2015, s. 169) lägger fram 

att det avsedda lärandet kan hindras genom att elevers mål inte sammanfaller med det de 

förväntas lära sig. Genom att undersöka vad eleverna uppfattar som målet med 

matematikläroboksanvändandet i en given situation, och därefter jämföra detta med det mål 

som läraren har i åtanke med undervisningen, bör man kunna få en uppfattning kring huruvida 

det lärande som avses är det lärande som realiseras. Resultatet av intervjustudien visar på två 

specifika företeelser där elevernas mål med matematikläroboksanvändandet förmodligen 

skiljer sig från det mål som läraren satt upp. Den mest anmärkningsvärda av dessa två 

företeelser är när iPad-användande utgör målet för matematikläroboksanvändandet. Den andra 

företeelsen är när målet med matematikläroboksanvändandet är att klara av uppgifterna i den 

så snabbt som möjligt. Dessa två företeelser riskerar att missrikta elevernas målbild så att det 

tänkta lärandet ersätts av något annat. 

Eftersom resultatet visar att elever har olika förhållningssätt till dessa två företeelser, finns det 

en större risk för vissa elever än andra att rikta in sig mot ”fel” mål. Elever som strävar mot 

hög uppgiftslösarhastighet och frekvent iPad-användande kan gå miste om det matematiska 

lärande som läraren har i åtanke. Elever som istället ignorerar dessa två ”felaktiga” mål får å 

sin sida större möjligheter att sträva mot det tänkta målet och därigenom uppnå ”rätt” lärande. 

Elevers attityder blir viktiga när det kommer till att rikta in sig mot ett mål, i synnerhet om 

detta mål är ett av flera tänkbara. Carlgren (2015, s. 169) uttrycker att elever som får 

kännedom om vilken förmåga de har som mål att utveckla, och samtidigt blir tilldelade 

uppgifter som de ska klara av på en bestämd tid, snarare koncentrerar sig på att uppnå målet 

att få alla rätt snarare än att uppnå målet att utveckla den specifika förmågan. Detta 

resonemang kan omformuleras så att det överensstämmer med uppfattningarna hos vissa av 

de intervjuade eleverna. Istället för att göra uppgifter med målet att utveckla matematiska 

förmågor, gör eleverna dem med målet att bli färdiga eller att få något annat att göra. För 

elever som gör uppgifterna med målet att exempelvis förstå varför man utför specifika 

matematiska handlingar för att komma fram till en lösning, blir resultatet istället att deras 

lärande faller i linje med det mål som läroboksförfattaren eller läraren satt upp. 



54 

 

Även användandet av Matematikläroboken som likriktande redskap är ett sätt för läraren, och 

i förlängningen boken, att sätta upp mål för eleverna och kommunicera dessa till dem. Målet 

är dock formulerat så att det utgörs av en specifik sida i boken, en ”stoppsida”, som utgör ett 

delmål för elevernas läroboksarbete. Genom detta får eleverna kännedom om vad som 

förväntas och vad som inte förväntas av dem under en given lektion. Resultatet visar att 

elevers uppfattning är att dessa ”stoppsidor” är bra, men samtidigt går de inte ihop med alla 

elevers personliga mål. Den kompromiss som elever gör för att tillåta ”stoppsidorna” kan 

betraktas som deras sätt att konformera sig till den målbild som satts upp av läraren. Detta 

medför att elevernas och lärarens målbilder närmar sig varandra och att gruppen tillsammans 

rör sig mot målet som en enhet. Denna enhetliga rörelse kräver att elever som missar att 

arbeta med sidor i läroboken, till följd av exempelvis frånvaro eller brist på motivation, tar 

hem boken eller medverkar i läxhjälpen för att komma ikapp.  

Resultatet indikerar inom kategorin Matematikläroboken som kompletterat redskap att elevers 

målbild ibland ställs inför en utmaning, genom att de blir ombedda att på ett löst papper räkna 

ett antal uppgifter på en viss tid. Detta kan tolkas som färdighetsträning eller utantillinlärning, 

men vad händer när de sedan ska arbeta med läroboken? Bemöter de den företeelsen med 

samma etablerade målbild i sikte, eller klarar de av att skilja mellan när de förväntas räkna 

snabbt och när de förväntas räkna för att utveckla andra förmågor? 

 

7.3 Förmågan att använda matematikläroboken som ett redskap 

Säljö (2011b, s. 163) beskriver att redskap är ”skapade av människor för att ha vissa 

egenskaper och för att kunna användas i olika praktiker”. Elevers lärande och 

kunskapsutveckling är kopplad till deras förmåga att hantera de redskap som används i 

undervisningen (jämför Carlgren, 2015, s. 165–166). Detta innebär att elevers matematiska 

lärande och kunskapsutveckling kan sägas höra samman med hur väl de hanterar 

matematikläroboken. Resultatet av intervjustudien visar att det finns elever som hanterar 

läroboken bättre än andra, något som i vissa fall lett till att de får använda en mer avancerad 

variant av den (Mera Favoritmatematik). Det framgår även att elevers attityder till läroboken 

kan påverkas av hur väl de upplever att de klarar av att använda den. Framförallt är det 

bokens övningsuppgifter som spelar en avgörande roll. Dessa kan beroende på uppbyggnad 

och koncept uppfattas som roligare eller tråkigare, lättare eller svårare. Den individuella 

eleven ställs genom läroboken inför en situation där behärskandet av den som redskap är 

beroende av elevens förmåga att lösa olika typer av uppgifter. Genom bokens innehåll tar 

eleverna del av de matematiska kunskaperna (jämför Rezat, 2006, s. 413). En elev som av 

någon anledning inte har möjlighet att ta del av dessa kunskaper hamnar i ett läge där 

läroboken riskerar att inte fungera som ett redskap och istället ses som ett objekt som inte 

uppfyller något syfte (jämför Carlgren, 2015, s. 166). För att underlätta för eleverna innehåller 

läroboken instruktioner och färdiga eller påbörjade exempeluppgifter som ska ge dem en 

uppfattning om hur den och dess inbyggda intellektuella redskap ska användas. De 

intervjuade eleverna uppfattar instruktioner och exempeluppgifter på olika sätt, vilket kan 

innebära att de upplever olika grader av förmåga att använda matematikläroboken på egen 
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hand. Det sociala samspelet kan utgöra en stöttepelare när elever inte klarar av detta. Återigen 

aktualiseras tanken om samspelet på vägen mot ett gemensamt mål (se Säljö, 2011a, s. 68). 

Eftersom jag i denna studie valt att fokusera på läroboken som medierande redskap, 

undanhåller jag mig från att utforska andra tänkbara aspekter av läroboksanvändandet som 

aktualiseras när kategorierna Matematikläroboken som individens redskap och 

Matematikläroboken som gemensamt redskap tolkas utifrån andra koncept inom det 

sociokulturella perspektivet, exempelvis den närmaste utvecklingszonen (Zone of Proximal 

Development eller ZPD) (se Säljö, 2011b, 167–168). 

 

8. Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet genom att det jämförs med och kontrasteras mot den 

tidigare forskning kring attityder och lärobokens roll i matematikundervisningen som lagts 

fram i bakgrundsavsnittet. Jag vill börja med att lägga fram en sammanfattande diskussion 

kring de former av matematikläroboksanvändande som de intervjuade eleverna uppfattar. 

Därefter följer en jämförelse mellan resultatet och fem läroboksdiskurser, samt en diskussion 

om matematik vid sidan av läroboken. Som avslutning diskuteras elevers attityder till 

läroboken; i synnerhet deras attityder till dess övningsuppgifter. 

 

8.1 Vilka former av läroboksanvändande uppfattar eleverna? 

I bakgrundsavsnittet redovisas att Johansson (2006) lagt fram hur matematikläroboken kan 

påverka undervisningen genom direkt, indirekt och uteblivet användande. 

Sammanfattningsvis innebär direkt användande att läroboken spelar en synlig roll, medan 

indirekt användande innebär att läroboken spelar en mindre synlig roll och uteblivet 

användande innebär att läroboken inte medverkar alls (se Johansson, 2006, s. 10–11). 

Eftersom de olika formerna av lärarens läroboksanvändande är mer eller mindre svåra för 

elever att lägga märke till, är det inte märkligt att det direkta användandet är den form av 

användande som eleverna främst uttalar sig om. Både elevernas individuella och kollektiva 

arbete med bokens uppgifter, samt de gemensamma lärarledda genomgångarna där boken 

projiceras på tavlan utgör olika former av direkt användande (jämför Johansson, 2006, s. 10–

11). Det indirekta användandet är av naturliga skäl svårare för elever att uppfatta, eftersom det 

från ett elevperspektiv inte kan skiljas från uteblivet användande. Elever uppfattar således två 

av användandeformerna mer tydligt från lärarens håll: det direkta och det uteblivna. De 

former av direkt läroboksanvändande som elever uppfattar är förknippade med genomgångar, 

gemensamt uppgiftslösande och direktiv. 

När det gäller det egna direkta användandet uppfattar elever överlag att läroboken används 

direkt både enskilt och gemensamt. I några fall uppfattas att läroboken enbart används enskilt. 

Det gemensamma användandet innefattar tre olika former: lärare-lärobok-elev, lärare-lärobok-

elever, samt elev-lärobok-elev. Skillnaden mellan lärare-lärobok-elev och lärare-lärobok-

elever är att interaktionen med läroboken i det ena fallet sker mellan läraren och en enskild 

elev, exempelvis när läraren hjälper eleven med en uppgift, medan interaktionen i det andra 
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fallet sker mellan läraren och en grupp elever, exempelvis under gemensamma genomgångar. 

Dessa former av läroboksanvändande bör inte förväxlas med den didaktiska tetraederns 

aspekter (se Rezat, 2006), även om de till viss del visar på liknande relationer. Istället bör de 

ses som illustrationer över vilka parter som är delaktiga i läroboksanvändandet i dess olika 

former. Det bör även tilläggas att det gemensamma uppgiftslösandet skulle kunna utgöras av 

användandeformen lärare-lärobok-elev-elev, vilket bygger på att eleverna får tillfälle att 

reagera och respondera på varandras lösningsförslag eller resonemang. Huruvida denna form 

är aktuell för de intervjuade eleverna är okänt. Det enskilda läroboksanvändandet sker i under 

formen elev-lärobok. Notera att användandet blir gemensamt i den stund då en tredje part 

ingår i situationen. Det enskilda användandet utgörs således enbart av den tid då eleven 

arbetar utan hjälp från någon annan. Resultatet visar att denna form av användande föredras 

av somliga elever, medan andra föredrar eller rentav fordrar gemensamt användande. Det 

finns indikationer på att den upplevda svårighetsgraden är en bidragande faktor till när elever 

hellre använder läroboken under gemensamma former. En uppenbar situation är när eleven 

räcker upp handen för att bjuda in läraren i användandet. Mer intressant är elevers 

resonemang kring hur de använder läroboken som en ”bro mellan varandras kunskaper”. Flera 

av eleverna uppfattar att det är tillåtet att arbeta tillsammans med matematikläroboken, så 

länge man håller sig till de klasskamrater som befinner sig i den omedelbara närheten.  

Hur eleverna uppfattar sitt indirekta användande av läroboken framgår inte tydligt utifrån 

intervjuerna. Skapandet av egna matematikläroböcker bör dock anses vara en form av indirekt 

användande, eftersom det bygger på att man försöker efterlikna den ordinarie läroboken. På 

samma sätt som läraren kan låna exempel från boken och skriva dem på tavlan, kan eleven 

låna exempel och använda dem i sin egentillverkade bok. Själva akten att skapa en egen bok 

hemma möjliggörs av det tidigare mötet med den läroboken som används i skolan. Även 

övriga vardagsmatematiska kunskaper och erfarenheter som eleverna delar med sig av, som 

exempelvis att dela upp tårtor eller att räkna med pengar, kan utgöra exempel på indirekt 

läroboksanvändande, under förutsättning att eleverna gör den kopplingen. 

Det uteblivna användandet av läroboken innebär för eleverna att de använder något annat än 

läroboken, främst något som inte har någon anknytning till den, om man utgår från 

Johanssons definitioner (se 2006, s. 10–11). Eleverna uppfattar att räknehäften och stenciler 

(lösa papper), samt iPad utgör skolsituerade matematiska aktiviteter där läroboken uteblir. 

Dessa aktiviteter kan dock ske nära inpå varandra, något som signaleras av kategorin 

Matematikläroboken som kompletterat redskap. När det gäller användande utanför skolan, 

indikerar intervjuerna att elever tar med sig läroboken hem när de behöver arbeta ikapp resten 

av gruppen, exempelvis på grund av frånvaro. I hemmet utgörs det uteblivna användandet av 

exempelvis matematikrelaterade program på TV och i mobiltelefon. En uppfattning är att 

dessa verktyg är lättare att använda än läroboken, eftersom de ger svaren. Vad detta innebär är 

inte helt självklart, men det kan betyda att exempelvis mobiltelefonen ger omedelbar 

återkoppling efter att man angett en lösning, eller att TV-programmet talar om svaret för 

tittaren. Intervjuerna visar på att elever föredrar att använda penna för att skriva ner lösningar, 

istället för att använda de metoder som erbjuds av iPad. Detta uppfattas medföra att 

kunskaperna bättre etableras i hjärnan. Om detta är något som överensstämmer med 

uppfattningen hos en vidare population skolelever, finns anledning att undersöka om 
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läroboken och dess inbyggda krav på formande av siffror och bokstäver, med hjälp av 

redskapet pennan, leder till ett bättre matematiskt lärande än inmatning via pekskärm. 

 

8.2 I jämförelse med fem läroboksdiskurser 

Genom att jämföra studiens resultat med de fem läroboksdiskurser som lyfts fram av 

Holmberg och Ranagården (2016, s. 5–9), framgår att det finns vissa korrelationer. Därför 

blickar jag här tillbaka på de fem diskurserna och undersöker likheter och skillnader mellan 

dessa och det resultat som intervjustudien genererat. Det är viktigt att ha i åtanke att de fem 

diskurserna baseras på utsagor från både elever och lärare (se Holmberg & Ranagården, 2016) 

medan de resultat som dessa jämförs med baseras på enbart elevers utsagor. 

Den första diskursen handlar om det stöd och den säkerhet som läroboken utgör, samt att 

gränserna för undervisningen sätts upp av läroboken och att lärarens uppgift är att förmedla 

dess innehåll (se Holmberg & Ranagården, 2016, s. 5–6). Resultatet stämmer överens med 

denna diskurs såtillvida att eleverna uppfattar att det finns gränser för hur mycket man får 

arbeta med boken, något som eleverna benämner som ”stoppsidor”. Dessa ”stoppsidor” 

förefaller vara förknippade med positiva attityder, även i fall då de upplevs som begränsande. 

”Stoppsidor” kan sägas fungera som begränsningar ”åt två håll”, vilket innebär att elever 

måste förhålla sig både till att hålla sig inom ett visst utrymme i läroboken och samtidigt nå 

fram till en viss sida i den. Som en elevs utsaga indikerar, upplevs ”stoppsidor” som ett hinder 

när arbetet går undan, men som en trygghet när arbetet går lite långsammare. Läroboken som 

säkerhetsfaktor synliggörs i resultatet genom uppfattningen att lärobokens innehåll ska 

behandlas i rätt ordning, det vill säga i den ordning som innehållen presenteras för läsaren. 

Denna uppfattning överensstämmer med den uppfattning som Johansson (2006, s. 24) med 

stöd av Freeman och Porter (1989, s. 408) visar att en del lärare har. Innebär detta att lärarens 

uppfattning om varför lärobokens innehåll behandlas i sekventiell ordning har överförts på 

eleverna, eller delar eleverna uppfattningen av någon annan anledning? En annan uppfattning 

är att läroboken i sig utgör en säkerhetsfaktor eftersom det är den som ansvarar för elevens 

matematiklärande. Detta framtolkas utifrån en elevutsaga som ger uttryck för elevens låga tro 

på sin förmåga att lära matematik utan en lärobok. Eleverna uppfattar att läraren förmedlar 

lärobokens innehåll, exempelvis via de genomgångar som i denna studie betraktas som ett 

gemensamt läroboksanvändande. 

Den andra diskursen handlar om att läroboken måste kompletteras med andra 

undervisningsformer eftersom den är abstrakt eller otillräcklig (se Holmberg & Ranagården, 

2016, s. 6). Vad som menas med undervisningsformer är en definitionsfråga. Resultatet visar 

att eleverna uppfattar att andra material eller redskap, som exempelvis räknehäften och 

stenciler, används som komplement till läroboken. Detta sker i vissa fall troligtvis för att de 

begränsningar som sätts upp för läroboksarbetet under en given lektion medför att elever som 

blir färdiga tidigt måste ha något att sysselsätta sig med, men intervjuerna indikerar att lösa 

papper ersätter läroboken i situationer där man fokuserar på färdighetsövning eller 

utantillinlärning, som multiplikationstabellerna. De gemensamma genomgångarna där läraren 

använder tavlan kan ses som en alternativ undervisningsform, även om de utgår från boken 

och dess innehåll, eftersom läraren genom dessa har möjlighet att förklara abstrakta 



58 

 

företeelser. Ingen av eleverna nämner något om laborativ matematikundervisning där man 

använder konkreta material. Detta kan innebära att denna form av matematikundervisning inte 

förkommer, att den förekommer med eleverna inte betraktar den som matematik, eller att 

eleverna inte tänkte på laborationer under intervjutillfällena.  

Den tredje diskursen handlar om läroboken som ”platsen där matematiken finns” och att 

matematiska kunskaper är svåra att tillämpa i vardagssituationer eftersom matematik 

framträder som kopplad till en lärobok (se Holmberg & Ranagården, 2016, s. 7). Resultatet av 

studien indikerar att eleverna inte uppfattar svårigheter att koppla den matematik de lär sig i 

skolan till sina vardagsliv. De uppfattar att matematik finns utanför läroboken, i exempelvis 

iPad, TV eller mobiltelefon, men även, och än viktigare, att matematik kan användas i 

frånvaro av läroboken. Detta kan jämföras med vad Boaler (1999) kommit fram till: att elever 

som medverkar i en matematikundervisningspraktik där läroboken har en styrande ställning 

inte upplever att matematik kan användas utanför skolan. Frågan man bör ställa sig är hur 

pass styrande matematikläroboken är i de intervjuade elevernas undervisning. Det råder 

delade uppfattningar kring hur ofta eller hur mycket läroboken används. Detta kan bero på att 

eleverna ingår i skilda undervisningskontexter eftersom de är fördelade över olika årskurser 

och klasser. Även den komplettering som diskuterats ovan kan innebära att lärobokens 

ställning i undervisningen riktad mot de intervjuade eleverna är mindre styrande än i den 

undervisning som Boaler (1999) undersökt. En annan tänkbar förklaring är att läroboken 

under den mellanliggande tiden förändrats så att den ger elever en annan uppfattning av 

matematik och dess användningsområden. Skolinspektionens granskning kan ha bidragit till 

denna förändring genom rekommendationen att matematikläroböckerna behövde förändras 

(Skolinspektionen, 2009, s. 22). Det kan även vara så att kulturella skillnader mellan 

undervisningen i England (där Boaler genomförde sin studie) och Sverige bidrar till att forma 

elever med olika syn på matematik. Oavsett förklaringen till att de intervjuade eleverna 

uppfattar att matematik kan användas utanför skolan, är det viktigaste att de är av denna 

uppfattning. De uppfattar alltså inte matematik som något man bara gör i skolan. Genom att 

uppfatta att det finns en ”större mening” med att lära sig matematik i skolan, finns 

förutsättning för mer positiva attityder att utvecklas. 

Den fjärde diskursen handlar om att läroboken bestämmer vem som är smart, att den skapar 

tävlingssituationer för eleverna där matematisk förmåga kopplas till hur långt man kommit i 

boken (se Holmberg & Ranagården, 2016, s. 8). De intervjuade elevernas uppfattningar kring 

huruvida det överlag är viktigast att arbeta snabbt eller noggrant går isär. Några förknippar 

snabbhet med glädje, medan andra menar att snabbhet leder till misstag. Resultatet visar på att 

en annan typ av potentiell och till viss del realiserad tävlingssituation förekommer, som kan 

kopplas till ett specifikt digitalt verktyg. Detta skapar en annan sorts situation, där elever som 

räknar snabbt blir belönade och de som räknar långsammare blir utan belöning. Denna form 

av tävlingssituation kan ses som mer påtaglig och det är värt att fundera över hur elever mår 

när de inte lyckas ”vinna” tid med en iPad. Ur en mer positiv synvinkel indikerar resultatet att 

inte alla elever är särskilt måna om att räkna snabbt för att få en belöning. De anser att 

läroboken är bättre än iPad och menar att det inte handlar om någon tävling. Det är positivt att 

det finns elever som inte påverkas av konkurrenssituationen på ett negativt sätt, men varför 

finns situationen där överhuvudtaget? En elev uttrycker något i stil med att ”klassen går ut på 
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att få en iPad”. Detta indikerar möjligtvis att det är eleverna själva som konstruerat en 

tävlingssituation av något som från början var tänkt att för en stund sysselsätta de elever som 

räknat färdigt. Dock uppger elever att de som blivit färdiga med uppgifterna i läroboken får 

spela matematikspel på iPaden. Huruvida spelen uppfattas som lärande eller lek är en viktig 

fråga när man ska avgöra om iPaden ses som belöning eller en alternativ arbetsform. En 

annan konkurrensfaktor är differentiering. Johansson (2006, s. 25) har tidigare 

uppmärksammat och diskuterat hur läroboken fungerar som en differentieringsfaktor genom 

att dess uppgifter kan vara indelade utifrån svårighetsgrad. En annan variant av denna 

differentiering, som utmärks i resultatet av intervjustudien, är att eleverna istället använder två 

olika varianter av läroboken. Elever som använder Mera Favoritmatematik uppvisar en 

medvetenhet kring denna boks högre svårighetsgrad. Elever som använder Favoritmatematik 

tar inte upp denna skillnad. Beror detta på att dessa elever inte har möjlighet att avgöra vilka 

skillnaderna är, eftersom de inte haft möjlighet att använda båda varianterna, eller beror det på 

att det inte känns värt att påtala att man använder samma bok som den upplevda majoriteten 

använder? Något annat som resultatet visar är att en svårare lärobok inte ses som en fullvärdig 

lösning för elever med särskilda matematiska förutsättningar på denna skola. Eleverna 

uppfattar att dessa elever får tillbringa tid i andra lokaler, med en annan lärare. 

Den femte diskursen handlar om hjälp. Läroboken innebär att man måste vänta på hjälp, och 

idealsituationen uppstår när ingen behöver vänta på hjälp (se Holmberg & Ranagården, 2016, 

s. 8–9). Lite krasst uttryckt skulle man utifrån detta även kunna uttrycka att elever som 

underlåter att be om hjälp trots att de behöver den, eller elever som väntar så pass länge på 

hjälp att de slutar räcka upp handen, oavsiktligt hjälper till att uppfylla kriterierna för 

idealundervisning som finns inbyggda i denna diskurs. Resultatet visar att det finns en tendens 

hos vissa elever att helt enkelt ge upp med handuppräckandet när det gått en viss tid, eftersom 

fysiska smärtor uppstår. Andra elever uppger att de istället för att vänta går vidare till nästa 

uppgift samtidigt som de inväntar hjälp med en föregående. Detta förefaller vara en relativt 

bekväm lösning på handuppräckningsproblematiken som uppstår i samband med 

läroboksarbetet, men resultatet visar även att det finns en annan lösning som ibland kan 

fungera som ett komplement till hjälpen från läraren och som låter eleven komma förbi svåra 

uppgifter. Denna lösning är samarbete med bänkkamrater. Resultatet visar att flera elever 

delar uppfattningen att samarbete både får förekomma, och faktiskt förekommer, i samband 

med matematikläroboksanvändande. Vissa elever föredrar dessutom samarbete för att det 

gynnar dem. Däremot anser andra att samarbete inte är något de kan dra nytta av, att de tär 

något som istället hindrar dem från att arbeta vidare. Det kan vara så att elever som upplever 

att samarbete innebär att de ”drar någon annans lass” och inte själva vinner något på det 

föredrar att arbeta enskilt. 

 

8.3 Matematik vid sidan av läroboken 

Som kompletterat redskap ses matematikläroboken antingen som något som delar 

undervisningstid med andra redskap, eller som icke-närvarande i en specifik situation. 

Tidigare studier har visat att elever kan komma att uppfatta skolmatematiken som oanvändbar 

i en kontext skild från skolan om de får intrycket att matematik hör ihop med läroboken (se 
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exempelvis Boaler, 1999, eller Holmberg & Ranagården, 2016). Läroplanen Lgr11 uttrycker 

att eleverna efter avslutad grundskoleutbildning ska kunna använda matematiskt tänkande för 

fortsatta studier och situationer i vardagslivet (Skolverket, 2017, s. 13). Intervjustudien visar 

att eleverna uppfattar att det finns användning för matematik utanför skolan, samtidigt som 

det kan vara svårt för dem att uppfatta när de använder den. När det handlar om mer konkret 

matematik, som att räkna med pengar, kan flera av eleverna ge exempel på tillfällen då de 

använder matematik. Eleven som uppskattar tårtor är ett exempel på en elev som får tillfälle 

att koppla ihop läroboken med vardagen och klarar av att göra detta på ett tydligt sätt. 

Möjligtvis skulle även andra elever ha klarat av detta om de fått rätt form av stöttning av 

intervjuaren. Vad detta indikerar är att elever möjligtvis använder matematik utan att boken är 

närvarande, men att de inte uppfattar det som matematikanvändande. Eftersom de intervjuade 

eleverna uppfattar att matematikläroboken inte är det enda redskapet som används i 

matematikundervisningen, är det svårt att hävda att läroboken har en styrande ställning. 

Därför är det inte möjligt att argumentera för eller emot tidigare studier som pekar på att 

läroboksstyrd undervisning leder till en förvrängd syn på matematikens användbarhet utanför 

boken. Det förefaller även vara så att flera av de intervjuade eleverna uppfattar att det är 

möjligt att lära sig matematik utan att använda en lärobok. Däremot vill jag hävda att ett antal 

av dem ser läroboken som en bättre väg till lärande. Om de uppfattar att läroboken inte är det 

enda redskapet som används och ändå föredrar den framför andra redskap, finns det anledning 

att ställa sig frågan varför de är av denna uppfattning. Att en elev som aldrig använt något 

annat än en lärobok ser läroboken som det bästa redskapet för lärande är en sak. Att en elev 

som använder olika redskap ser läroboken som det bästa redskapet är en helt annan sak. 

Intervjuerna ger inga indikationer på att eleverna uppfattar att laborativa arbetssätt används i 

matematikundervisningen. Om detta beror på att de inte förekommer, att eleverna inte tänkte 

på dem under intervjuerna, eller att eleverna inte kopplar dem till matematik är okänt. Det är 

därför inte möjligt att säga något om huruvida eleverna föredrar läroboken framför laborativa 

material eller vice versa. En uppfattning som framkommer genom intervjuerna är att 

användande av både lärobok och iPad leder till att man ”lär sig mycket”. Däremot är det inte 

helt klart att läroboken och iPaden används på ett sådant sätt att man kan hävda att de kan 

sägas utgöra fullvärdiga komplement till varandra i meningen att elever uppfattar att de 

används för att uppnå samma mål. 

Elevers upplevelser av ett prestationsorienterat klassrum kan enligt Carmichael, Callingham 

och Watt (2017, s. 457) medföra att negativa attityder uppstår. Potentiella konkurrens- eller 

tävlingssituationer bör således utgöra en riskfaktor. Något som framträder genom intervjuerna 

är hur digitala verktyg, mer specifikt iPad (detta är elevernas ordval och det skulle kunna vara 

någon annan form av surfplatta eller tablet) kan ha positionerats så att de av vissa elever kan 

uppfattas som matematikläroboksanvändandets mål. Som jag tidigare tagit upp menar 

Carlgren (2015, s. 169) att elevernas mål måste överensstämma med vad de förväntas lära sig. 

Som en elev uttrycker det, har användandet av iPad blivit det som klassen strävar efter genom 

läroboksanvändande. En annan uppfattning är att iPad-användande inte är eftersträvansvärt, 

vilket innebär att den av vissa elever inte ses som ett mål för matematikläroboksanvändande. 

Det råder alltså delade uppfattningar kring hur tävlingsinriktad man bör vara när det kommer 

till att arbeta med läroboken. Det kan enligt elevernas utsagor finnas en risk för att elever 
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medvetet slarvar med läroboken för att kunna bli färdig först och därmed få tillgång till en 

iPad. Elever som finner matematik i lärobokskontexten som rolig, intressant eller motiverande 

kan, i likhet med vad som beskrivits i resultatavsnittet, välja att förkasta tanken om att det 

handlar om en tävling. Hur är det då för de elever som inte upplever matematikläroboken på 

detta sätt? Finns det någon möjlighet att motivera dem att arbeta mer fokuserat med 

läroboken, när ett mindre fokuserat arbete skulle kunna ge en större belöning? De flesta av de 

15 elever som intervjuades uppgav att noggrannhet är viktigare än snabbhet, men samtidigt 

menade flera av dem att de föredrar uppgifter som klaras av snabbt. Det råder en potentiell 

motsättning här, en oförenlig intressekonflikt där elever är medvetna om att noggrannhet leder 

till bättre lärande, men även om att snabbhet leder till att man får sysselsätta sig med något 

annat. Dessutom måste det finnas elever som på förhand ser sig oförmögna att överhuvudtaget 

kunna konkurrera om en iPad. Hur skulle detta kunna påverka deras attityder till 

matematikläroboken? Hur tänker en elev som upplever läroboken som svår, när hen samtidigt 

görs medveten om att andra elever, som upplever läroboken som lätt, får använda en iPad? 

Skulle läroboken kunna upplevas som ett hinder som eleven gradvis utvecklar en negativ 

attityd till, med anledning av att hen aldrig blir den som får använda iPad? Nu är det inte alls 

säkerställt att iPad verkligen används i det syfte som eleverna har lagt fram i intervjuerna, 

men en uppfattning är på många sätt viktigare än den tänkta avsikten. Om läraren skulle göras 

medveten om elevers uppfattning av detta, skulle hen om det bedömdes nödvändigt kunna 

göra förändringar som bidrar till att matematikläroboksanvändandet och iPad-användandet 

inte utgör en tävlingssituation, utan en lärandesituation. Resultatet av intervjustudien visar att 

det för vissa elever är oklart om eller hur matematiklärobokens och iPadens innehåll kan 

knytas an till varandras. 

 

8.4 Attityder till matematikläroboken 

Attityder till matematikläroboken kan i grunden klassificeras som positiva eller negativa, i 

princip ”jag tycker om” eller ”jag tycker inte om”, men detta säger mycket lite om vilka 

specifika företeelser som attityderna relaterar till. En elev kan uppvisa en positiv attityd till 

läroboken som helhet men ändå uttrycka negativa attityder till vissa aspekter av den eller hur 

den används. 

Di Martino och Zans attitydmodell (2010, s. 43–44), som utgörs av de tre dikotomiska 

dimensionerna positiv/negativ disposition gentemot matematik, relationell/instrumentell syn 

på matematik och hög/låg upplevd matematisk kompetens, kan appliceras på denna studies 

resultat genom att man ersätter begreppet ”matematik” med ”matematikläroboken”. Detta 

innebär att elever kan ha en positiv eller negativ disposition gentemot läroboken, en 

relationell eller instrumentell syn på läroboken, samt en hög eller låg upplevd kompetens i att 

använda läroboken. Framförallt är det den dikotomiska dimensionen relationell/instrumentell 

syn på matematikläroboken som tydliggörs i elevernas utsagor. Snarare än att se läroboken 

som ett instrument för lärande förefaller somliga elever ha utvecklat en relationell syn på den. 

Med detta menas i detta fall att elever betraktar läroboken som en person snarare än ett 

instrument. En elev som har denna syn på läroboken kan ha svårt för att betrakta den som ett 

dött föremål, vilket innebär att den vårdas ömmare av användaren och att en återförening 
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mellan bok och elev kan frambringa glädjekänslor hos eleven, i likhet med vad som redovisats 

i resultatavsnittet. En mer instrumentell syn på läroboken bör innebära att eleven istället för 

att bygga upp en relation till boken ser den som ett föremål med ett specifikt syfte. Detta syfte 

kan vara kopplat till innehållet, som utgörs av olika former av övningsuppgifter. Därmed 

uppfattas läroboken som en samling övningsuppgifter avsedda att utveckla matematiska 

kunskaper och förmågor. 

Att matematikläroboken ses som en källa för övningsuppgifter är något som tidigare 

forskning (ex. Lepik, Grevholm & Viholainen, 2015; Pepin & Haggarty, 2001) har kommit 

fram till. Enligt Pehkonen (2004, s. 516) uppfattar somliga lärare dessa övningsuppgifter som 

för lätta och för många. Min studie gav elever möjlighet att lägga fram sina uppfattningar av 

detta, vilket även synliggjorde olika attityder som riktades mot matematiklärobokens 

uppgifter och liknande uppgifter utanför läroboken. 

Övningsuppgifter är förmodligen den aspekt av läroboken som är lättast för elever att uttala 

sig om, eftersom de utgör en stor del av bokens innehåll och därmed är något som eleverna 

ofta stöter på i matematikundervisningen. Uppgifternas svårighetsgrad uppfattas olika av olika 

elever, något som kan förklaras av det faktum att alla har olika lätt eller svårt för specifika 

företeelser. Däremot uppvisades ingen direkt korrelation mellan uppgifters ”lätthet” och 

elevers positiva attityder, och vice versa. Somliga elever föredrar lätta uppgifter och uppvisar 

positiva attityder till dessa, medan andra föredrar svårare uppgifter och uppvisar negativa 

attityder till lätta uppgifter. En aspekt att ta hänsyn till när man resonerar kring 

övningsuppgifter är att elevers individuella förutsättningar kan vara avgörande för hur många 

gånger en sorts uppgift måste göras för att tillvägagångssättet ska etableras i minnet (se 

Howson, 2013, s. 655). Detta innebär att elever som har lättare för en sorts uppgifter kan 

behöva mindre mängdträning än elever som har svårare för dem. Resultatet indikerar dock att 

vissa elever som upplever att de har lätt för en sorts uppgift föredrar att lösa fler sådana ”på 

löpande band”. 

Något som tycks avskräckande för vissa elever är lärobokens ”tjocklek”. Ett uttalande som 

”det var för mycket grejer” kan syfta på mängden övningsuppgifter i boken. Ett stort antal 

övningsuppgifter medför oundvikligen att boken blir tjockare. En annan uppfattning som 

framträder kan beskrivas som ”ju fler övningsuppgifter desto bättre”. Exempelvis menar en 

elev att hen föredrar räknehäften framför läroboken eftersom häftet innehåller ”mycket plus 

och minus”. Detta kan tolkas på två sätt: antingen menar eleven att häftet är bättre än boken 

för att det innehåller fler plus- och minusuppgifter än boken, eller så menar eleven att häftet är 

bättre än boken för att det innehåller många plus- och minusuppgifter. Oavsett vilken av 

tolkningarna som är korrekt utifrån elevens uppfattning, är innebörden att övningsuppgifter 

bemöts med en positiv attityd. 

Skolinspektionen bedömde utifrån en granskning att läroböcker i alltför stor grad fokuserade 

på räkning utifrån givna mönster (Skolinspektionen, 2009, s. 17). Övningsuppgifter är 

konstruerade kring givna mönster som eleverna ska lära sig behärska. Skolverket varnade 

senare för de brister som kan uppstå om matematikläroboken överges och den 

färdighetsträning (tillägnande och övning) som möjliggörs av den riskerar att inte förekomma 

i tillräckligt stor utsträckning (se Skolverket, 2011a, s. 95). Det finns som synes en 
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problematik förknippad med övningsuppgifter och i vilken grad de bör förekomma. Denna 

fråga kan ses från ett elevperspektiv. Hur skulle en elev som uppfattar övningsuppgifter som 

något roligt och positivt reagera om dessa uteblev eller förekom i mindre utsträckning? Hur 

skulle en elev som uppfattar övningsuppgifter som något tråkigt och negativt reagera om de 

istället reducerades i antal? Intervjustudien visar att elever även uppfattar, och i flera fall 

uppskattar, övningsuppgifter som förekommer utanför läroboken; på lösa papper eller i 

räknehäften. Detta innebär att eleverna möter en lång rad övningsuppgifter både i och utanför 

boken. Fokus för undervisningen tycks därför till stor del ligga på att eleverna ska öva upp 

sina färdigheter genom mängdträning, något som Skolinspektionen (2009, s. 17) upptäckte 

kan leda till att elever får mindre möjligheter att öva upp andra förmågor. Om detta går inte 

att uttala sig utifrån denna studies resultat, men enligt elevernas uppfattning ses 

övningsuppgifter av flertalet som roliga och engagerande. Eftersom 

matematikundervisningens syfte i första hand är att utveckla elevernas förmågor (se 

Skolverket, 2017, s. 57) blir frågan om vad eleverna tycker om övningsuppgifterna 

ovidkommande. Om ett dominerande fokus på övningsuppgifter leder till att andra förmågor 

inte utvecklas, måste detta fokus flyttas oavsett vilka attityder eleverna själva har till 

uppgifterna. Däremot kan det vara värt att undersöka vilka sorters uppgifter som från ett 

elevperspektiv är mer intressanta.  

Sammanfattningsvis indikerar intervjuerna att det inte finns någon specifik uppfattning eller 

attityd som kan sägas representera deltagargruppen som helhet rörande lärobokens 

övningsuppgifter. Det är problematiskt att uttala sig om huruvida övningsuppgifterna är för 

lätta eller för många utifrån elevernas perspektiv. För att kunna göra detta måste vi fokusera 

på varje individ, vilket medför att en lärare inte kan utgå från en enda elevs uppfattning när 

hen uttalar sig om uppgifternas svårighetsgrad. Samuelsson och Granström (2007, s. 161–

162) har kommit fram till att negativa attityder till matematik kan förstärkas av 

klassrumssituationer som eleven upplever som utmanande, exempelvis svåra uppgifter. Detta 

förhållande synliggjordes genom intervjustudien, där en elev uttryckte negativa attityder som 

var kopplade till lärobokens svårighetsgrad. Det är dock inte möjligt att uttala sig om huruvida 

detta innebär att elevens attityd till matematik överlag utvecklas i en negativ riktning. Ett 

flertal av eleverna i intervjustudien uppvisade positiva attityder gentemot 

multiplikationsuppgifter. Dessa attityder hängde i vissa fall samman med elevens förmåga att 

lösa denna typ av uppgifter med hög hastighet. Detta kan ses som ett komplement till det 

Samuelsson och Granström lagt fram (se 2007, s. 161–162), det vill säga att situationer som 

eleven upplever som icke-utmanande kan förstärka positiva attityder. Förklaringen ligger 

möjligtvis i dikotomin hög/låg upplevd kompetens. En elev som klarar av att lösa uppgifter i 

rask takt kan känna sig kompetent, medan en elev som inte klarar av att lösa uppgifter snabbt 

kan känna sig mindre kompetent. Av denna anledning föredrar elever uppgifter som medför 

att känslan av hög kompetens uppstår. Multiplikationsuppgifter tycks fylla just denna funktion 

för ett antal elever. Andra elever, som redan upplever sig som kompetenta, kan istället önska 

att de fick möta mer utmanande uppgifter. Detta kan relateras till Mata, Monteiro och 

Peixotos studie (2012, s. 7) som visar att högpresterande elever antar utmanande 

matematikuppgifter eftersom detta har en potential att öka deras motivation och 

kompetenskänsla, medan lågpresterande elever uppfattar utmanande matematikuppgifter som 
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hinder omöjliga att överkomma. Enligt Samuelsson och Granström (2007, s. 163) kan en 

motiverad elev utveckla positiva attityder till matematik genom att enskilt arbeta med att öva 

upp sina färdigheter. Intervjustudien visar att det finns elever som gärna eller med mer 

determinerad inställning tar sig an uppgifter som betraktas som svåra, medan andra föredrar 

lätta uppgifter som de redan behärskar. Elever som föredrar utmaningar hålls istället tillbaka 

när de måste lösa rutinuppgifter som inte stimulerar dem. Dessa elever skulle kunna utveckla 

negativa attityder till läroboken av denna anledning. Resultatet av intervjustudien indikerar att 

attityden till matematikläroboken kan påverkas av elevens förväntningar kring dess 

svårighetsgrad.  

Studien ger ett fåtal indikationer på hur elevers attityder till matematikläroboken kan uppstå 

och förändras. Ett talande exempel är den alltmer negativa attityd som utvecklas i takt med att 

bokens uppgifter blir allt fler och allt svårare i förhållande till elevens förväntningar. Att 

läroboken upplevs som tråkigare och tråkigare, samt att inga av uppgifterna känns roliga eller 

intressanta pekar mot att elevens motivation att arbeta med boken minskar i takt med att 

attityden till den försämras. McLeod (1992, s. 581) har lagt fram att attityder kan utvecklas på 

två olika sätt, via automatisering eller via överföring. I detta fall är det svårt att avgöra om det 

är frågan om en automatisering eller en överföring, eftersom det finns så lite information att 

tillgå. Däremot skulle elevens uppfattning att det inte finns några roliga uppgifter i läroboken 

vara ett exempel på hur attityden till en sorts uppgift överförs på andra uppgifter i takt med att 

dessa i likhet med de föregående upplevs som allt svårare. Det skulle även kunna vara så att 

den stigande svårighetsgraden medför att eleven automatiskt upplever alla uppgifter som 

tråkiga så länge de påminner om varandra ifråga om svårighetsgrad. Möjligtvis skulle man 

kunna försöka anpassa uppgifterna till eleven, istället för att försöka anpassa eleven till 

uppgifterna, i ett fall som detta. Även elever som upplever att i stort sett ingen av de olika 

typerna av övningsuppgifter som förekommer i läroboken är stimulerande, bör genom denna 

anpassning kunna få större möjligheter att möta uppgifter som är mer motiverande. Om 

eleven inte vill göra uppgifterna i boken av egen maskin, är det inte realistiskt att förvänta sig 

att dennes attityder till matematikläroboken spontant ska börja utvecklas i en positiv riktning. 

Däremot skulle det kanske i längden vara mer fördelaktigt om läraren tillsammans med eleven 

reder ut om uppgifterna på något sätt skulle kunna göras mer intressanta för eleven. Resultatet 

visar att en elev hade positiva attityder till en uppgift med ett klart utsatt mål. Möjligtvis 

indikerar detta att vissa elever behöver se målet med uppgiften för att den ska upplevas som 

värd att göra.  

En annan utsaga representerar på sätt och vis en motsatt attitydutveckling, där mängden 

uppgifter inledningsvis upplevs på ett liknande negativt sätt som i föregående fall vilket leder 

till att eleven inte arbetar med dem. Sedan börjar eleven arbeta mer med läroboken, varpå 

attityden till den utvecklades i en positiv riktning. Det är elevens uttryckta uppfattning att det 

var så det gick till. Hen jobbade mer och mer och började tycka om boken mer och mer. 

Denna förklaring framstår som otillräcklig eller icke tillfredsställande, eftersom den tycks 

sakna en katalysator. Hannula (2002, s. 42) har visserligen funnit att attityder kan förändras 

relativt snabbt, men det måste finnas en bakomliggande orsak. Eleven påstår att hen inte 

arbetade med boken för att den upplevdes tjock och full med uppgifter. Sedan ”tänkte” 

eleven, och jobbade och jobbade tills hen till slut tyckte om boken. Det är möjligt att eleven 
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inte kan ge någon närmare förklaring till vad det var som orsakade denna förändring från 

overksamhet till aktivitet, men risken är att intervjuaren missade ett tillfälle att upptäcka ett 

värdefullt bidrag till kunskaper om hur elevers attityder kan omvändas från negativa till 

positiva. Antydan till ledtrådar finns dock i andra utsagor. Lärobokens fysiska storlek tycks 

agera som motivationssänkare, något som indikeras av utsagor om att mängden uppgifter eller 

bokens tjocklek förknippas med negativa attityder. Eftersom ett mål för vissa verkar vara att 

bli färdig med läroboken, kan elevens upplevelse av åstadkommen progression vara en 

bidragande faktor i höjd motivation och förbättrad attityd. Elever som inte upplever att denna 

progression går tillräckligt fort kan däremot drabbas av sjunkande motivation och uppvisa 

negativa attityder till läroboken. Läroboken har en fysisk aspekt; dess storlek, som eleven blir 

medveten om i det ögonblick då hen först får syn på den. Hur eleven uppfattar denna storlek 

kan spela in i attityderna som börjar formas gentemot den. Detta kan stödjas med hjälp av 

resultatet, eftersom elever uppger storleken som en orsak till negativa upplevelser. Det kan 

hända att en elev, som inledningsvis upplever negativa känslor eller attityder gentemot 

läroboken för att den upplevs som alldeles för svår eller alldeles för tjock, genomgår en 

attitydförändring som följd av att hen steg för steg lyckas ta sig allt längre framåt i läroboken, 

närmare målet som utgörs av bokens slut. Ma (1997, s. 228) har lagt fram att 

glädjeupplevelsen har en mer direkt inverkan på matematiska prestationer än upplevelsen av 

svårighetsgrad, men att upplevelsen av svårighetsgrad tycks ha stort inflytande över 

formandet av glädjeupplevelsen. Detta skulle kunna innebära att en elev som förknippar 

matematikläroboken med glädje, oberoende av dess upplevda svårighetsgrad, presterar bättre. 

Däremot måste eleven först komma över upplevelsen av att läroboken är för svår, eller för 

lätt, för att kunna uppnå de glädjekänslor som är nödvändiga. Skulle detta kunna utgöra en del 

av förklaringen till hur eleven genomgick en helomvändning i attityd till läroboken? 

För att nå fram till en position där positiva attitydförändringar är möjliga, kan eleven behöva 

stöd från omgivningen. Lärarens stöttning och klassrumsklimatet blir viktiga faktorer, i 

enlighet med vad exempelvis Fraser och Kahle (2007, s. 1904), Noyes (2012, s. 286) och 

Pepin (2011, s. 543) kommit fram till. Eftersom klassrumsklimatet till stor del utgörs av 

övriga elever, kan ett fungerande samarbete som lyfter upp den enskilda eleven syfta till att 

förändra attityder till matematikläroboken. En annan faktor som tidigare forskning lyft fram 

som viktig gällande uppfattningar av matematik (Wilkins & Ma, 2003, s. 61) och attityder till 

matematik (Pepin, 2011, s. 543) är elevernas föräldrar och familj. Intervjuerna med eleverna 

gav inga starka indikationer på hur föräldrar och familj påverkar elevers uppfattningar av och 

attityder till läroboken, utöver att det kan kännas mindre bra att ta med boken hem om 

föräldrarna inte har tid att hjälpa till. Eftersom syftet med att ta hem boken ofta är att arbeta 

ikapp sådant man missat, skulle sådana situationer av ”hjälplöshet” möjligtvis kunna påverka 

elevers attityder till den. Om resultatet blir att eleven inte lyckas arbeta ikapp till följd av 

utebliven hjälp från hemmet, kommer eleven att halka efter ännu mer och kanske utveckla 

negativa attityder till läroboken genom uppfattningen att hen inte kommer framåt. Föräldrarna 

ska inte belastas för detta, men problemet finns där oavsett. En mer positiv uppfattning kring 

företeelsen att ta med läroboken hem, som också framkommer genom intervjuerna, är att det 

ger mer tid till matematikläroboksanvändande jämfört med den tid som erbjuds i skolan. Även 
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denna uppfattning bör i vissa fall vara kopplad till möjligheterna att klara av arbetet med 

boken, vilket kan kräva stöttning från hemmet. 

Även om de flesta av studiens deltagare uppvisade huvudsakligen positiva attityder till 

matematikläroboken, är det av ett specifikt skäl värt att lyfta fram de negativa attityderna. 

Detta skäl är att tidigare forskning visat att elevers attityder till matematik försämras i takt 

med att de blir äldre. Dahlgren Johansson och Sumpters studie (2010, s. 4–5, 8) indikerar att 

en attitydförsämring sker redan mellan årskurs 2 och årskurs 5. Att jag i min studie upptäckt 

negativa attityder till matematikläroboken hos elever i årskurserna 1–3 indikerar att de 

negativa attityderna kan börja utvecklas i skolgångens tidigaste skede. Dessa negativa 

attityder till läroboken bör, enligt vad som lagts fram av McLeod (1992, s. 581), kunna 

överföras på matematikämnet som helhet. Därför är det viktigt att tidigt uppmärksamma 

elever som uppvisar negativa attityder gentemot olika aspekter av matematikläroboken och 

hur den används i undervisningen. Det bör även vara värt att undersöka varför vissa elever 

upplever starka positiva band mellan sig själva och läroboken, samt hur dessa band påverkar 

elevers attityder till matematikämnet och matematik som företeelse. Finns det något i detta 

som skulle kunna bidra till att läroböckerna kan utvecklas och anpassas, så att fler elever 

upplever dessa positiva band? Kravet kan inte vara att eleven ska lära sig tycka om boken, 

utan att boken måste erbjuda något som skapar positiva upplevelser för eleven. Resultatet 

indikerar att lärobokens nuvarande format eller upplägg passar vissa elever. I några fall är 

elev och bok så pass kompatibla att djupa band skapas. Dock gäller detta inte för alla elever. 

Boken är statisk, medan eleverna är individer med olika förutsättningar, intressen och 

förväntningar. Det kan mycket väl vara så att vissa elever inte kan skapa samma sorts band till 

boken som andra, eftersom boken inte passar för deras individuella kriterier. Vad är då 

konsekvensen av att använda en matematiklärobok som inte kan passa lika bra för alla elever? 

Är läroboken per automatik ett konkurrensmedel och en likriktare enbart som en följd av dess 

existens? Vad kan göras för att matematikläroboken ska ge alla elever positiva upplevelser? 

Vi kan börja med att lyssna till eleverna. 

 

9. Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras några av de metoder som användes för datainsamling, 

databearbetning och dataanalys i relation till hur väl de svarade mot att uppfylla studiens 

syfte. Detta innefattar även kritiska reflektioner och något enstaka råd till läsare som är 

intresserade av att genomföra en liknande studie. 

Inledningsvis diskuteras urvalsmetodiken, som innebar att elever slumpmässigt valdes ut ur 

en icke slumpmässigt vald skola, med hjälp av klasslistor. Syftet var att försöka undvika den 

snedvridning som både ett bekvämlighetsurval och ett ”lämplighetsurval” hade kunnat skapa. 

Jag ville undvika att välja ut ”pratglada” elever, eller elever med specifika uppfattningar eller 

åsikter om matematik. Den antagna urvalsmetoden medförde att de deltagande eleverna skilde 

sig åt gällande verbalitet. Det visade sig att intervjuer med mer aktivt verbala elever stundtals 

tenderade att innehålla utsagor med liten eller ingen anknytning till de ämnen som skulle 

beröras. Någon korrelation mellan pratgladhet och relevanta data kan därför inte påvisas. 
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Utformandet av intervjuguiden var en utmaning, eftersom det gällde att formulera 

samtalspunkter som skulle kunna möjliggöra samtal med barn. Barn som jag dessutom aldrig 

tidigare haft kontakt med. Enligt Trost (2010, s. 61) måste man vara mer konkret när man 

intervjuar barn. Detta tolkade jag som att frågorna man ställer måste vara tydliga och möjliga 

för eleverna att förstå utan större problem. Jag upplever att de frågor jag använde mig av 

tolkades korrekt av eleverna, men att det inte alltid var möjligt för dem att besvara dem utifrån 

deras perspektiv. Med detta menar jag inte att frågorna var av sådan karaktär att de låg utanför 

elevernas kunskaper, något som enligt Dalen (2015, s. 36) är något man bör undvika, utan 

snarare att de ibland låg utanför deras uppfattningssfär. Eftersom syftet var att undersöka hur 

elever uppfattar ett specifikt fenomen kan det i sig vara givande att upptäcka vad eleverna inte 

har någon uppfattning av. 

Inför studien beslutades att intervjuerna skulle vara kvalitativa och halvstrukturerade, i linje 

med vad som förknippas med den fenomenografiska forskningsansatsen (se exempelvis 

Dahlgren & Johansson, 2015, s. 162). Syftet var att lämna ett större utrymme för deltagarna 

att dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar. Under genomförandet av intervjuerna 

upplevde jag sällan att eleverna tog på sig rollen som ”fria talare”. Istället tycktes de flesta 

vänta in nästa fråga från min sida. Mina förväntningar på dem kan i vissa avseenden ha varit 

för höga. Detta blev påtagligt när jag bad eleverna berätta om hur de använder matematik 

utanför skolan. För att illustrera situationen använder jag mig av det matematiska begreppet 

geometri. Geometri är en matematisk gren som ofta uppkommer i vardagen, men som inte 

självklart associeras med matematik. Målet med att krama en snöboll är kanske att göra den så 

sfärisk som möjligt, men hur många tänker på det medan de utför själva kramandet? Jag är 

övertygad om att eleverna skulle kunna ge en lång rad exempel på tillämpad matematik i 

vardagen, om de fått ledtrådar kring vad begreppet matematik innefattar. Jag hade för att 

underlätta för eleverna kunnat berätta för dem vad samtalet skulle handla om, men jag 

resonerade mig fram till att detta tillvägagångssätt hade kunnat påverka tillförlitligheten i 

elevernas utsagor negativt, eftersom risken för externa influenser skulle ha varit högre. 

Möjligtvis var jag överdrivet misstänksam mot lärares eller föräldrars påverkan. I efterhand är 

jag inte fullständigt övertygad om att jag gjorde ett korrekt val, eftersom elevernas 

möjligheter att ge övervägda svar blev betydligt mindre när frågorna för första gången kom i 

en ovanlig situation. En period av reflektion inför intervjun hade möjligtvis bidragit till en 

bättre utkomst, under förutsättning eleverna verkligen engagerat sig i att reflektera. Att 

säkerställa detta är inte heller särskilt enkelt, vilket innebär att utkomsten hade kunnat se 

likadan ut även om intervjuunderlaget presenterats på förhand. 

Min ringa erfarenhet av intervjusituationer bidrog till att jag förmodligen missade sådant som 

en mer erfaren intervjuare hade kunnat uppmärksamma och fånga upp. Det främsta exemplet 

är aspekten följdfrågor. Jag upptäckte under transkriptionsprocessen, då jag fick möjlighet att 

granska min intervjuteknik, att det förekom tillfällen då välplacerade följdfrågor hade kunnat 

ge mer kvalitativa svar. Trost (2010, s. 84) menar att en intervju kan inledas med att man låter 

den intervjuade berätta fritt om något som kan relateras till det ämne som intervjun fokuserar 

på. Den inledande frågan i intervjuguiden var tänkt att fylla en liknande funktion. Genom att 

fråga eleverna vad matematik är enligt dem, hoppades jag sätta igång en reflekterande 

tankeverksamhet. Detta fungerade inte som jag hoppats och eleverna gav korta svar, som dock 
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föreföll genuina. Jag intalar mig själv att en mer erfaren intervjuare hade kunnat hjälpa till att 

utveckla svaren.  

En aspekt i intervjuer är den tystnad som kan uppstå när eleven exempelvis behöver utrymme 

till reflektion innan hen uttalar sig om något. Jag närmade mig de två inledande intervjuerna, 

som delvis betraktades som provintervjuer, med intentionen att låta tystnaden vara närvarande 

istället för att försöka eliminera den. Detta ligger i linje med vad som förordas av exempelvis 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 34) och Trost (2010, s. 97). Genom att under 

provintervjuerna läsa av elevernas mimik, framförallt ögonen och blicken, uppfattade jag 

ganska omedelbart något som jag instinktivt förknippade med obehag, osäkerhet eller mild 

rädsla i stunder då jag medvetet valde att lämna utrymme för eftertanke. Denna upplevelse 

färgade de senare intervjuerna och bidrog till att jag av etiska skäl inte väntade ut eleverna 

under längre stunder efter att jag ställt en fråga, utan istället gick vidare till nästa när jag 

upplevde att de inte hade något att säga. Detta medförde i sin tur att intervjuerna blev mer 

strukturerade än planerat. Även om jag på förhand ställt in mig på att inte ställa ledande 

frågor, upplever jag att dessa förekom i större utsträckning än planerat eftersom jag försökte 

undvika att eleverna upplevde negativa känslor. Upplevelsen är att de ledande frågorna i 

denna studies fall mestadels användes när respons från eleverna uteblev och jag övergick till 

att försöka extrahera information av en mer kvantitativ natur. Jag anser att de utsagor som 

bygger på denna typ av ledande frågor av inte har särskilt högt värde, eftersom de endast 

består av ett ”ja” eller ett ”nej”. Ledande frågor fungerade dock väl i de fall där de gav 

ingångar till följdfrågor av karaktären ”varför-frågor”. I dessa fall kunde ledande frågor leda 

fram till en fråga som i sin tur gav ett mer kvalitativt snarare än kvantitativt svar.  

Något annat som förordas i den metodlitteratur jag tagit del av, är användandet av konkreta 

material i intervjusituationer med yngre barn (se exempelvis Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2012, s. 39). Både Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 39) och Trost 

(2010, s. 59) menar att det kan vara en bra idé att låta barnet rita under intervjun. Även här 

justerade jag min ursprungliga planering. Istället för att skapa en potentiell konfliktsituation 

eller allmänt obehag valde jag att bortse från att bestämma att eleverna skulle rita samtidigt 

som de intervjuades. Jag valde att istället fråga varje elev om de ville rita samtidigt som vi 

pratade. Dessutom lämnade jag det upp till dem vad de skulle rita, istället för att uppmana 

dem att rita något med anknytning till intervjuämnet, exempelvis att rita vad matematik är för 

dem. Det var viktigare för mig att eleverna skulle känna sig trygga, eftersom jag tänkte att 

detta var en absolut nödvändig förutsättning för att överhuvudtaget kunna föra ett samtal med 

dem. Att skapa en situation där det första som händer är att man upplever tvång var inte något 

jag ville åstadkomma. Det visade sig att flera av eleverna avböjde möjligheten att rita. De som 

ritade klarade av att samtidigt föra ett samtal, vilket är värt att betona. 

Jag vill passa på att uttrycka min respekt och beundran för de elever som deltog i studien. 

Trots att de aldrig träffat mig tidigare, och sattes i en situation som jag själv skulle ha upplevt 

som otroligt krävande när jag var i deras ålder, klarade samtliga på ett förträffligt sätt av att 

fullfölja intervjuerna. Intervjuerna upplevdes för egen del som synnerligen intressanta och jag 

är övertygad om att intervju som metod är mycket väl lämpad när man vill ta del av elevers 

uppfattningar, upplevelser, åsikter, attityder och känslor. 
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Den metod jag valde för databearbetning anser jag svarade väl mot studiens syfte. Genom att 

transkribera ordagrant, men utan fokus på uttalsaspekter, bidrog transkriptionerna till studiens 

tillförlitlighet. Det upplevdes naturligt att inkludera hummanden, tvekanden och liknande 

aspekter, eftersom det medförde en mindre grad av tolkning och manipulation av data. En mer 

diskriminerande transkriptionsmetodik hade förmodligen bidragit till förkortad 

transkriberingstid, men en ökad grad av tveksamhet gällande ackuratessen i 

datareproduktionen. Något som överensstämmer med verkligheten är de utsagor i 

metodlitteratur som beskriver transkription som tidskrävande (se exempelvis Denscombe, 

2016, s. 385; Lantz, 2013, s. 144). Den mängd inspelat material som intervjuer med 15 elever 

skapade upplevdes stundtals besvärligt att transkribera på grund av den monotoni som 

uppstod. Transkriptionerna tog någonstans mellan 2 och 3 timmar per intervju att genomföra, 

vilket innebar att jag hann med ungefär 2–3 intervjutranskriptioner per dag. Att genomföra 

färre intervjuer under ett större antal dagar är att förorda. Jag intervjuade 2–3 elever per dag i 

fyra dagar och hann med att transkribera i en god takt inför nästa dags intervjuer. Under den 

femte dagen intervjuade jag 5 elever, vilket ledde till att transkriberingsprocessen kändes 

utmattande. Mitt råd till dig som läsare är därför att inte genomföra intervjuer alltför tätt, om 

du har för avsikt att transkribera i samma takt som du genomför dem. 

 

10. Slutsatser och vidare forskning 

Syftet med denna uppsats var att bidra med kunskaper om unga elevers uppfattningar av 

matematikläroboksanvändande. Läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2017, s. 15) uttrycker att 

eleverna ska ha inflytande över sin utbildning. En del av detta inflytande skulle kunna utgöras 

av elevers möjlighet att lyfta fram positiva och negativa aspekter av läroboken och 

läroboksanvändandet utifrån egna erfarenheter. Denna studie har visat att unga elever i 

årskurserna 1–3 har olika uppfattningar av matematikläroboksanvändande och attityder till 

matematikläroboken, samt att de klarar av att kommunicera dessa. Elevperspektivet på 

matematikläroboksanvändande har exempelvis lyft fram hur kan skapa starka band till 

läroboken, som ibland yttrar sig i glädjeupplevelser när de två återses efter en tids frånvaro. 

Det har även lyfts fram att iPad kan uppfattas som ett mål med läroboksanvändandet. Det har 

dessutom indikerats hur elevers attityder till läroboken kan utvecklas i båda riktningarna, från 

negativa till positiva, eller från positiva till negativa. 

Eftersom denna studie enbart utgör ett första steg, vill jag som avslutning ge några förslag på 

vidare forskning, som skulle kunna utveckla bilden av elevers uppfattningar av och attityder 

till matematikboken och matematikläroboksanvändandet: 

 De relationer som byggs upp mellan elev och lärobok bör studeras mer ingående. En 

fråga som bör ställas är på vilka sätt dessa relationer kan vara positiva eller negativa 

för eleven. Att se läroboken som en ”person”, i bemärkelsen vän eller hjälpande hand 

framstår som en positiv relation. Att däremot se läroboken som ett absolut måste för 

att man överhuvudtaget ska kunna lära sig matematik framstår som en negativ relation. 

 Studien visar på ett intressant fenomen, där en elev går från att inte tycka om 

matematikläroboken till att slutligen tycka om den väldigt mycket, till synes genom att 
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arbeta mer och mer med den. Denna fullständiga omvändning i attityd till läroboken 

måste ha en bakomliggande förklaring, vars frambringande möjligtvis kan skapa 

kunskaper kring hur elevers attityder till både matematikläroboken och matematik som 

företeelse kan förbättras. 

 En annan aspekt, som inte berörs i denna studie och därför är viktig att fokusera för att 

skapa en mer omfattande förståelse, är hur väl lärares uppfattningar av 

matematikläroboksanvändande överensstämmer med elevers uppfattningar. 

Exempelvis har studien visat hur läroboken enligt elevers uppfattningar blivit ett 

medel för att få tillgång till en iPad. Lärarens uppfattning av denna företeelse kan vara 

en helt annan. Genom att identifiera uppfattningar av samma fenomen från både 

elevers och lärares perspektiv, och sedan jämföra dessa med varandra, kan vi få syn på 

hur lärares intentioner tolkas av deras elever. Dessutom kan det ge kunskaper kring 

vilka mål elever uppfattar att undervisningen sätter upp. 
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Bilaga 1 

Instruktioner till lärare inför intervjuundersökning 

 

Detta brev innehåller instruktioner kopplade till urvalet inför en intervjuundersökning som ska 

genomföras som en del av ett examensarbete med matematikdidaktisk inriktning. 

Instruktionerna riktar sig till er som är lärare för elever i de tidiga skolåren på XXXXXX. 

Intervjuundersökningen är tänkt att omfatta två elever från varje klass i årskurserna 1–3. 

Förhoppningen är att ni som lärare vill medverka till att skapa goda förutsättningar för 

undersökningens genomförande, genom att följa dessa instruktioner för urval av elever. 

1. Urvalet görs genom användande av klasslista. Två elever från varje klass i årskurserna 1–3 

väljs ut genom sina respektive nummer i klasslistan. För detta ändamål vill jag att ni var och 

en använder numren 7 och 12. Om ni inte använder er av numrerade klasslistor, kan ni 

använda en lista med elevernas namn i bokstavsordning och mentalt numrera dem uppifrån 

och ner. 

2. Bedöm om de två elever som motsvaras av nummer 7 och 12 i listan skulle kunna föra ett 

samtal på svenska, utan användande av tolk. En tolk skulle i detta fall vara ett hinder, 

eftersom det är elevernas egna ord som ska samlas in. Gör även en bedömning om eleverna av 

någon annan anledning inte skulle kunna genomföra en intervju. 

3. Om ni i steg 2 bedömer att en eller båda utvalda elever av någon anledning är olämpliga för 

intervju, vill jag att ni använder ”reservnummer” för att välja ut ersättare. Dessa 

reservnummer är: 4, 10 och 14. Reservnumren ska nyttjas i den ordning de står skrivna här. 

Om eleven som motsvaras av det första reservnumret bedöms som olämplig, går ni alltså 

vidare till nästa reservnummer, och så vidare. Om alla reservnummer förbrukats utan att två 

lämpliga elever blivit utvalda, får ni välja ut elever som har nummer som ligger intill de 

tidigare redovisade numren. Exempelvis skulle elev nummer 6 eller 8 kunna väljas ut istället 

för elev nummer 7. Om ni även efter detta bedömer att ni inte lyckats välja ut två lämpliga 

elever, får ni använda en egen valfri metod för slumpmässigt val, till dess att två lämpliga 

elever valts ut. 

4. Dela till de två utvalda eleverna i din klass ut brevet ”Information om 

intervjuundersökning” och betona att detta ska besvaras av elev och vårdnadshavare så snart 

som möjligt. Längst ner i brevet finns en svarstalong som ska lämnas tillbaka till er. Om 

brevet kan vidarebefordras till vårdnadshavare på ett sätt som ni finner mer effektivt, kan ni 

använda er av det.  

5. När de ifyllda svarstalongerna kommit tillbaka till er, ber jag att ni via e-post meddelar mig 

om resultatet (använd e-postadressen till lärarstudenten nedan). 

Efter att urvalet är gjort ser jag fram emot att tillsammans med er boka in tider för 

intervjuerna. 

För ytterligare information eller klargöranden, använd nedanstående kontaktuppgifter. I första 

hand är det lärarstudenten som ska kontaktas.  
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Lärarstudent: Alf Parmenius Handledare: Helena Eriksson 

E-post: XXXXXX   E-post: XXXXXX 
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Bilaga 2  

Information om intervjuundersökning 

 

Du och ditt barn tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som ingår i ett 

examensarbete inriktat mot matematik. Syftet med undersökningen är att intervjua 

lågstadieelever för att få kunskaper om deras uppfattningar av några aspekter som rör 

matematik och matematikundervisning. Eftersom det är viktigt att elevers uppfattningar 

uppmärksammas, är det även viktigt att denna undersökning görs. 

I undersökningen kommer 10–15 elever i årskurserna 1–3 att delta. Dessa elever har valts ut 

genom deras nummer i klasslistan. Ditt barn är en av dessa utvalda elever. Ta del av 

informationen i detta brev och fyll därefter i svarstalongen längst ner. Klipp ut och lämna 

talongen till barnets lärare så snart som möjligt. Ditt barn kan med fördel ta med den till 

skolan. 

Deltagande i undersökningen innebär att ditt barn intervjuas vid ett tillfälle. Tidpunkten för 

detta kommer att bestämmas av barnets lärare. Intervjun beräknas pågå i högst 30 minuter. 

Under intervjun görs en ljudupptagning av samtalet. Ingen videoinspelning förekommer. Det 

inspelade samtalet kommer att transkriberas (skrivas ut som text) och analyseras av mig (Alf 

Parmenius). Ingen annan får ta del av inspelningen. Ditt barns namn eller annan personlig 

information kommer inte att finnas med i min text. Utdrag ur transkriptionen kan komma att 

ingå som citat i arbetets resultatavsnitt. Det kommer på inget sätt att framgå vem citaten 

kommer från. Inspelning och transkription raderas när examensarbetet blivit godkänt. 

Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du eller ditt barn kan närsomhelst 

avbryta deltagandet utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form 

av ett examensarbete vid Högskolan Dalarna. Detta arbete publiceras i DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet). Vill ni ta del av det färdiga arbetet kan ni kontakta mig. 

Ytterligare upplysningar om undersökningen lämnas av nedanstående ansvariga: 

Lärarstudent: Alf Parmenius Handledare: Helena Eriksson 

E-post: XXXXXX  E-post: XXXXXX  

     

Lärarstudentens underskrift: _________________________________________ 

Ort: XXXXXX Datum: XXXXXX 

 

 

[Svarstalongen, som i originaldokumentet var placerad här, återfinns som Bilaga 3]  
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Bilaga 3 
Denna svarstalong utgjorde ursprungligen den nedersta delen av det dokument som utgör 

Bilaga 2, där den avgränsades från resten av texten genom en streckad linje avsedd för 

klippning. Med anledning av skillnader i sidmarginaler mellan detta dokument och 

ursprungsversionen, har svarstalongen flyttats till en separat sida.  

 

Svarstalong för intervjuundersökning 

 Jag och mitt barn godkänner att mitt barn deltar i intervjuundersökningen. 

 Jag och mitt barn godkänner inte att mitt barn deltar i intervjuundersökningen. 

 

Barnets namn: _______________________________ 

Barnets underskrift:   Vårdnadshavarens underskrift: 

 

___________________________________ ________________________________ 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

 

Förberedelser: 

Presentera mig själv 

Berätta om syftet med intervjun 

Berätta vad som ska hända med det insamlade materialet 

Berätta om hur intervjun ska redovisas och presenteras 

Fråga om eleven fortfarande vill medverka i intervjun 

Fråga om eleven tillåter att ljudet från intervjun spelas in 

Erbjud eleven möjlighet att rita 

Kom ihåg att ta fram matematikläroboken när det är lägligt 

Motivera eleven genom uppmuntran och följdfrågor 

 

Frågeområden och huvudfrågor: 

 Matematik 

o Vad är matematik? 

o När använder du matematik? 

o Hur ska man göra för att lära sig matematik? 

o När är man bra på matematik? 

 Matematiklektionerna 

o Kan du beskriva en matematiklektion? 

 Vad gör du på matematiklektionerna? 

 Vad gör din lärare på matematiklektionerna? 

 Matematikläroboken (matteboken) 

o Vad tänker/känner du när jag säger ordet ”mattebok”? 

o Hur brukar du och dina klasskamrater använda matteboken? 

o Hur brukar din lärare använda matteboken? 

o Vad tänker/tycker du om din mattebok? 

o Matematik utan mattebok 

 Kan man lära sig matematik utan mattebok? 

 Hur kan man göra för att lära sig matematik utan mattebok? 

Kom ihåg att ställa följdfrågor! 


