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Sammanfattning

Den empiriska studien tar sin utgångspunkt i lärares syn på läroböcker inom matematikundervisningen

i årskurs 1 - 3. Studien har undersökt hur och varför lärare använder läroböcker inom ämnet

matematik. Resultatet som tidigare forskning pekar på, kommer tillsammans med resultatet från den

empiriska studien, att medverka till ökade kunskaper kring läroboksanvändning och kompletterar

därmed tidigare forskning som finns inom området.

I kursen används en kvantitativ undersökningsmetod och data har samlats in från 37 stycken enkäter

som legitimerade lärare i årskurs 1 – 3 har fått besvara. Metoden valdes för att kunna nå så många

lärare som möjligt inom en viss tidsbegränsning.

För att kunna analysera materialet intogs ett didaktiskt perspektiv, perspektivet blev ett genomgående

tema både i tidigare forskning samt i den empiriska studien. För att kunna sammanställa tidigare

forskning med studiens empiri, bildade dessa två delar en helhetssyn på läroboksanvändandet i

matematikundervisningen.

Resultatet visade att läroboken är en bra grund att utgå från när undervisning ska planeras och

genomföras, detta oavsett lärarens erfarenheter i yrket. Resultatet visade också att de flesta lärarna

bedriver undervisning utifrån läroböcker som innehåller i första hand individuellt arbete men även

pararbete. Vidare visade resultatet att läroboken ger eleverna en tydlig struktur men saknar variation.
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1. Inledning och bakgrund
I examensarbetet har jag valt att inrikta mig mot läroboksanvändning i

matematikundervisningen. Samhället har förändrats och skolan med likaså, trots det ser

många människor läroböckerna som en traditionell arbetsmetod, särskilt i matematik

(Englund 2006). Utifrån tidigare forskning är läroboken dominerande inom

matematikundervisningen både i Sverige men också internationellt (Brändström 2005;

Englund 2006; Johansson 2006; Pepin & Haggarty 2001).

Under 1990 – talet blev skolan kommunal och svenska statens obligatoriska granskning av

läromedel upphörde år 1991, innan dess hade bland annat alla läroböcker genomgått

granskning innan de användes i undervisningen. I läroplanen för grundskolan står det tydligt

framskrivet att rektorn har ett ansvar, rektorn ska ge tillgång till ”läromedel av god kvalitet”

(Skolverket 2020 s.12). När denna förändring skedde, lades ansvaret istället över på skolan

och den enskilda läraren att själva granska sitt läromedel (Johnsson Harrie 2009). Idag är det

oftast arbetslaget som tar det gemensamma beslutet kring huruvida ett specifikt läromedel ska

användas eller inte i verksamheten. Min egen erfarenhet är att de flesta skolor arbetar i en

lärobok till stora delar av sin undervisning för att det ger en trygghet och ett igenkännande hos

både lärarna och eleverna. Under min verksamhetsförlagda utbildning kom jag i kontakt med

läroboksanvändning i matematikundervisningen och började fundera på vilka val som ligger

till grund i användandet av lärobok. De flesta lektioner som jag fick se innehöll ett

matematiskt innehåll som presenteras i form av en genomgång och därefter fick eleverna

arbeta på egen hand med uppgifter i läroboken. 

Detta arbetssätt fick mig att fundera över hur läroboksanvändandet ser ut och varför lärare

väljer att använda läroböcker i matematikämnet. Väljer lärare att arbeta läroboksstyrt för att

det är enligt tradition och de tror att läroboken garanterar en måluppfyllelse hos alla elever?

Isåfall har vi ett problem eftersom den officiella granskningen av läromedel inte längre finns i

skolverksamheten. Inom en snar framtid kommer jag att undervisa mina första elever och

innan det vill jag veta mer om mina framtida kollegors syn på ämnet. Med detta som

bakgrund vill jag ta reda på hur läroboken används inom matematikundervisningen och varför
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lärare använder läroböcker, samt vilka faktorer som kan påverka användandet av lärobok. Min

undersökning är relevant inom läraryrket därför att tidigare forskning visar att det centrala för

elevernas lärande inte är valet av att använda lärobok eller inte, utan det viktigaste är syftet

med användningen och hur den används för att undervisningen ska bli lyckad (Johansson

2011; Rydstedt & Trygg 2010).

1.1 Definition av begrepp
Nedan följer definitioner av två centrala begrepp som är genomgående i hela examensarbetet.

 

1.1.1 Läroboken

Englund (2006) beskriver läroböckerna som ett symboliskt sätt att kommunicera på, det vill

säga, ett sätt att skapa interaktion med sin omvärld via symboler. Johansson (2003) beskriver

läroboken som en artefakt vars författare har i avsikt att erbjuda en välgjord och noggrann

version av ett skolämne i ett bokformat. Begreppet finns inte registrerat hos

Nationalencyklopedin (2021) men hänvisar vidare till läromedel som inbegriper både

läseböcker, övningsböcker och ordböcker samt inkludering av digitala resurser och

produktion av multimodala texter (ibid).

1.1.2 Läroboksstyrd undervisning

Undervisning betyder ett slags meddelande av kunskaper (Nationalencyklopedin, 2021).

Enligt Johansson (2011) är läroboksstyrda lektioner en form av undervisning som innebär att

undervisningen utgår från en lärobok med tillhörande enskilda arbetsuppgifter som läraren

planerat. Begreppet betyder att läraren baserar sin undervisning utifrån lärobokens innehåll

och låter denne styra undervisningen. Enligt Skolinspektionen (2009) använder de istället

begreppet läromedelsbundenhet, vilket speglar ett traditionellt synsätt med stöd av läroböcker

i matematikundervisningen. 

1.2 Syfte
I min studie kommer jag att jämföra resultatet som framkom i enkäterna med det resultat som

framkom ur forskares studier, exempel på forskare som nämns i examensarbetet är Englund
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(2006), Johansson (2006) och Wikman (2004), med flera. Syftet med studien är att få syn på

hur läroboksanvändandet ser ut, vilken eller vilka grunder vilar lärarens val på när det gäller

valet av lärobok och vilka faktorer påverkar lärares val av läroboksanvändning. Studien

kommer att bidra med ett underlag för hur mina blivande kollegor tänker kring användandet

av den fysiska läroboken och detta kommer att vara till stor hjälp i min yrkesroll som

nyexaminerad lärare. I min studie visas resultatet av 37 stycken enkäter besvarade av

legitimerade matematiklärare i grundskolans årskurs 1 – 3.

1.3 Forskningsfrågor
För att tydliggöra syftet med studien har följande frågeställningar formulerats:

● Hur ser lärares användning av läroböcker ut inom matematikundervisningen?

● Varför använder lärare läroböcker i sin matematikundervisning?

● Vilka faktorer påverkar läroboksanvändningen i matematikundervisningen?

2. Forskningsbakgrund

För att skapa en överblick över vilken teori som studien utgår från och vad tidigare forskning

inom området pekar på kommer här en redogörelse.

2.1 Grundläggande teori

Min studie utgår från de didaktiska frågorna med stöd i ramfaktorteorin, frågorna och teorin

kopplas samman med enkätresultaten och tillsammans bildar de en helhet. Under denna rubrik

kommer frågorna och teorin att redogöras.

2.1.1 Didaktiska frågor

Ordet didaktik har funnits i många år och har sitt ursprung i grekiskan, didaktik betyder att

undervisa, det vill säga, att lära ut (Lundgren, Säljö & Liberg 2017). Inom svensk pedagogik

har begreppet använts för att visa den metodik som skolan bör använda. För att synliggöra
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elevers lärande och undervisning kan tre frågor ställas: vad, hur och varför. Dessa frågor

utgör en grund i examensarbetet eftersom jag har valt att basera forskningsfrågorna utefter de

didaktiska frågorna. All empiri som samlas in i enkätundersökningen kommer att redogöras

(se avsnitt 4) med utgångspunkt i de didaktiska frågorna.

2.1.2 Ramfaktorteorin

Den empiriska studien tar sin utgångspunkt ur det resultat som framkommit i forskningen som

presenteras under avsnitt 2.2. Resultatet som framkommit kan knytas till ramfaktorteorin

även nära kopplad till läroplansteorin. Ramfaktorteorin grundades av Urban Dahllöf (Imsen

1999) men utvecklades av Ulf. P Lundgren under 1960 – talet (Lundgren 2017).

Ramfaktorteorin bygger på att det finns faktorer som ligger utanför lärarens kontroll men som

trots det påverkar undervisningen till stora delar, exempel på faktorer som påverkar är

förhållningssättet till styrdokumenten, tid till planering och undervisning, antalet elever i

undervisningsgruppen, elevers individuella behov av stöd, hur undervisningslokalen är

utformad och tillhörande tillgänglig utrustning. Samtliga faktorer påverkar undervisningen på

olika sätt. Ytterligare faktorer som påverkar är givetvis ekonomi och mer allmänna beslut om

vilken undervisningsform som ska råda.

Det finns även en utvidgad ramfaktorteori som kan delas in i fem grupper, det pedagogiska

ramsystemet, de administrativa ramarna, de resursrelaterade ramarna, de organisatoriska

ramarna och ramar med en anknytning till elevernas kulturella bakgrund (Imsen 1999). Det

pedagogiska ramsystemet innefattar hur läraren uppfattar och tolkar de styrdokument som

finns, det administrativa ramarna fokuserar på lärarens schema och arbetslag, samt regler

kring rättning och bedömning av en elevs arbete (ibid). Det resursrelaterade ramarna handlar

mest om materiella resurser samt ekonomi, medan de organisatoriska ramarna handlar om

sociala förhållanden. Ramar med anknytning till elevernas kulturella bakgrund handlar bland

annat om elevernas förutsättningar och motivation till skolan (ibid). Genom att läraren med

sina erfarenheter och sin kompetens, skiljer på ramarna kan också hen möjliggöra hur mycket

ramarna ska påverka arbetet och undervisningen (ibid). Samtliga faktorer påverkar beslutet
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om hur läraren väljer att undervisa, exempelvis i läroboksstyrd undervisningsform, samtidigt

som det finns vissa faktorer som är svårare för läraren att påverka.

2.1.3 PCK - Pedagogical content knowledge

Begreppet och teorin PCK, pedagogical content knowledge, präglades av Lee S. Shulman och

innefattar en lärares pedagogiska ämneskompetens (Shulman 1986). PCK är en kombination

av ämneskunskaper och allmän pedagogisk kompetens och båda två är lika viktiga. Läraren

behöver ha kunskap och kompetens om PCK för att eleverna ska få ett meningsfullt lärande.

Om en lärare har PCK kan hen använda dessa kunskaper för att anpassa, variera och utveckla

sin undervisning. Läraren behöver ha kunskaper både om hur ett ämne kan läras ut samtidigt

som hen ska känna till vilka verktyg som kan användas. Utöver detta behöver läraren ha

kännedom om hur hen ska hantera elevers svårigheter och vad för strategier hen kan använda

för att motverka dessa svårigheter. Till exempel måste läraren förstå hur en elev tänker och lär

sig (ibid), detta för att kunna nå eleven med hjälp av rätt metoder.

I studien kommer tre frågor att stå i centrum, dessa frågor berör hur matematiklärare använder

läroböcker i sin matematikundervisning och varför de använder läroböcker, samt vilka

faktorer det är som påverkar lärares val av läroboksanvändning. Både de didaktiska frågorna,

ramfaktorteorin och PCK-teorin kommer sammanlänka forskningen (se avsnitt 2) med

studiens resultat (se avsnitt 4) från de insamlade enkäterna.

2.2 Tidigare forskning

För att få en överblick över tidigare forskning kommer denna att redogöras under fem

underrubriker och de är: Skolinspektionens kvalitetsgranskning, TIMSS (Trends in

Mathematics and Science Study), läroboken som ett traditionellt undervisningsverktyg,

läroboken styr undervisningen samtidigt som den ger trygghet och garanti och slutligen

läroboken ger olika typer av stöd.

12



2.2.1 Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Skolinspektionen (2009) har genomfört en kvalitetsgranskning i svenska grundskolor genom

att observera matematikundervisningen. Granskningen visar att matematikundervisningen inte

är tillräckligt varierande eftersom den styrs specifikt av läroböcker och inte heller når upp till

de nationella mål och riktlinjer som finns uppsatta för att kunna möta alla elevers individuella

behov och förutsättningar (ibid). Vidare visar resultatet att undervisningen mestadels

innehåller individuellt arbete under lektionerna och är starkt styrd utifrån läroboken (ibid). På

det sättet ger lektionerna inte utrymme för att utveckla den verbala förmågan hos eleverna.

Resultatet visar att enskilt arbete eller arbete i liten grupp är den vanligaste arbetsformen i

matematik och utgör 59 % av undervisningstiden (ibid). Av dessa procenten representerar

cirka 60 % arbete i lärobok och 40 % andra arbetsuppgifter som läraren tilldelat eleverna

(ibid). Dessa siffror pekar på att läroböcker används i mindre än hälften av

undervisningstiden.

Vidare visar granskningen att många lärare når kunskapskraven i sin undervisning samtidigt

som det finns många lärare som är osäkra och tveksamma till hur deras undervisning står sig i

förhållande till måluppfyllelsen utifrån kunskapskraven (Skolinspektionen, 2009). I de lägre

årskurserna är systemet av klasslärare dominerande och de flesta lärare som undervisar i

matematik har en lärarutbildning men alla har inte utbildning specifikt för ämnet matematik

(ibid), vilket kan vara en faktor som påverkar undervisningens kvalitet. Vidare pekar

granskningen på att många lärare påverkas av läroboken och låter den vägleda undervisningen

och elevernas måluppfyllelse. Andra faktorer som påverkar undervisningen är läroplanen,

lärarutbildning, fortbildning, kollegialt lärande, nationella prov samt möjligheten till egen

reflektionstid (Skolinspektionen 2009).

2.2.2 TIMSS

TIMSS är en stor internationell studie som mäter elevers kunskaper inom bland annat matematik.

Studien genomförs vart fjärde år under kontrollerande former inom flera olika skolor runt om i

världen. Studien består av två olika delar, ena delen är ett kunskapsprov för eleverna och andra

delen är en enkät för både elever och lärare.
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I studierna från år 2007 och 2011 uppgav Sveriges lärare att läroboken utgör en grund i

nästan all matematikundervisning (Skolverket 2008; Skolverket 2012). Så höga siffror som

93 - 95 % av eleverna använder sig av en lärobok regelbundet, dock är den siffran inte

specificerad för ämnet matematik (Österholm & Bergqvist 2013). Dessa siffror pekar på att

läroböcker används i hög utsträckning oavsett ämne. TIMSS resultat och Skolinspektionens

resultat stämmer därför inte överens med varandra.

Antalet elever som inte når upp till den lägsta kunskapsnivån är på samma nivå både 2015 och

2019, samtidigt har andelen elever som presterar på den högsta kunskapsnivån ökat mellan 2015

och 2019 (Skolverket 2020). En faktor som påverkar resultatet kan vara att matematiklärare

har ett högt självförtroende när det kommer till undervisning, detta i kombination med

pedagogisk- och ämnesspecifik utbildning samt lång yrkeserfarenhet inom skola och utbildning

(Skolverket 2016; Skolverket 2020). Detta kan påverka de elever som anses vara högpresterande

och gjort att de presterat ytterligare. Vad studien inte svarar på är hur användandet av läroböcker

har sett ut under åren 2015 och 2019 och därför är det svårt att veta varför elevers studieresultat

förbättrats.

2.2.3 Läroboken som ett traditionellt undervisningsverktyg

Ett återkommande påstående i flera studier är användningen av läroböcker, användandet har

varit och är väldigt vanligt i svenska skolor. Englund (2006) genomförde en undersökning om

läroböcker i flera olika skolämnen. Undersökningen visar att det finns mycket som tyder på

att läroboken än idag är ett vanligt förekommande läromedel i undervisningen och att

läroboken har ett starkt inflytande och en dominant roll i svenska skolan. Det är med andra

ord ett fåtal lärare som väljer att undervisa utan läroböcker. Samma resultat har Johanssons

(2006) studie visat. Johansson (2006) sammanställer fyra artiklar från fyra olika studier, detta

för att få syn på ett nytt sätt att se på läroboken och dess användning inom matematikämnet.

Studien genomfördes i två delar, en kvantitativ och en kvalitativ för att synliggöra både

lärares syn på läroboken men också användandet. Studien visade att läroboken är det allra

vanligaste verktyget för undervisning i matematik (ibid). Likaså pekar Pepin och Haggartys

(2001) studie åt samma sak, de har skrivit en avhandling utifrån en undersökning om

läroböcker inom matematikundervisningen. Deras studie innehöll både observationer och
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intervjuer med ett antal högstadielärare från Tyskland, England och Frankrike, vars syfte var

att få syn på hur användningen av läroböcker såg ut inom matematikämnet.

Även Oates (2014) har granskat användandet av läroböcker inom både matematik men även

andra skolämnen. Oates (2014) granskade och jämförde läroböcker i England, samt hur

användningen såg ut internationellt i fem olika länder; Kanada, USA, Kina, Singapore och

Finland. Syftet var att få syn på hur användningen av läroböcker ser ut i olika länder.

Studierna visar samma sak, stora delar av undervisningstiden går åt för enskilt arbete med

uppgifter ur läroboken, framförallt olika övningsuppgifter (Pepin & Haggarty 2001;

Johansson 2006; Oates 2014). Därmed visade samtliga studier, Pepin & Haggarty (2001),

Johansson (2006) och Oates (2014) också enighet om att läroboken används regelbundet i

matematikundervisningen både i Sverige, Tyskland, England och Finland. Oates (2014)

resultat visar att så många som 95 % av lärarna i Finland använder läroboken som en grund i

sin undervisning.

Även Skolverkets (2020) rapport utifrån TIMSS (2019) visar samma sak, användningen av

lärobok i matematikundervisningen har varit och är dominant. Wikman (2004) har gjort

studier om läroböcker i svenskämnet som kopplar till både valet av innehåll, samt de

arbetsmetoder som används i undervisningen. Han har i sin studie sett att läroböcker och dess

användning har blivit en norm, detta för att lärobokens innehåll visar vad som ska läras och på

så sätt fungerar läroboken som en slags modell för lärande. Läroboken har därför blivit till en

tradition i klassrummet, både nationellt och internationellt.

2.2.4 Läroboken styr, samtidigt som den ger trygghet och garanti

Pepins och Haggartys (2001) studie visar att det inte enbart är lärarnas beslut som styr

undervisningen utan även landets traditioner och dess auktoriserade roll är med och formar

landets skolundervisning. Detta kan tolkas som att vissa länder väljer att arbeta läroboksstyrt

eftersom det är en tradition och norm inom skolan, framförallt inom ämnet matematik.

Wikman (2004) forskning visar att lärobokens funktion att styra kan vara både positiv och

negativ, särskilt positiv om den styr mot målen i läroplanen. Trots att hans forskning avser
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svenskämnet, kan hans studie bidra till en fingervisning om hur det kan se ut i

matematikämnet. Wikmans (2004) studie visar också att användandet har en auktoriserad roll

och att lärobokens användande minskar i takt med att lärarna har både längre utbildning och

flera års yrkeserfarenhet. Johansson (2003) beskriver styrningen som negativ, då läroboken

har ett kommersiellt syfte i sin design, vilket medför ett större fokus på utseende, istället för

att fokusera på lärobokens innehåll och följa läroplanen fullt ut. Studien pekar på att om

läroboken styr undervisningen kan det vara negativt eftersom läraren då kan utgå från

lärobokens yttre design och inte vilket innehåll som ska tas med utifrån ämnets kursplan.

Jukic Matic (2019) har även han studerat läroböcker inom matematik. Syftet med studien var

att få syn på hur och varför erfarna matematiklärare i Slovenien använder läroböcker i sin

undervisning. Jukic Matic (2019) studie visade att lärare har insikt om de begränsningar som

läroboken ger och det möjliggjorde att lärarna kunde skapa olika möjligheter för att kunna

förbättra elevernas lärande. Enligt Jukic Matic (2019) är det lärarnas pedagogiska förmåga

som gör att de kan urskilja och förstå de resurser som finns för att skapa effektivitet i

undervisningen. 

Likaså har Johansson (2011) studerat läroboken, hon presenterar och motsätter ett antal

forskare och syftet är att jämföra studierna emellan. Johanssons (2011) forskning fokuserar på

det inre karakteristiska draget, detta inkluderar lärares ämnes- och ämnesdidaktiska

kunskaper. Resultatet visar att eftersom läroboken har granskats av någon annan kan den

fungera som en trygghet för lärarna och en garanti för att deras undervisning håller god

kvalitet (ibid).

Englund (2006) har i tidigare studier tittat närmare på läroboken och resultatet visade att

läroboken har flera roller, bland annat så skapar den en garanti för kunskap, en tillförlitlighet,

läroboken kan utvärdera elevernas kunskaper, vilket betyder att lärarna konkret får syn på vart

varje elev befinner sig. En faktor som påverkar användandet av lärobok i Norge är att lärarna

anser att deras undervisning matchar kraven från läroplanen genom att de väljer att deras

undervisning ska följa läroboken, vilket betyder att de norska lärarna lägger inte bara ett stort

ansvar på de producenter som ska framställa läromedlet, utan lämnar också ett stort utrymme

för egna tolkningar (ibid).
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Även Oates (2014) har studerat läroboken inom matematik i England. Han diskuterar

samhällets krav på digitalisering och då även inkluderat skolans värld. Det finns en debatt

kring att lärare bör använda sig av mer egengjort material i sin undervisning, även inkluderat

digitala läromedel och minska eller rent av utesluta läroboken i sin undervisning (ibid).

Samtidigt menar han att det hitintills inte finns någon forskning som tyder på att elever skulle

kunna lära sig matematik bättre utan läroböcker (ibid).

2.2.5 Läroboken ger olika typer av stöd

Stöd för lärares planering

Tidigare forskning visar att läroböcker ger olika typer av stöd för både lärare och elever i

planering och undervisning (Norberg 2020). Till exempel i en norsk undersökning genomförd

av Englund (2006), framkom det att läraren ofta tar stöd i läroboken och väljer sina val utifrån

lärobokens innehåll när undervisningen ska planeras. Läroboken i Norge ses inte bara som ett

stöd för utformningen av undervisningen, utan också som ett stöd i skolornas halvårs- och

årsplaner. Dessutom visar resultatet att lärarna anser att deras undervisning når upp till

kunskapskraven i läroplanen genom att dem väljer att följa läroboken och dess innehåll i

undervisningen (Englund 2006). Användningen av läroböcker möjliggör att lärarna inte

behöver skapa eget material eller egna böcker, utan kan istället ge varje elev en möjlighet att

hålla samma nivå med klasskamraterna, vilket underlättar vid till exempel frånvaro eller byte

av skola (Wikman 2004). När Jukic Matic (2019) genomförde sin studie, menade han att

lärare använder sig av läroböcker i sin matematikundervisning för att de anser att dem blir

avlastade i arbetet, likaså ger läroboken ett stöd i deras planering av undervisning samtidigt

som de underlättar deras arbete i undervisningen (Wikman 2004; Englund 2006).

Norberg (2020) har också studerat användningen av läroböcker i undervisningen. Hans

avhandling om läroböcker inom matematik har främst fokuserat på elevers arbete med

läroböcker i Sveriges grundskolor. Avhandlingen är baserad på fyra artiklar och i slutet av

analysen har även lärarnas perspektiv lyfts fram där syftet är att jämföra flera olika läroböcker

och dess innehåll samt analysera hur elevernas arbete med läroböcker fungerar. Norberg

(2020) menar att dagens läroböcker oftast är för avancerade för eleverna eftersom de
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innehåller få ord i övningsuppgifterna och att de istället består av många bilder, vilket inte

alltid är ett stöd för eleverna, även fast att lärare kanske vill tro det. Studien visar att när

eleverna arbetar självständigt kan övningsuppgifter med få ord ofta leda till svårigheter att

förstå innehållet. Om en elev saknar förståelse för de övningsuppgifter som ska göras

individuellt, behöver eleven mer lärarstöd (ibid). Han menar också att de allra flesta lärare

som arbetar på lågstadiet oftast undervisar i flera olika ämnen, vilket gör att

arbetsbelastningen ökar i form av att mer tid behövs till planering, undervisning och

efterarbete. Allt detta i kombination med att ansvaret för valet av lärobok i undervisningen

ligger på den enskilda läraren, tyder det på att lärare skulle behöva få mer avlastning i sitt

arbete (Norberg 2020). Dock menar flera forskare som Wikman (2004), Englund (2006),

Jukic Matic (2019) och Norberg (2020) att användandet av lärobok i sig är en slags avlastning

för lärare. Dock kan det finnas en nackdel med läroboken. Om en lärare alltid bedriver

undervisningen utifrån en specifik lärobok kan undervisningen missa viktiga delar som borde

ha varit med. Samtidigt kan man se i forskningen att det faktiskt finns möjligheter för lärarna

att då och då välja att avvika från läroboken, detta för att inte missa en eller flera viktiga delar

som bör ingå i matematikundervisningen (Johansson 2006).

Stöd för lärare i undervisning

Att lärare upplever att de får stöd kan vara en avgörande faktor för valet av användandet av

lärobok i undervisningen (Englund 2006). Johanssons (2011) forskning visar att valet av

lärobok påverkas av lärarens kunskap och förmåga om både de yttre karakteristiska dragen

som till exempel layout, extramaterial i form av digitala verktyg och antalet sidor och/ eller

det inre karakteristiska dragen som till exempel hur väl boken är anpassad till den grupp man

undervisar, hur innehållet är framskrivet samt vilka typer av arbetsformer och uppgifter som

ges som förslag (ibid). Vidare menar Johansson (2011) att det viktiga är lärarens

förhållningssätt och inte själva användandet av lärobok som spelar roll för undervisningen.

Hon har därför dragit slutsatsen att arbete utan lärobok utgör mer arbete för läraren och höga

krav ställs på läraren både när det de gäller ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper.

Hennes forskning bidrar även till de funderingar som ställs i slutet på hennes artikel, vilket

innehåll ska användas, hur ska det användas och varför ska det användas. Både ett ämnes-

och ett ämnesdidaktiskt perspektiv måste därför beaktas för att lärare ska kunna förhålla sig

till frågorna hur, varför och vad, när valet av lärobok genomförs. (ibid)
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Andra forskare som studerat läroboken i matematikundervisningen är Lepik, Grevholm och

Viholainen (2015). De har sammanställt en enkätundersökning som besvarats av över 400

lärare från Estland, Norge och Finland, samtliga lärare undervisar i årskurs 7 – 9. Syftet med

enkäten var att lärare fick svara på hur de använde sig av läroböcker i sin undervisning samt i

vilken utsträckning de litade på läroboken som en hjälp i deras planering. Studien utgick från

flera skolämnen och ur ett perspektiv där man ser läraren som en förmedlare mellan eleverna

och läroboken, därför anses lärarnas syn vara betydelsefull. Resultat visar att lärarna i Estland,

Norge och Finland blev rekommenderade att själva välja vilken typ av lärobok de ville

använda sig av i sin undervisning (ibid). Detta för att på så sätt kunna välja bok efter innehåll

med hänsyn till vilket innehåll de tyckte var lämpligt utifrån ämnets kursplan. Resultatet

visade även att när lärarna själva fick välja sin bok kunde dem anpassa sitt sätt att instruera

innehållet med eleverna och därmed fick undervisningen en högre effekt. Vidare visade

undersökningen att nästan hälften av lärarna i Estland, Norge och Finland använde läroboken

som en övningsbok i sin undervisning och att lärarnas undervisning kunde kopplas ihop med

lärobokens innehåll. 

Likaså har Johansson (2006) studerat lärares matematikundervisning på högstadiet och valt att

genomföra observationer i tre olika klassrum. Observationerna slutade i en skriftlig analys. En

del av hennes analys har fokuserat på läroboken och dess påverkan av användandet. Studien

visar att läroboken inte bara påverkar vilka typer av uppgifter som eleverna ska arbeta med

utan även vilken typ av uppgift som läraren väljer att presentera och gå igenom tillsammans

med eleverna (Johansson 2006), med andra ord var det sällan genomgångarna innehöll annat

än de innehåll och övningsuppgifter som fanns med i läroboken.

I både Englunds (2006), Johanssons (2006), Oates (2014) och Jukic Matics (2019) studier

framkom det att läroböckerna används som en grund för det innehåll som ska presenteras i

undervisningen. Oates (2014) och Jukic Matic (2019) menade att läroboken möjliggjorde

anpassningar till innehållet och lärarna kunde därför improvisera under en del av lektionerna.

Oates (2014) menade att när lärare valde att individanpassa sitt arbetssätt kunde de välja att

antingen utesluta eller lägga till övningsuppgifter i läroboken, vilket gav eleverna mer

likvärdighet i undervisningen eftersom de fick tillgång till samma lärobok. Samtidigt som

läraren kunde anpassa undervisningen utifrån den enskilde eleven och hens kunskapsnivå.
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Det finns flera aspekter som är viktiga i användningen av lärobok men framförallt en är extra

viktig att betona och det är hur läroboken används i undervisningen (Pepin & Haggarty 2001;

Wikman 2004; Johansson 2011). Johansson (2011) diskuterar även betydelsen av valet av

innehåll i läroboken. I en undersökning gjord av Pepin & Haggarty (2001) visade det sig att

av de tre länder som var med, var det ett land som stack ut mest och det var Frankrike.

Frankrikes lärare använde sällan läroboken vid exempelvis introduktionen av nya termer och

lösningar (ibid). Här menar Wikman (2004) att diskussionen är viktig, lärobokens betydelse

måste diskuteras. I vissa länder är kanske matematikundervisningen i alltför hög grad knutna

till specifika läroböcker och det vore kanske bättre om undervisningen hade en annan

utgångspunkt än specifikt läroböcker.

Stöd för elevers lärande

Johansson (2006) menar i sin forskning att det är vanligt förekommande att lärobokens

uppgifter ofta är ordnade efter olika svårighetsgrader och att det kan vara en av faktorerna till

att undervisningen till stor del utgår från individuellt arbete i läroböckerna. Trots det, behöver

läraren planera sin undervisning i förväg och lektionerna bör innehålla genomgångar med

utgångspunkt i den grund som ska läras (Norberg 2020). Utöver planeringen behöver eleverna

få stöd, exempel på stöd kan vara både lässtöd och skrivstöd (ibid). Om stöd ges i tid kan

risken för framtida svårigheter minimeras för eleverna. Englund (2006) menar att läroboken

ger eleverna stöd i deras lärande, dessutom skapar den också disciplin i elevernas arbete,

Wikman (2004) hävdar samma sak, läroboken är betydelsefull för elevernas lärande. Den

bjuder även in till självständigt arbete och ger eleverna ett sammanhang rent praktiskt, vilket

är till stor fördel både för lärare och elever när de ska planera och strukturera lektionens

innehåll (Wikman 2004). Både Pepin och Haggartys (2001) och Oates (2014) var eniga om att

det bästa för alla elever är att erbjuda läroböcker på olika nivåer för att kunna möta alla elever

utifrån deras kunskapsnivå.

Brändström (2005) har också studerat och analyserat läroböcker inom matematik och vilka

möjligheter läroböckerna ger eleverna i undervisningen. Syftet var, genom att observera flera

klasser på högstadiet, undersöka hur varje elev utmanas och stimuleras på sin individuella

nivå. Resultatet i studien visar att det finns en skillnad mellan läroböckerna, oavsett vilken

kunskapsnivå eleven befann sig på. Brändström (2005) menar att läroboken gav lärarna
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möjligheter att individualisera undervisningen eftersom läroböckerna oftast hade

övningsuppgifter med olika typer av svårighetsgrader, vilket kunde ge varje elev en

förutsättning att lyckas med sitt arbete och därmed skapa lärande.

Dessutom skulle de olika kunskapsnivåerna och ett samlat material betyda att eleverna själva

skulle på ett lättillgängligt och överskådligt sätt få syn på vart de befinner sig i sin arbetsgång

och sin personliga utveckling (Englund 2006; Oates 2014). I läroboken framgår också vad

eleverna förväntas att klara av samt om de har uppfyllt kunskapskraven på vägen. Oates

(2014) studier visade dessutom ytterligare en fördel, det var att vårdnadshavarna fick

möjlighet att följa sitt barns utveckling genom att ta del av innehåll och resultat från

läroboken. En annan fördel som Pepin och Haggarty (2001) menar att läroboken ger är stöd i

språk och sammanhang, ett område som är oerhört viktigt för de svaga och lågpresterande

eleverna. Det här pekar även på att mer multimodala läroböcker skulle gynna både lärare och

särskilt de svaga eleverna eftersom det skulle skapa färre missuppfattningar och ge mer tid till

en framgångsrikare undervisning (Norberg 2020). Samtidigt behöver även de högpresterande

eleverna uppgifter som stimulerar och utmanar på deras nivå (Pepin & Haggarty 2001) och

därför behöver dem andra typer av övningsuppgifter, vilket läraren har möjlighet att ge i en

lärobok som är anpassad utifrån deras kunskapsnivå.

3. Metod
I detta avsnitt presenteras studiens metod, urval och hur studien genomförts. Avsnittet

behandlar även bearbetning av insamlad data samt vilka etiska överväganden som tagits i

beaktning när empirin samlats in och sammanställts.

Vid valet av metod är det enligt Denscombe (2018) avgörande att utgå från studiens syfte och

frågeställningar. Jag har samlat in tidigare forskning genom sökningar på olika databaser

(Google, Google Scholar, Summon och ERIC), för att därefter genomföra en

enkätundersökning som min empiriska studie. Formuleringen av enkätfrågorna (se bilaga 2)

har utformats utifrån resultatet av tidigare forskning (se avsnitt 2) som erhållits under arbetets

gång, samt tar sin utgångspunkt från de forskningsfrågor (se avsnitt 1) som studien har.
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Fördelar med enkätundersökning

För att öka antalet deltagare i studien valde jag att använda mig av frågeformulär som

datainsamlingsmetod. Enkäten var utformad med ett antal frågor vars syfte var att samla in

information direkt från respektive deltagare (Denscombe 2018).  Anledningen till att jag valde

enbart enkäter i min studie var för att det skulle vara oerhört tidskrävande att sammanställa

och analysera all empiri om studien skulle baseras på personliga intervjuer. Genom att

använda sig av enkäter underlättades arbetet och det blev till stor fördel när studiens resultat

skulle bearbetas. Enkätundersökning är en lämplig metod då jag fick syn på tämligen enkel

information med hjälp av data som var standardiserad (Denscombe 2018) och deltagarna

behövde aldrig möta mig ansikte mot ansikte, vilket var till stor fördel när det kom till ärlighet

och känslighet i ett svar. Med hjälp av enkäter kunde jag nå ut till fler lärare och samtidigt

spara en del tid genom att lärarna besvarade enkäten självständigt och när det passade dem

rent tidsmässigt på dygnet. Min förhoppning var att enkäterna skulle bidra till att fler lärare

kunde deltaga i studien eftersom frågorna var relativt kortfattade och icke tidskrävande.

När frågeformuläret togs fram behövde jag visa hänsyn till ämnets känslighet, frågornas

relevans i studien och själva forskningskontexten (Denscombe 2018). Detta för att jag genom

den empiriska undersökningen vill få så många som möjligt att vilja deltaga i min studie.

Eftersom enkäten besvarades av flera personer var det möjligt att dra kopplingar mellan

svaren och jämföra resultatet sinsemellan (ibid). Enkäterna arbetades fram i ett webbaserat

frågeformulär som uppmuntrade deltagarna att fullfölja enkäten. Samtidigt hjälpte ett

webbaserat enkätprogram till med att bearbeta och sammanställa deltagarnas svar då det är

mänskligt att missa något när arbetet utförs på fri hand. 

Vid början av arbetet fanns tankar kring att använda en metodkombination. Denscombe

(2018) beskriver hur man kan använda sig av metodkombination då det kan väga den ena

metodens eventuella svagheter i förhållande till den andres eventuella styrkor och vice versa,

och på så sätt få möjlighet till triangulering i studien, med andra ord, skapa en bättre

förståelse för situationen och det anses då vara till fördel i den empiriska studien.

Funderingarna gick kring att låta deltagarna besvara enkäter som en grund och därefter välja

ut några slumpmässigt utvalda deltagare för intervju. Genom att följa upp enkäterna med
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intervjuer ges möjligheten till en personligare kontakt (ibid) och en chans att komma mer in

på djupet hos några av deltagarna. På grund av både viss tidsbrist samt med hänsyn till

pågående coronapandemi ville jag inte tvinga någon till ett fysiskt möte som hade varit det

mest optimala, därför föll valet på att utföra den empiriska undersökningen med hjälp av

enbart enkäter.

Nackdelar med enkätundersökning

Trost och Hultåker (2016) menar dock att det finns en risk för lägre svarsfrekvens genom

enkäter, men trots det såg jag större fördelar än nackdelar med en enkätundersökning i denna

studie, då bristen på tid var avgörande för mig. Fokus i studien var de svar som gavs utifrån

fasta frågor med vissa undantag för mer öppna frågor där deltagarna kunde ange egna

skriftliga svar med viss begränsning av antal svarsord. Nackdelen med fasta frågor, det vill

säga förkodade svar, är att deltagarna tvingas in i en struktur som kan upprymma dem med

flera negativa känslor, exempelvis frustration (Denscombe 2018) och därför ville jag även få

utrymme för några mer öppna frågor där deltagarna fick en chans att besvara frågorna med

egna ord. Anledningen till begränsningen med fasta svar är för att det är ett oerhört

tidskrävande arbete att sammanställa och analysera all data, i synnerhet när man ska göra det

själv och därför valde jag att begränsa arbetet redan från start.

3.1 Urval
Publicering av enkäten skedde på internet med hjälp av plattformen Facebook. På Facebook

finns flera medlemsgrupper med olika intressen och en av dessa är facebookgruppen “Mitt

lilla klassrum på nätet” som vänder sig till lärare. Enkäten publicerades i gruppen när

medlemsantalet stod på 38423 medlemmar och riktade sig enbart till legitimerade

lågstadielärare, vilket även beskrevs i informationsbrevet som bifogades vid publiceringen.

Totalt deltog 37 lärare i studien. Deltagarna kommer från 34 olika kommuner i Sverige och

deras yrkeserfarenhet varierar; cirka 27 % av deltagarna har arbetat mindre än 5 år som lärare,

22 % har arbetat mellan 5-10 år, 11 % har arbetat mellan 10-15 år, 19 % har arbetat mellan

15-20 år, 11% har arbetat mellan 20-25 år och slutligen 11 % har arbetat i över 25 år.

Tidsbegränsningen i arbetet har varit skälet till mitt urval, detta i enlighet med Denscombe
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(2018) som menar att man ibland måste begränsa sig och välja de som ställer upp för

enkelhetens skull.

3.2 Genomförande
Under en veckas tid fanns enkäten tillgänglig i facebookgruppen “Mitt lilla klassrum på

nätet”. Legitimerade lågstadielärare fick genom facebookgruppen möjlighet att frivilligt

deltaga i studien, på deras villkor när de passade dem tidsmässigt.

3.3 Bearbetning av insamlad data
Resultatet från enkäterna har analyserats och bearbetats utifrån studiens didaktiska frågor och

teori. Resultatet redovisas i avsnitt 4 under rubriken Resultat. Resultatet redovisas i både

cirkeldiagram, tabeller och löpande text.

3.4 Etiska överväganden
De etiska överväganden som beaktats i arbetet med den empiriska undersökningen är hämtat

från Vetenskapsrådet (2002). Vetenskapsrådet ställer fyra huvudkrav på forskningen och dessa

kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Kraven innehåller kortfattat åtta regler som är viktiga att beakta inom forskning. All

nedanstående information återgavs i samband med enkätens utskick.

I min enkätstudie har jag enligt informationskravet (ibid) informerat alla deltagare vid

enkätens utskick. I informationen framgick det tydligt vem jag är, vad jag hade för syfte samt

att deltagandet var frivilligt. Enligt Denscombe (2018) ska alla deltagare ta del av

informationen skriftligt. Dock krävs inget skriftligt samtycke, då det finns ett underförstått

samtycke (ibid) när det kommer till att deltagaren kan svara på frågorna frivilligt samt att det

sker anonymt.

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002) uppnås genom att deltagarna själva fick bestämma

om de ville vara med i studien, vilket informerades i informationsbrevet som skickades ut

tillsammans med publiceringen av enkäten. 
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Inga personuppgifter har samlats in och därför har konfidentialitetskravet (ibid) uppnåtts

genom att jag informerade deltagarna i informationsbrevet om att deras deltagande var

anonymt och att jag aldrig kunde spåra vem som svarat i undersökningen. I

informationsbrevet angavs en mailadress som deltagarna kunde vända sig till vid eventuella

frågor, dock inkom aldrig några frågor under studiens gång.

Nyttjandekravet (ibid) uppnås genom att all insamlad empiri endast brukas för studiens syfte

och att all data raderas vid avslutad studie. Denna information återgavs i informationsbrevet

som publicerades tillsammans med enkäten.

4. Resultat och analys
Resultatet från enkäten redovisas i olika former, både tabell och text förekommer.

Diagrammen och tabellerna visar variationen av deltagarnas svar. Både diagrammen,

tabellerna och tolkningarna av deltagarnas svar förklaras i texten. I de fall ett resultat

redovisas i procent (%) har talen avrundats till närmaste heltal. I de fall lärarna skulle ange

1-5 i olika påståenden, står 1 för instämmer inte alls, 2 för instämmer lite, 3 för instämmer

delvis, 4 för instämmer i hög grad och 5 för instämmer helt.

4.1 Hur används läroböcker i matematikundervisningen?
För att få syn på hur användandet av läroböcker ser ut inom matematikundervisningen fick

lärarna ange vilket eller vilka arbetssätt läroboken används inom. Av 37 lärare angav 24 lärare

att läroboken används vid genomgång i hel- eller halvklass, 6 lärare angav att läroboken

används vid grupparbete, 21 lärare angav att läroboken används vid pararbete och 25 lärare

angav att läroboken används vid enskilt arbete. Likaså pekade Skolinspektionens

kvalitetsgranskning (2009) att de flesta elever arbetar enskilt i sina läroböcker inom

matematikämnet. Majoriteten av lärarna i min studie angav att de baserade sina genomgångar

utifrån läroboken och att eleverna därefter fick arbeta enskilt eller i par med uppgifter ur

läroboken. Resultatet visar att endast ett fåtal lärare använder läroboken vid grupparbeten.

En annan fråga som lärarna fick besvara var hur läroboksanvändandet ser ut i

matematikundervisningen genom att ange hur ofta lärarna använder läromedel i sin

undervisning. 62 % av de tillfrågade lärarna svarade att de använder läroböcker vid nästan all

matematikundervisning, 32 % av lärarna använder läroboken vid hälften av sin undervisning
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och endast 5 % av lärarna svarade att de använder läroböcker vid all matematikundervisning.

Ingen lärare angav att de använder läroboken vid mindre delar av undervisningen, vilket

betyder att av de lärare som använder läroböcker i sin undervisning, används läroböckerna

minst i hälften av all undervisning.

Ytterligare en fråga som lärarna fick besvara var hur stor del av lektionen som går åt till

läroboken, när frågan besvarades utgick lärarna från både genomgångar, grupp- eller

pararbete samt enskilt arbete. 38 % av lärarna svarade stora delar av lektionen, 35 % angav

halva lektionen och 22 % svarade att hela lektionen går till läroboken. Endast 5 % uppgav att

mindre delar av lektionen går till läroboken. Utan att veta hur lärares upplägg av lektioner ser

ut, visar studiens resultat att läroböcker används regelbundet inom matematikundervisningen

och att läroboken används under minst hälften av undervisningstiden i en lektion.

4.2 Varför används läroböcker i matematikundervisningen?
Läroboken är ett stöd

Resultatet visade att 16 av 37 lärare instämmer helt, tätt följt av 15 lärare som instämmer i

hög grad, att de använder läroböcker för att de tycker att läroboken är ett bra stöd för eleverna

och att de har en tydlig struktur. Studiens resultat stämmer överens med tidigare forskning

som visar att lärare använder läroböcker för att de är bra för eleverna eftersom de har en tydlig

struktur och därmed blir arbetsgången lättöverskådlig (Englund 2006; Oates 2014).

Vidare visade studien att 11 av 37 lärare instämmer helt, tätt följt av 11 lärare som instämmer

i hög grad, att de använder läroböcker för att de innehåller varierande uppgifter. Det som inte

framgick i tabellerna, men i lärarnas enskilda svar var att beroende på vilket läromedel som

används kan eleverna möta mer eller mindre variation i uppgifterna och därför blir resultatet

svåranalyserat eftersom lärarna som svarat arbetar med olika läromedel. Likaså när det gäller

mängden uppgifter, endast 6 av 37 lärare instämmer helt att de använder läroböcker för att de

erbjuder många uppgifter, 10 lärare instämmer delvis och 5 lärare instämmer inte alls.

I påståendet om läroböcker ger eleverna möjlighet till självständigt arbete var studiens

deltagare inte överens. 6 lärare instämmer helt att de använder läroböcker för att de anser att
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eleverna lär sig att lösa uppgifter självständigt, 15 lärare uppgav att de instämmer i hög grad,

10 lärare uppgav att de instämmer delvis, 4 lärare uppgav att de instämmer lite och 2 lärare

uppgav att de instämmer inte alls. Resultatet överväger att läroböcker ger elever en möjlighet

att lära sig lösa uppgifter på egen hand, Wikmans (2004) studie visar samma sak, han anser att

läroböckerna bjuder in eleverna till självständigt arbete och att läroböckerna underlättar för

både dem och lärarna i undervisningen.

Konkret och individanpassad undervisning

Slutligen fick lärarna ange om de tycker att läroböckerna ger eleverna ett konkret

sammanhang och möjlighet att stimulera och utmana varje elev utifrån sin kunskapsnivå.

Lärarna svarade följande:

Figur 1 Lärarna fick ange på vilken skala de höll med i påståendet att läroböcker ger elever ett konkret

sammanhang i matematikundervisningen. Resultatet visas i en tabell.

16 lärare svarade att de instämmer delvis att de använder läroböcker för att de tycker att

läroboken ger eleverna ett konkret sammanhang. Tidigare forskning visar att läroboken är

betydelsefull för elevernas lärande och den ger eleverna ett sammanhang rent praktiskt, vilket

är till stor fördel för undervisningen (Wikman 2004). Endast 6 lärare håller med i Wikmans

påstående, vilket betyder att enligt studiens resultat, kan inte läroboken fullt ut kan ge

eleverna ett konkret sammanhang. När det kommer till stimulans och utmaningar är resultatet

liknande, 14 lärare instämmer delvis, endast 3 lärare instämmer helt och lika många

instämmer inte alls. Se resultatet nedan (figur 2).
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Figur 2 Lärarna fick ange på vilken skala de höll med i påståendet att läroböcker ger stimulering och utveckling

utifrån den enskilda elevens kunskapsnivå i matematikundervisningen. Resultatet visas i en tabell.

4.3 Vilka faktorer påverkar läroboksanvändandet?
En faktor som kan påverka användningen av läroböcker är om skolan har tagit ett generellt

beslut om läromedel ska användas eller inte användas på skolan. I studien fick lärarna ange

vem som beslutat om läroboksanvändningen i matematikämnet.

Figur 3 Vem har fattat beslut om lärobokssanvändningen. Resultatet visas i en tabell.

Resultatet visar att 25 lärare anger att det är dem själva som bestämt att de ska använda

läroböcker i sin matematikundervisning, 18 lärare uppgav att de är arbetslaget som tagit det

gemensamma beslutet, 6 lärare angav att det är rektorn som fattat beslut och 2 lärare uppgav

att det är skolans förstelärare som beslutat om läroboksstyrd matematikundervisning. Ingen

lärare uppgav att det var kommunens beslut eller att de inte visste vem som fattat beslutet. Det

som inte framkommer i figur 3, men som framkom i sammanställningen av lärarnas enskilda

svar, är att av de 12 lärare som uppgav att det inte var dem som valt att arbeta med läroböcker

inom matematikämnet uppgav även 8 av dessa lärare att arbetslaget är beslutsfattare i detta,

varav i 1 av fallen är rektorn med. Endast i 2 av fallen är det enbart rektorn som fattat beslutet

och i 1 fall är det enbart försteläraren. Sammanfattningsvis visar resultatet att 34 av 37 lärare
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får vara med och göra sin röst hörd på något sätt gällande användningen av läroböcker i

matematikundervisningen, exempelvis via arbetslaget.

Andra faktorer som kan påverka läroboksanvändningen är tryggheten i att veta att det är

någon annan som har granskat läromedlet. 20 lärare uppgav att de instämmer i hög grad och 7

lärare instämmer helt, ingen lärare svarade att de inte instämmer alls. Resultatet matchar till

stor del det som tidigare forskning pekar på, att läroböcker kan fungera som en trygghet för

lärarna och en garanti om att deras matematikundervisning håller god kvalitet (Johansson

2011).

En annan faktor som kan påverka läroboksanvändningen är garantin att veta att det innehåll

som ska undervisas finns i läroboken. 13 lärare instämmer till hög grad, 9 lärare instämmer

helt och lika många instämmer delvis. Totalt är det 28 lärare i studien som inte delar Englunds

uppfattning om att läroboken har olika roller och en av dem är garantin om kunskap (2006).

Ännu en faktor som kan påverka användningen av läroböcker i matematikundervisningen är

att lärare känner sig avlastade i sitt arbete när de får tillgång till färdigproducerat material.

Enligt studiens resultat svarade 12 av 37 lärare att de instämmer helt, 10 lärare instämmer i

hög grad, 7 lärare instämmer delvis, lika många instämmer lite och 1 lärare instämmer inte

alls. Av resultatet att avläsa anser en tredjedel av de tillfrågade lärarna att användningen av

läroböcker avlastar dem och därför väljer de att arbeta med läroboksstyrd undervisning och

nästan lika många lärare anser att läroboksstyrd undervisning avlastar dem till stor del i

arbetet.

Ytterligare en faktor som kan påverka användningen av läroböcker är att lärare känner att

läroboken kan ge dem en konkret bild av var varje elev befinner sig, rent kunskapsmässigt.

Enligt resultatet anser 10 lärare att det instämmer helt, 11 lärare att det instämmer till en hög

grad, 12 lärare instämmer delvis och 4 lärare instämmer lite. I resultatet visas att en tredjedel

av de tillfrågade lärarna endast delvis håller med om att läroböckerna kan ge en tydlig bild av

vart varje elev befinner sig i sin kunskapsutveckling.
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Läroboken begränsar och styr undervisningen

Andra faktorer som kan påverka användningen av läroböcker är om lärarna tycker att

läroboken begränsar undervisningen. Resultatet visar att lärarna till största del antingen

instämmer till liten del (43 %) eller instämmer inte alls (32 %). Endast 8 % instämde delvis.

Följdfrågan blir då på vilket sätt begränsar läroboken matematikundervisningen? Lärarna

svarade följande:

Ibland hänger man upp sig på att hela boken ska behandlas på en viss tid, vilket det

inte finns ett krav att göra.

Idén från elever/ föräldrar att man "ska" hinna göra varje sida i boken.

Det är väldigt mycket i dem, så det är svårt att hinna med när man vill jobba med

annat praktiskt, bidrar till mycket stress.

Vill ha mer praktiskt undervisning men hinner inte med det just nu.

Blir lite låst till innehållet.

Ibland kan man känna sig stressad att hinna med. Hinner inte alltid med det praktiska.

Om man vill hinna räkna alla sidor i boken så blir det en pressad och stressad

situation.

Av det som framgår i resultatet känner två tredjedelar av de tillfrågade lärarna att läroboken

mer eller mindre begränsar både lärares planering och genomförande av undervisning. Flera

lärare vittnar om att det är stressigt med läroboksstyrd undervisning, framförallt kring kravet

och förväntningarna om att hela läroboken ska arbetas igenom inom en viss tidsram, vare sig

det är lärarna själva eller vårdnadshavarna som satt kravet.

En annan faktor som kan påverka användningen av läroböcker är om lärarna tycker att

läroboken styr undervisningen. Resultatet visar att 30 % instämmer till stor del, 24 %

instämmer delvis och 19 % instämmer till liten del. Det visar att nästan hälften av de

30



tillfrågade lärarna anser att läroboken styr helt eller till stor del i matematikundervisningen.

Följdfrågan blir då på vilket sätt styr läroboken matematikundervisningen? Lärarna svarade

följande:

Den ger en naturlig uppdelning samtidigt som en gärna vill hinna med att behandla

alla delar i den.

Vill försöka hinna klart med boken samtidigt som jag vill jobba med annat.

Det går fort fram och jag vill att mina elever lär sig så mycket som möjligt(...).

Den är upplagd efter en strikt modell och där finns ett uppslag till varje lektion med

tydliga instruktioner för mig. Detta tycker jag är mycket bra eftersom jag då vet att

jag fått med alla delar(..).

Man vill hinna med hela boken för att täcka alla områden, vilket är både bra och

dåligt.

Den styr val av arbetsområde, med det sagt ser jag det inte som något negativt.

Resultatet visar att styrningen både är positiv och negativ. Styrningen är positiv genom att

läroboken hjälper läraren att navigera sig igenom innehållet och strukturera upp

undervisningen. Styrningen är även negativ eftersom läroboken försummar andra

arbetsformer inom matematikundervisningen och både lärare och elever upplever stress för att

de ska hinna att arbeta igenom alla områden.

5. Diskussion
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat tillsammans med tidigare forskning. Diskussionen

förs under tre rubriker som utgår från forskningsfrågorna. I slutet av avsnittet diskuteras

studiens metod och förslag på vidare forskning presenteras.
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5.1 Hur lärares användning av läroböcker ser ut
Resultatet visar att mer än hälften av de tillfrågade lärarna använde läroböcker vid nästan all

matematikundervisning och till och med ett fåtal lärare använde läroböcker vid all

matematikundervisning. Studiens resultat visade också att användandet av läroböcker inte

påverkades beroende på hur länge en lärare hade arbetat. Tidigare forskning visar att

användandet har en auktoriserad roll och att lärobokens användande minskar i takt med att

lärarna har både längre utbildning och flera års yrkeserfarenhet (Wikman 2004). När

enkäterna sammanställdes, visade det sig att mer än hälften av lärarna inom varje grupp av

yrkeserfarenhet, använder läroböcker i nästan all sin matematikundervisning och därför

stämmer inte studiens resultat överens med Wikmans (2004) påstående om att lärares

användning av läroböcker minskar i takt med längre yrkeserfarenhet. Snarare visar studiens

resultat att läroboken är dominant (Pepin & Haggarty 2001; Brändström 2005; Englund 2006;

Johansson 2006) och att läroboken ses som ett traditionellt och viktigt arbetsverktyg (Englund

2006), oavsett hur många år läraren har varit yrkesverksam. Studiens resultat pekar på att det

både är lärarens PCK, pedagogiska kompetens och ämneskunskaper (Shulmans 1986) samt

yttre ramfaktorer som administration, som berör schema och planering och organisation, som

berör resursfördelningen (Imsen 1999), som spelar roll för hur läraren väljer att använda

läroböcker i undervisningen.

När det gällde lektionstiden, visade resultatet att läroböcker används till stora delar av

lektionen (38 %), jämförbart med Skolinspektionens granskning (2009) som visade att

läroböckerna används under 59 % av undervisningstiden, tätt följt av att läroböcker används

under halva lektionen (35 %). Det som kan avläsas från studiens resultat är att läroböcker

används vid nästan all undervisning, det vill säga, varje lektionstillfälle, men majoriteten av

lärarna angav att läroboken inte används under hela lektionen. Dock angav ingen lärare att

läroboken användes i mindre delar av undervisningen, vilket betyder att läroboken än idag är

dominant inom undervisningen. När lärarna fick svara på hur läroboken rent konkret används,

dominerade genomgångar i hel- eller halvklass och eget arbete, men något som förvånade mig

var att många lärare använde läroboken även i pararbete.
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Samtidigt har jag läst lärarnas enkätsvaren och sett en röd tråd, flera lärare anger att läroboken

aldrig kan erbjuda eleverna allt. När Rydstedt och Trygg (2010) och Johansson (2011) tittade

på läroboken i matematikundervisningen kunde de berätta att valet av lärobok i sig inte var

det viktiga, utan att det var hur användningen gick till som var det väsentliga. Samma sak

pekar Skolinspektionens granskning på (2009), de menar att eleverna inte får möjlighet att

utveckla den verbala förmågan inom matematikämnet om de enbart undervisas och arbetar

utifrån en lärobok. Lärarna i min studie menar att undervisningen kan bli enformig och

mindre stimulerande när eleverna arbetar i läroböckerna och därför behöver läraren planera in

annat innehåll i undervisningen. Annat innehåll kan vara inslag av praktiska aktiviteter, detta

för att hålla ämnet intressant för eleverna. Studiens resultat visar att endast 6 av 37 lärare

använde läroboken till grupparbeten, kanske är det en av anledningarna till att övriga lärare

ansåg att inslag av andra aktiviteter behövs för att eleverna ska ges möjlighet till praktiskt

arbete och grupparbeten. Men det är ett antal faktorer som styr möjligheten att till exempel

arbeta praktiskt som till ekonomi och arbete i grupp styrs av PCK, lärarens kunskap och

kompetens (Shulman 1986).

5.2 Varför lärare använder läroböcker
Resultatet från studien visar att lärare använder läroböcker i sin matematikundervisning därför

att de anser att läroboken har en tydlig struktur (43 %), ger möjlighet till varierande

arbetsuppgifter för eleverna (30 %) samtidigt som den lär eleverna att lösa arbetsuppgifter

självständigt (16 %). Studien, tillsammans med flera forskare som bland annat Englund

(2006), Norberg (2020) och Oates (2014) har sett att läroböcker ger olika typer av stöd för

eleverna och undervisningen. Lärobokens struktur möjliggör en lättare arbetsgång för

eleverna samtidigt som den bjuder in till eget arbete (Wikman 2004).

Lärarna var oense om läroboken verkligen ger eleverna möjlighet att mängdträna på en och

samma typ av uppgift (16 %) och om läroboken kan ge eleverna ett konkret sammanhang i

matematiken (16 %). Wikman (2004) menar att läroboken ger dessa möjligheter och att detta

är betydande för varje elevs lärande och för undervisningen. Lärarna i studien var heller inte

överens om de ansåg att läroboken ger eleverna stimulans och utmaningar utifrån sin egen

kunskapsnivå.
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Brändström (2005) menar att läroboken kan ge varje elev stimulans och utmaningar. Vidare

menar hon att läroboken möjliggör för lärarna att individanpassa övningsuppgifter med olika

svårighetsgrader, vilket i sin tur stimulerar och utmanar elever utifrån sin kunskapsnivå.

Enligt studiens resultat är inte lärarna helt eniga med Brändström (2005). När jag läste igenom

enkätsvaren förstod jag, precis som några lärare påpekat i enkäterna, att resultatet blir varierat

för att lärarna har svarat utifrån den lärobok som de använder idag samt utifrån sina egna

erfarenheter av olika typer av läroböcker. Vissa läroböcker är mer omfattande och erbjuder

olika arbetsuppgifter, vissa läroböcker erbjuder inte samma typ av mängdträning och olika

svårighetsgrader, därför förblir frågan om mängdträning och ett konkret sammanhang

obesvarad. När jag summerade resultatet förstod jag att det är lärarens PCK, det vill säga,

erfarenheter och kompetens (Shulman 1986) som styr valet av lärobok och hur

undervisningen ska organiseras för att på bästa möjliga sätt ge ett meningsfullt lärande för

varje elev.

5.3 Faktorer som påverkar användandet av läroböcker
Resultatet visar att 25 av 37 lärare har själva fått bestämma om de ska använda läroböcker

eller inte i sin undervisning. Det betyder att 12 lärare har inte fått ta beslutet själva om de ska

använda läroböcker eller inte. Dock kan jag se i enkätsvaren att i de flesta fall som läraren inte

har fått bestämma själv, så har istället arbetslaget fattat ett gemensamt beslut som ska råda för

samtliga klasser och elever på skolan. Faktorer som kan påverka användningen är till exempel

läroplanen, lärarutbildning, fortbildning, kollegialt lärande, nationella prov samt möjligheten

till egen reflektionstid, detta pekar Skolinspektionens granskning på (Skolinspektionen 2009).

Ytterligare ramfaktorer som kan påverka är både faktorer som läraren kan styra över, exempel

val av undervisningsupplägg, men även faktorer som läraren måste anpassa sin undervisning

utifrån, exempelvis ekonomi (Imsen 1999).

Beslutet om att använda läroböcker grundar sig i olika åsikter och tankar. Studien visar att

lärarna känner sig avlastade när de använde läroböcker i sin undervisning. Många lärare

tycker dessutom att det känns tryggt att veta att någon annan har granskat läromedlet och att

läroboken på så sätt garanterar vilket innehåll som ska undervisas. I både Wikmans (2004),

Englunds (2006) och Jukic Matics (2019) forskning ansåg lärarna att läroböckerna avlastade
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dem i deras arbete, i till exempel grovplaneringen av läsåret men också i detaljplaneringen av

lektionerna. I dessa frågor var alltså lärarna eniga med vad tidigare forskning visat (Wikman

2004; Englund 2006; Johansson 2011; Jukic Matic 2019).

När det kom till hur läroboken kan konkretisera och förmedla bilden av en elevs färdigheter

till läraren gick åsikterna isär. I Englunds (2006) forskning ansåg lärarna att läroboken har

flera roller och en av dessa var att synliggöra för läraren vart varje elev befinner sig, vilket

också Oates (2014) forskning instämde i att läroboken kan bidra med. Oates (2014) nämnde

även att läroboken bidrog till att konkret visa vårdnadshavare om hur deras barn låg till rent

nivåmässigt och att läroboken tydligt, på en konkret sätt, förmedlade barnets resultat och

kunskapsnivå för vårdnadshavaren. Flera lärare i min studie svarade att dem bara delvis höll

med i påståendet. Vad den riktiga anledningen är kan inte denna studie peka på men givetvis

går det att spekulera i frågan. Kanske anser lärarna att läroboken inte är det enda material som

ska ge en fingervisning på vart en elev befinner sig? Kanske är det som flera av lärarna nämnt

i studien, att undervisningen bör innehålla inslag av andra aktiviteter och därför kan inte

enbart en lärobok ge en konkret bild av hur en elev ligger till rent kunskapsmässigt i ett ämne.

Slutligen studerade jag hur läroboken styr och begränsar lärarens undervisning inom

matematikämnet. Om lärarna anser att läroboken styr och begränsar planeringen och

undervisningen blir detta en faktor som påverkar lärares användning. Resultatet visar att

lärarna tycker att läroboken styr helt eller till stor del, dock är det viktigt att påpeka att

styrningen kan vara både positiv och negativ. Styrning som är positiv, styr mot ämnets

kursplan (Wikman 2004), men styrning som är negativ, fokuserar på lärobokens yttre design

(Johansson 2003).

När Pepin och Haggarty (2001) studerade läroboksanvändandet såg dem att det inte enbart är

den enskilda lärarens beslut som styr utan även landets traditioner. Både i Sverige, Finland,

Tyskland, England och Frankrike har studier visat att läroboken är det vanligaste verktyget i

undervisningen (Pepin & Haggarty 2011; Johansson 2006). Resultatet visar också att många

lärare känner sig begränsade, de vittnar om stress kring att hinna med ett visst innehåll inom

en angiven tidsram och att vårdnadshavarna har vissa förväntningar på vad vad som ska göras

utifrån lärobokens upplägg. Samtidigt som lärarna är medvetna om dessa begränsningar
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möjliggör detta att andra former för lärande skapas (Jukic Matic 2019), till exempel genom att

skapa eget material och därmed minska eller helt utesluta läroboken i matematikämnet (Oates

2014). Dock vill Oates (2014) understryka att det hitintills inte finns någon forskning som

pekar på att eleverna skulle lära sig bättre matematik utan en lärobok.

5.4 Metoddiskussion
När resultatet summeras kan jag konstatera att läroboken är en bra grund att utgå från när

undervisning ska planeras och genomföras, detta oavsett lärarens erfarenheter i yrket och detta

är en av anledningarna till varför lärare väljer att använda läroböcker. Samtidigt visar

resultatet att de flesta lärarna bedriver undervisning utifrån läroböcker som innehåller i första

hand individuellt arbete men även pararbete. Studien visar också att lärarna behöver planera

för inslag av andra aktiviteter som exempelvis praktiska spel eller grupparbeten, eftersom

läroboken inte möjliggör dessa arbetsformer i tillräcklig utsträckning. Resultatet visar även att

beroende på vilket läromedel läraren använder, behövs mer eller mindre utrymme för andra

uppgifter för att säkerställa att eleverna får träna på samtliga förmågor inom ämnets kursplan

(Skolverket 2021). Slutligen visar studiens resultat att de flesta lärarna har en viss frihet när

det gäller val av arbetsområden inom ramen för den lärobok de arbetar utifrån.

Jag kan konstatera att antalet deltagare har påverkat studiens resultat, både om färre eller fler

lärare hade deltagit, hade siffrorna förmodligen varit annorlunda. När jag valde

enkätundersökning som metod trodde jag att ungefär hälften så många skulle vilja deltaga i

studien och därför tyckte jag att det gensvar som jag fick var positivt. I min studie ville jag få

en överblick över Sveriges lågstadielärare och hur dem ser på läroboksanvändningen inom

matematikämnet, dock inser jag i efterhand att jag hade förmodligen behövt ännu fler

deltagare i studien för att kunna dra några generella slutsater som råder för hela landets lärare.

Trots det, ser jag att min studie täcker upp många kommuner och detta ser jag som något

mycket positivt för resultatet. De flesta deltagarna är ensamma från sin kommun och

självklart kan inte en lärares åsikter ej representera vad en kommun tycker i frågan.
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5.5 Förslag på vidare forskning
Nya tankar som väcks är frågor kring specifika läromedel. Studien har endast behandlat

läroböcker som ett och samma typ av läromedel och eftersom svarsdeltagarna använder olika

läromedel blir också deras svar varierande. Det hade varit spännande att jämföra några specifika

läromedel och titta på likheter och skillnader mellan dessa, till exempel vilka förmågor får

eleverna utrymme att träna på i läroboken och vad behöver läraren komplettera med för att

undervisningen ska uppfylla kraven från ämnets kursplan.
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Bilaga 1 - Informationsbrevet

“Hej alla lågstadielärare!

Mitt namn är Lina Rasmusson och jag läser sista terminen på grundlärarutbildningen F-3 på

Högskolan Kristianstad. I skrivande stund håller jag på med mitt examensarbete som handlar

om läroboken i matematikundervisningen och jag skulle vara OERHÖRT TACKSAM om just

du vill hjälpa mig genom att besvara min enkät. Enkäten riktar sig till dig som är legitimerad

lärare på lågstadiet och arbetar med läroböcker i din matematikundervisning. Enkäten tar ca

5-10 minuter att besvara och jag skulle vara så glad om du vill deltaga! Självklart är du

anonym!

Om du skulle ha några frågor angående studien eller enkäten, är du välkommen att kontakta

mig via mejl: lina.rasmussonXXXX@stud.hkr.se.

Stort tack på förhand för ditt deltagande!

Bästa hälsningar Lina Rasmusson”

41

mailto:lina.rasmusson0036@stud.hkr.se


Bilaga 2 - Enkäten

Genom att kryssa i rutan ger du ditt samtycke att deltaga anonymt i studien. Dina svar
kommer tillsammans med andras att analyseras för att slutligen nå ett resultat.

( ) Ja, jag ger mitt samtycke.

Bakgrundsfrågor

1. Är du legitimerad lärare för åk 1-3?
Svar: Ja/Nej

2. I vilken kommun arbetar du i?
Svar: (Eget svar)

3. Hur länge har du arbetat som lärare?
0-5 år
5-10 år
10-15 år
15-20 år
20-25 år
25 år +

Användandet av lärobok i matematikundervisningen

4. Vem har beslutat att du ska använda läroböcker i din matematikundervisning?
(Flera svarsalternativ är möjliga)
Svar:
Kommunen
Rektor
Förstelärare
Arbetslaget
Jag (lärare)
Jag vet inte

5. Hur ofta använder du läroböcker i din matematikundervisning?

Vid all undervisning
Vid nästan all undervisning
Vid hälften av undervisningen
Vid mindre delar av undervisningen

6. Hur stor del av lektionen går till läroboken? (Inkluderat genomgång av uppgifter,
grupp- eller pararbete samt enskilt arbete)

Hela lektionen, 40 min
Stor del av lektion, 30 min
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Hälften av lektionen, 20 min
Mindre del av lektionen, 10 min

7. Hur ser din och dina elevers användning av läroböcker i matematikundervisningen ut?
(Exempel: Vid genomgångar, i hel- och halvklass, grupp- och pararbete samt enskilt
arbete.

Faktorer som kan påverka lärares val av att arbeta med läroboksstyrd
matematikundervisning.
Besvara frågorna 8-11 med det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst in.

8. Jag använder läroböcker i matematikundervisningen därför att det är en trygghet för
mig att veta att någon annan har granskat läromedlet.

Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer lite
Instämmer inte alls

9. Jag använder läroböcker i matematikundervisningen därför att läroböckerna ger mig
en garanti om vad/vilket innehåll som ska undervisas.

Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer lite
Instämmer inte alls

10. Jag använder läroböcker i matematikundervisningen därför att det avlastar mig i mitt
arbete.

Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer lite
Instämmer inte alls

11. Jag tycker att läroböcker är ett bra stöd i matematikundervisningen därför att de ger
mig en konkret bild av var varje elev befinner sig kunskapsmässigt.

Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer lite
Instämmer inte alls

Vad tycker du att läroböcker tillför i matematikundervisningen?
Besvara frågorna 12-17 med det svarsalternativ du tycker stämmer bäst in.
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12. Jag tycker att läroböcker är ett bra stöd för eleverna i matematikundervisningen därför
att de har en tydlig struktur.

Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer lite
Instämmer inte alls

13. Jag tycker att läroböcker är ett bra stöd för eleverna i matematikundervisningen därför
att de innehåller varierande uppgifter.

Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer lite
Instämmer inte alls

14. Jag tycker att läroböcker är ett bra stöd i matematikundervisningen därför att de
innehåller många uppgifter.

Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer lite
Instämmer inte alls

15. Jag tycker att läroböckerna i matematikundervisningen bidrar till att eleverna lär sig
lösa uppgifter självständigt.

Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer lite
Instämmer inte alls

16. Jag tycker att läroböckerna i matematikundervisningen ger eleverna ett konkret
sammanhang.

Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer lite
Instämmer inte alls

17. Jag tycker att läroboken i matematikundervisningen stimulerar och utmanar varje elev
utifrån sin kunskapsnivå.
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Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer lite
Instämmer inte alls

Besvara frågorna 18 och 20 med det svarsalternativ du tycker stämmer bäst in.
Besvara frågorna 19, 21 och 22 skriftligt med dina egna ord.

18. Jag tycker att läroboken i matematikundervisningen begränsar min planering och
undervisning.

Svar:
Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer lite
Instämmer inte alls

19. På vilket sätt tycker du att läroböckerna i matematikundervisningen begränsar din
planering och undervisning? (Eget svar)

20. Jag tycker att läroboken i matematikundervisningen styr min planering och
undervisning.

Svar:
Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer lite
Instämmer inte alls

21. På vilket sätt tycker du att läroböckerna i matematikundervisningen styr din planering
och undervisning? (Eget svar)

22. Har du några övriga funderingar och tankar kring användningen av läroböcker i
matematikundervisningen?
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Bilaga 3 - Enkätfrågor med svar

För att besvara studiens tre forskningsfrågor har frågor ställts via en enkät. Nedan bifogas

enkätens frågor med tillhörande svar. Frågorna 1, 2 och 3 ställdes för att få kännedom om

vilka deltagarna är och därför redogörs ej dessa svar.

För att besvara forskningsfrågan hur ser lärares användning av läroböcker ut inom

matematikundervisningen? ställdes frågorna 5, 6 och 7. Se frågorna nedan.

Fråga 5

Fråga 6

46



Fråga 7

“7. Hur ser din och dina elevers användning av läroböcker ut i matematikundervisningen?

(Exempel: Vid genomgångar, i hel-/halvklass, grupp- och pararbete samt enskilt arbete)”

Deltagarna fick besvara frågan med öppna ord, men i summeringen av resultatet valde jag att

kategorisera sammanställningen av svaren.

Sammanställning av enkätsvaren:

24 av 37 lärare angav att de använder läroboken i genomgång i hel- eller halvklass

25 av 37 lärare angav att de använder läroboken vid enskilt arbete

21 av 37 lärare angav att de använder läroboken vid pararbete

6 av 37 lärare angav att de använder läroboken vid grupparbete

För att besvara forskningsfrågan varför använder lärare läroböcker i sin

matematikundervisning? ställdes frågorna 12, 13, 14, 15, 16 och 17.

Fråga 12
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Fråga 13

Fråga 14

Fråga 15
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Fråga 16

Fråga 17

För att besvara forskningsfrågan vilka faktorer påverkar läroboksanvändningen i

matematikundervisningen? ställdes frågorna 4, 8, 9, 10, 11, 18,19, 20 och 21.

Fråga 4
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Fråga 8

Fråga 9

Fråga 10
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Fråga 11

Fråga 18

Fråga 19

Svaren redovisas under avsnitt 4.3.

Fråga 20
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Fråga 21

Svaren redovisas under avsnitt 4.3.
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