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Sammanfattning  
 
Den här uppsatsen är en litteraturstudie vars syfte är att ge en inblick i läroboksstyrd undervisning i matematik sett ur ett 
lärarperspektiv. Frågeställningarna behandlar hur mycket och på vilket sätt läroboken används i matematikundervisningen 
i grundskolan samt vilka skäl som lyfts fram i litteraturen för att använda lärobokstyrd undervisning.  
 
Resultatet visar att lärobokstyrd undervisning är mycket vanlig undervisningsmetod som används i 
matematikundervisningen i grundskolan. Läroboken används för att enkelt kunna nivågruppera eleverna, för att underlätta 
för lärarens planering, som en lärare, som en garanti att läro- och kursplanens mål uppnås, som en uppslagsbok och att 
eleverna kan arbeta självständigt. De argument som lyfts fram i litteraturen för läroboksstyrd undervisning är att den 
undervisningsformen har en tradition, är tidsbesparande för bland annat nyutexaminerade lärare samt att matematikämnet 
är hierarkiskt uppbyggt. Ytterligare argument för lärobokstyrd undervisning är att den ger undervisningen struktur, 
läroboken innehåller differentierade uppgifter samt är en idéspridare för nya metoder.    
 
Uppsatsens resultat visar flera fördelar med läroboksstyrd undervisning. Det råder dock tveksamheter om hur läroboken 
används i undervisningen och ett av argumenten för läroboksstyrd undervisning vilket diskuteras. Det visar sig att läraren 
behöver ett kritiskt förhållningssätt till den här undervisningsformen.    
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1. Inledning 
Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen på lärarprogrammet fick jag en bild av 

att många lärare i matematik använde sig av läroboken som största inspirationskälla när de 

planerade sin undervisning. Det matematiska innehållet som presenterades på lektionerna i 

form av genomgångar och de uppgifter eleverna fick baserades ofta på lärobokens innehåll. 

Jag såg givetvis andra exempel på undervisningsmetoder som inte baserades på lärobokens 

material bland annat problemlösning och laborativ matematik. Trots detta var min upplevelse 

att den undervisning som styrs av läroboken den mest dominerande undervisningsmetoden på 

de skolor jag varit på.    

När jag började läsa om läroboksstyrd undervisning i matematik insåg jag mycket snabbt att 

en negativ syn ofta lyftes fram för denna undervisningsform, t.ex. skriver Skolinspektionen 

(2009) att undervisning som till största del utgår från läroboken ses som en av anledningarna 

till att svenska elever presterar sämre i matematik i de internationella studierna PISA och 

TIMSS. De flesta undersökningar är överens om att läroboksstyrd undervisning i matematik 

är idag den mest dominerande undervisningsformen (TIMSS, 2008; Johansson, 2006; 

Skolinspektionen, 2009). Ett annat problem som lyfts fram vid läroboksstyrd undervisning är 

att eleverna får små eller inga chanser alls att öva sin förmåga att lösa problem, använda 

logiska resonemang eller att sätta in matematiska problem i ett sammanhang 

(Skolinspektionen, 2009). 

Diskussionen om att inte låta läroboken bli alltför dominant i undervisningen har pågått länge 

och det är inte bara Skolinspektionens (2009) granskning som fört den debatten. Grevholm, 

Nilsson och Bratt (1988) skriver i boken Den (o)möjliga läroboken, om den intensiva debatt 

som rört läroboksanvändningen som diskuteras i utredningen ”Matematik i skolan” 1986. 

Dessa frågor har emellertid varit aktuella långt mycket tidigare. Undervisningsplanen från 

1919 innehåller anvisningar som är bekanta, en av dem är: ”… räkneboken bör icke bli helt 

bestämmande.” 

Trots att diskussionen om att inte använda eller förlita sig helt och hållet på läroboken nästan 

har pågått i hundra år eller kanske till och med längre använder sig många lärare av denna 

undervisningsform. Inom en snar framtid kommer jag att undervisa mina första klasser i 

matematik och innan jag är där vill jag veta mer om läroboksstyrd undervisning. Vid min 

första anblick i litteraturen som berörde ämnet fann jag ofta en negativ syn på läroboksstyrd 
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undervisning. Detta gjorde mig nyfiken på att titta närmare på de argument som lyfts fram för 

att använda denna undervisningsmetod. Läroboksstyrd undervisning i matematik är ett ämne 

som även kan vara av intresse för andra lärarstuderande och redan verksamma lärare då 

många möter eller bedriver den här undervisningsformen i matematik i grundskolan.   

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna litteraturstudie är att göra en beskrivning ur ett lärarperspektiv av 

läroboksstyrd undervisning i matematik i den svenska grundskolan. Läroboksstyrd 

undervisning verkar vara den dominerande undervisningsformen i matematik men det är 

oklart vad man menar med detta och hur mycket läroboken egentligen används i 

undervisningen. Om den används till en stor del av undervisningen väcks en nyfikenhet att 

veta mer hur den nyttjas och vilka skäl som lyfts fram för att använda den.  

Uppsatsen behandlar följande tre frågeställningar:     

Hur mycket används läroboken i grundskolans matematikundervisning?    

På vilket sätt används läroboken i grundskolans matematikundervisning? 

Vilka argument lyfts fram i forskningslitteraturen för att använda läroboksstyrd undervisning?  

2. Bakgrund 
Avsnittet har fyra rubriker. Först presenteras lärobokens utveckling i Sverige för att ge en 

inledande historisk överblick. Därefter definieras uppsatsen huvudbegrepp under rubriken 

definition av begrepp. Vad som finns i läroplanen om läroböcker och om 

läromedelsgranskning presenteras under rubriken läroplan och granskning av läromedel. Till 

sist presenteras en forskningsbakgrund i ämnet.  

2.1 Lärobokens utveckling i Sverige 
Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz (2000) beskriver lärobokens utveckling i 

matematikundervisningen i Sverige. Från och med 1611 då en ny skolordning trädde i kraft 

fick lärarna för första gången också undervisa eleverna i aritmetik. Undervisningen i aritmetik 

fick bedrivas på den premissen att det inte fick göra intrång på undervisningens huvudsyfte att 

uppfostra eleverna till plikttrogna medborgare. Inte långt efter att aritmetikundervisningen 

började bedrivas utkom den första läroboken på svenska 1614 med titeln Arithmetica skriven 

av Aegidius Aurelius. Denna var den vanligaste läroboken i Sverige under nästan ett 

århundrade (ibid.) Johansson (1996) har gjort en nyutgåva av Aurelius räknelära som består 
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av 20 kapitel. Det första kapitlet börjar med en beskrivning av det hindu-arabiska 

positionssystemet. Därefter fyra kapitel, ett kapitel vardera för de fyra räknesätten, sedan en 

beskrivning av bråk och resterande kapitel visar metoder för att lösa olika typer av problem. 

Räkneläran avslutas med ett kapitel om problemlösning. De senare upplagorna av Aurelius 

räknelära innehåller även ett kapitel med tabeller om mynt, mått och vikt som finns sist i 

boken (ibid). 

Wyndhamn et al. (2000) skriver att nästa steg i utvecklingen av läroboken var när tal i 

decimalform samt algebra infördes. Den läroboken gavs ut av Matthias Andreae Björk i 

Västerås 1643 och även den med titeln Arithmetica (Johansson, 1994). Wyndhamn et al. 

(2000) skriver att det inte var förrän i mitten av 1800-talet som räkning med tal i decimalform 

blev mera allmänt. Förklaringen till detta var vanan att använda mynt-, vikt- och måttsystem 

som inte hade tio som bas som till exempel tjog och tum gick före ett enhetligt system med tio 

som bas (ibid). Euklides Elementa fick en svensk översättning av Mårten Strömers 1744 

(Johansson, 1994). Wyndhamn et al. (2000) skriver att boken fick stor betydelse för 

matematikundervisningens utveckling i Sverige på grund av att en diskussion fördes under 

den här tiden om att kunskaper i matematik är behövliga för samhället i stort. 

Wyndhamn et al. (2000) skriver att under 1600- och 1700-talet växte ett differentierat 

skolsystem fram i Sverige. Under 1800-talet diskuterades skolan flitigt och flera nya 

skolordningar infördes bland annat allmän folkskola som Sveriges riksdag beslutade om 1842.  

Det var i detta sammanhang som läroboken gick från att bara vara ett verktyg för inlärning till 

att också bli ett redskap för att planera undervisningen och disciplinera eleverna. Många 

läroböcker skrevs under denna tid vilket resulterade i att en kommitté tillsattes under slutet av 

1800-talet för att kontrollera och ge förslag på hur läroböckerna kunde utvecklas. 

Granskningen påverkade läroböckernas innehåll under en lång tid framöver (ibid).        

Grevholm et al. (1988) undersökte lärobokens utveckling från 1940-talet till slutet av 1980-

talet. Matematikboken på 1940-talet var ofta små exempelsamlingar. Ett häfte med ca 80-100 

sidor och i ett lite mindre format än dagens matematikböcker. Bilder förekom sparsamt och 

facit fanns inte i boken. Böckerna kunde bestå av 1000-1500 övningsuppgifter. Det var sällan 

boken gav några förklaringar och om så gjordes var de mycket korta. Uppgiften att förklara 

för eleverna förväntades läraren göra. Från 1940- till 1980-talet skedde en förändring. 

Formatet hade blivit större men sidantalet var detsamma. Läroboken innehöll mer än 

övningsuppgifter. Böckerna gav också förklaringar på olika metoder, lösta exempel, 
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diagnoser, repetitionsuppgifter, facit samt stora illustrativa bilder. Några av uppgifterna var 

även markerade i olika svårighetsgrad. Böckerna gav lärarna en helt annan service än 1940-

talets små exempelsamlingar eftersom de innehöll mer än bara övningsuppgifter. Innehållet 

som var till stor hjälp för lärarens planering av undervisningen (ibid).  

Wyndhamn et al. (2000) skriver att ett ökat intresse för lärobokens pedagogiska utformning 

skapades i den allmänna debatten som fördes om undervisning då grundskolan infördes 1962. 

Läroboken tillverkades i hela paket innehållande bland annat huvudbok, övningsbok, 

lärarhandledning och diagnoser (Grevholm, 1987; Wyndhamn et al., 2000). Läroboken som 

ett helt paket får en tydligare roll som styrinstrument för undervisningen då det finns tryckt 

material för flera delar av undervisningen än bara övningsuppgifterna (Wyndhamn et al., 

2000).          

2.2 Definition av begrepp  
Uppsatsen huvudbegrepp, lärobok och läroboksstyrd undervisning, presenteras under två 

rubriker. En redogörelse behövs då läroboken ofta går under begreppet läromedel.      

Lärobok 

Selanders (2003) definition av lärobok är:   

På ett övergripande plan kan läroboken ses som en minnesbank för kunskap där vi ”placerat 

sådana fakta, förklaringar och exempel som vi ser grundläggande, giltiga, objektiva och 

nödvändiga för vår gemensamma, sociala, och kulturella orientering” (Selander, 2003, s.184).  

Varken Pedagogisk uppslagsbok (1996) eller Nationalencyklopedin (ne.se) har en definition 

av lärobok utan det ryms under begreppet läromedel. Läromedel benämns i Pedagogisk 

uppslagsbok som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen och i Nationalencyklopedin 

som en resurs för lärande och undervisning. NE skriver att traditionellt ses främst läroböcker, 

läseböcker, övningsböcker och ordböcker som läromedel. Begreppet läromedelet utvidgas 

med tiden och rymmer idag även digitala resurser (ibid).     

Selander (2003) skriver att läromedel är ett mycket vidare begrepp än lärobok med flera olika 

innebörder men att för det mesta används läromedel med betydelsen ’sådant som kan 

användas för att nå målen i skolan’. Med den formuleringen kan vad som helst ses som ett 

läromedel (ibid).  



7 

 

Dahllöf & Wallin (1969) skriver att med läromedel avses de informationsbärande delarna i 

undervisningen. Den kan bestå av en lärobok, en film, ett bildband, ett undervisningsprogram 

eller dylikt. Även läraren ses som en informationsbärare och därmed som ett läromedel (ibid).  

Läroboksstyrd undervisning 

I den litteratur som jag har studerat har jag inte kunnat finna någon definition av läroboksstyrd 

undervisning även om begreppet används av många, till exempel Johansson (2011) och 

Bremler (2003). Enligt Johansson (2011) menas med läroboksstyrd undervisning sådan 

undervisning, som till största del utgår ifrån läroboken i form av lärarens planering, lektioners 

innehåll och de uppgifter eleverna får arbeta med. Läraren baserar därmed sin undervisning på 

lärobokens innehåll. Skolinspektionen (2009) använder istället begreppet 

läromedelsbundenhet när stor del av undervisningen i matematik utgår från läroboken, vilket 

kan kopplas till Nationalencyklopedins och Pedagogisk uppslagsboks definition av läromedel; 

att läromedel traditionellt ses som läroböcker. 

Löwing (2004) ser två sätt på vilka läraren använder läromedel i matematik. Läraren som helt 

styrs av läromedlet i sin undervisning och läraren som använder läroboken till stora delar men 

som ibland använder sig av egna idéer i sin undervisning. Löwings (2004) två sätt på vilka 

läraren använder läroboken ryms båda under Johanssons (2011) definition av läroboksstyrd 

undervisning samt Skolinspektionens (2009) begrepp läromedelsbundenhet.  

Uppsatsen kommer att använda Johanssons (2011) begrepp läroboksstyrd undervisning med 

definitionen att läraren utgår från läroboken till största del i undervisningen. Valet av denna 

breda definition gjordes för att få en större möjlighet att hitta artiklar som berörde 

ämnesområdet.   

2.3 Läroplanen och granskning av läromedel  
Det finns ytterst lite skrivet om läroböcker i nuvarande läroplanen, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (Lgr 11), och det som berörs innefattas under 

begreppet läromedel. Det enda som finns skrivet om läromedel i Lgr 11 är att det är rektorns 

ansvar att eleverna har tillgång till läromedel av god kvalitet (Skolverket, 2011).  

Den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel upphörde 1991 (Johnsson, 2009). 

Idag ligger ansvaret hos producenter och konsumenter att avgöra kvaliteten på läromedlen. 

Tanken är att staten styr läromedlen och dess ämnesinnehåll indirekt genom läroplanen. Att 

avgöra kvaliteten på läroböcker har förskjutits från staten till de verksamma lärarna. Även att 
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det inte finns någon förhandsgranskning av läromedel idag har Skolverket möjlighet att 

genomföra granskningar vilket har gjorts vid ett tillfälle (ibid). År 2006 utkom rapporten I 

enlighet med skolans värdegrund? av Skolverket som presenterade en granskning av 

läroböcker i biologi/naturkunskap, historia, religion och samhällskunskap för årskurs 7-9 samt 

gymnasiet. Johnsson (2009) skriver att det är skillnad på den typ av granskning Skolverket kan 

göra och den som Svenska statliga förhandsgranskningen gjorde. Det Skolverket kan göra är 

en granskning av läromedel som redan finns på marknaden mot vad den Svenska statliga 

förhandsgranskningen kunde göra nämligen att förhandsgranska läromedlen innan de kom ut 

på marknaden (ibid).     

 

Sveriges läromedelsförfattares förbund (1991) skriver att marknadsekonomi är det som råder 

på läromedelsmarknaden. Det medför att vem som helst kan skapa och skriva ett läromedel 

och sedan sälja det. Detta betyder att det som produceras styrs av efterfrågan. Johansson & 

Jablonka (2010) skriver att läroböcker är skrivna främst av en grupp erfarna lärare. Även 

Bremlers (2003) undersökning visar det, att en liten grupp med veteraner har dominerat 

läroboksmarknaden och att författarna till största del är män. Tarbouriech & Bruillard (2005) 

beskriver att antalet författare till en lärobok har förändrats, från en eller två i början av 1900-

talet till en redaktion från 1980-talet och framåt. Författarna i gruppen är ofta granskare som 

arbetar med erfarna lärare (ibid).  

Johansson (2003) beskriver att produktionen av läroböcker även har ett kommersiellt syfte 

vilket gör att fokus kanske ligger mer på design för att få en större del av marknaden än att 

alltid följa läroplanen till fullo. Bremler (2003) skriver att i Norge krävs ett godkännande av 

departementet för alla läroböcker som ska användas i undervisningen. Ett krav för att boken 

ska bli godkänd är att den följer den nu gällande läroplanen. Detta godkännande krävs för att 

det hävdas att läroboken är den reella läroplanen på grund av att det är den som läraren följer. 

Läroboksförfattaren är den som gör tolkningen av läroplanen som läraren egentligen skulle ha 

gjort (ibid).   

Johansson (2003) har analyserat tre olika läroböcker från tre perioder. Hennes resultat visade 

att innehållet i matematikböckerna var liknande trots att läroplanen ändrades. Läroböckerna är 

ofta färgade av ett lands tradition vilket ibland inte överensstämmer med den gällande 

läroplanen (ibid). Johansson (2006) skriver att det i Sverige är vanligt enligt tradit ion att 

uppgifterna är ordnade efter svårighetsgrad. Även författarens syn på lärande kan lätt 

avspeglas i läroboken. En bok som fokuserar på att eleverna ska få ett rätt svar utifrån 



9 

 

väldefinierade frågor kan kännas igen från behaviorismen medan uppgifter som utgår från 

elevens erfarenhet kan kopplas till den sociokulturella teorin (ibid).      

2.4 Forskningsbakgrund  
Johnsen (1993) delar in läromedelsforskningen i tre breda kategorier utifrån vad forskningen 

handlar om. Den processorienterade forskningen fokuserar på förloppet innan eleven får sin 

lärobok i handen. Den användarorienterande forskningen undersöker hur läroboken används 

som redskap för undervisning av både lärare och elever. Den produktorienterade forskningen 

granskar innehållet i läroboken (ibid).  

 

Selander (2003) beskriver att forskning kring läroböckers innehåll och användande kan vara 

problematiskt att utföra. Studier där lärobokens innehåll jämförs med andra läroböcker anses 

vara betydligt lättare att utföra ur en tidsmässig och ekonomisk synvinkel än studier där syftet 

är att ta reda på vilket sätt läroböcker används och vilken betydelse de har för elevens lärande. 

Forskning som undersöker på vilket sätt läroböcker används och hur det påverkar elevens 

lärande är mest åsidosatt men Selander (2003) påpekar att den behövs vilket även Johansson 

(2003) gör.  

Det finns flera exempel på forskning där tematik och framställning jämförs i olika läroböcker 

bland annat Grevholms (1987) forskning om lärobokens utveckling från 1940- till 1980-talet 

som nämndes tidigare. Prytz (2007) har skrivit avhandlingen Speaking of Geometry som 

handlar om geometriundervisningen i Sverige under perioden 1905-1962. Han har undersökt 

läroböcker och annan litteratur som har används i geometriundervisningen i folkskolan och 

realskolan för att studera hur geometriundervisningen såg ut under 1900-talets första hälft. 

Studien visar att geometriundervisningen förändrades under den här tiden genom 

läroböckerna. En diskussion fördes om läroböcker och undervisningsmetoder på realskolan. 

Det var framför allt kritik mot läroböcker som följde Euklides Elementa och förslag 

framfördes på alternativa läroböcker som sedan började produceras. Kritiken mot Elementa 

var dess satser. Det nya böckerna hade till exempel ingen lista i början av läroboken med 

definitioner och axiom utan presenterades när det behövdes. Böckerna visade även alternativ 

på Euklides satser om kongruens med hjälp av nya satser utifrån vikningar och symmetrilinjer 

som läroboksförfattarna såg som mer naturliga. Euklides axiomatiska metod övergavs inte 

utan skulle bli mer åtkomlig med hjälp av de nya satserna. (ibid). 
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Prytz (2007) studie visar att även läroböckerna i folkskolan förändrades. I den debatt som 

fördes diskuterades hur formler och bevis kunde beskrivas på ett lättbegripligt sätt i 

undervisningen. Även en diskussion om hur eleverna skulle hållas aktiva fördes och det 

speglades i läroboken. Läroboken presenterade nya geometriska begrepp eller formler genom 

att låta eleverna observera och experimentera. Läroboken förändrades under den här 

tidsperioden från att för det mesta leda eleverna genom laborationer till att låta dem 

experimentera mera självständigt (ibid).       

Pepin & Haggarty (2001) har gjort en jämförande studie hur läroboken används i matematik 

för de yngre skolåldrarna i Frankrike, Tyskland och England. Den visar att lärarna från 

undersökningens tre länder framför allt använder läroboken för dess övningsuppgifter. 

Lärarna i Frankrike avvek mest från läroboken när det gällde att introducera ny teori. Lärarnas 

genomgångar frångick för det mesta från lärobokens upplägg. När eleverna arbetade själva 

räknade de dock lärobokens övningsuppgifter. De lärare som var från Tyskland använde andra 

exempel än lärobokens vid förklaringar och införande av nya begrepp. Eleverna räknade 

mycket av bokens övningsuppgifter men litade mer på lärarens sätt att förklara än lärobokens. 

Lärarna i England började med att introducera ett begrepp eller förmåga med olika exempel 

med en begränsad tillgång till läroboken. Därefter förväntades eleverna att träna på det på 

egen hand eller med en bänkkamrat med uppgifterna som oftast var hämtade från läroboken 

(ibid).  

 

Exempel på forskning från andra länder där ett visst ämnesområdes framställning jämförs i 

olika läroböcker är en amerikansk studie gjord av Sood & Jitendra (2007). En studie där 

taluppfattning jämförs mellan tre olika traditionella läroböcker mot en reformbaserad lärobok. 

En reformbaserad lärobok följer riktlinjerna för Principles and 

Standards for School Mathematics (2000) som ses som den nationella kursplanen (ej 

obligatorisk) och som följs av många stater i USA (Johansson, 2009). Läroböckerna i Sood & 

Jitendras (2007) studie utvärderades med avseende på deras anslutning till principerna för 

effektiv inlärning som till exempel framträdande och tydliga instruktioner. Resultatet visar att 

de traditionella läroböckerna ger fler möjligheter att öva på taluppfattning än den 

reformbaserade. Däremot innehöll den reformbaserade läroboken fler uppgifter som var 

verklighetsanknutna. Den reformbaserade läroboken främjade relationell förståelse bättre. 

Relationell förståelse innebär att eleven både vet vad som ska göras och varför, att eleven 

även har en begreppslig förståelse samt en säkerhet att utöva procedurer i räknandet. I de 
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traditionella läroböckerna var upplägget mer direkt och uttrycklig och feedback var vanligare 

(ibid).  

 

Dowling (1996) har jämfört två läroböcker i matematik ur ett sociologiskt perspektiv. De två 

böckerna han jämför har namnen G1 och Y1. Läroboken G1 tillhör vad Dowling kallar the 

public domain. Det innebär att boken exemplifierar bara med sådant som eleven redan känner. 

Det syns redan på bokens framsida som består av klockor. Lärandet i denna bok blir 

horisontellt; eleven kommer inte till en högre nivå i sitt lärande. Övningsuppgifterna går ut på 

att eleverna bara ska härma formen och ger inte några verktyg för att komma vidare.   

Boken Y1 tillhör vad Dowling kallar the domestic domain vilket innebär att den lär eleven 

någonting som den inte redan kan. Boken ser eleven som en lärling till ett högre vetande, en 

blivande specialist. Läarandet i den här boken blir därmed vertikalt. Redan genom bokens 

framsida syns detta lärande som består av ett ansikte illustrerat med höjdlinjer som på en 

karta. Den är annorlunda, gåtfull och tvetydig. En bild som kan kännas bekant för eleverna 

men som väcker en nyfikenhet att veta mer (ibid).   

           

Jablonka & Johansson (2010) är författare till ett kapitel i boken The first sourcebook on 

nordic research in mathematics education, där de undersöker svensk forskning om 

läroböcker. De skriver utifrån att granska forskningslitteraturen att det framkommer att 

läroboksanvändning i matematik ger undervisningen några begränsade effekter. Användning 

av läroboken ses som ett hinder bland annat när nya reformer börjar gälla som vid införandet 

av en ny läroplan. Läraren använder samma lärobok i undervisningen även att en ny läroplan 

har börjat gälla och undervisningen anpassas därmed inte efter den nya läroplanen. En 

läroboksförfattares sätt att utforma en lärobok kan även den motverka försök till att utforma 

undervisningen efter den nya läroplanen. Läroboksförfattare är oftast erfarna lärare och att 

deras syn på undervisning kanske speglar utformningen mer än den nya läroplanen. Bremlers 

(2003) undersökning visar att 84 procent av författarna till läroböcker i matematik är män. 

Bremler förvånas över att han hittade könsstereotypa roller även i nyare matematikböcker där 

både kvinnor och män framställs på ett stereotypt negativt sätt. Ett exempel där kvinnan 

framställs könsstereotypt är i en uppgift som beskriver hur en topphemlighet sprids i en liten 

ort. I anslutning till uppgiften visas två bilder. Den första bilden visar två kvinnor som pratar i 

telefon med varandra och den andra bilden två kvinnor som skvallrar över en kopp kaffe. Ett 

exempel där mannen framställs på ett stereotypt negativt sätt är en bild på en man som sitter 

vid ett färdigdukat bord. Mannen ser mycket förnöjd ut och bilden har en bildtext som berättar 
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att vi kan anta att vikten är en växande funktion av energiintaget per dag. Bremler framhäver 

att exemplen är ovanliga men är värda att föra fram för att de anträffas i relativt nyutgivna 

böcker.      

3. Metod     
Uppsatsen är ett forskningskonsumtionsarbete; en litteraturstudie. Metoden presenteras under 

rubrikerna, litteratursökning, analys och metoddiskussion.    

3.1 Litteratursökning 
De databaser som har använts till litteratursökningen i denna uppsats är de som finns vid 

Linköpings universitets bibliotek. Databaserna som innefattar litteratur som bland annat berör 

pedagogik är Artikelsök och ERIC (Education Resources Information Center).  Även 

GoogleScholar har använts som är Googles sökmotor för vetenskaplig litteratur på Internet.  

Läroboken ingår under begreppet läromedel (se sektion 2.2) därför har både orden lärobok 

och läromedel använts som sökord på engelska och även svenska. De sökord som använts på 

svenska är lärob* mate*, lärom* mate*. Sökningen i Artikelsök resulterade inte i någon 

vetenskaplig artikel som berörde uppsatsens syfte eller frågeställningar. Sökningen i 

GoogleScholar ledde till en artikel av Brändström (2003) som är en kortare 

forskningsöversikt över hur forskarstuderande ser på läroboken i matematikundervisningen. 

Brändström refererade till nyss publicerade avhandlingar samt pågående avhandlingar i 

Sverige. Alla de avhandlingar hon refererade till var publicerade och tillgängliga när den här 

uppsatsen skrevs, bland annat Bremler (2003), Brändström (2005) och Johansson (2006). 

De sökord som använts på engelska är math* textb* och textbook use math*. Sökningen i 

ERIC gav flera tusen träffar vilket gjorde att avgränsningar fick göras i de publicerade 

artiklarnas ämnesområden.  

För att reducera antalet träffar gjordes en begränsning så att endast de artiklar som ingick 

under ämnesområden textbook, textbook content, elementery school mathematics och 

mathematics teachers skulle träffas. Det resulterade i ett hundratal artiklar och ytterligare en 

avgränsning fick göras för att få ett hanterbart material. En begränsning där endast artiklar 

från 2000-talet skulle träffas vilket resulterade i ett fyrtiotal artiklar.  
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De flesta berörde läroboksanvändning men där jämförelser hade gjorts för specifika 

ämnesområden som till exempel hur likhetstecknets betydelse presenteras i läroböcker. 

Powell (2012) artikel Equations and the Equal Sign in Elementary Mathematics Textbooks är 

ett exempel på det. Endast litteratur, som var relevant i förhållande till syftet och 

frågeställningarna, har tagits med.  

Databas math* 

textb* 

textbook 

use math* 

 

textbook, 

textbook 

content, 

elementery 

school 

mathematics, 

mathematics 

teachers 

2000-

2012 

Eric (EBSCO) 3041 1003 182 42 

 

Den funna litteraturens referenslistor har haft stor betydelse för den fortsatta sökningen och då 

framför allt Jablonka och Johanssons (2010) forskningsöversikt i boken, The first sourcebook 

on nordic research in mathematics education, och Johanssons (2011) kapitel i boken, 

Matematikundervisning: vetenskapliga perspektiv. Dessa två artiklar fokuserar på 

matematikundervisningen i Sverige vilket även är syftet med denna uppsats. I sökandet efter 

litteratur genom dess referenslistor har jag har gjort en kedjesökning. En metod som Sjögren 

(2009) beskriver där de referenser som har varit återkommande i litteraturen har undersökts 

närmare. En översikt över den använda litteraturen finns i bilaga 1.  

3.2 Analys och urval  
Min analys bygger på två delar. En innehållsanalys för att besvara första frågeställningen och 

kvalitativ textanalys för att besvara andra och tredje frågeställningen.  

För att besvara uppsatsens första frågeställning om hur mycket läroboken används i 

matematikundervisningen har en innehållsanalys gjorts. Enligt Bryman (2011) är det en 

metod där man systematiskt vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier eller teman som 

formats i förväg. I den här innehållsanalysen har kategorin varit siffror/procentsatser på hur 

mycket tid av matematikundervisningen som ägnas åt läroboken. Siffror/procentsatser har 
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sökts för att få en konkret bild av hur mycket läroboken används i undervisningen. I det här 

fallet menas med siffror att t.ex. 100 av 119 genomgångar på matematiklektionerna ägnas åt 

lärobokens innehåll. Där siffror används för att beskriva hur stor del som ägnas åt läroboken 

utan att en procentsats ges.  

En kvalitativ textanalys har gjorts av den funna litteraturen för uppsatsen andra och tredje 

frågeställning, på vilket sätt används läroboken i matematikundervisningen i grundskolan 

samt vilka argument som lyfts fram i litteraturen för läroboksstyrd undervisning. Sjögren 

(2009) beskriver att en kvalitativ textanalys innebär att man genom en noggrann läsning av 

textens delar, helhet och det sammanhang den ingår tar fram det som är relevant för den egna 

studien. Forskaren letar efter betydelsefulla mönster i relation till undersökningens centrala 

frågor. Under läsandet framträder kategorier som ger betydelse och mening som inte alltid 

behöver vara tydliga från läsandets start. Metoden eftersträvar att sammanställa direkt 

avläsbara och dolda bakomliggande sammanhang hos texter. Ett exempel på ett direkt 

avläsbart sammanhang i litteraturen finns under underrubriken planera i resultatet, Johansson 

(2006) skriver att läroboken fungerar som ett redskap för läraren vid planerandet av 

undervisningen. Då har kategorin planera varit given. En stor del av uppsatsens resultat har 

inte varit lika framträdande i litterauren. Ett exempel på ett dolt bakomliggande sammanhang 

är när Bremler (2003) skriver att typexemplen fungerar som en förbindelse mellan ”teori och 

praktik”, att exemplen är en länk till övningsuppgifterna och ligger mitt i mellan ” teori och 

praktik”. Då eleverna inte förstår övningsuppgifterna kan de gå tillbaka till typexemplen. 

Underrubriken uppslagsbok i resultatet har inte då varit en lika tydligt framträdande kategori 

även att Bremlers (2003) beskrivning att använda läroboken är som en uppslagsbok. De 

mönster och kategorier som har trätt fram vid analysen är underrubrikerna för rubrikerna hur 

läroboken används och argument för läroboksstyrd undervisning. 

3.3 Metoddiskussion 
Läroboksstyrd undervisning i matematik har visat sig vara ett ämne som inte diskuteras 

särskilt mycket i forskningsliteraturen. Selander (2003) skriver att forskning som undersöker 

hur läroboken avvänds i undervisningen och hur den påverkar elevens lärande är åsidosatt för 

att det anses vara lättare ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv att jämföra läroböckers 

innehåll (ibid). Frågeställningarna har därför ibland känts svåra att besvara i förhållande till 

den forskning som finns i ämnet samt att begreppet läroboksstyrd undervisning inte diskuteras 

särskilt mycket i forskningslitteraturen. 
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3.4 Avgränsningar  
Jag har valt ett lärarperspektiv eftersom undervisningen leds av lärare, som bestämmer 

undervisningens form, och min undersökning avser en specifik undervisningsform. Jag har 

även valt att bara belysa argument för läroboksstyrd undervisning och inte mot.  Motivet till 

avgränsningen är att jag upplevde att en negativ syn på läroboksstyrd undervisning lyftes fram 

i litteraturen. Jag blev intresserad av att undersöka de argument som lyfts fram för att använda 

den här undervisningsformen.  

4. Resultat 
Studiens resultat presenteras under tre huvudrubriker som baserars på uppsatsens tre 

frågeställningar, hur mycket läroboken används, på vilket sätt läroboken används och 

argument för läroboksstyrd undervisning.  

4.1 Hur mycket används läroboken i grundskolans 

matematikundervisning?    
I den studerade litteraturen som berör uppsatsens syfte och frågeställningar finns ett 

återkommande påstående om att läroboksstyrd undervisning är mycket vanlig i matematik i 

den svenska grundskolan. T.ex. Englund (2006) skriver att mycket tyder på att läroböcker 

fortfarande har ett mycket stort inflytande i skolundervisningen. Det är få lärare som väljer att 

arbeta helt utan läroböcker. På vilka fakta baseras dessa antagande? Skolverket (2008) har 

skrivit en rapport utifrån en större internationell studie Trends in International Mathematics 

and Sience, TIMMS 2007, som visar att läroboksstyrd undervisning är vanligt förekommande 

i Sverige. Flera mindre studier pekar på samma sak (Johansson, 2006; Skolinspektionen, 

2009).  

Nedan presenteras fyra studier varav två av dem är Skolverkets (2008; 2012) rapporter från de 

två senast publicerade studierna av TIMSS (2007;2011). Skolverket (2008;2012) skriver 

att lärarna har fått ange hur de använder läroboken i undervisningen, som basmaterial eller 

komplement. I Skolinspektionens (2009) studie har observationer gjorts för att mäta hur stor 

del av lektionstiden i procent eleven ägnar åt enskilt räknande i läroboken. I Johansson (2006) 

studie har 119 lektioners innehåll undersökts och jämförelser har gjorts med hur många av 

dessa lektioner som sammanfaller med lärobokens innehåll.    



16 

 

Skolverket 2008 

Skolverket (2008) skriver att TIMSS är en internationell studie som undersöker elevers 

kunskaper i matematik och naturorienterade ämnen i år fyra och åtta. Studien genomförs vart 

fjärde år. I Skolverkets rapport framgår det att 93 % av alla elever i år fyra och 95 % av alla 

elever i år åtta i Sverige har lärare som anger att de till största del utgår från läroboken i sin 

undervisning. De här siffrorna kommer från den enkät som de medverkande skolornas lärare 

fick fylla i när undersökningen gjordes där de bland annat fick besvara frågor om vad de 

undervisar och på vilket sätt. Sverige är ett land som i huvudsak använder matematikboken 

som grund för lektionerna i matematik. Sveriges resultat för hur mycket läroboken används 

ligger högt över övriga medverkande EU/OECD-länder, där ungefär 60 procent i genomsnitt 

av eleverna vars lärare anger att läroboken i huvudsak står som grund för undervisningen. 

Skolverket 2012  

När skrivandet av denna uppsats var i sitt slutskede publicerades Skolverket (2012) sin 

rapport utifrån TIMSS 2011. Det visade sig att procentsatserna för hur mycket läraren 

använder läroboken i undervisningen hade ökat med ett antal procentenheter. I genomsnitt var 

det 97 procent av eleverna som hade lärare som angav att de använde läroboken som 

basmedel i undervisningen. Undersökningen var som sådan att lärarna fick kryssa för de 

alternativ som stämde in på hur de använde läromedel i matematik. Ett av de alternativ som 

lärarana kunde kryssa för var ”använder läroboken som basmedel”. För de övriga 

medverkande EU/OECD-länderna låg den siffran på 70 procent vilket är en ökning med 10 

procentenheter från föregående undersökning.  

Johanssons studie     

Johanssons (2006) studie visar även den att läraren till största del utgår från läroboken i sin 

undervisning. I sitt empiriska material utgick Johansson från 13 videoinspelade lektioner i 

matematik i tre olika åttondeklasser med tre olika lärare. Syftet var att undersöka i vilken 

utsträckning som lektionernas och läroböckernas innehåll sammanföll. Undersökningen 

omfattade även hur eleverna var organiserade samt mönster i hur samspelet mellan lärare och 

elev fungerade. Johansson såg i sitt material att eleven ägnade i genomsnitt mer än hälften av 

lektionstiden åt självständigt räknande samtidigt som läraren gick till eleverna och gav dem 

individuell hjälp. Den tid som inte ägnades åt enskilt räknande i böckerna bestod av 

genomgångar vid tavlan. Uppgifter och matematiska begrepp som läraren tog upp i samband 

med genomgångarna avvek sällan från lärobokens innehåll. I 100 av totalt 119 tillfällen då 

matematiska termer presenterades av läraren gick det att hitta liknande eller identiska begrepp 
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i den aktuella läroboken. När läraren undervisade i matematikhistoria var det samma innehåll 

som det som presenterades i läroboken. När eleverna fick hemläxor var det bara lärobokens 

uppgifter som låg till grund. Det medför att 84 % av undervisningstiden ägnades åt lärobokens 

innehåll. Resultatet var liknande för alla tre lärare i undersökningen. I skolans 

matematikundervisning innebär det här att eleverna i sin undervisning inte i någon större mån 

mötte andra perspektiv av matematiken än det som presenterades i boken (ibid).  

Skolinspektionen  

I TIMSS (2007;2011) fick lärarna ange om läroboken används som basmedel eller 

komplement i planeringen av undervisningen (Skolverket 2008;2012). Johansson (2006) 

studie visar ett annat perspektiv, hur ofta sammanfaller lärarens genomgångar med lärobokens 

innehåll. Skolinspektionen (2009) studie visar ett tredje perspektiv, hur stor del av 

lektionstiden används för elevernas egna räknade i läroboken. Skolinspektionens granskning 

gjordes med syftet att kunna rekommendera åtgärder för förbättring och utveckling av 

matematikundervisningen i de granskade skolorna. Totalt 80 stycken matematiklektioner 

observerades, av dessa arbetade eleverna med lärobokens uppgifter ungefär 33 procent av 

tiden. Hur stor del av tiden som ägnades åt lärobokens uppgifter skiftade och var beroende på 

årskurs. En progression fanns från de lägre åldrarna till de högre i grundskolan för hur mycket 

läroboken används. 11 procent för år 1-3, 31 procent år 4-6 och 47 procent år 7-9. I 

genomsnitt ägnades ca 30 procent av lektionstiden åt lärobokens uppgifter.   

4.2 På vilket sätt används läroboken i grundskolans 

matematikundervisning? 
Undervisningens innehåll och upplägg styrs av läroboken i hög grad (Skolverket, 2003). På 

vilket sätt läroboken används i undervisningen av både lärare och elever kommer att 

redogöras i mina kategorier som vuxit fram under min kvalitativa textanalys.  

Planera  

Johansson (2006) beskriver läroböcker som ett verktyg som hjälper lärarna i det dagliga 

arbetet att organisera undervisning. Läroboken ger exempel på hur lektioner kan struktureras i 

form av förslag till aktiviteter eller uppgifter eleverna kan arbeta med i ett visst ämnesområde.   

Vid planering av lektioner behöver läraren förbereda sig för hur han/hon ska förklara. 

Läroboken ger då exempel på standardexempel, som enligt Bremler (2003) är en central 

uppgift för läroboken och som kan användas av läraren i planeringen. Flera standardexempel 

för samma typ av uppgift kan ge förslag på olika lösningsstrategier. 
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Wyndhamn et al. (2000) beskriver att läroboken är ett redskap för läraren vid planerandet av 

undervisningen. Läroboken ska tillhandahålla innehållet så att samband och helheter blir lätta 

för eleverna att uppfatta. Ett villkor för att eleverna ska kunna organisera sin kunskap är en 

noggrann och metodisk begreppsanvändning. För att detta ska uppfyllas behöver uppgifter för 

repetition och övning finnas i tillräckligt omfång i läroboken.   

Som en lärare 

Bremler (2003) beskriver att ibland kan läroboken fungera som en lärare. När eleverna arbetar 

snabbare än den tänkta planeringen hinner eleverna fram till nya områden där läraren ännu 

inte haft någon genomgång. Då får boken ”förklara” och presentera nya områden som annars 

är lärarens uppgift. Läroboken kan fungera som en lärare för både elever, lärare och också 

föräldrar, då lärobokens funktion är att förklara (Bremler, 2003). För eleverna enligt Bremler 

(2003) innehåller läroböckerna standardexempel som eleverna själva kan ta del av. Detta är en 

del av förklaringsstrategin då standardexemplen ger en ideal bild till eleven hur de ska gå 

tillväga för att lösa uppgifter (ibid). Även lärarna kan ta del av dessa exempel som kan 

förklara hur olika lösningsmetoder fungerar. När föräldrarna ska hjälpa eleverna med läxorna 

kan läroboken fungera som en lärare som ger typexempel på hur en matematikuppgift kan 

lösas.      

Garanti 

Läroboken kan fungera som en garanti att undervisningen håller en god kvalitet det vill säga 

att kurs- och läroplanen följs. Enligt Englund (2006) är det en trygghet för lärarna att använda 

läroboken för att det är någon annan som har tänkt till och tolkat läroplanen. Kaur, Keitel och 

Shimizu (2006) skriver att läroboken konkretiserar läroplanen. Den används för att det finns 

många exempel på övningsuppgifter och förklaringar som läraren kan använda sig av i 

undervisningen. Johansson (2006) skriver att läraren använder läroboken i undervisningen 

som en garanti att eleverna har nödvändiga och grundläggande kunskaper för nästa nivå i 

skolsystemet. Om eleverna klarar lärobokens uppgifter och moment har eleven de kunskaper 

som krävs att få börja nästa årskurs. 
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Uppslagsbok 

Selander (2003) beskriver att läroboken är en plats för fakta, förklaringar och exempel som vi 

ser som grundläggande och nödvändiga för vår gemensamma kulturella orientering. 

Läroboken kan användas som en källa för nyutexaminerade lärare att hämta förslag och idéer 

ifrån till sin undervisning (ibid).   

Läroboken kan också ses som en uppslagsbok med regler. Johansson (2011) skriver att elever 

ofta på ett tidigt stadium genom läroboken får tillgång till olika minnesregler. Minnesregler 

som till exempel PAMUDAS (parenteser, multiplikation, division, addition och subtraktion) 

eller tumregeln som gör att de kan lösa uppgifterna. Eleverna kan backa tillbaka i boken och 

på det sättet använda den som en uppslagsbok. Bremler (2003) skriver att de elever som kör 

fast kan gå tillbaka i läroboken och titta på typexempel som är exempel på lösta 

övningsuppgifter kopplat till avsnittets teorigenomgång. Typexemplen fungerar som en 

förbindelse mellan ”teori och praktik” då typexemplen är en länk till övningsuppgifterna.  

Nivågruppera 

Enligt Lgr 11 ska läraren ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande. Läraren ska även organisera och genomföra arbetet så att eleven 

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga. För att kunna uppnå detta kan användandet av läroboken vara en del. Johansson 

(2011) beskriver att läroböckerna idag ofta är nivågrupperade. Det medför att läraren inte 

behöver göra skilda uppgifter för att eleverna ska kunna räkna och utvecklas på sin nivå. 

Läroböckerna innehåller ofta diagnoser och test. Beroende på resultat får eleverna räkna på 

olika nivåer i boken. Enligt Johansson (2006) är det lätt att organisera elevernas enskilda 

räknande när uppgifterna är graderade i svårighetsgrad.     

Arbeta självständigt 

I Skolinspektionens granskning (2009) beskriver en grupp lärare att det är elevgrupperna i 

första hand som har haft inverkan på deras undervisning. Lärarna nämner att elevernas 

inflytande beror på grupperna eller klasserna i helhet idag är generellt mer heterogena och har 

en högre andel svaga elever. Det gör att lärarna har fått fokusera mer på uppgifter i form av 

procedurer i sina undervisningsgrupper som att eleverna får ”räkna i boken” efter kända regler 

i allt högre grad. Den här typen av uppgifter som läroboken ger gör eleverna aktiva att kunna 

räkna på egen hand vilket medför att läraren har möjlighet att ge enskilda elever eller mindre 

grupper extra hjälp.  
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Kaur et al. (2006) skriver att eleverna inte bara använder läroboken för att räkna de uppgifter i 

boken som de har blivit tilldelade att göra av läraren, utan också för att självständigt 

kontrollera att de har förstått lärarens genomgång. Om eleven ser att den har förståelse för 

lärobokens förklaringar och exempeluppgifter är det en bekräftelse på att eleven har uppfattat 

lärarens genomgång. Eleverna kan också självständigt arbeta med boken inför ett prov. Boken 

är även en hjälp för eleverna att bedöma sina kunskaper (ibid).  

4.3 Vilka argument lyfts fram i litteraturen för att använda 

läroboksstyrd undervisning?  
Följande argument för läroboksstyrd undervisning anförs i litteraturen: 

Tradition  

Johansson (2011) skriver att användningen av läroböcker i undervisningen har en lång 

tradition. Det medför att det kan finnas mycket press från omgivningen att läraren ska 

använda läroboken i undervisningen. Omgivningen utgörs av kollegor, elever och föräldrar 

vilka kan ha synpunkter på hur stort inflytande läroboken ska ha. 

Ett likande resonemang kring omgivningens krav på användandet av läroboken för Englund 

(2006):  

Det inflytande läroboken har, har den därför att människor medvetet eller omedvetet ser den som något. 

Och lärobokens betydelse i människors huvuden gäller inte bara läraren, utan också eleverna och till 

exempel skolledning, föräldrar – förmodligen de flesta som har gått i 

skolan. (Englund, 1999, s.228)      

Även Wyndhamn et al. (2000) resonemang påminner om ovanstående. De beskriver 

läroboken som en symbol för skolan som samhällelig institution. Den första läroboken är ett 

tydligt bevis för eleven att skolgången har startat och visar konkret på vad eleven ska lära sig. 

Bremler (2003) beskriver hur läraren och läroboken utformar en trygg undervisningssituation 

där alla känner igen sig, både läraren och eleverna. Om läraren eller läroboken försvinner från 

matematikundervisningen ses det som en påfallande försämring. Läroboken ger också läraren 

en trovärdighet (ibid). Detta kan bero på att läraren som använder det som står i läroboken 

också kan beskrivas som den som har makten över kunskapen.  
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Ger struktur 

Ett argument för läroboksstyrd undervisning i matematik är att läroboken ger struktur. 

Lärobokens upplägg skapar ordning och trygghet för eleverna i klassrummet. Bremler (2003) 

beskriver i sin avhandling hur en vanlig struktur i läroböcker ser ut. Ett kapitel eller en del av 

ett ämnesområde börjar med ett teoriavsnitt med resonemang, härledningar och 

begreppsdefinitioner. Sedan presenteras en slutsats i form av regler eller formler. Därefter 

visas några lösta standardexempel som behandlar teoriavsnittet och sedan ett antal 

övningsuppgifter. Ett nytt teoriavsnitt presenteras därefter med nya typexempel och så vidare. 

Detta resulterar i en återkommande struktur som blir välbekant för eleverna (ibid).   

Johansson (2006) skriver att i många fall är läroboken ett viktigt redskap i 

matematikundervisningen för läraren då läroboken ger stöd vid planering av lektioner och 

vilken typ av uppgifter eleven kan arbeta med. Englund (2006) och Selander (2003) skriver att 

läroboken ger struktur särskilt för nya eller annars osäkra lärare som kan använda läroboken 

som stöd eller hjälp i sin planering av undervisningen.  

Läroboken underlättar arbetet för både elever och lärare. Enligt Englund (2006) får läraren en 

mindre arbetsbörda och för eleverna är det behändigt att arbeta i en och samma bok. 

Läroboken ger struktur då den ses ha en disciplinerande roll i klassrummet samt underlättar 

lärarens utvärdering av elevernas kunskaper (ibid). 

Tid 

Tidsbrist är ett argument till varför lärare använder läroboken i stor utsträckning i 

undervisningen enligt Bjerneby Häll (2006). Vidare skriver Bjerneby Häll (2006) om den 

tidbrist som många nyutexaminerade lärare upplever. Lärare som undervisar i både matematik 

och NO-ämnena upplever arbetsbördan som mycket hög. Det är framförallt planeringen och 

förberedelserna för de laborativa momenten i NO-undervisningen som tar tid enligt lärarna. 

Många upplevde att matematikämnet blev åsidosatt till fördel för NO-undervisningen. 

Tidsbristen resulterade i att mycket av undervisningen i matematik ägnades åt lärobokens 

material även att det fanns en önskan hos läraren att göra någonting annat med 

undervisningen. Läroboksstyrd undervisning ses som en enkel undervisningsmetod att 

använda då planeringstiden kan minimeras (ibid).  
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Läroboksanvändning underlättar det dagliga arbetet för lärare på grund av att den minskar 

arbetsbelastningen enligt Johansson (2006). Vidare ser Johansson att det kan vara ett slöseri 

med tid att göra egna räkneuppgifter till eleverna när det finns material att utgå ifrån. 

Johansson (2011) skriver att det kräver goda ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper hos 

läraren att göra eget material. Ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper som bygger på egna 

erfarenheter från matematikundervisningen tar tid att bygga upp.   

Hierarkiskt uppbyggt  

Wallby, Carlsson & Nyström (2000) beskriver en tänkbar förklaring till att läroboken spelar 

en stor roll som verktyg vid traditionell undervisning. I vissa avseenden anses matematik som 

ett ämne med speciell karaktär. Ett sådant avseende är att matematikämnet är hierarkiskt och 

bör läras i en fastställd ordning (ibid). Det centrala innehållet för matematik i Lgr 11 följer 

samma struktur för grundskolans tre stadier.  Det första området är taluppfattning och tals 

användning, sedan algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring och 

sist problemlösning.  

Enligt Wallby et al. (2000) finns föreställningen att matematiken är hierarkiskt uppbyggt i 

sambandet mellan att lära och att använda. Läroboken börjar ofta med att eleven ska lära sig 

en metod och därefter lösa uppgifter eller problem genom att använda metoden. En metod 

som de kanske inte förstår till en början men som genom användning ger större förståelse. 

Detta är ett vanligt tillvägagångssätt i läroböckerna (ibid). Även Johansson (2011) skriver om 

föreställningen att matematiken är hierarkiskt uppbyggt och att den måste läras i en viss 

ordning. Uppfattningen att matematiken måste läras i en viss ordning bygger på två 

antaganden. Det första att begrepp och färdigheter får eleven vid lärandet, dvs. eleven förstår 

det man ska lära sig i undervisningssituationen. Det andra att förvärvandet av matematikska 

begrepp och färdigheter baseras på elevernas kunskaper om redan lärda begrepp och 

färdigheter. Eleven lär sig genom att bygga på gamla kunskaper, en bit i taget för att sedan 

göra det mer och mer komplext (ibid).     

Nivågruppera  

Brändström (2005) ser följande anledning till att läroboken har en dominerande roll i 

matematikundervisningen i Sverige. I heterogena grupper med varierande förutsättningar för 

lärande är det en nödvändighet att individualisera undervisningen. Ett verktyg för 

differentiering är läroboken som många gånger har uppgifter av olika svårighetsgrad.   
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När läroböckerna har uppgifter med olika svårighetsgrad är det enligt Johansson (2006) lätt 

för läraren att organisera en undervisning där eleven får räkna på sin nivå. Johansson (2011) 

skriver att läroböcker i grundskolans senare år och för gymnasiet ofta har någon form av 

differentiering i samma läroboksserie. Detta förekommer även i grundskolans tidigare år. 

Läroböcker kan vara uppbyggda för att eleverna ska kunna räkna utifrån deras nivå. 

Vanligtvis ordnas uppgifterna i läroboken i ökande svårighetsgrad från lätt till svårt. Ett 

avsnitt kan även vara uppdelat i två spår i olika svårighetsgrad men ändå innehålla uppgifter 

som är från det lite lättare slaget till det svårare. Den här typen av nivågruppering som 

Johansson beskriver kallar Wallby et al. (2001) för hastighetsindividualisering men kan även 

ses som en dold nivågruppering. Johansson (2011) beskriver vidare att ett avsnitt kan börja 

med en gemensam grund, uppgifter som alla ska räkna. Sedan testas eleverna med hjälp av till 

exempel en diagnos. Beroende på elevernas resultat kan de välja spår, antingen ”arbeta 

vidare” eller ”träna extra”.  

Pepin & Haggarty (2001) skriver att de lärare som är för läroböcker med differentierade 

uppgifter anser att elever har olika behov och förutsättningar. Lärarna anser att 

”högpresterande” elever behöver intressanta och stimulerande uppgifter som tränar eleverna 

på specifika förmågor eller färdigheter. För de elever som är ”lågpresterande” är det viktigt att 

fokusera på kontext, layout och språk. Sådana uppgifter finns färdiga i boken.  

Idéspridare  

Läroboken kan ge läraren möjligheter att prova på någonting nytt som kan berika 

undervisningen vilket är ett argument för läroboksstyrd undervisning. Johansson (2011) 

beskriver att läroboken kan verka som inspirationskälla och sprida nya idéer. Schram, 

Feiman- Nemser & Ball (1990) hittade exempel på att en lärobok som är skriven i samband 

med att en ny läroplan ska börja gälla kan hjälpa lärare att förstå hur till exempel laborativt 

material kan användas i undervisningen. Ett annat exempel som ges i Johansson (2011)  är en 

metod där man presenterar sina huvudräkningsresultat skriftigt så kallad skriftlig 

huvudräkning (t.ex. 376-126= 300-100+70-20+6-6= 200+50+0= 250). Detta är en metod som 

en lärare från Sverige utvecklade på 1980-talet med avsikten att minska algoritmräkningen 

och att ge huvudräkningen mer plats. Den här metoden presenterades i en lärobok för de 

tidiga skolåren och många läroböcker har nu mer eller mindre inslag av denna teknik. Skriftlig 

huvudräkning används i många klassrum idag (ibid).  
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4.4 Sammanfattning 
Den lärobokstyrda undervisningen dominerar matematikundervisningen i grundskolan 

(TIMSS 2008, 2012; Johansson, 2006; Skolinspektionen, 2009). En jämförelse mellan TIMSS 

2008 och 2012 visar en ökning av den läroboksstyrda undervisningen i matematik i Sverige. 

89 procent av eleverna i år 4 och 97 procent av eleverna i år 8 har lärare som anger att de 

utgår från läroboken till största del i sin undervisning (TIMSS, 2012). Det är inte bara i 

Sverige som den läroboksstyrda undervisningen ökar. I övriga medverkande EU/OECD-

länderna var det i genomsnitt 70 procent av eleverna som hade lärare som angav att de 

använde läroboken som basmedel i undervisningen. Det här är en ökning med 10 

procentenheter från TIMSS 2008 till 2012. Johanssons (2006) studie visar att 84 % av den 

lektionstid som läraren använder till genomgång av matematiska termer gick det att hitta 

liknande eller identiska begrepp i den aktuella läroboken. Skolinspektionens (2009) studie 

visar att av 80 observerade lektioner räknade eleverna i grundskolan i genomsnitt 30 % av 

tiden själva i sina läroböcker. Studien visar även att eleverna på lågstadiet ägnar minst tid åt 

enskilt räknande i böckerna och eleverna på högstadiet mest.        

Läroboken används när läraren ska planera sin undervisning. Läraren behöver inför en 

genomgång förbereda sig hur ett matematiskt innehåll ska presenteras och då är läroboken en 

källa att hämta förslag och idéer ifrån. När en elev har kommit längre i läroboken än lärarens 

planering eller när en elev har varit sjuk fungerar boken som en lärare som presenterar ett nytt 

ämnesområde. Läroboken kan även användas som en lärare av lärare då boken har 

standardexempel som kan vara till hjälp för läraren när denne ska förbereda sig inför en 

genomgång. Lärarna använder läroboken som en garanti att undervisningen uppfylls av läro- 

och kursplanens mål. Läroboken används många gånger som en uppslagsbok för både elever 

och lärare. Eleverna använder läroboken som en uppslagsbok när de till exempel inte kommer 

vidare i räknandet och tittar då på typexempel eller när de inte kommer ihåg hur de ska utföra 

en beräkning. Läroböcker innehåller ofta uppgifter med en differentiering vilket medför att 

läroboken används för att lätt kunna nivågruppera eleverna. Uppgifterna i läroboken är ofta 

utformade så att eleverna enkelt kan arbeta självständigt med lärobokens uppgifter.       

Läroboksstyrd undervisning har en lång tradition i den svenska skolan. Det finns 

förväntningar att använda läroboken från föräldrar, elever och övriga kollegor. Detta medför 

att tradition är ett argument för läroboksstyrd undervisning. Ett annat argument för den här 

undervisningsformen är att läroboken ger struktur i undervisningen för både lärare och elever. 

Läroboken ger struktur och ett stöd i planeringen av undervisningen. För eleverna ger 
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läroboken struktur då bokens kapitel ofta har samma upplägg, en struktur som återkommer 

vilket ger en trygghet för eleverna. Matematik ses som ett ämne med speciell karaktär, att det 

är hierarkiskt uppbyggt, ämnesområden bygger på varandra vilket medför en syn på att 

matematik måste räknas i viss ordning och då ses läroboksstyrd undervisning som en given 

undervisningsform. Läroböcker är ofta nivågrupperade med uppgifter med olika 

svårighetsgrad och då är det enkelt att använda läroboken för att eleverna ska kunna räkna på 

sin nivå. Läraren sparar tid på att inte göra uppgifter på olika nivåer samt att eleverna har 

möjlighet att arbeta självständigt. Läroboken fungerar också som en idéspridare för nya 

metoder såsom skriftlig huvudräkning. I samband med att en ny läroplan ska börja gälla kan 

lärare behöva förslag på hur till exempel laborativ matematik kan användas i undervisningen 

och då fungerar läroboken som en idéspridare. En sammanfattning av studiens resultat finns 

även i tabellform (tabell 4.1).    
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Tabell 4.1 

På vilket sätt används läroboken i grundskolans 

matematikundervisning? 
Planera  o Verktyg att organisera undervisning 

o Ger standardexempel 

Som en lärare o För elever som räknar snabbt 

o Typexempel för elever, lärare och 
föräldrar  

Garanti o Kursplanen följs 

o Konkretiserar läroplanen 
o Grundläggande kunskaper 

Uppslagsbok o Minnesregler 

o Typexempel när elever ”kör fast” 

Nivågruppera o Uppgifter graderade efter 
svårighetsgrad 

Arbeta självständigt o Heterogena grupper 

o Elever kontrollera att de har förstått 

Vilka argument lyfts fram i litteraturen för att använda 

läroboksstyrd undervisning? 
Tradition o Press från omgivningen  

o Symbol för skolan 
o Trygg undervisningssituation 

Ger struktur o Läroboken har en återkommande 

struktur 

o Ett stöd för nyutexaminerade eller 
osäkra lärare  

Tid o Minimerar planeringstiden 

o Minskar arbetsbelastningen 

Hierarkiskt uppbyggt  o Bör läras i en fastställd ordning 
o Först metod sen övningsuppgifter 

Nivågruppera o Uppgifter av olika svårighetsgrad 

Idéspridare o Inspirationskälla 

o Sprida nya idéer (skriftlig 
huvudräkning) 
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5. Diskussion 
Resultatet av litteraturstudien är att läroboksstyrd undervisning är en dominerande 

undervisningsform i matematikundervisningen i Sverige. Läroboken används på flera olika 

sätt och det finns många argument för att använda läroboksstyrd undervisning. Diskussionen 

redogörs under fem rubriker, mycket tid till läroboken, tveksamheter kring hur läroboken 

används och argument för läroboksstyrd undervisning, optimal användning av läroboken, 

vidare forskning samt avslutande ord.  

5.1 Mycket tid till läroboken 
Tre undersökningar visar att mycket tid används till läroboken i den svenska skolan. 

Läroboken används till största del som basmaterial i undervisningen då lärarna har fått ange 

hur de använder läroboken (TIMSS, 2008;2012). Mycket tid av lärarnas genomgångar baseras 

på läroboken (Johansson, 2006) samt elevernas självständiga räknande (Skolinspektionen, 

2009). Nedan kommer en diskussion kring dessa tre undersökningars metoder.  

TIMSS-undersökningen innefattar kunskapsprov men även ett omfattande enkätmaterial med 

frågor till elever, lärare och rektorer samt en nationell enkät om nationella regler och 

styrdokument. I enkäten för lärare har de fått ange hur mycket de använde läroboken i 

undervisningen. Alternativet ”använder läroboken som basmaterial till största del” kryssades 

för av flest lärare. I genomsnitt har över 95 procent av eleverna lärare som använder 

läroboken som basmaterial (TIMSS, 2008; 2012). Det andra alternativet är ”att läraren 

använder läroboken som komplement”. Försvinnande få lärare, 3 procent kryssade i detta 

alternativ. En del skolor, t.ex. waldorfskolor, tillverkar sitt eget lärarmaterial. Lärarna på 

waldorfskolorna borde hamna i kategorin att läroboken används som komplement. Slutstatsen 

blir att läroboken som basmaterial är nästan den helt dominerande undervisningsmetoden i 

den svenska grundskolan. Om lärarna i TIMSS hade fått flera alternativ än två i hur de 

använder läroboken, skulle resultatet då ha sett annorlunda ut? De lärare som använder 

läroboken till 60 % i sin undervisning och de som alltid använder läroboken får fylla i samma 

alternativ. Det kan resultera i att det ser ut som om att mer tid ägnas åt läroboken än vad som 

egentligen görs i undervisningen. Lärarna har även fått fylla i om de använder övningsböcker 

som basmaterial eller komplement, likaså konkreta föremål för att förklara storheter och 

samband samt programvara. En övervägande del av lärarna har svarat att de använder de här 

tre läromedlen som komplement. Det kan vara missvisande även här då lärare som använder 

programvara en gång i veckan mot en gång i veckan kryssar för samma altenativ. TIMSS- 
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undersökningen är mycket omfattande; cirka 4700 elever från 155 skolor i årskurs fyra samt 

cirka 5200 elever från 159 skolor från årskurs åtta har deltagit i Sverige.    

I Johanssons (2006) undersökning är det empiriska materialet hämtat från KULT-projektet 

(2003). Häggström (2004) skriver att KULT är en förkortning av Svensk skolkultur – 

klassrumspraktik i komparativ belysning och ingår i en större internationell studie, LPS 

(2013), Learner`s Perspective Study. Studien utmärks av avancerade videoinspelade lektioner 

med minst tio på varandra följande lektioner i samma klass där lektionerna bland annat är 

filmade med tre olika kameror. Från Sverige finns det 48 videoinspelade lektioner i 

matematik från tre åttondeklasser med tre olika lärare (ibid). Johansson (2006) skriver att de 

tre lärarna arbetar på tre demografiskt olika skolor i en storstad. På grund av tidsbrist valde 

Johansson ut 13 av de 48 videoinspelade lektionerna för analys. Hon skriver att det visade sig 

vara tillräckligt med 13 lektioner för att komma fram till intressanta resonemang (ibid). Hur 

hade resultatet sett ut om Johansson (2006) valde alla 48 lektioner? Vilket resultat skulle det 

ha blivit om hon valde 13 andra lektioner än de hon valde? Skulle fler eller färre tillfällen då 

läraren tar upp matematiska resonemang sammanfalla med lärobokens innehåll? Resultatet 

hade med större sannolikhet speglat verkligheten bättre om hon hade valt fler lektioner.   

Det går att rikta kritik mot TIMSS (2008;2012) och Johansson (2006) men båda pekar åt 

samma håll, att stor del av undervisningen ägnas åt lärobokens innehåll både hur läraren 

använder läroboken, hur mycket lektionsinnehållet sammanfaller med lärobokens samt hur 

mycket tid som eleverna ägnar åt lärobokens övningsuppgifter vilket läraren styr.  

Skolinspektionens (2009) granskning undersökte hur stor del av lektionstiden som eleverna 

ägnade åt lärobokens uppgifter. Johanssons (2006) studie granskade hur ofta läraren baserade 

sina genomgångar utifrån läroboken. Om Skolinspektionens (2009) och Johanssons (2006) 

studie skulle slås ihop skulle lektionstiden som ägnades åt lärobokens innehåll vara ännu 

högre. Skolinspektionen (2009) anser ändå att siffran är hög då eleverna oftast övar på ensidig 

procedurhantering vid räknande i läroböckerna. Den tid som eleverna ägnar åt enskilt 

räknande i böckerna används 90 procent av tiden åt att utföra procedurer (ibid). Förmågan att 

utföra procedurer är bara en av de förmågor eleverna ska ges möjlighet att öva på i matematik. 

Enligt Lgr 11 ska eleverna i ämnet matematik ges förutsättningar att utveckla flera olika 

förmågor som att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och kunna värdera 

valda strategier och metoder. Eleverna ska träna på att använda och analysera matematiska 

begrepp och se samband mellan begrepp. Förmågan att föra och följa matematiska 
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resonemang ska eleverna ges möjlighet att öva på och att använda matematikens 

uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar 

och slutsatser (Skolverket, 2011). Om eleverna bara får möjlighet att träna på sin 

procedurhanteringskompetens ges inte eleverna den utbildning de har rätt till då de enligt Lgr 

11 ska ges möjlighet att öva på flera kompetenser. Eleverna behöver behärska flera 

kompetenser för att bli duktiga i matematik.   

Under inriktningsåret i matematik presenterades många idéer på hur områden i matematik 

kunde undervisas. Vilka svårigheter eleverna kan ha eller vanliga missuppfattningar 

diskuterades flitigt. Det är viktigt att eleverna får träna på fler förmågor för att bli bra i 

matematik. För att eleverna ska kunna ges den möjligheten med läroboksstyrd undervisning 

krävs det att läraren är kritisk till hur innehållet framställs och vilka typer av uppgifter som 

finns i boken. 

Läroboken används kanske till så stor del som den gör för att den fungerar som en lärare. 

Under resultatet på vilka sätt används läroboken i grundskolans matematikundervisning 

skulle många av kategorierna kunna ligga under rubriken som en lärare (se tabell 4.1). Många 

av lärarens uppgifter finns serverat i läroboken vilket kan medföra att läraren sällan får träna 

på förmågan att skapa undervisning. Den här risken beskriver Lieberg (1996) som att läraren 

kan bli undergiven sin egen kompetens.   

5.2 Tveksamheter kring hur läroboken används och argument för 
läroboksstyrd undervisning 
Det råder tveksamheter om hur läroboken används i undervisningen, som en garanti att 

läroplanen följs samt för att nivågruppera eleverna. Ett av argumenten för läroboksstyrd 

undervisning är att matematiken är hierarkiskt uppbyggt vilket även det visar sig råda 

oklarheter om. För en kort sammanfattning av de tre rubrikerna se tabell 4.1.   

Garanti 

Läroboken används som en garanti för lärarna att kurs- och läroplanen följs (Englund, 2006; 

Johansson, 2011). Det här är en missuppfattning vilket Johanssons (2006) undersökning visar 

där hon har jämfört läroböcker med de nationella riktlinjerna och visat på att det finns 

skillnader mellan dem. Läroböcker kan därför inte garantera att läro- och kursplanen följs. 

Ofta kan det vara samma författare i en läroboksserie under flera olika kursplaner. Dessa 

författare kan ha en lång yrkeserfarenhet och speglas av den undervisning de bedrev vilket 

kan påverka läroboken mer än den nya läroplanen (Johansson, 2006). Det här kan göra att 



30 

 

lärarna tror att de inte behöver ha särskild god insikt i kurs- och läroplanen för att utforma sin 

undervisning vilket medför att eleverna inte får den undervisning de har rätt till och får 

därmed inte de kunskaper de ska ha i matematik. Johansson (2006) skriver att det är viktigt att 

läraren har en medvetenhet om att läroboken inte går före när det handlar om att tolka och 

förverkliga styrdokumenten. 

Schram, Feiman- Nemser & Ball (1990) hittade exempel på att en lärobok som är skriven i 

samband med att en ny läroplan ska börja gälla kan hjälpa lärare att förstå hur till exempel 

laborativt material kan användas i undervisningen. Samtidigt skriver Jablonka och Johansson 

(2010) att läroboken kan motverka en ny reform för att läroboksförfattarna oftast är erfarna 

lärare och att deras syn på undervisning kanske speglar utformningen mer än den nya 

läroplanen vilket motsäger argumentet idéspridare. Samtidigt styrs läromedelsmarkanden av 

en marknadsekonomi vilket medför att det som produceras styrs utav efterfrågan. Om 

laborativt material blir populärt i undervisningen efterfrågas kanske detta i läroböckerna av 

köparna dvs. lärarna. 

Nivågruppera  

För att eleverna ska få övningsuppgifter på sin nivå används läroboken för att nivågruppera 

eleverna (Johansson, 2011). Johansson påpekar att uppgifterna ofta är lagda på en sådan nivå 

att alla ska kunna klara dem. Brändströms (2005) har studerat differentiering i läroböcker med 

utgångspunkt att alla ska få utmaning och stimulans i sitt lärande under sin tid i grundskolan. 

Hennes licentiatavhandling visar att det finns en differentiering men på en låg nivå oberoende 

på vilken kunskapsnivå eleven ligger på. Det här ger en falsk föreställning att eleverna får den 

stimulans de har rätt till att få. Enligt Skolverket (2011) ska läraren ”organisera och 

genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras 

att använda och utveckla hela sin förmåga” (s.14). Om uppgifterna ligger på en låg nivå är 

det lätt för eleven att lösa uppgifterna självständigt och det är lätt för läraren att organisera 

undervisningen. För att eleverna klarar uppgifterna utan motstånd och att 

klassrumssituationen blir lugnare då inte särskilt många elever är i behov av hjälp.  

Hierarkiskt uppbyggt 

Ett argument för att använda lärobokstyrd undervisning är att matematikämnet är hierarkiskt 

uppbyggt (Wallby et al. 2001, Johansson 2011). Wallby et al. skriver att matematiken ses av 

en del lärare som hierarkiskt även i elevens lärande. Matematiken som hierarkisk i elevens 

lärande kan ses på två sätt. Det första att ämnesområdena i matematik måste läras i en specifik 

ordning och det andra att eleven måste lära sig en färdighet innan de kan lösa matematiska 
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problem. Att matematiken ämnesområden måste läras i en speciell ordning kan medföra att 

läraren ser lärobokens följd som den enda rätta. Den här uppfattningen av matematikämnet 

kan medföra att långsamma elever kommer efter även att de kanske inte har svårt för 

matematiken, men på grund av att de inte får börja på nästa avsnitt förrän de har klarat av 

föregående. Det kan också medföra att läroboken och dess upplägg styr underviningen just för 

att eleverna ska räkna i en viss ordning (ibid). Wallby et al. (2001) andra beskrivning av att 

matematiken ses som hierarkisk i elevens lärande är att eleven ska lära sig en metod för att 

sedan lösa uppgifter som bygger på den tränade metoden. Wallby et al. ser att lärobokens 

framställning av matematiken tenderar att för det mesta bygga på det antagandet. Hon ser 

gärna alternativet att börja med problemlösningen som eleven ska lösa med de verktyg som 

denne har för att sedan bli motiverad att utveckla sina metoder och tekniker. Eleven kan bli 

hämmad i sitt lärande i matematik av lärobokens återkommande struktur, en lösningsmetod 

visas och sedan uppgifter som bygger på den visade lösningsmetoden. Det är det här som 

Skolinspektionen (2009) påpekar att eleverna får små eller inga chanser alls att öva sin 

förmåga att lösa problem och använda logiska resonemang vid läroboksstyrd undervisning. 

Argumentetet att matematiken är hierarkiskt uppbyggt för att använda läroboksstyrd 

undervisning känns inte längre lika självklar.  

5.3 Optimal användning av läroboken  
Det är många argument som lyfts fram i litteraturen för läroboksstyrd undervisning samtidigt 

som det behövs ett kritiskt förhållningssätt vid användning av läroboken i 

matematikundervisningen. Det finns inga tydliga beskrivningar i litteraturen hur den optimala 

användningen av läroboken ska se ut, dock lite rekommendationer. Grevholm (1987) 

beskriver de tidigare läroböckernas upplägg mot dagens lärobok. Då bestod läroboken endast 

av en stor mängd övningsuppgifter. Läroboken var små häften med 1000-1500 

övningsuppgifter. Boken gav sällan några förklaringar och om det gjordes var de mycket 

korta. Bilder förekom sparsamt och inget facit fanns (ibid). En lärobok med endast 

övningsuppgifter tvingar läraren att vara mer aktiv i sin planering och lita mer på sin egen 

förmåga än på bokens exempel och förslag. Lieberg (1996) har liknande tankar om att lärare 

kan vara ödmjuka och undergivna i förhållande till läroböckerna. Det innebär att läraren håller 

tillbaka sin egen kompentens till fördel för läroboken– att fullt ut lita på läroboken kan på 

längre sikt försvaga lärarens egen tro på sin förmåga. Även Johansson (2011) ser risken med 

att i för stor utsträckning låta sig styras utav läroboken i undervisningen då kursplan och 

lärare får en underordnad roll. Det blir läroboken som bestämmer vilken matematisk kunskap 
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som ska utvecklas i klassrummet och det som inte finns i läroboken riskerar att aldrig bli 

presenterat för eleverna.  

Det behövs en medvetenhet om vilka förmågor eleverna tränar oavsett vilka uppgifter 

eleverna får. Skolinspektionens (2009) undersökning visar att eleverna får träna mycket på 

procedurräkning. Som Bjerneby Hälls (2006) studie visar upplever många lärare en tidsbrist 

och då är det enkelt att använda läroboken. Skolinspektionen (2009) skriver att läroboken 

innehåller många uppgifter som låter eleven träna på att utföra procedurer. Om läraren 

upplever tidsbrist kan han/hon exempelvis låta eleverna lösa några av lärobokens uppgifter i 

grupp för att få träna på förmågan att föra muntliga logiska resonemang.   

Fördelarna med att använda läroboksstyrd undervisning kan lyftas med argumenten att det är 

tidsbesparande att använda läroboken, den ger struktur för eleverna i klasrummet samt att 

läroboken är en idéspridare för hur till exempel laborativt material kan användas. Ett kritiskt 

förhållningssätt och en medvetenhet behövs vid användning av läroboksstyrd undervisning för 

att det inte är en garanti att kurs- och läroplanens mål uppnås. Ibland behövs komplement till 

läroboken för att visa matematikinnehållet för eleverna på ett bra sätt.   

Hur elever lär sig matematik kan författare till läroböcker ha skilda åsikter om skriver 

Johansson (2011). Hon beskriver att det medför att läroböcker innehåller mer eller mindre 

dolda teorier. Författarna kan ha olika värderingar om när och hur någonting ska 

presenteras/läras ut. En författare kanske ser ett område i matematiken som mindre väsentligt 

och väljer att inte ta med det, en annan ser det som mer viktigt och ger det området plats 

(Johansson, 2011).   

5.4 Vidare forskning 
Under skrivandet av denna uppsats har jag även upptäckt det som Selander (2003) påpekar, att 

det behövs mer forskning överlag hur läroböcker används och vilka konsekvenser det får för 

elevens lärande.  Även Johansson (2003) påpekar detta och att det speciellt behövs mer 

svensk forskning kring området.  

Läroboken används som en uppslagsbok för läraren att hämta idéer och förslag till sin 

undervisning. På vilket sätt arbetar de lärare som inte utgår från lärobokens förslag? Finns det 

några andra organiserade källor att hämta inspiration till matematikundervisningen än 

läroboken?  
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Resultatet visar att den läroboksstyrda undervisningen är dominerande i 

matematikundervisningen. Detta innebär att majoriteten av lärarkåren använder denna 

undervisningsform. Vad utmärker de lärare som inte använder läroboken till största delen i sin 

undervisning?  

Lärobokens syfte på senare år är att använda läroboken som ett paket med bland annat 

lärarhandledning, diagnoser och test (Grevholm, 1988). Används läroboken i det syftet? Hur 

mycket använder lärarna lärarhandledningen? 

5.5 Avslutande ord  
Uppsatsens resultat visar flera fördelar men också nackdelar med den läroboksstyrda 

undervisningen i matematik. Studien visar vidare att lärare behöver ha ett kritiskt 

förhållningssätt till läroboksstyrd undervisning.  

Läroboken fyller en viktig funktion i klassrummet; den ger struktur och trygghet för eleverna. 

Enligt studien så styrs och påverkas klassrumssituationen av lärobokens starka tradition vilket 

läraren behöver ha i åtanke vid utformandet av andra aktiviteter som inte utgår från läroboken.   
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Bilaga 1: Tabell över den litteratur som används i 

studien  
En sammanställning över den litteratur som har använts för att besvara uppsatsens 

frågeställningar.  

Nr Författare År  Land  Beskrivning 

1 Bjerneby Häll 2006 Sverige Avhandling- Studie som beskriver argument och 
villkor för matematkundervisningen i Sverige.  

2 Bremler, N 2003 Sverige Avhandling- Utgår från matematikboken som redskap 

och aktör, fokuserar på hur derivata framställs i 

läroböcker.  

3 Brändström, 

A. 
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