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Förord 
Det har varit både frustrerande och spännande att få genomföra detta arbete. 
 
Jag vill tacka min handledare Hillevi Gavel för hennes stöd dels när resultatet av min 
litteratursökning var tämligen magert och dels för att hon visade intresse över själva 
undersökningen som sådan! Utan hennes stöd hade denna undersökning inte blivit av. 
 
Jag vill även tacka lärarna som upplät tid för enkäten och självklart eleverna som besvarade 
min enkät! 
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Matematikboken har stor betydelse av flera skäl: den används, snarare än styrdokumenten, 
som definition av kursinnehåll och svårighetsnivå av kursen. Lärarna följer ofta läromedlet 
väldigt hårt. Läroboken spelar stor roll för elevernas lust eller olust inför matematiklärandet. 
Eleverna använder det mesta av sin studietid till att försöka lösa uppgifterna i 
matematikboken. 
 
Hur eleverna använder sig av matematikboken och om de använder någon studieteknik (och i 
sådana fall vilken) då de studerar, har undersökts med en enkätundersökning. 
 
Resultatet är att eleverna lägger något mera tid på typexemplen än på teoridelen och den 
största delen (ca 50 %) på att lösa övningsuppgifter. Flera elever uppger studietekniker som är 
bra men många verkar inte ha någon djupare tanke bakom hur de studerar. Inga elever nämner 
t.ex. att de gör någon studieplanering eller nämner repetitionens betydelse för att minnas det 
man lärt sig. Några få elever verkar ha en strategi för att bearbeta teorin. Eleverna har 
generellt svaga metatankar över hur de ska studera, deras studieteknik bör ofta förbättras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: matematik, matematikbok, studieteknik, lärande 

 



 3 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning .............................................................................................................................4 

1.1 Syfte .............................................................................................................................4 
2 Litteraturgenomgång ...........................................................................................................4 

2.1 Övergripande – vad är en matematikbok? .....................................................................4 
2.2 Matematikboken ...........................................................................................................5 
2.3 Exempel på studieteknik ...............................................................................................9 
2.4 Övrigt .........................................................................................................................10 

3 Metodbeskrivning..............................................................................................................11 
4 Resultatbeskrivning – Analys ............................................................................................11 

4.1 Korstabulering av vissa resultat...................................................................................15 
5 Analys – Diskussion av resultatet ......................................................................................15 

5.1 Pedagogiska och didaktiska konsekvenser...................................................................17 
5.2 Avslutning ..................................................................................................................17 

6 Angelägna framtida forskningsområden.............................................................................17 
7 Litteraturförteckning..........................................................................................................18 
Bilaga 1 Olika korstabuleringar ............................................................................................19 
Bilaga 2 Enkäten ..................................................................................................................21 

 



 4 

1 Inledning 
Under min VFU-praktik förvånades jag över att eleverna ofta (som jag uppfattade det) inte 
använde sig av matematikboken när de fastnade på en uppgift för att få reda på den 
information/kunskap som de saknade för att kunna lösa uppgiften. Varför gör de inte det? Har 
jag missuppfattat hur det ligger till? Jag har hört mig för bland studiekamrater och lärare och 
min uppfattning har inte förändrats av deras svar. 
 
Under litteraturgenomgången har det framkommit att matematikboken har en stor betydelse 
vid matematikundervisning av flera skäl. Enligt Bremler (2003, s.8-10)  

• Matematikboken används, snarare än styrdokumenten, som definition av kursinnehåll 
och svårighetsnivå av kursen. 

• Lärarna följer läromedlet väldigt hårt. 
• Läroboken spelar stor roll för elevernas lust eller olust inför matematiklärandet. 

 
Enligt Lithner (2003, s.2) använder svenska studenter den mesta av sin studietid med att 
försöka lösa uppgifterna i matematikboken. 
 
Eftersom matematikboken spelar en betydande roll i undervisningen av matematik anser jag 
det intressant att veta hur eleverna använder sig av matematikboken. Finns det någon 
koppling till inlärningsstilar hos eleven? Hur rekommenderar läroböcker i studieteknik att 
man läser en lärobok? Elevens egen strategi inför lärandet i matematik, att läsa för att förstå 
eller att lära utantill, hur påverkar det elevens användning av läroboken? 

1.1 Syfte 
Tiden räcker inte till för att besvara alla frågor ovan. Jag kommer att begränsa mig till att 
undersöka hur eleverna använder läroboken i matematik och om de använder någon 
studieteknik för att försöka effektivisera läsandet av boken. 

2 Litteraturgenomgång 

2.1 Övergripande – vad är en matematikbok? 
Vad är en lärobok frågar sig Bremler (2003)? Den kan ”ses som en minnesbank för kunskap 
[…] Läroboken är unik såtillvida att den ska fungera åt två håll, både för undervisning och 
lärande, den ska ’passa både läraren och den studerande’ (ibid.). Till skillnad från andra 
minnesbanker, som bibliotek och museer där man fritt kan välja information, så ger 
läroböcker i vissa fall intrycket av att man förväntas traggla sig igenom allt. Därmed blir 
läroboken även ’ett instrument för kontroll [---] där andra valt åt oss’ (ibid.). När läroboken 
läses så lär sig de studerande, och kanske i viss mån lärarna, ’vad som räknas som kunskaper i 
ett undervisningssammanhang’ (ibid.)” (s. 14).  
 
Monica Johansson (2003) frågar vad är en textbok och vad är en matematisk textbok?  Hon 
svarar med en definition av Stray: “[…] a book designed to provide an authoritative 
pedagogic version of an area of knowledge (Stray, 1994, b. 2).” (sid. 20). 
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2.2 Matematikboken 
Matematikböcker följer ofta ett visst mönster. Bremler (2003) skriver att böckerna börjar med 
ett teoriavsnitt. Det leder fram till någon slutsats – olika regler eller formler. Därefter följer 
lösta typexempel som är kopplade till teoriavsnittet. Slutligen kommer det jämförelsevis 
många övningar som också ska behandla teoriavsnittet. Bremer skriver vidare att det i 
sammanhanget är intressant att typexemplen kan ses som en ”länk” mellan teoriavsnittet och 
övningsuppgifterna. Bremer misstänker att ”elever som fastnar på uppgifter återvänder till 
typexemplen snarare än till teoriavsnittet.” (Sid. 35). 
 

Bremler (2003) fortsätter  
 

Johan Lithner (2000) visar hur läroböcker på högskolenivå är skrivna på ett 
sådant sätt att många av uppgifterna kan klaras av med ytliga kunskaper. 
Genom att kopiera lösningsmetoden hos läroböckernas typexempel, kan 
bokens uppgifter lösas utan att behöva någon djupare matematisk förståelse. 
Ofta kan en visad lösningsmetod direkt överföras till efterföljande uppgifter 
och ibland räcker det med en begränsad modifikation av lösningsmetoden 
för att den ska fungera. Därmed kan matematikstuderande framgångsrikt 
klara stora delar av boken utan att nödvändigtvis vara matematiskt väl 
bevandrade. Detta leder också till att ett förhållningssätt stimuleras som 
innebär att de studerande koncentrerar sig på att memorera procedurer 
istället för att försöka förstå de bakomliggande idéerna (Lithner 1999). Ett 
sådant matematiskt sett ytligt förhållningssätt kan vara en viktig förklaring 
till de svårigheter elever och studenter upplever vid matematikstudier 

(Schoenfeld, 1992; Shield, 1998). (Sid. 35). 
 

Johansson (2003) skriver att texten i matematikböcker leder till en bestämd slutsats men 
studenterna är ofta otåliga och bryr sig inte om bokens genomgång utan hoppar direkt till ”de 
väsentliga resultaten”. (Sid. 21). 
 
Lithner (2000a, s. 2) skriver att en viktig orsak till att elever få svårigheter i att lära sig 
matematik är elevernas fokusering på att memorera tillvägagångssätt utan att förstå de 
underliggande centrala idéerna i matematik.  
 
Lithner (2000a, s. 2) skriver att lösa ett matematiskt problem kan anses bestå av flera 
deluppgifter. Om deluppgifterna inte är av rutinkaraktär kan lösningsstrukturen delas upp i 
fyra steg: 

(1) Ett matematiskt problem uppstår där lösningen inte är uppenbar. 
(2) Strategival. En möjlighet är att försöka välja en strategi som kan lösa problemet. Valet 

kan tas med hjälp av argumentation som förutspår lämplig strategi. Löser strategin 
uppgiften? Om inte välj en ny strategi. 

(3) Genomförandet av strategin. Styrkande argumentering kan stödja genomförandet: 
löstes uppgiften? om inte, gör om (2) eller (3) beroende på vilket val som var fel. 

(4) Slutsats. Man har uppnått ett resultat. 
 
Lithner (2000a, s.3) inför begreppet ” ”plausible reasoning” (PR). För att ett resonemang ska 
vara (PR) måste: 

(i) argumentationen baseras på matematiska egenskaper hos det som man resonerar 
kring 

(ii) argumentationens syfte är att leda mot vad som är sant, utan att nödvändigtvis 
behöva vara komplett eller riktigt 
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”Reasoning based on identification of similarities” (IS) gäller då dels 
(i) Lösningsstrategin baseras på att identifiera ytligt sett likartade egenskaper i ett 

exempel, en definition, sats eller någon annan situation som är beskriven tidigare i 
texten. Identifikationen tar inte hänsyn till djupare inre matematiska egenskaper 
hos delarna hos uppgiften. 

(ii) Tillämpningen av lösningsstrategin bygger på att kopiera lösningsproceduren från 
den identifierade situationen. 

 
Försöket att lösa uppgiften bygger på att överföra och kombinera lösningsprocedurer från 
välkända situationer, eventuellt ytligt och utan att ta hänsyn till matematiska egenskaper hos 
det man resonerar kring. 
 
Det har enligt Lithner (2000a, s.3) visat sig att elever som försöker lösa problem genom PR är 
ovanligt och det anses vara en huvudorsak till elevers svårigheter. 
 
Lithner frågar om det är möjligt att lösa uppgifter i textböcker utan att ta hänsyn till de 
matematiska egenskaperna hos delarna i uppgiften? Lithner tar exempel ur: R. Adams. 
Calculus: A Complete Course. Addison – Wesley, third edition, 1995. Lithner (2000a) 
 

“Textbook Section 1.2, Exercise 14. 
Exercise formulation: 
 
“In exercises 3-40, evaluate the limit or explain why it does not exist. 

14. 
2

2 2

3 10
lim .

4t

t t

t
→

+ −

−
”” (sid. 5).  

 
Lithner visar att eleverna inte behöver lära sig teorin utan kan hämta all nödvändig 
information ur ett typexempel. 
 
Lithner (2000a): 
 
 ”EXAMPLE 4(a) Evaluate: 
 
 

  
2

22

2
lim

5 6x

x x

x x→−

+ −

+ +
 

 
SOLUTION Each of these limits involve a fraction whose numerator and 
denominator are both 0 at the point where the limits is taken. 
 

 
2

22

2
lim

5 6x

x x

x x→−

+ −

+ +
 

 
Undefined at 2.x = − Factor numerator and denominator. 

( )( )
( )( )2

2 1
lim

2 3x

x x

x x→−

+ −
=

+ +
 Cancel common factors. 
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2

1
lim

3x

x

x→−

−
=

+
 Evaluate this limit by substituting x = -2 

 
2 1

3
2 3

− −
= = −

− +
. []” (Sid. 6) 

 
 
Lithner (2000a) anser att strategin i detta exempel är att kopiera lösningen av det lösta 
exemplet ovan. Eleven behöver inse (A) att -2 är värdet som ”ska sättas in i funktionen” (B) 
beräkna funktionsvärdet (C) Komma ihåg att division med noll är inte tillåtet (D) Komma 
ihåg att egenskaperna hos en funktion är oberoende av variabelnamnet i funktionen (E) 
Faktorisera en andragrads polynom. Eleven behöver däremot inte förstå den underliggande 

meningen med 
2

2 2

3 10
lim .

4
t

t t

t
→

+ −

−
 Orsakerna till stegen (A-E) i lösningen ovan behöver 

eleven inte känna till. Eleven använder ingen matematisk egenskap som är grundläggande för 
gränsvärden och kontinuitet. 
 
Lithner gör en skillnad mellan intrinsic och surface mathematical properties. En intrinsic 

property ska vara djupgående och väsentlig i sammanhanget. I exemplet ovan skulle en 
intrinsic property vid lösandet av exemplet vara att om man förkortar med gemensamma 

faktorer förändrar inte funktionen om 0 2  för något t δ δ< − < . En surface property bär på 

ingen eller lite matematisk mening, ett exempel kan vara att inse att α som användas i 
uttrycket limx α→ skall användas i funktionen. 

 
Lithner (2003a, s. 12) har ett annat exempel: 
 

”Exercise 1.4.1: ”State whether g is (i) continuous, (ii) left continuous, (iii) right 
continuous and (iv) discontinuous at each of the points -2, -1,0,1, and 2.” 

 
 

 
Lithner (2000a) skriver att det närmaste typexemplet är: 
 

”Example 1 The Heaviside function H(x) whose graph is shown in Figure 1.19 is 
continuous at every number x except 0. It is right continuous at 0, but not left continuous 
or continuous there.” 
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 (sid. 8). 
 
Lithner skriver att i detta exempel kan man inte kopiera lösningsförfarandet i detalj vilket gick 
i tidigare exempel. Däremot ligger det nära till hands att tänka som följer: från exemplet med 
Heaviside funktionen ovan kan man dra slutsatsen att funktionen är högerkontinuerlig vid x = 
0 om den fyllda punkten är sammankopplad med funktionskurvan till höger och 
vänsterkontinuerlig om den fyllda punkten är sammankopplad med funktionskurvan till 
vänster. Lösningsstrategin går alltså ut på att finna ett exempel och i exemplet finna grafiska 
egenskaper som är kopplade till termen högerkontinuitet. 
 Ingen av lösningens delar reflekterar över den matematiska innebörden av högerkontinuerlig 
funktion och ingen inre matematisk egenskap av betydelse för kapitlet används eller behöver 
eleven kunna för att genomföra lösningen. 
 
Lithner (2000a) visar ett exempel som kräver djupare förståelse för att kunna lösas. 
 

”Textbook Section 1.2, Exercise 81 
 
Exercise formulation 

 ”If 2

( ) 5
lim 3,

2x

f x

x
→

−
=

−
 find 2lim ( )x f x→ .” (sid.12). 

 
Här finns det enligt Lithner inga exempel med lösningar som eleven kan kopiera, utan de 
måste gå på den enda definition som läroboken så långt har introducerat: 
 
 ”An informal definition of limit 

If ( )f x is defined for all x near (on either side of) a, except possibly at a itself, 

and if we can ensure that ( )f x  is as close as we want to L by taking x close 

enough to a (on either side of a), we say that the function f approaches the limit 
L as x approaches a, and we write 
 
 lim ( )

x a
f x L

→
= .” 

 

Tillämpas definitionen ovan fås att då x är nära 2 måste 
( ) 5

2

f x

x

−

−
vara nära 3. Det medför att 

( ) 5f x − måste vara nära 3( 2),x −  och ( )f x måste vara nära 3( 2) 5x − + . 3( 2)x − är nära 0 så 

( )f x  måste vara nära 5. Enligt definitionen ovan kan ( )f x komma godtyckligt nära 5 genom 

att välja x tillräckligt nära 2. Därav följer att 2lim ( ) 5.x f x→ =  

 
Lithner har undersökt ett stort antal övningsexempel. Resultatet av undersökningen är enligt 
Lithner (2000a)”…This implies that it is possible in about 80% of exercises to base the 
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solution not only on searching for similar situations, but on searching only the solved 
examples.” (sid. 20). 
 
Lithner (2000b, s.52-53) finner det anmärkningsvärt att det tycks som IS strategin är så 
dominant och ofta framgångsrik. Han skriver att det bl.a. kan leda till att självständigt sökande 
av lösningar och kontroll av lösningar inte tränas. Eleverna leds till uppfattningen att 
matematiska uppgifter ska lösas genom att man letar reda på en lösningsmetod som någon 
annan står för och att eleven aldrig försöker ta fram en egen lösning. 
 
Lithner (2003, s. 22) tar upp att IS strategi ofta är en bra strategi när man via en textbok ska 
lära sig nya begrepp och metoder. Svåra problem kan uppstå om dessa ytliga strategier är de (i 
huvudsak) enda eleverna använder, vilket tycks vara fallet i de flesta studerade fall. 

2.3 Exempel på studieteknik 
Angelöw (1995, s. 37-39) skriver att forskare vid Göteborgs universitet har indelat studenters 
studieteknik i två grupper, ”de med djup- respektive ytansats.” Djupansats innebar att 
eleverna försökte förstå vad böckerna handlade om, skapa sammanhang och tyngdpunkten på 
de väsentligaste tankegångarna. Ytansats innebar att studenterna endast försökte lära sig 
information utantill. Resultatet är att de med djupansats urskilde den centrala innebörden 
medan de som använde ytansats inte förstod sammanhangen. Studenter med djupansats 
klarade sig bättre på skrivningarna. Det stärker Lithners ståndpunkt om att det inte är bra om 
elever endast lär sig genom att studera typexempel.  
 
Angelöw (1995, s. 41) tar upp att de studenter som ställer frågor till sig själva och besvarar 
dem får ofta en bättre förståelse genom att de lär sig urskilja väsentlig information. De 
organiserar och införlivar den nya kunskapen med det de redan vet. Genom att ställa frågor 
till sig själv får studenten reda på om han/hon förstått det lästa. Även ”frågestrategin” leder 
till bättre studieresultat.  
 
Enligt Angelöw (1995) förbättras förståelsen och minnet av att man sammanfattar en text. ”I 
sammanfattningen använder studenten sina egna ord och erfarenheter. Genom att bearbeta 
texten på ett sådant personligt sätt införlivas den nya kunskapen lättare med tidigare 
förvärvade kunskaper och erfarenheter”. (Sid. 43). 
 
Angelöw (1995) skriver att ”80 procent av alla inlärningssvårigheter har med stress att göra.” 
 
Enligt Kellquist och Lundin (1996, s. 49) uppfattas läroböcker ofta som svåra att förstå. De 
hävdar att det beror på hur man läser dem. De förespråkar Kellquist-Lundin modellen som 
kort går ut på (Kellquist och Lundin (1996 s. 50-52): 
 
Steg 1 Översikten. Det är viktigt att skaffa sig en överblick över det man ska läsa. Man 
försöker förstå helheten innan man fördjupar sig i detaljer.  
 
Steg 2 Studieplanen. Genom att sätta upp delmål blir studierna lättare och man märker lättare 
sina framsteg. Studieplanen kan också bidra till att höja motivationen och intresset. 
 
Steg 3 Skumläsning.  Skumläsning av endast vissa delar av texten; rubriker, påståenden, 
första meningen i varje stycke och slutsatser. 
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Steg 4 Fördjupad läsning. ”Med fördjupad läsning menar vi inlärning av textens detaljer och 
det är så de flesta börjar att läsa sin text. Man upplever texten svår och obegriplig på grund av 
att man inte har fått någon överblick av ämnet. Texten känns främmande och man förstår inte 
hur ”saker och ting” relaterar till varandra. Genom att följa modellens tre första steg innebär 
istället den fördjupade läsningen att alla bitar faller på plats!” (sid. 51). 
 
Steg 5 Repetition. För att minnas det man läst är det väldigt viktigt att repetera. 
 
Steg 6 Frågeställningar. Man ställer frågor till sig själv med utgångspunkt i rubriker, bilder 
figurer mm som man ska besvara för sig själv. Gå igenom gamla tentor/skrivningar. 
 
Enligt Kellquist och Lundin (1996) består minnet av fyra lager: ”sensoriskt minne, 

korttidsminne, långtidsminne och permanent långtidsminne.” (Sid. 75). 
 
Kellquist och Lundin (1996, s. 82) skriver att förståelse och ihågkomst ofta blandas ihop. För 
att få bästa förhållande mellan förståelse och inlärning bör inlärningsperioderna vara mellan 
30 till 50  minuter långa med korta pauser emellan.  
 
För att minnas länge det man lärt sig måste man repetera. Det ska man göra enligt ett schema. 
(Kellquist och  Lundin(1996,s. 85): 1:a repetitionen efter 10 min, 2:a efter 24 timmar, 3:e efter 
1 vecka, 4:e efter 1 månad och slutligen en sista repetition efter 3-6 månader. Gör man det 
hamnar informationen i det permanenta långtidsminnet. Repetitionernas längd kan hållas 
korta – ca 5 minuter för en inlärningsperiod på 40 minuter. 

2.4 Övrigt 
Gustavsson (1997) skriver att ”Ungefär en tredjedel av den svenska befolkningen uppnår 
alltså inte den nivå på läsförmågan som krävs för att klara de mål som enligt Lpo 94 satts för 
år 9 i den obligatoriska grundskolan i Sverige. Samtidigt anser sig 95 procent av befolkningen 
nöjd med sin läsförmåga och 96 procent att de har en utmärkt eller bra läsförmåga.” (Sid. 69).  
 
Gustavsson (1997) skriver även att ”Individen väljer och anpassar troligen läsmaterial och 
krav på sin läsning utifrån den subjektivt upplevda nivån på förmågan, vilket också kan 
medverka till individens upplevelser av att förmågan räcker väl och är utmärkt eller bra. (Sid. 
92). 
 
Säljö (2000) tar upp det Vygotsky kallar för utvecklingszonen. Säljö skriver: 
 

Vygotsky definierade denna utvecklingszon som ’avståndet’ mellan vad en individ kan prestera 
ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera ”under en vuxens ledning eller i 

samarbete med mer kapabla kamrater” …å den andra.” (Sid. 120). 
 
Säljö (2000) skriver:  
 

Vi kan exempelvis ha kunskaper som gör det möjligt för oss att följa med i ett resonemang och 
förstå vad en talare eller en författare säger, men vi kanske inte själva kan genomföra det. Det 
kan i många fall vara ett ganska stort avstånd mellan dessa positioner; att kunna följa med som 

lyssnare respektive kunna prestera resonemanget på egen hand. (Sid. 121). 
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3 Metodbeskrivning 
I denna undersökning har jag använt en enkät1 som datainsamlingsmetod. Önskemålet var att 
försöka få svar från flera elever än vad som är möjligt vid intervju och det är lättare att 
bearbeta resultaten statistiskt. Syftet med att enkäten besvarades anonymt var att flera elever 
skulle delta. Det blev även lättare att bevara den personliga integriteten hos deltagarna. 
Enkäten består av 11 frågor. Fråga 1-10 är strukturerade frågor. Fråga 11 är en öppen fråga – 
syftet är att försöka undersöka om eleverna har någon ”övergripande tankar” (metatankar) 
över hur de läser sina matematikböcker. Jag var förhindrad att själv närvara vid 
undersökningstillfället men lärarna som närvarade vid undersökningen betonade för eleverna 
vikten av att de besvarade enkäten så riktigt som möjligt, vilket förhoppningsvis ökar 
validiteten hos undersökningen. Innan enkätundersökningen genomfördes provades enkäten 
på ett litet pilotfall.  

4 Resultatbeskrivning – Analys 
Det är 86 st. elever som har besvarat enkäten. Eleverna är fördelade enligt följande: det 
tvärvetenskapliga programmet med inriktning naturvetenskap: 5 st., matematik C: 7 st., 
teknikprogrammet år 1: 34 st., teknikprogrammet år 2: 24 st. och teknikprogrammet år 3: 
16 st. En elev (se fråga 6) uppger att han/hon inte läser matematik. I enkäten uppmanades 
eleverna att endast besvara de strukturerade frågorna med att alternativ. Några enkäter har på 
någon fråga besvarats med mer än ett alternativ. 
 
 
Fråga 1. Många läroböcker är 
uppbyggda efter mönstret: teoriavsnitt – 
några lösta typexempel – följt av relativt 
många övningsuppgifter. Gäller det din 
lärobok? 
Böckerna har inte undersökts men det är 
mycket troligt att alla böcker följer 
ovanstående mönster. 

 
Diagram 1 

 

Fråga 2. Om du fastnar på en uppgift 
och försöker finna svaret i läroboken, 
var söker du först? 
Utav de som svarat annat uppgav 13 st. 
facit, en st. egna anteckningar, en st. 
läraren och en st. kort faktaruta. Två elever 
hade valt två svarsalternativ. 
 

 
Diagram 2 

 

                                                
1 Enkäten finns med som bilaga 2. 
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Fråga 3. När du läser matematikboken, 
hur stor del av tiden lägger du på 
teoridelen, typexemplen och 
övningsuppgifterna? 
(Några svar i enkäten har inte summan 
100%). 
 

 
Diagram 3 

 

Fråga 4. När du söker efter fakta i din 
lärobok, använder du dig av registret? 
 

Diagram 4 
 

Fråga 5. Hur lär du dig matematik?  
De som svarat annat har uppgivit: 
genomgång av läraren, räkna och förstå, 
räknar och lär mig uppläggen, exempel och 
uppgifter, räknar mycket, och 
genomgångar. 
 

 
Diagram 5 
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6. När du läser matematik utanför 
lektionstid gör du det ensam eller 
tillsammans med någon? 
De som svarat annat uppger bl.a.  
både själv & med kompisar, alltid 
ensam, olika från gång till gång, jag 
läser inte matematik, med hjälp av 
syster och läser inte utanför 
lektionstid. 
 

 
Diagram 6 

 

Fråga 7. Om du får problem med 
språket i matematikboken, vad 
beror det på? 
De som svarar annat har uppgett: de 
har inga problem om frågan inte är på 
engelska, har aldrig problem med 
språket, dyslexi och annat modersmål 
än svenska. 
 

 
Diagram 7 

 

Fråga 8. Hur svårt tycker du att 
språket är i matematikboken? 
3 st. har svarat med två intilliggande 
svarsalternativ. 

 
Diagram 8 
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Fråga 9. När du fastnar på en uppgift i 
matematikboken 
Av dem som svarat annat har en svarat både 
språket och matematiken, en det är olika, en 
jag spelar tetris då och en vet ej vad jag gjort 
fel. 
 

 
Diagram 9 

 

Fråga 10. Skulle det behövas en ordlista 
över matematiska ord i varje 
matematikbok? 
 

 
Diagram 10 

 

 
Fråga 11. När du läser matematikboken använder du dig av någon speciell teknik/ 
studieteknik? 
De elever som har givit ett svar på studieteknik har skrivit följande: 

• Gör övningarna om jag förstår dem, om inte försöker jag förstå eller fråga lärare 
• Läser teori → typexempel → övningsexempel 
• Lyssnar och antecknar från genomgångarna och räknar sen uppgifterna i boken med 

hjälp av egna anteckningar 
• Läser teorin, försöker förstå, räknar mycket sen, tittar på hur de exemplen är 

uppbyggda, memorerar hur man löste och vad de var ute efter. Om jag fastnar tittar jag 
på exempel, frågar kompisar. 

• Räknar massa övningsuppgifter på de olika delarna 
• Göra samma/liknande tal flera gånger tills jag förstår hur och varför talet ska lösas så. 
• Läsa 
• Jag försöker förstå talet inte räkna mekaniskt 
• Jag dribblar och nickar 
• Jag skiter it (att läsa matteboken? Min kommentar). 
• Gör uppgifter tills jag förstår 
• Gör uppgifter tills jag kan. 
• Jag försöker lära mig regler och formler och sedan räkna uppgifter från varje "kapitel". 
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• Jag börjar med att läsa alla exempel sen går jag igenom vad jag kan och inte kan. 
Därefter börjar jag plugga in de jag inte kan och en massa regler 

• Läser sakta och inte stressar, inte bara läsa snabbt 
• Räknar en massa uppgifter på olika delar på olika betygsnivåer 
• Jag räknar på som vanligt 

4.1 Korstabulering av vissa resultat 
För att försöka hitta samband mellan olika svar har vissa korstabuleringar gjorts (se bilaga 1). 

5 Analys – Diskussion av resultatet 
Delar av litteraturen (Lithner) som jag har använt behandlar hur högskolestudenter resonerar 
när de löser övningsuppgifter i matematikböcker. Min undersökning gäller hur 
gymnasieelever använder sig av matematikböcker. Är litteraturen tillämpbar? Jag tror det 
eftersom det är stora likheter mellan böckernas mönster dvs. teoriavsnitt – några lösta 
typexempel – följt av relativt många övningsuppgifter. En skillnad kan vara att studenternas 
matematikbok är på engelska medan gymnasieböcker är på svenska. Att denna skillnad skulle 
innebära att eleverna ändrar studiesätt är osannolikt.  
 
Lithner skriver att elever ofta löser uppgifterna genom att kopiera läroböckernas typexempel. 
I enkätundersökningen (fråga 3) har svaret från 43 % av eleverna varit att de lägger mellan 0 
och 10 % av studietiden på teoridelen och endast 2 % av svaren har varit mellan 90 och 100 % 
av studietiden på teoridelen. På fråga 2 svarar 45 % av eleverna att om de fastnar på en 
uppgift och söker svaret i läroboken söker de i typexemplen. 27 % svara både typexemplen 
och teoridelen och 15 % facit men endast 9 % svarar i teoridelen. Här verkar resultaten 
överensstämma med Lithners resultat.  
 
Svaren på frågorna 2,3 och 5 går inte riktigt ihop. På fråga 5 svarar 52 % av eleverna att de 
läser teorin och försöker förstå den. Samtidigt lägger inte eleverna ner någon större tid på 
teoridelen utan söker ofta svaren hos typexemplen. En stor del av eleverna svarar att de lär sig 
typexempel och regler utantill (31 %) och ca 9 % svarar att de lär sig genom att räkna (de 
ingår i gruppen som svarat annat på fråga 5).  
 
En fundering har varit om språket påverkar hur eleverna läser matematikboken. Enligt 
Gustavsson når ca en tredjedel av eleverna inte upp till den nivå på läsförmågan som Lpo 94 
satt som mål för årskurs 9. Det stämmer dåligt med att ca 95 % är nöjda eller anser sig läsa 
bra. Gustavsson skriver också att individen anpassar vad och hur man läser efter sin förmåga. 
Om elever har dålig läsförmåga, kan det bidra till att de struntar i teoridelen?  40 % av 
eleverna har svarat att de tycker att språket i matematikboken är svårt och 4 % att det är 
mycket svårt (fråga 8). 65 % av eleverna anser att det skulle vara bra att ha en matematisk 
ordlista i matematikboken. Svaren pekar på att många elever anser språket vara svårt. 
 
Jag har varit intresserad över om eleverna använder sig av någon genomtänkt studieteknik. 
17 st. elever har svarat att de använder sig av någon studieteknik. Svaren de har lämnat tyder 
däremot på att så ofta inte är fallet. Jag funderar på tillförlitligheten i svaren jag fått på 
fråga 11. Det är den enda öppna frågan i enkäten, vilket gör att den kräver en större 
ansträngning av eleverna att svara på. Det är lättare att svara nej på frågan eftersom eleven då 
slipper besväret att formulera ett svar.  
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Angelöw skriver att 80 % av inlärningssvårigheter är stressrelaterade. Även här bör en 
studieplanering kunna motverka problemet. Genom att läsa effektivare borde stressen kunna 
minska. Om eleverna känner sig mindre stressade kanske de känner att de har mera tid över 
till teoridelen?  
 
Säljö tar upp Vygotskys begrepp utvecklingszon. I texten står det att det kan vara ett stort steg 
mellan det vi förstår då vi följer med i ett annans resonemang eller förstår vad någon talare 
eller en författare säger (läs tex. lärare) och det vi kan prestera självständigt. Jag tror att det 
ligger väldigt nära det Lithner vill visa på i sina undersökningar. Att lösa matematikuppgifter 
genom att följa typexempel och att prestera en lösning självständigt är två olika saker. Ett sätt 
att minska det stora steget ligger enligt min uppfattning i begreppet återgivning, eleven ska 
självständigt återge teorin (gärna kunna omformulera kunskapen). Det motsvaras av Kellquist 
och Lundins steg 5 frågeställningar. Genom att man besvarar frågor bearbetar (återger eller 
omformulerar) man stoftet man läst och därigenom blir kunskapen ens egen. 
 
Eleverna borde också som ett alternativ till att ställa frågorna till sig själva kunna studera i 
grupp. Diskuterar eleverna matematik borde det kunna resultera i en bearbetning av teorin. 
Resultatet av fråga 7 visar emellertid att de flesta elever väljer att läsa själva. 
 
Repetitionens betydelse tar ingen av eleverna upp.  
 
Varför är flera av eleverna så okunniga om studieteknik? Tas det inte upp i skolorna? Enligt 
texten ovanför borde elevernas studieresultat kunna förbättras avsevärt om eleverna fick 
kunskap om studieteknik. Kan det vara så att eleverna kan mera om studieteknik än vad som 
framkommit i min undersökning? Kan enkätens frågor ”styra elevernas sätt att tänka”? En 
elev har svarat ”Läser teori → typexempel → övningsexempel”. Det är ju direkt från 
undersökningen. Alla svar är inte heller dåliga. Att läsa egna anteckningar, fråga läraren och 
kamrater, att inte bara räkna mekaniskt utan även förstå talen, är ju bra studieteknik! 
 
Enkäten fråga 1  
Jag har under min VFU-praktik inte träffat på någon matematikbok som skiljer sig från 
mönstret teoriavsnitt – några lösta typexempel – följt av relativt många övningsuppgifter. Med 
stor sannolikhet borde alla ha svarat ja. Här är det en miss i undersökningen att inte fråga efter 
hur matematikboken ser ut om den inte följer ovanstående mönster. 
 
Korstabuleringar 
Diagram 11. Det är relativ liten skillnad mellan hur eleverna fördelar sin tid mellan 
typexempel, teori och övningsuppgifter kopplat till hur de har svarat på hur de lär matematik.  
 
Diagram 12. Det är endast 17 st. elever som har uppgett exempel på sin studieteknik. Det bör 
göra ev. resultat osäkert.  
 
Diagram 13. Skillnaderna är även här relativt små. Noteras kan ev. att år 1 är det enda år där 
teoridelen är större än typexemplen. Teoridelen är störst för år 3. Några säkra uttalanden går 
knappast att göra. 
 
Diagram 14. Det är intressant att det i denna enkät är nästan dubbelt så många som uppger att 
de läser teorin och försöker förstå den än de som uppger att de lär sig typexempel och regler 
utantill, samtidigt som eleverna uppger att de lägger ner något mera tid på typexemplen än på 
teoridelen (se även diagram 11-13). Samtidigt är det svårt att veta om de inte lär sig någon 
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teori när de studerar typexemplen. Jag uppfattar att Lithner (åtminstone i rapporten från 2003) 
uppfattar strategin att läsa typexempel som ganska effektiv (men samtidigt enligt 200a som en 
viktig orsak till att elever inte lär sig de underliggande centrala idéerna i matematik). 
Skillnaden mellan om strategin är bra eller dålig kanske ligger i om eleven avslutar med en 
återkoppling till teorin eller inte? Problemet med att eleven endast följer någon annans lösning 
och inte under lösningens gång kontrollerar sin egen är däremot inte borta. 

5.1 Pedagogiska och didaktiska konsekvenser 
Kan undersökningen leda till några pedagogiska och didaktiska konsekvenser? Jag tänker inte 
ge några råd – snarare presentera funderingar. Om man som lärare har en bok som följer 
upplägget teori- typexempel – övningsuppgifter, kanske man ska komplettera med 
instuderingsfrågor som till sin karaktär följer Textbook Section 1.2, Exercise 81 (se sid. 8)? 
Kanske bör läroboksförfattarna ha flera tal av sådan typ? Eller komplettera 
lärarhandledningen med dessa instuderingsfrågor? Kanske ska läroboken ha ”rena” 
teorifrågor? Om man påtalar för eleverna att det är vanligt att lösa övningsexempel genom att 
endast studera typexempel och att det anses kunna leda till alvarliga problem i matematik på 
sikt, räcker det för att de ska ändra beteende? Bör lärarna i matematik ta upp studieteknik med 
eleverna? Bör det finnas med information om studieteknik (som riktar sig till eleverna) i 
lärarhandledningen? 

5.2 Avslutning 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur eleverna använder läroboken i 
matematik och om de använder någon studieteknik för att försöka effektivisera läsandet av 
boken. Resultatet är att eleverna lägger något mera tid på typexemplen än på teoridelen och 
den största delen (ca 50 %) på att lösa övningsuppgifter. Flera elever uppger studietekniker 
som är bra men många verkar inte ha någon djupare tanke bakom hur de studerar. Inga elever 
nämner t.ex. att de gör någon studieplanering eller nämner repetitionens betydelse för att 
minnas det man lärt sig. Några få elever verkar ha en strategi för att bearbeta teorin. 

6 Angelägna framtida forskningsområden 
Om matematikböckerna i en större utsträckning skulle bygga på problemuppgifter, leder det 
till: 
(i) att eleverna inte kan kopiera en typlösning- de måste finna en egen lösningsstrategi? 
(ii) att eleverna tvingas läsa teorin mera grundligt (och leder det till att de förstår mera)? 
(iii) att eleverna kontrollerar sin lösning mera grundligt? 
  
Påverkar elevens språkkunskaper om eleven läser teorin eller hoppar direkt till typexemplen? 
Kan information om lärande förändra elevernas beteende? 
Påverkar elevens inlärningskanal (visuell, auditiv eller kinestetisk) hur eleven använder/kan 
använda läroboken i matematik? 
Ska matematikböcker anpassas efter elevens inlärningskanal? 
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Bilaga 1 Olika korstabuleringar 

 

Hur elever fördelar tiden mellan typexempel, teori och övningsuppgifter 
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Diagram 11 
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Diagramet visar medelvärdena för hur respektive år på teknikprogrammet 
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Diagram 13 
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Bilaga 2 Enkäten 
När du besvarar frågorna nedan välj endast ett alternativ! Enkäten ska vara anonym – 
skriv inte något namn! 
 
1. Många läroböcker är uppbyggda efter mönstret: teoriavsnitt – några lösta typexempel – 
följt av relativt många övningsuppgifter. Gäller det din lärobok?  
[ ] Ja 
[ ] Nej 
 
2. Om du fastnar på en uppgift och försöker finna svaret i läroboken, var söker du först? 
[ ] I typexemplen 
[ ] I teoridelen 
[ ] I både typexemplen och teorin 
[ ] Annat, nämligen………………………………………………………………………. 
 
3. När du läser matematikboken, hur stor del av tiden lägger du på teoridelen, typexemplen 
och övningsuppgifterna? 
Teoridelen (%):……………………………… 
Typexempel (%):……………………………. 
Övningsuppgifterna (%):……………………. 
Annat (%):…………………………………… 
 
4. När du söker efter fakta i din lärobok, använder du dig av registret? 
[ ] Ja ofta 
[ ] Ja ibland 
[ ] Väldigt sällan 
[ ] Aldrig 
 
5. Hur lär du dig matematik? 
[ ] Lär mig typexempel och regler utantill. 
[ ] Jag läser teorin och försöker förstå den. 
[ ] Annat, nämligen……………………………………………………………………….. 
 
6. När du läser matematik utanför lektionstid gör du det ensam eller tillsammans med någon? 
[ ] Jag läser oftast ensam 
[ ] Läser jag oftast med någon eller några kamrater 
[ ] Annat, nämligen………………………………………………………………………….. 
 
7. Om du får problem med språket i matematikboken, vad beror det på? 
[ ] Språket är svårt i största allmänhet 
[ ] Det är de matematiska facktermerna som är svåra 
[ ] Annat, nämligen…………………………………………………………………………. 
 
8. Hur svårt tycker du att språket är i matematikboken? 
[ ] Mycket svårt 
[ ] Svårt 
[ ] Ganska lätt 
[ ] Lätt 
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9. När du fastnar på en uppgift i matematikboken 
[ ] Beror det oftast på att jag fastnar på matematiken 
[ ] Beror det oftast på att jag inte förstår språket 
[ ] Annat, nämligen…………………………………………………………………………… 
 
10. Skulle det behövas en ordlista över matematiska ord i varje matematikbok? 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
 
11. När du läser matematikboken använder du dig av någon speciell teknik/ studieteknik? 
[ ] Ja. Beskriv hur  

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

[ ] Nej 
 
Tack för din medverkan! 
 
 


