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Den här studien syftar till att undersöka hur olika författare resonerar kring författandet av en 
lärobok, angående utformning och påverkan. För att undersöka detta har vi genomfört 
kvalitativa intervjuer med sex läroboksförfattare. Resultatet av intervjuerna visar att 
läroboksförfattarna har en väl utarbetad tanke med hur deras läroböcker ska användas i 
undervisningen. Vi kan också se att författarna strävar efter att följa gällande styrdokument 
för skolan. Vidare har vi identifierat några av de olika faktorer som påverkar författarna i 
deras skrivande, något som ger utslag i läroböckerna. De viktigaste faktorerna visar sig vara 
styrdokument, nationella prov samt författarnas syn på matematik och lärande. Denna syn 
ligger även till grund för författarnas tankar med hur läroboken ska användas i 
undervisningen. 
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1. Inledning 

Matematik är ett ämne som har stor betydelse i människors liv (NRC, 2001). 
Matematikkunskaper gör det möjligt att vara en aktiv del av samhället och därmed påverka 
och förändra det till det bättre. Många människor har åsikter om matematikundervisningen i 
skolan. Detta ställer höga krav på både lärare och läroböcker. Men vilken roll spelar 
egentligen läroboken i undervisningen? 
 

1.1 Introduktion 

I och med att Statens Institut för Läromedelsinformation, SIL lades ner 1992 försvann det 
statliga organ som tidigare granskat svenska läromedel. Detta har fört med sig att det idag är 
lärarens uppgift att granska läromedel och bedöma om de är förenliga med gällande styr-
dokument. Enligt Johansson (2003) medför avsaknaden av central granskning att läroboks-
författare och bokförlag kan frångå styrdokumenten vid utformandet av nya läromedel. Hon 
menar vidare att utgivandet av läroböcker många gånger styrs mer av att vinna marknads-
andelar än att följa angivna styrdokument.  
 
Under vår utbildning på lärarprogrammet samt under gymnasietiden har vi erfarit att läro-
boken har en oerhört central roll i matematikundervisningen (NRC, 2001). Som snart 
utexaminerade matematiklärare upplever vi en osäkerhet i hur vi ska bedriva vår undervisning 
utifrån de exempel vi sett. I och med denna osäkerhet har vårt intresse väckts för hur man bör 
förhålla sig till läroboken i matematikundervisningen. 
 
Matematikbokens roll i undervisningen har under lång tid varit en aktuell fråga. Enligt 
Johansson (2003) har den diskuterats i över 70 år. Wigforss (1925) skriver följande angående 
lärarens kontra lärobokens roll i klassrummet:  

En viss självständighet gentemot läroboken kräves av läraren, om han skall kunna tillfredställande fylla 
sin uppgift. Han får ej lov att följa metoden ’därifrån till dit’ i läroboken. Denne skall vara hans tjänare ej 
herre (s. 8). 

Att matematikundervisning starkt förlitar sig på läroböcker är inget fenomen särskilt för 
Sverige. Johansson (2003) menar att de är väl använda över hela världen. Många anser att 
läroboken styr undervisningen i allt för hög utsträckning vilket har medfört att ”matematik är 
för både elever och lärare kort och gott det som står i läroboken” (Skolverket, 2003, s. 39). 
 
Både för oss som blivande lärare samt för de idag verksamma lärarna är det av stor vikt att 
känna till hur de läroböcker som används i klassrummet är tänkta att användas. Är det 
verkligen tänkt att läroboken ska ha ett så stort inflytande att den är auktoriteten som i 
huvudsak styr undervisningen? Hur resonerar författare till läroböcker om detta? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka hur olika författare resonerar kring författandet av en 
lärobok. Vi preciserar detta syfte genom att ställa upp följande frågeställningar. 
 

1. Hur är det tänkt att läroböcker i matematik ska användas i undervisningen? 

2. Vilka faktorer påverkar en författare vid skrivandet av en lärobok? 

1.3 Arbetets disposition 

Denna uppsats består av sex huvudkapitel. Det första av dessa introducerar vår uppsats och 
beskriver vårt syfte och våra forskningsfrågor. 
 
I kapitel två gör vi en genomgång av litteratur som bland annat behandlar granskning, styr-
dokument och läroböcker. Vidare definierar vi några för studien relevanta begrepp såsom 
styrdokument och lärobok. Till sist tar vi upp fyra teorier som ska fungera som ramverk vid 
analysen av vårt resultat i kapitel fyra. 
 
Metodologi: Den här delen av uppsatsen behandlar huvudsakligen två moment. Dels 
behandlas metoden ur ett teoretiskt perspektiv och dels beskrivs hur vi har aktualiserat det 
teoretiska perspektivet i den här uppsatsen. Med andra ord, vad vi har gjort för att besvara vårt 
syfte och varför vi har gjort på det viset. Vidare beskriver vi hur studien handskas med de fyra 
forskningsetiska principerna. Kapitlet avslutas med en beskrivning av våra informanter.  
 
Nästkommande del är en sammanställning av den data vi konstruerat tillsammans med de sex 
informanterna. Resultatet är uppdelat i elva teman där vissa teman är knutna till 
forskningsfråga 1 och andra är knutna till forskningsfråga 2. Ett av våra teman, pedagogiken 
bakom boken, knyter vi till båda forskningsfrågorna. 
 
I den femte delen analyserar vi konstruerad data med hjälp av våra, i kapitel 2.3, beskrivna 
teorier. Slutsatserna är uppdelade i de två forskningsfrågorna vilka vi också besvarar i detta 
kapitel.  
 
I den sista delen, diskussionen, kopplar vi våra slutsatser till dels inledningen men också till 
kapitel 2.1 Litteraturgenomgång. Vi har även försökt ge förslag på forskning som skulle 
kunna leda kunskapen angående läroböcker framåt.  
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2. Teoretisk bakgrund 

Denna del behandlar styrdokument samt tidigare nationell och internationell forskning, som 
gjorts angående läroböckers roll i klassrummet, läromedelsgranskning samt läroboks-
författares påverkan på matematiken i skolan. Vidare definieras några, för uppsatsen, centrala 
begrepp för att eliminera tvetydningar. Till sist presenteras teorier som används vid analysen 
av datainsamlingen. 
 

2.1 Litteraturgenomgång 

2.1.1 Granskning 

Om läromedel borde utsättas för granskning eller ej, för att godkännas, har varit en fråga för 
skolmyndigheter i Sverige under lång tid. Den första heltäckande inspektionen av läroböcker 
gjordes 1934 och ledde till att ett antal läroböcker blev uteslutna. Efter detta införde man 
regelbundna inspektioner vilka sist leddes av Statens Institut för Läromedelsinformation, SIL, 
en statlig myndighet som var verksam 1974-1992. SIL ansvarade för granskning och god-
kännande av kursmaterial, basläromedel samt information till skolor. (Johansson, 2003). 
 
Alltsedan SIL lades ned 1992 har Sverige saknat en statlig instans som granskar läroböcker. 
Bremler (2003) skriver att det idag är upp till förlagen som trycker läroböckerna att granska 
kvaliteten på dessa. Detta menar Johansson (2003) kan leda till att designen och utformandet 
av läroböcker får större utrymme än att följa styrdokumenten då utgivandet är en affärs-
verksamhet. Vidare skriver Johansson att lärarens tillit till läroböcker kan leda till bekymmer i 
detta avseende, då läroboksförfattare inte alltid följer kursplaner på det sätt en lärare är ålagd 
att göra.  
 
Matematikboken är en viktig faktor för att den ofta bestämmer vad som ska tas upp i klass-
rummet. Den styr bland annat över vilka frågor som tas upp, vilka ämnen som behandlas samt 
vad som diskuteras i klassrummet. Detta leder till att läroböcker bör analyseras och granskas 
utifrån två synsätt; både utifrån vad de innehåller men också hur de används av elever och 
läraren i klassrummet. (Pepin & Haggarty, 2001). 
 

2.1.2 Styrdokument 

Bremler (2003) skriver att skolmatematik har två betydelser; dels är det en politisk konstruk-
tion som bestäms av de officiella styrdokumenten skollag, läroplaner samt kursplaner, dels 
kan det ses som den matematik som faktiskt bedrivs i klassrummet.  
 
I den nu gällande läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, skrivs inget om läromedel 
förutom att det är rektorns ansvar att se till att eleverna har tillgång till läromedel med god 
kvalitet. Lärobok eller läroböcker nämns inte alls. I Läroplanen från 1980 fick däremot läro-
boken en mycket större plats menar Johansson (2003). Där fanns en särskild del angående 
läroböcker och med rekommendationer till användandet av skrivet material gjort för under-
visning. 
 
Vidare menar Johansson (2003) att det finns minst tre sätt att se på läroböcker i förhållande 
till utveckling av nya kursplaner i matematik. För det första har läroboksförlagen ett val när 
det utformas nya kursplaner - för att inte tappa marknadsandelar kan de välja att följa de nya 
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riktlinjerna, alternativt fortsätta på samma sätt som tidigare. För det andra förses läroboks-
författare med nya idéer från forskningsinstituten vilket kan leda till att kursplanen blir 
mindre styrande. Till sist kan skolpolitiker sträva efter att sätta press på verksamma lärare och 
få dessa att känna sig otillräckliga ifall läroboken får för stor roll i undervisningen. Även 
Johnson & Rising (1972) hävdar att läroboken har en stor uppgift när det handlar om att välja 
ämnesområden till en ny kursplan. 
 
I TIMSS-rapporten diskuteras skillnader mellan den avsedda kursplanen, den implementerade 
kursplanen och den uppnådda kursplanen. Lärobokens roll och funktion i dessa hävdas vara 
att läroboken inte fullt representerar den avsedda kursplanen inte heller står den till fullo för 
den implementerade då läraren själv väljer vilka avsnitt ur boken denne inkluderar i kursen 
samt hur dessa presenteras. TIMSS-rapporten visar också att läroböcker, till en viss del, måste 
följa de nationella läroplanerna samt kursplanerna annars vore de svårsålda. (Howson, 1995). 
 

2.1.3 Internationellt 

Pepin & Haggarty (2001) har gjort en stor jämförelse av läroböcker och användandet av dem i 
engelska, franska och tyska klassrum. De undersökte likheter och skillnader mellan olika 
matematikböcker och hur lärare använder dem på högstadiet. I England visade det sig att 
eleverna hade begränsad tillgång till läroböcker i skolan. De måste därmed lita helt på lärarna 
som i sin tur litar på läroboken som den enda källan till matematik.  
 
Vidare skriver Röj-Lindberg (1999) att 86 % av lärarna i svenskspråkiga mellanstadier i 
Finland ofta använder läroböcker i undervisningen. Liknande detta resultat visar Barr (1988) 
att 7 av 9 mattelärare använde läroböckerna genom att, lektion efter lektion, strikt följa dem. 
 

2.1.4 Lärobokens roll 

Enligt Pepin & Haggarty (2001) spenderar elever en stor del av tiden i klassrummet med att 
arbeta med förberett skrivet material. Läroboken är den vanligaste av dessa material och är 
därmed en viktig del i förbindelsen mellan lärare och elever. Bremler (2003) menar att både 
lärare och elever vänder sig till boken för att ta reda på kursens innehåll och svårighetsgrad 
snarare än att de vänder sig mot styrdokumenten. Vidare menar han att boken ofta fungerar 
som lärare. Den står för matematikuppgifter, förklaringar, lösningar av problem samt facit. 
Detta styrks av Love & Pimm (1996) som menar att det finns många bevis på att lärare tycker 
om att slippa ta hela ansvaret för matematikundervisningen genom att följa lärobokens 
struktur. 
 
Lärare kan använda läroböckerna på olika sätt. Man kan följa boken från pärm till pärm eller 
som mer erfarna lärare ofta gör, välja ut områden, flytta om och lägga till annat. (Love & 
Pimm, 1996). 
 
Cockcroft (1982) skriver att: 

… it is always necessary to use any textbook with discrimination, and selections should be made to suit 
the varying needs of different children. It may be better, too, to tackle some parts of the work in an order 
which is different from that in the book or to omit certain sections for some or all children. It should not 
be expected that any textbook, however good, can provide a complete course or meet the needs of all 
children; additional activities of various kinds need to be provided. (s. 91-92). 

 
Individuell undervisning och individualiserade undervisningsformer har inom matematiken 
ofta betytt att eleverna har arbetat enskilt i den utvalda läroboken. Eleverna arbetar i olika takt 
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och ibland även med olika svårighetsgrader på uppgifter. Lärare menar att det i större grupper 
är svårt att bedriva någon annan matematik än den läroboksstyrda undervisningen som går ut 
på att eleverna arbetar med sina egna uppgifter i sin egen takt. Det som kallas matematik 
inom skolan är egentligen bara mekaniskt räknande. (Skolverket, 2003). 
 
Undersökningar visar att lärare gärna tar exempel från boken när de har genomgångar. Detta, 
menar man, görs för att eleverna ska känna igen sig i boken. Metaforiskt sett kan man se 
boken både som manus för att den bestämmer vad som ska tas upp, och regissör för att den 
bestämmer hur det ska tas upp. (Bremler, 2003). 
 
Vidare menar Bremler (2003) att läroboken ska vara utformad så att den kan fungera på två 
olika sätt. För det första måste den vara utformad på ett sätt som gör det möjligt att använda 
den till lärande. För det andra måste läroboken vara anpassad för att undervisas ur. Johansson 
(2003) skriver att det vanligaste användningsområdet för en lärobok är att förse eleverna med 
uppgifter. Vidare skriver Johansson att undersökningar om läroboksanvändningen i skolan, 
via enkäter, visar andra resultat än de som är gjorda via klassrumsobservationer. Enkäterna 
visar ett tydligare resultat mot att lärarna följer läroböckerna mer grundligt än vad klassrums-
observationerna visar. 
 
Pepin & Haggarty (2001) visar att lärare i England, Frankrike och Tyskland använder läro-
boken till i huvudsak tre olika undervisningssätt. Det första undervisningssättet går ut på att 
presentera matematiska satser och förutsättningar. Det andra undervisningssättet innebär att 
man förklarar logiska resonemang och går igenom lösta exempel i läroboken. Det tredje sättet 
som läroboken används på är att den förser eleverna med övningsuppgifter. Lärarna i dessa 
länder anser att det tredje undervisningssättet är den största anledningen till att ha en lärobok. 
 
Johansson (1988) refererar till Lundgren (1969) angående en studie kring läroboksstyrning. 
Denna visar att matematiklärare i större utsträckning binder undervisningen till 
matematikboken än vad samhällskunskaps- och historielärare gör. Även Skolverket (2003) 
visar att skolämnet matematik är det av skolans ämnen som är mest läroboksstyrt. En följd av 
detta blir enligt Johansson (2003) att läroböckerna ofta bestämmer vad skolmatematik är 
vilket i sin tur medför att de definierar vad matematik är för lärare och elever. Även Skol-
verket (2003) menar, att för många lärare är läroboken det som ”är” matematik. 
 
Love & Pimm (1996) har genom studier sett att elever i skolan ofta sitter tysta och arbetar 
med sina läroböcker i klassrummet utan hjälp av läraren. Detta har enligt Love & Pimm lett 
till att matematiska idéer och det matematiska språket i läroboken har utformats så att 
eleverna ska kunna förstå dem. Alltså förenklas ofta matematiken i läroböckerna vilket kan 
leda till att eleverna inte reflekterar över ämnet eller lär sig att ställa adekvata frågor som 
skulle gagna deras matematiska utveckling. Exempelvis kan eleverna alltid följa ett, i boken, 
exemplifierat lösningsförfarande för att lösa matematikuppgifterna i boken.  
 
Vygotskij (1986) menar att det finns två typer av redskap som kan användas i lärande-
processen: fysiska och intellektuella. Bremler (2003) beskriver de fysiska hjälpmedlen som 
papper, penna, sudd, miniräknare osv. De intellektuella kan till exempel vara vetenskapen 
matematik och det svenska språket som används för att bedriva skolmatematiken. Vidare 
menar Bremler att en beskrivning av läroboken som fysiskt redskap inte är tillräcklig. Även 
själva innehållet i boken är ett intellektuellt redskap. 
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”Variation, flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen är viktigt för lusten 
att lära” (Skolverket, 2003, s. 30, fet stil i original). Man bör växla mellan olika arbetssätt för 
att tillgodose elevernas olika inlärningsstilar. Innehåll, arbetsform och läromedel bör varieras 
för att alla elever ska känna att matematik är roligt och att de inte bara sitter och räknar i 
boken. Alltför ensidig undervisning med hjälp av läroboken leder till att många elever inte 
tycker att matematik är roligt. Känslan av att lyckas är det som driver många elever framåt, de 
säger att det är roligt när de förstår. (Skolverket, 2003). 
 
Vidare upplever många elever att målen i matematik inte är de som står i kursplanen utan det 
viktiga är att hinna långt i läroboken och att skriva så många rätt som möjligt på proven. 
Eleverna säger dock att de inte bara vill lära sig matematik till proven utan för livet. Därmed 
måste innehållet i skolan vara överskådligt för eleverna. De måste få känna att de lär sig något 
som är tillämpbart i det ”verkliga livet”, men för många elever saknar just matematikämnet 
relevans. De har svårt att se vad de ska ha matematikkunskaperna till, vilket leder till att de 
inte tycker att matematiken är värd att satsa på. De vill förstå vad de läser och hur de ska 
kunna använda kunskaperna i sin fortsatta utveckling. Vidare säger eleverna att de skulle vilja 
se alternativa arbetsmetoder och slippa att bara räkna i boken. (Skolverket, 2003). 
 
Med anknytning till elevernas åsikter skriver Skolverket (2003) att matematiklärare säger att 
de gärna ser andra lärare satsa på alternativa undervisningsformer, men att de själva saknar 
erfarenhet av detta och därför inte vågar gå ifrån läroboken. Vidare menar de att det bör vara 
en mycket erfaren lärare som testar nya undervisningsformer. Att många lärare är låsta vid 
läroböckerna menar Kilborn (1982) beror på att det är mycket arbetsamt för en lärare att 
lämna läroboken. Han anser därmed att läroböcker ger det stödet som krävs för att lärare ska 
orka med sitt arbete.  
 
Kilborn (1982) resonerar vidare kring läroboken - om man antar att läroboken, med 
författarnas personliga prägel, följer läro- och kursplanen torde den väl vara ett bra styrmedel 
i undervisningen? Då alla böcker inte följer gällande läro- och kursplaner vore det då inte 
rimligt att dessa sorterades bort och att lärarna själva fick utforma läroböcker tillsammans 
med eleverna. Kilborn menar dock att lärare saknar tillräcklig utbildning, både ämnesteoretisk 
och metodisk, för att kunna utforma egna läroböcker. Det skulle också vara alltför tids-
krävande.  
 
Johansson (1988) reflekterar kring komplexiteten vid lärares användande av läroböcker och 
skriver följande: 

Läroböcker är omöjliga hur man än närmar sig dem. De skall ge fasthet och sammanhang i studierna men 
får inte användas när man planerar dem. De styr också tillräckligt mycket för att omgärdas med villkor i 
ett statligt kontrollsystem. Men inte tillräckligt mycket för att författaren skall kunna räkna med att man 
följer dem. De används antagligen inte på det sätt han tänkt sig. Stoffet kommer inte i den ordning han 
har förutsatt och det som är absolut nödvändigt för att man skall förstå fortsättningen kan man mycket väl 
hoppa över. (s. 35). 

 
En anledning till att läroböcker spelar stor roll i matematikundervisningen är att de ofta är 
utformade för att direkt kunna användas i undervisningen. Böckerna anger ämnen och lämplig 
ordning att ta sig an dem samt specificerar hur undervisningen kan struktureras med hjälp av 
lämpliga övningar och aktiviteter. Vidare tolkar böckerna matematiken åt lärare, elever och 
föräldrar. I många länder anses läroboken vara det viktigaste verktyget för implementerandet 
av en ny läro-/kursplan. (Valverde, 2002). 
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2.1.5 Läroboksförfattare 

Matematik är för eleverna vad som står i läroboken. Det är alltså författarens uppfattning om 
vad som är viktigt som styr vilken syn eleverna får på matematik. Författarna gör medvetna 
val om vad som ska ingå i deras lärobok. En faktor som spelar roll när det kommer till att 
välja ut vad som ska ingå i läroboken, är att läroboksförfattaren själv har varit elev och därför 
har en uppfattning om hur en lärobok ska se ut och vad den ska innehålla. (Bremler, 2003). 
 
Vidare menar Love & Pimm (1996) att elevers begreppsförståelse formas utifrån vad 
läroboksförfattare väljer att skriva i sina läroböcker.  
 
Många matematiklärare saknar tillit till sitt eget kunnande i matematik gentemot de som 
skriver läroböcker i matematik och känner därför att de bör följa lärarhandledningen som 
tillhör läroboken. Eftersom dessa lärare anser att de saknar tillräckliga matematikkunskaper 
för att kritiskt granska ett läromedel får de lita på att författarna besitter djupare kunskap. 
(Millett & Johnson, 1966). 
 

2.2 Begreppsdefinitioner 

I följande delkapitel kommer vi att definiera några för uppsatsen relevanta begrepp. Vi ser en 
risk att dessa begrepp tolkas olika beroende på läsarens förförståelse och för att undvika 
misstolkningar preciserar vi begreppen utifrån hur de ska tolkas i den här studien.  
 

2.2.1 Styrdokument 

I denna rapport använder vi oss av begreppet styrdokument vilket är ett mycket vitt begrepp 
inom skolans värld. När vi i uppsatsen använder oss av begreppet menar vi idag gällande 
kurs- och läroplaner som är aktuella för studien, det vill säga Läroplan för de frivilliga skol-
formerna, Lpf 94 samt kursplanen för Matematik A på gymnasiet. Tidigare kurs- och läro-
planer nämns vid namn (t ex Lgr80). 
 

2.2.2 Vad är en lärobok? 

Eftersom denna studie handlar om läroböcker ser vi det som viktigt att definiera vad vi 
egentligen menar när vi använder uttrycket lärobok i rapporten. Johansson (2003) menar att 
den vanligaste formen av lärobok är ”textbooks in form of fairly large and printed objects, 
which intend to guide students’ work throughout the year…”(s.20).  
 
En annan definition av begreppet lärobok är gjord av Selander (2003) som menar att en läro-
bok är en bok där vi “placerat sådana fakta, förklaringar och exempel som vi ser som grund-
läggande, giltiga, objektiva och nödvändiga för vår gemensamma, sociala och kulturella 
orientering” (s.184). 
 
Ytterligare en definition kommer Stray (1994) med: ”en bok utformad för att tillhandahålla en 
officiell pedagogisk version av ett ämnesområde” (s. 2, vår översättning).  
 
Av de tre definitionerna vi presenterat anser vi att Stray’s definition är den som bäst passar in 
i vår studie. Fortsättningsvis läses och förstås begreppet lärobok utifrån denna definition. 
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2.3 Teorier 

De teorier som presenteras i detta avsnitt kommer att användas vid analysen av resultatet i 
uppsatsen slutsatser. Teorierna är tänkta att fungera som ramverk för att avgränsa och 
förtydliga resultatanalysen. 
 

2.3.1 Matematiska kompetenser 

NRC (2001) delar upp olika kunskaper inom matematik. Ryve (2006) redogör för denna 
uppdelning som inte utgår från elevens specifika färdigheter inom matematiken, utan från fem 
matematiska kompetenser; begreppsförståelse, räknefärdighet, problemlösningsförmåga, 
matematiskt-logiskt resonemang och en positiv inställning till matematik.  
 
Begreppsförståelse 

Elever med denna kompetens ser hur matematiken och dess olika begrepp förhåller sig till 
varandra. De har också förmågan att lösa problem på olika sätt. Vidare inser de att det finns 
samband mellan olika matematiska idéer och procedurer. 
 
Räknefärdighet 

Denna förmåga innebär att eleven kan utföra beräkningar korrekt på flera sätt med hjälp av till 
exempel huvudräkning, papper och penna, samt att eleven kan avgöra hur rimligt ett svar är. 
 
Problemlösningsförmåga 

Ett problem är en uppgift där eleven saknar ett känt lösningsförfarande. Elever med problem-
lösningsförmåga kan både lösa och formulera egna problem samt redovisa dessa på olika 
matematiska sätt. 
 
Matematiskt-logiskt resonemang 

Inom denna kompetens ryms förmågan att föra matematiska bevis och att argumentera för 
rimligheten i svar och lösningar. Vidare ingår också förmågan att se mönster samt resonera 
huruvida en lösning är matematiskt logisk eller inte.  
 
En positiv inställning till matematik 

Denna kompetens innebär att eleverna tycker att det är roligt med matematik och de får där-
med lättare att lära sig och blir intresserade av att söka ny kunskap. Elever med denna 
kompetens kan också se hur matematiken är användbar både privat och i det framtida arbets-
livet. 
 

2.3.2 Läroplansteori 

Läroplaner finns på olika nivåer som nationella styrdokument, kommunala skolplaner, lokala 
arbetsplaner i skolan samt kursplaner och utbildningsplaner på högskolor. (Linde, 2006).  
Kursplanen i Matematik A är med andra ord en typ av läroplan. 
 
Lundgren (1989) beskriver läroplaner utifrån tre områden: mål, innehåll och arbetsformer. 
Han menar att läroplansteorin beskriver varför man valt dessa mål, varför kursen ska behandla 
detta innehåll samt varför man valt dessa arbetsformer.  
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2.3.3 Teorier om lärande 

Den konstruktivistiska teorin om lärande bottnar i att individen, i det här fallet eleven, inte 
passivt tar emot kunskap utan att individen själv genom sitt aktiva agerande lär sig att förstå 
verkligheten. Förståelse och att komma till insikt är det som präglar den konstruktivistiska 
teorin. (Säljö, 2000).  
 
Piaget, teorins största förespråkare tyckte bland annat att ”barn skulle tillåtas vara ’aktiva’, 
’upptäcka saker på egen hand’, ’arbeta laborativt’ och ’styras av sin egen nyfikenhet’, man 
skulle ’förstå’ och inte bara ’lära utantill’.” (Säljö, 2000, s. 58). Vidare tyckte Piaget att fokus 
inte skulle ligga på lärarens roll utan på barnens egna aktiviteter eftersom kunskap är en 
process som uppstår inom varje individ. (Orlenius, 2001). Själv uttryckte sig Piaget på 
följande sätt: ”Vad man önskar är att lärarna skulle upphöra med att föreläsa och i stället 
stimulera elevernas egna undersökningar och deras egna ansträngningar…” (Säljö, 2000, s. 
58).  
 
En annan teori grundar sig på det sociokulturella perspektivet på lärande. Teorin bygger på att 
individen använder sig av artefakter eller teoretiska redskap för att lära sig. Den viktigaste av 
dessa så kallade artefakter är språket. Läraren har en mycket betydande roll. Läraren ska 
fungera som handledare och inte som den som ”överför” kunskap till eleverna. Vygotskij, 
grundaren av den sociokulturella teorin menar att lärare som bygger sin pedagogik på 
envägskommunikation inte främjar lärandet för eleverna. Läraren ska istället handleda 
eleverna, ställa dem frågor och genom samtal hjälpa dem att utveckla sitt eget lärande. (Säljö, 
2000). 
 

2.3.4 Individualiseringsteori 

Nedan redogör vi för fyra typer av individualisering som innebär olika tanke- och arbetssätt i 
undervisningen. Dessa är hastighets-, material-, intresseindividualisering och kognitiv 
individualisering. 
 
Hastighetsindividualisering 

Denna typ av individualisering innebär att varje elev arbetar i sin egen takt i läroboken, vilket 
medför att de som jobbar snabbt inte behöver hålla nere tempot eller räkna fler uppgifter av 
samma slag för att fördriva tiden. Samtidigt slipper de elever som arbetar långsamt känna sig 
stressade. (Hedlund, 1995). 
 
Materialindividualisering 

Individualisering kan även ta en annan form. Inom samma klass kan olika läroböcker och 
material användas för att lättare kunna anpassa uppgifterna till olika elever. (Hedlund, 1995). 
 
Intresseindividualisering 

Undervisningen kan också individualiseras utifrån elevers olika intressen, så kallad intresse-
individualisering. Med detta menas att eleverna själva är med och väljer de uppgifter eller 
områden de vill arbeta med. (Hedlund, 1995). 
 
Kognitiv individualisering 

Denna individualiseringstyp skiljer sig från de tre tidigare materiella individualiseringarna. I 
den kognitiva individualiseringen utgår man från elevens mognad, förmåga och erfarenhet, 
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det vill säga dess kognitiva olikheter. Man arbetar mycket med kommunikation och dialog 
och därmed minskar behovet av material. Utgångspunkten för undervisningen blir vad eleven 
kan ge uttryck för samt har inom sig. (Hedlund, 1995). 



Lärobokens inflytande över matematikundervisningen  

- 16 - 

3. Metodologi 

Den här delen av uppsatsen behandlar huvudsakligen två moment. Dels behandlas metoden ur 
ett teoretiskt perspektiv och dels beskrivs hur vi har aktualiserat det teoretiska perspektivet i 
den här uppsatsen. Med andra ord, vad vi har gjort för att besvara vårt syfte och varför vi har 
gjort på det viset.  
 

3.1 Tillvägagångssätt 

Vi har intervjuat sex stycken läroboksförfattare som nyligen har gett ut läroböcker inom 
kunskapsområdet matematik. De sex författarna är fördelade på tre stycken läroböcker, två 
författare per utgiven bok. Två av intervjuerna genomfördes med två författare samtidigt. 
Detta gjordes på grund av att författarna själva ville det samt att det rent tidsmässigt passade 
studien bra. Detta gjorde att det blev fyra stycken intervjutillfällen. Två av intervjuerna 
gjordes hemma hos författaren medan de andra två hölls på författarnas kontor arbetsplatser. 
Bryman (2001) skriver att man får det bästa resultatet av en intervju när man genomför 
intervjun där den intervjuade känner sig trygg. Ytterligare en aspekt på platsfrågan var att vi 
ville att författaren skulle störas så lite som möjligt i deras arbete och därför ville vi inte att de 
skulle behöva resa.   
 
Vidare avgränsning kände vi var nödvändig för att upprätthålla hög validitet i studien, att man 
mäter det man faktiskt avser att mäta. På grund av detta valde vi att intervjua författare 
angående deras böcker skrivna för matematik kurs A för gymnasieskolan. Detta eliminerar 
risken att man kan påvisa eventuella skillnader på grund av att det är olika kurser författarna 
har skrivit böcker till. Möjligheten att man tänker annorlunda när man skriver en bok till kurs 
E än när man skriver en bok till kurs A finns. För att få en god spridning har vi valt författare 
som representeras av tre olika förlag. Förlagens namn kommer inte att presenteras i studien 
för att skydda de intervjuade författarnas anonymitet.   
  
Starrin & Renck (1996) menar att en intervju är: ”… en speciell form av samtal med det 
speciella syftet att samla in information” (sid. 52). Inom området är de flesta sakkunniga 
överens om detta, men dock råder det skilda meningar om vad som anses vara en god intervju 
samt hur man uppnår en sådan. Vidare skriver de att det finns två olika ”sorters” intervjuer, 
standardiserade och ostandardiserade. Bryman (2001) kallar dessa två former för 
strukturerade eller ostrukturerade. Författarna är överens om att den ostandardiserade, eller 
den ostrukturerade formen av intervjuer är den form som bör användas i kvalitativa studier. 
Detta är en kvalitativ studie och därmed har vi valt att använda oss av ostrukturerade eller 
ostandardiserade intervjuer.  
 
Enligt Starrin & Renck (1996) skiljer sig tillvägagångssätten åt beroende på om man gör en 
kvalitativ eller kvantitativ intervju. Den kvantitativa intervjun består av förutbestämda frågor 
och ofta fastställda svarsalternativ medan den kvalitativa intervjun kan ses som en guidad 
konversation mellan respondent och intervjuare. Bryman (2001) menar att den kvalitativa 
intervjun formas vartefter intervjun fortskrider. Även om intervjuaren har förberett vissa 
frågor ska denne ändå vara flexibel och låta respondenten styra delar av intervjun. Detta kan 
betyda att man som intervjuare ställer följdfrågor eller omprioriterar frågornas ordning i 
intervjuguiden. En följd av detta kan vara att validiteten samt reliabiliteten, hur noggrant man 
mäter, skadas då de egentliga frågorna man ville ha svar på inte besvaras. 



Andersson, Arwe 

 

 
 - 17 - 

Bryman (2001) gör ytterligare en distinktion gällande den kvalitativa intervjun. Han väljer att 
kalla dessa ostrukturerade samt semistrukturerade. Han menar att den ostrukturerade 
intervjuns intervjuguide bara behöver bestå av de teman man tänkt ta upp under intervjun. I 
den semistrukturerade intervjun finns det däremot en mer detaljerad intervjuguide som ut-
arbetats i förväg av intervjuaren. Den har ett par övergripande teman samt tillhörande frågor 
som man tänkt ställa till respondenten. Starrin & Renck (1996) gör inte denna uppdelning 
utan menar att det alltid måste finnas en väl utarbetad intervjuguide. Vi anser att våra 
intervjuer är semistrukturerade enligt Bryman´s definition. 
 
Vi skapade tre teman som varje intervju behandlade. Inom varje tema hade vi frågor som vi 
önskade få besvarade. Ordningen på frågorna var inte bestämd i förväg utan formades av hur 
intervjun fortlöpte. Eftersom vi hade många frågor, valde vi, med tanke på tidsbegränsningar, 
att markera de frågor vi ansåg var viktigast för studien, om ett urval skulle bli nödvändigt 
under intervjutillfället. 
 

3.2 Etiska överväganden 

Denna studie styrs av de etiska krav eller principer som gäller för svensk forskning. Det finns 
enligt Stukát (2005) fyra grundläggande krav gällande de etiska aspekterna. De fyra kraven 
gäller information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Dessa krav är framtagna i första 
hand för att skydda informanternas integritet. I det här delkapitlet kommer vi kortfattat att 
beskriva vad varje krav, enligt Stukát, innebär teoretiskt och dessutom redogör vi för hur de 
fyra kraven implementeras i uppsatsen.  
 
Det första kravet, informationskravet, bygger på att alla som påverkas av studien ska 
informeras. De berörda ska informeras om att de kommer att vara med i en studie samt vad 
syftet med studien är. Som forskare ska man även informera om tillvägagångssättet samt hur 
resultaten kommer att användas. Till sist ska man upplysa om de eventuella risker som finns 
med att delta i studien. För att vi ska kunna tillgodose informationskravet i denna studie har vi 
skickat ut ett missiv (se bilaga 1) till de läroboksförfattare vi valt att intervjua. I missivet har 
vi förklarat vilka vi är, vilket vårt syfte är samt hur och vad konstruerad data kommer att 
användas till. Vi har upplyst om att deltagandet i undersökningen är frivilligt och till sist även 
beskrivit vårt tillvägagångssätt. För att ytterligare förtydliga för våra informanter beskrevs 
även att vi ämnar följa de forskningsetiska principerna.  
 
Samtyckeskravet bygger på att de som är inblandade i studien har rätt att bestämma över sin 
egen medverkan. På vilka villkor samt hur länge respondenten vill delta är något som denne 
själv råder över. Vi anser att informanterna i vår studie har fått god information angående 
frivilligheten. För att förtydliga detta informerades även deltagarna vid första 
telefonkontakten och ytterligare en gång när själva intervjun genomfördes.  
 
Konfidentialitetskravet är den princip som skyddar informanternas identitet. Informanterna 
ska vara medvetna om att de uppgifter de lämnar behandlas med anonymitet. De måste också 
veta att deras uppgifter behandlas med stor försiktighet för att de ska kunna svara 
sanningsenligt även om frågorna är känsliga. Eventuellt identifierbara personer skall 
anonymiseras i rapporten. Utifrån detta har vi valt att i den här studien inte presentera några 
namn, varken på läroböcker eller på läroboksförfattare. Vi har således tagit fram ett enkelt 
kodningssystem där författarna, även kallade informanterna, har numrerats från 1-6 och 
således kallats I1-I6. Vi har valt att inte numrera läroböckerna utan istället kalla samtliga 



Lärobokens inflytande över matematikundervisningen  

- 18 - 

läroböcker i studien för ”lärobok”. Detta har vi gjort för att vi anser att en särskiljning av 
böckerna inte skulle tillföra studien något. Vid de tillfällen då informanterna nämner läro-
böcker utanför studien vid namn, har dessa kodats som: ”grund” och ”tidigare lärobok”.  
 
Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att information som samlats in för ett vetenskapligt 
ändamål inte får användas till något ickevetenskapligt. Ett exempel på detta är att insamlad 
data inte får användas kommersiellt. Den information som samlas in får dock användas i till 
exempel vetenskapliga tidskrifter eller läroböcker. Man skulle kunna tänka sig att de data vi 
konstruerat skulle kunna användas av idag verksamma lärare som hjälp för att bestämma 
vilken lärobok som ska köpas in. Detta skulle enligt nyttjandekravet kunna bli ett problem. 
För att undvika problemet har vi valt att inte precisera vilka läroböcker eller författare vi 
använt oss av i studien. Ytterligare kommersiella aspekter, exempelvis att vi skulle sälja 
informationen vidare är naturligtvis inte heller intressant.  
 

3.3 Informantbeskrivning 

De sex informanter vi valt till studien har mycket olika erfarenheter av pedagogiska verksam-
heter. Två av informanterna (I2, I3) är idag verksamma på gymnasiet samt vuxenskolan 
parallellt med att de skriver läroböcker. De berättar att de träffas en gång i veckan då de 
arbetar med läroboksskrivandet. Både I2 och I3 har en lärarutbildning i grunden och båda har 
många års erfarenhet av komvux och gymnasiet. I2 som idag är verksam på gymnasiet har 
elever som rymmer hela spektrat, från NV-elever till yrkeselever. I3 har också elever som 
täcker ett stort spektra på sin tjänst vid komvux.  
 
Två av våra informanter (I4, I5) har ungefär samma bakgrund som I2 och I3 dock har de 
sedan en tid ägnat sig åt att skriva läroböcker på heltid. Innan de började skriva läroböcker på 
heltid arbetade de inom gymnasieskolan samt komvux. I4 har även erfarenheter från 
grundskolan då informanten började sin lärarkarriär där. Under tiden de arbetade som lärare 
undervisade de i matematik från kurs A till E Deras ämneskombination är matematik 
tillsammans med fysik. 
 
Informanterna (I1, I6) har gått en annan väg. De har begränsad pedagogisk utbildning men har 
dock många års erfarenhet av att undervisa i matematik på universitet och högskolor. I1 har 
lång utbildning inom matematik och teknik. I6 har gjort omfattande forskning inom olika 
matematiska områden.  
 



Andersson, Arwe 

 

 
 - 19 - 

4. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av våra intervjuer. Vi har delat in den data vi 
konstruerat vid intervjuerna i olika teman. Dessa teman är indelade utifrån våra forsknings-
frågor. Den första av dessa går ut på att undersöka hur matematikböcker är tänkta att 
användas i undervisningssituationer. Följande teman kopplar vi till denna forskningsfråga: 
Lärarens roll, Självstudier, Pedagogiken bakom läroboken, Individualisering.  
 
Vår andra forskningsfråga handlar om att utröna vilka faktorer som påverkar en författare när 
denne skriver en lärobok. För att svara på detta kopplar vi följande teman till frågan: Syn på 
matematik, Nationella prov, Förändra/anpassa, Förlag, Granskning, Andra läromedel, 
Styrdokument. Ett av våra teman, Pedagogiken bakom boken, anser vi anknyter till båda våra 
forskningsfrågor.  
 
För att klargöra hur resultatet ska läsas vill vi påpeka att de understrykningar som finns i 
texten visar att informanterna betonade dessa ord starkt. Några citat har anonymiserats ytter-
ligare för att undvika direkta kopplingar till aktuell lärobok. Istället för att koda uttalandena 
vilket skulle försvåra läsningen har vi valt att kalla informanten för I utan tillhörande siffra. 

4.1 Lärarens roll 

Våra informanter visar sig ha olika syn på lärarens roll vid arbetet med deras läroböcker. Det 
verkar finnas två huvudgrenar som delar författarnas åsikter i frågan. Den första av dessa är 
att läraren ska ha en sekundär roll i förhållande till läroboken. Detta menar vi kan ses tydligt i 
följande svar från en informant. 

I1:  Ja, lärarens roll är ju egentligen alltid att vara ett komplement till läromedlet, i och för sig, jag vill kanske 
nästan fokusera på att göra läraren mindre nödvändig som komplement, och sen försökt skriva en text 
som verk… ska gå att läsa.  

I motsats till det här inlägget anser en annan informant att läraren är den som är viktigast i 
klassrummet, alltså att läraren, istället för läroboken, har den primära rollen. Informanten 
säger: 

I6:  Jag tycker att läraren ska ha en väldigt aktiv roll ju, så dels det här, vissa människor är duktiga på att läsa, 
det är jag. Andra människor är duktiga på att höra, det är inte jag. Jag har aldrig förstått någonting som 
någon har sagt egentligen, men oftast är ju kombinationen den allra bästa, att man både läser och lyssnar. 
Så för det första att läraren gör ordentliga genomgångar. Det är ju en jätteviktig del av lärarjobbet och sen 
så är det ju viktigt att man ser till då att elever jobbar med rätt saker så att, det är ju så lätt att man, dock 
precis som jag sa, beskrev att man hamnar i, att man håller på, att man löser enkla uppgifter, för att det är 
trevligt, för de klarar man åtminstone av. Men lärarens jobb är ju att tvinga eleverna att se värdet i att lösa 
de svårare uppgifterna.  

I6:  Det man skulle önska sig är ju lärare som är så pass välutbildade att de känner att de vet vad de skulle 
vilja göra i klassrummet och sen så utnyttjar de läroboken som en resurs för att göra, fullfölja den 
visionen… 

 
Ytterligare ett sätt att se på detta är att man jämför lärarens roll i förhållande till eleverna i 
arbetet med läroboken. Här är ett författarpar inriktade på att läraren inte ska föra någon 
envägskommunikation utan läroboken har aktiviteter som ska inkludera eleverna i undervis-
ningen. Lärarens roll är att leda de här aktiviteterna och tilldelas därmed en viktig roll.  

I2:  Ja, det kan man väl säga lite, att vi med de här aktiviteterna vill, som vi säger, vi vill bjuda in eleverna på 
plan, de ska va aktiva. Det ska inte va så att lärarn står och sliter vid tavlan där och har en massa genom-
gångar och så ska eleverna apa efter, utan det ska finnas grejer där eleverna kan göra nåt. 
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Även nästa informant är inne på att läraren ska ha en aktiv snarare än en passiv roll i klass-
rummet och med hjälp av läroboken ska läraren förklara och gå igenom materialet som ska 
behandlas.  

I5:  Nej men det är klart att vi ser ju, vi bygger ju upp varje kapitel i moduler där man kan tänka sig att detta 
är ett, en del av en lektion eller kanske en hel lektion, och då ser vi ju gärna att läraren förklarar och går 
igenom, med ett typexempel eller med ett, ja kanske praktiskt, exempel, något som har hänt just nu.  

Vidare uttrycker samma författare starkt hur läraren inte ska arbeta i klassrummet:  

I5:  Däremot tycker inte, vi säger, vänder oss starkt emot att läraren skall komma in i ett klassrum, det är ju 
gjort doktorsavhandling på det, svenska mattelärare kommer in i klassrummet, det är det vanliga, och 
säger: fortsätt och räkna där du var. Så vill vi inte att en mattelektion fungerar.  

 
Förutom att de flesta informanterna tänker att läraren har en primär roll gentemot läroboken 
förespråkar de även en aktiv lärare som kan inleda diskussioner utifrån den lärobok de 
använder. Envägskommunikation alternativt tvåvägskommunikation talas det också om. Vi 
ser att de flesta informanterna vill att eleven ska ha en aktiv roll i undervisningen. 
 

4.2 Självstudier 

En av våra forskningsfrågor handlar om hur matematikboken är tänkt att användas. Vi ser att 
frågan angående självstudier är en viktig del av den forskningsfrågan. Som på de flesta andra 
frågorna är våra informanter inte ense om hur man ska använda deras bok. Det finns dock en 
generell uppfattning om att deras bok går att använda som självstudiebok även om det kanske 
inte är författarnas avsikt med boken. Beroende på en del av våra informanters bakgrund inom 
vuxenskolan, där det förekommer mycket distansstudier och därmed självstudier, har dessa 
författare tänkt, enligt dem själva, på att boken ska kunna användas för självstudier. Om detta 
säger en av våra informanter: 

I5:  … vår verksamhet har ju varit väldigt mycket vuxna, så är det ju, har det… blev det ju på Vux, så har vi 
ju mer och mer en typ av distansundervisning, att man ska kunna läsa in själv. 

 
Språket i boken är något som också kommit upp, samt för vem man skriver. Under en intervju 
kommer det fram att man är väldigt noga med att väga hur mycket stringent matematiskt 
språk kontra vanlig svenska man presenterar. Ett matematiskt språk kan enligt denna 
informant bidra till att boken blir mer svårförståelig vilket medför att den lämpar sig mindre 
bra som självstudiebok. De menar att de hela tiden funderar på vem det egentligen är de 
skriver för. ”…elever som har varit sjuk då, ska den eleven kunna läsa det här själv? Då 
kanske man måste va väldigt förklarande…” (I2). Även de informanterna som arbetat inom 
vuxenutbildningen säger att de är väldigt noga med språket de använder i sina läroböcker. ”Vi 
jobbar väldigt mycket med språket. Språket ska vara entydigt och ja, för att eleven ska fatta 
vad det är vi frågar efter. Problemet skall inte gömmas i språket.” (I5). 
 
Vidare menar en av informanterna att mängden av bakomliggande matematik som presenteras 
i boken har betydelse för hur framgångsrik boken är som självstudiebok. Denne menar att: 
”Men om man, nu givet att man ska ägna sig åt självstudier, då tycker jag ”lärobok” är bättre 
än en sån här bok som bara innehåller exempel, för då är man, då tror jag att man är chanslös 
att se den röda tråden.” (I6). Dock menar samma informant att lärarledd undervisning är 
”kungsvägen i de allra flesta fall.”   
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4.3 Pedagogiken bakom läroboken 

Eftersom böckerna skiljer sig åt i upplägg och i vad författarna lägger vikt vid, kan man anta 
att den bakomliggande pedagogiken är olika för författarna. Detta tror vi styr hur läroboken är 
tänkt att användas. Genom våra intervjuer har vi sett att författarnas pedagogik bakom 
läroboken rymmer många frågor. Ska man läsa bokens förklaringar före eller efter lärarens 
genomgång? Ska man som elev göra alla övningsuppgifter eller räcker det med ett urval av de 
som erbjuds? Vilka arbetssätt är lämpliga i arbetet med boken? Var i boken ska man börja och 
var ska man sluta? Alla dessa frågor anser vi tillsammans utgör pedagogiken bakom 
läroboken.  
 
Ett av författarparen är inriktade på att boken ska läsas grundligt. De anser att man inte kan 
uppnå matematikförståelse utan att man läser vissa texter. Enligt informanterna räcker det inte 
att man bara löser övningsuppgifter eftersom detta leder till att eleverna går miste om en 
djupare förståelse för ämnet.  

 I1:  Jag är nog direkt angelägen om att folk faktiskt ska läsa den [texten i läroboken]. Det är väldigt vanligt att 
matteböcker väldigt bara skummar texten och så är det övningarna som är det viktiga, när texten faktiskt 
ska användas.  

I6: … min förhoppning är att läraren både ska göra genomgångar i början och att uppmuntra eleverna att 
faktiskt läsa texten som står. Jag vet att de gymnasielärare som ingått i läroboksteamet säger, det är ju, det 
gör nästan inga gymnasister, läser texten. 

Vidare har de skrivit texten för att eleverna ska läsa den före lärarens genomgångar och inte 
efter. En av informanterna för ett resonemang kring detta: 

I1: Det finns lite olika varianter på framförallt lärobokstexter i matematik, nämligen såna som är avsedda att 
läsa efter lärarens förklaring och såna som är avsedda att läsa före lärarens förklaring, och de är då mer i 
att kunna läsa före lärarens förklaring och fördjupa. 

 
Ett av författarparen förklarar hur deras lärobok är uppbyggd. Förutom de vanliga övnings-
uppgifterna innehåller boken fyra aktivitetstyper. Dessa beskrivs av en av författarna:  

I:  … de här aktiviteterna, de är ju rubricerade på fyra olika sätt. Dels heter det laborera och då är det som en 
laboration, konkret material. Sen finns det nåt som heter diskutera, då är det ju gjort så att det finns 
diskussionsunderlag för att de verkligen ska få prata och diskutera med varann. Men så finns det ju även 
såna som heter upptäck, de är ju skrivna för att eleverna ska upptäcka samband, till exempel en styrd 
instruktion, kan man säga, som leder dem fram dit. Och sen är det såna som heter undersök, så att det 
finns ju fyra olika såna här och de ligger ju lite blandat så här i boken, men det är ju tänkt att där ska man 
göra dem. 

Samma författare utvecklar ytterligare tankarna bakom bokens upplägg.  

I:  … när eleverna lär sig nåt nytt, ett nytt moment, det är inte då de ska va som bäst på det här utan det är 
när kapitlet är slut och man har lärt sig en massa nya saker, nu ska man väva ihop det här. Så därför har vi 
då på slutet nåt som vi kallar för blandade övningar, de har vi byggt upp då ungefär som ett nationellt 
prov då, det är en första del där man inte ska ha miniräknare, och sen kommer en del då med uppgifter för 
räknare och sen även en del, det är ju nåt man har efterlyst att på de nationella proven är det såna här ut-
redande uppgifter och det är ju eleverna ganska ovana vid… 

 
Ett av våra andra författarpar är väldigt angelägna om att förklara att det inte är meningen att 
eleverna ska göra allt som står i läroboken. Detta ska mer ses som ett smörgåsbord och 
kvantiteten beror på att den duktigaste eleven alltid ska ha någonting att göra. De säger dock 
att inte alla elever ska lösa alla övningsuppgifter. 

I3:   Ja… det vi inte vill att boken ska användas, det är att man tror att man ska göra allt i boken, och det är ju 
en sån där, jag vet en del som har vart negativa till den för de tror att, ja, man ska läsa från första sidan till 
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sista och det är ju, nu ska jag visa dig… en jätte, jättetjock bok… där det finns erbjudanden om både det 
andra och det tredje och det är inte meningen att man ska göra alla aktiviteter heller… 

I2:  … även den duktige eleven, det ska finnas några buffertuppgifter på slutet som ska va rätt svåra, men det 
är ju inte meningen att alla ska göra dem. 

 
Alla informanterna är överens om att de vill att deras böcker ska användas från början till slut. 
Informanterna tycker att om man kan förutsätta att boken läses från början till slut kan man 
hela tiden återkoppla till tidigare resonemang.  

I1:   Mmm det går nog bäst om man börjar från början, det brukar faktiskt gå att skriva en betydligt bättre text 
om man kan förutsätta att folk läser den i den ordning man skrivit den. 

I6: Mmm ja, jag vill väl till att börja med att man ska läsa den från början och framåt och sen utom tillämp-
ningskapitlet som jag tycker att man ska använda när det kommer till pass. 

I5:  Men samtidigt är vi väldigt måna om struktur för vi tror nämligen att elever behöver struktur man kan inte 
hoppa och choppa hur som helst… 

En av informanterna lyfter dock fram att man inte bara kan kasta sig in i boken utan att ha en 
planering för kursen. Risken som informanten ser är att man inte hinner med alla kapitel då. 
Denne ser hellre att man först går igenom alla moment och sedan i mån av tid går tillbaka i 
boken och repeterar: 

I2:   För risken är ju att lärarna börjar på första sidan och sen går man framåt och sen tar kursen slut och då är 
sista kapitlet kvar. Det ska ju hellre va så att man går igenom alla kapitel och tar det väsentligaste och sen 
om man har tid kvar kan man ju gå tillbaks till de här övningarna. 

 
Hur eleverna arbetar med boken i klassrummet är också något som diskuteras av några 
informanter. De lyfter fram att varierande arbetsformer är att föredra i undervisningen. En 
informant säger dock att grupparbete inte passar på alla sorters uppgifter men att det passar 
mycket bra på andra:  

I6: … utnyttja möjligheten att sätta ihop grupper ibland. De rena övningsuppgifterna, de är ju av karaktären 
att man gör dem bäst själv, för det handlar om att följa en procedur som man ska tillägna sig men resone-
mangs- och problemuppgifter de gör man i allmänhet mycket bättre i ett samarbete om två, tre personer… 
/…/ Det blir för det första mycket roligare att jobba ihop med en annan person och sen så får man det där 
att summan av två personers kunskap är ofta mer än bara summan av delarna för att man stimulerar 
varandras idéer genom att höra den andres idéer och så det är ett arbetssätt som inte ska missbrukas utan 
användas just i de situationer när det är bra 

I2: … vi tycker att boken ska ge möjligheter att variera arbetssätt och arbetsformer, det ska inte va så att 
läraren alltid har genomgång så sitter eleverna tyst och räknar och sen nästa lektion likadant, lärarn har en 
genomgång, eleverna sitter tyst och räknar, utan det ska finnas då olika aktiviteter som vi kallar det som 
man ska kunna göra just för att kunna variera det här och för att få eleverna att jobba i grupp, eller jobba i 
par, diskutera, själv undersöka och upptäcka saker och att man som lärare knyter ihop det här så det är väl 
våran grundtanke. 

 
Vidare menar en författare att elever i svenska skolan ofta löser väldigt många uppgifter som 
liknar varandra. Detta ställer I6 sig mycket kritisk till på grund av att denna typ av arbetssätt 
inte leder till varaktiga matematikkunskaper. Författaren resonerar på följande sätt: 

I6:  Utan vi vill ju istället få det till mera beständiga färdigheter som de som verkligen blivit matematiker ju 
har lyckats göra och så vitt jag förstår när jag läser matematikpsykologer så är det, det som leder till 
beständiga färdigheter är det att man verkligen ägnar sig åt tankearbete och inte bara mönstermatchning 
så att man verkligen utför rätt mycket resonemang och problem man inte har sett förut, så det är mycket 
mindre av uppgifter som är att följa ett exempel och mycket mer av att man måste brottas med tanke-
arbetet, och det där är ju jättejobbigt då för många elever som aldrig någonsin har fått begärt av dem att 
de ska klara något tankearbete på egen hand. 
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Författarna förespråkar varierande undervisningsformer och god planering. De anser att man 
inte bara ska kasta sig in i boken utan man bör läsa den från början och sedan välja ut de upp-
gifter som är väsentligast för varje elev. Slutligen framhålls vikten av uppgifter där eleverna 
måste tänka själva. Vidare anser författarna att läroböckerna ska användas från början till slut 
för att få ett sammanhang i matematiken. 
 

4.4 Individualisering 

Med alltmer kunskapsmässigt heterogena undervisningsgrupper ställs många lärare inför 
problemet med att individanpassa undervisningen till den enskilda eleven. Möjligheten att 
kunna individualisera undervisningen utifrån en bok torde därför vara något positivt för lärare 
generellt. I alla tre läroböckerna finns idéer om hur detta kan göras på bästa sätt. Det finns 
naturligtvis många sätt att individualisera på och alla författarna gör på olika sätt.  
 
Det första sättet är att de har lagt in en stor mängd uppgifter som ligger på olika 
svårighetsnivåer. En av informanterna berättar: 

I: … och samma sak gäller ju uppgiftsmängden, att det finns ju uppgifter på tre olika nivåer, a, b, och c-nivå 
och det är ju inte meningen att alla ska försöka göra liksom allt där, utan det ska ju finnas för de som 
tycker det är svårt, de kan hålla sig på a-nivå och de som är duktigare eleverna kanske jobbar på b- och c-
nivå då istället. 

 
Samma författarpar för även ett annat resonemang kring individualisering. Deras lärobok in-
går i en läroboksserie med böcker anpassade för olika gymnasieprogram. Två av dessa böcker 
kan användas parallellt i undervisningen.   

I:  … i en klass där de har den ”grund”-boken kan några elever ha ”lärobok”, om man vill ha lite extra-
uppgifter.  

I:  … det är väldig spridning i många klasser och att det skulle ju va bra då att majoriteten av eleverna har 
den här ”lärobok” men för en del så är det lite för mycket uppgifter, för svåra saker och då, varje moment 
är då lite avklätt [i ”grund”-boken] och lite koncentrerad just på det väsentligaste.  

 
En annan version av individualisering är att man låter alla eleverna göra samma sak från 
början men skiljer på dem efter att de har testat sina kunskaper. På detta sätt resonerar ett 
författarpar: 

I5:   Men sen varje kapitel har sammanfattning och sen blandade uppgifter på kapitlet och sen slutar det med 
test /…/då hänvisas man tvåbart, då får man välja väg. Du kan göra repetitionsuppgifter /…/ eller gå till 
fördjupningsuppgifter.  

I4:   så tanken är ju alltså att när man sen börjar på kapitel tre ska helst hela klassen om möjligt /…/ vara där 
och börja då samtidigt va.  

 
Det finns ytterligare ett sätt att tänka kring individualisering som framkommit i intervjuerna. 
De här författarna försöker inte att individualisera utifrån svårighetsnivå utan delar upp upp-
gifterna på ett annat sätt. De har fyra graderingar på uppgifterna. 

I6:  Det har ju inte vi gjort utan vi har ju istället, skurit på en annan ledd. Vi säger att vi har övningar och sen 
så har vi problem, resonemangsuppgifter och begreppsuppgifter där övningar är det som är enklast att 
komma igång med för det är väl det som mest liknar sådana exempel som man har sett medan de andra 
sakerna är sånt som tränar de här andra färdigheterna som behövs och /…/ ett sätt att individualisera är ju 
att peka ut vilka uppgifter som man tycker att just den här eleven ska börja med att ägna sig åt för det är 
det som är utmaning på bästa tänkbara nivån för just den personen 
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Samma författare berättar även att de har ett tillämpningskapitel i boken, där eleven med 
lärarens hjälp kan välja utifrån de intressen som eleven har och menar att detta kan inspirera 
elevens lust att lära matematik. 

I6: Men sen har vi dessutom det här tillämpningskapitel i slutet av kursboken och det är ju ett sätt att kunna 
peka ut för den som har ett särskilt intresse. Jag är ju inte så road av matematik jag tycker ju om ekonomi. 
Jaha men då är det ju det här du ska läsa. Jag tycker det är kul med fysik men då ska du ju läsa det där så 
får man en annan ingång till materialet som kan vara intresse. 

 
Den data vi konstruerat gällande individualisering visar på tre olika sätt att tänka kring 
begreppet. Dels har vi de som delar in övningsuppgifterna i olika svårighetsnivåer, vi har de 
som försöker göra gruppen homogen tidsmässigt med två vägar efter en gemensam grundkurs 
och till sist har vi de som vill att eleven i samråd med lärare ska se sina egna behov och därför 
lösa en viss typ av uppgifter.  
  

4.5 Syn på matematik 

Vi utgår ifrån att läroboksförfattare vill förmedla något till de elever och lärare som använder 
deras läroböcker. Därför anser vi att deras syn på matematik är en viktig del av forsknings-
frågan om hur läroboken ska användas i undervisningen. En informant lyfter fram helhets-
synen på matematiken och vikten av att förmedla en helhet i undervisningen och inte bara 
lösryckta delar:  

I6:  Men så grundproblemet med de gymnasieböcker som finns tycker jag är att det känns som om man 
simmar i ett hav av exempel och uppgifter bara. Det finns ingen, ingen tråd, ingen känsla av att man 
någonsin får reda på hur någonting förhåller sig. 

Samma informant lyfter fram matematikens stringens och menar att det är viktigt att förmedla 
matematiken matematiskt i läroboken. Informanten anser också att läsning inte borde 
exkluderas bara för att det gäller matematik. Denne är mycket mån om att elever ska läsa 
texten: 

I6:  Jag vill att det ska vara tydligt att det ska finnas en förklaring till vad man försöker lära ut som både elev 
och lärare faktiskt ska läsa. Matematik är någonting som man inte kan komma ifrån själva läsarbetet. Så 
det är en viktigt grej att det ska finnas text verkligen som förklarar och det betyder att man verkligen 
skriver ut precis de matematiska påståenden. Det är inget viftande utan det är precis det betyder också att 
man ger en precis förklaring och det finns ju ett ord för det nämligen bevis i matematik och då kan man 
gott säga att det där är faktiskt ett bevis och det allmänt sett det vi är ute efter är då att elever och lärare, 
för lärarna är också, många lärare har absolut ingen koll på matematikens sammanhang. 

 
Ett annat perspektiv på vad man vill förmedla är att matematik kan vara konkret och att detta 
går att synliggöra med laborationer. Informanten säger att: ”Vad vi båda två brinner för är ju 
det här med laborativ matematik och laborativa inslag.” (I2).  
 
Flera av informanterna framhåller att det är viktigt att visa eleverna att matematik är ett ämne 
de kan behärska samt att det är roligt med matematik.  

 I4:  Ja till elever tycker jag att man. Det är mycket man vill förmedla men man vill ju få dem att se eller att 
förstå eller inse att matte inte är så svårt som de ofta tror och att det kan vara kul. Att man inte alltså 
behöver krångla till det så förfärligt. 

I5: … i matteböckerna så finns det en psykologi att det här ska se lätt ut. Det här ska vara rimligt och ändå 
vet jag det att när man pratar om 30 elever så har de oerhört olika behov. Så vad som är lätt för den ena är 
inte lätt för den andra men om man tittar på medel… eleven så ska den tycka att wow det här ser lätt ut. 
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En annan informant lyfter fram ungefär samma sak och säger sig vilja visa eleverna följande: 
”Möjligtvis att matematik är roligt och går att förstå.” (I1) 
 
Vare sig det gäller att synliggöra matematiken med hjälp av konkreta hjälpmedel, få eleverna 
att tycka matematik är roligt eller om man vill presentera matematiken som en helhet, har våra 
informanter åsikter om vad som är viktigt att förmedla. Informanterna har en tydlig bild över 
vad som ska presenteras och vilken syn på matematik som ska förmedlas i deras respektive 
böcker. 
 

4.6 Nationella prov 

Den andra forskningsfrågan vi ställt upp går ut på att reda ut vad som påverkar en författare 
då denne skriver en lärobok i matematik. En möjlig del av påverkan är det nationella provet. 
På den här frågan har vi fått ett ganska unisont svar från våra informanter. De är ganska eniga 
om att det nationella provet är något som påverkar skrivandet av läroböcker ganska mycket.  

I1:   … ja vi får titta på nationella proven och så och så plockar en hel del övningsuppgifter därifrån så till 
exempel, man kollar, okej, den här typen av saker frågar de tydligen om okej, då så ska vi väl ha en 
genomgång av det. 

 
Vidare verkar våra informanter se det nationella provet som ett ramverk över den matematik 
som eleverna ska lära sig. Ett slags styrmedel för vad undervisningen ska innehålla.  

I2: och det tror jag är bästa styrmedlet de här nationella proven och vi har väl försökt att anpassa. Tagit in 
mer den typen av uppgifter då jag menar dumma är vi ju annars och speciellt då kanske att de här ut-
redande uppgifter och lite mer omfattande. 

 
Det är inte bara rent innehållsmässigt det nationella provet påvekar författarna utan även 
nivåmässigt. En av informanterna säger att: ”vi måste ju titta på nationella provet, måste ju 
hålla den nivå som nationella proven har fått.” (I5).  
 
En av författarna säger vidare att en del i läroboken särskilt påverkats av det nationella provet. 

I: … blandade övningar, de har vi byggt upp då ungefär som ett nationellt prov då, det är en första del där 
man inte ska ha miniräknare, och sen kommer en del då med uppgifter för räknare och sen även en del, 
det är ju nåt man har efterlyst att på de nationella proven är det såna här utredande uppgifter och det är ju 
eleverna ganska ovana vid… 

 
En av våra informanter medger att denne har ganska dålig koll på hur de nationella proven är 
uppbyggda och vad de innehåller. Därför menar denne inte alls ha påverkats personligen av 
proven men informanten berättar att de andra i läroboksteamet som denne har ingått i har stor 
insikt i de nationella proven.  

I6:  Ja, mig har det ju inte påverkat alls, jag har inte en aning om vad som finns i de nationella proven men nu 
finns det ju som tur är kollegor som är aktiva lärare då som då och då säger; men såna här uppgifter 
kommer alltid på nationella provet så det måste vi se till att det finns i boken också. 

 
En av informanterna vänder på förhållandet mellan lärobok och prov och för ett resonemang 
kring att Primgruppen som är ansvarig för proven har påverkats av den rådande läroboks-
kulturen.  

I6: Så när jag har gjort ett nytt kapitel så kan de [författarkollegorna] säga: här saknas faktiskt den här typen 
av exempel så det måste vi ha med och då har jag fattat det som finns på nationella proven är i sin tur 
ganska, eller mycket påverkat av den rådande matematikbokskulturen som finns då så det är egentligen 
våra konkurrenter som under många år lyckats påverka de som har hand om de nationella proven som vi 
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då i viss utsträckning måste ärva men jag tycker, det jag har sett av de nationella proven så tycker jag ju 
att de är ju, de är ju rätt bra alltså. Det är nästan det bästa med hela gymnasieskolan så tycker jag att det 
som ingår i de nationella proven så jag har inga problem att anpassa mig till det. 

 
Det nationella provet fungerar som styrning för läroboksförfattarna både på en innehålls-
mässig bas och på en nivåmässig. Det nationella provet påverkar vad som ska tas upp i boken 
och hur svårt det ska vara. Det märks även tydligt att typen av övningsuppgifter påverkas av 
proven eftersom nästan alla beskriver hur de tittar på proven och väljer uppgifter därifrån. 
 

4.7 Förändra/anpassa 

En av de faktorer vi tror påverkar skrivandet av en lärobok är om författarna själva vill 
förändra skolmatematiken eller om de vill att sin bok ska anpassas till den rådande praktiken. 
Något som är tydligt i intervjuerna är att de intervjuade författarna har en vision om hur de 
anser att matematikundervisningen ska bedrivas i skolan. ”Vi har ju en bild över hur vi tycker 
det ska vara ungefär på en matematiklektion…” (I2).  
 
Frågan om de försöker anpassa alternativt förändra den rådande undervisningen torde vara 
kopplad till huruvida deras vision med boken är förenlig med gällande skolpraktik. 
Författarna till två av böckerna visar en stark vilja att förändra matematikundervisningen 
medan författarna till den tredje boken menar att de inte ser det som sin uppgift att göra denna 
förändring. De menar istället att det är upp till de som skriver läroplanerna att genomföra 
förändringen.  

I4:  Ja vi ser det ju inte som vår uppgift att liksom förnya alltså matematikundervisningen det gör vi väl ändå 
inte utan vi ser det som vår uppgift att med de kursplaner som finns och med den skola som finns och de 
elever som finns att lära som är den situation som finns, vill vi göra det så bra som möjligt.   

 
De andra två författarparen är ute efter att förändra den rådande skolpraktiken. En författare 
tycker sig veta hur det ser ut i skolan idag och det är inte som det borde enligt dennes 
pedagogiska grundidé. Liknande resonemang förs av en annan informant som säger: ”Till viss 
mån är vi ju faktiskt ute efter att försöka lägga om gymnasieundervisningen litegrann från det 
traditionella stuket…” (I1).  
 
Vidare menar en annan författare att denne själv skrivit sin bok för att förändra skolpraktiken 
medan författarkollegorna till boken försökt att anpassa den något till den rådande praktiken.  

I6:  både min styrka och min svaghet i det här sammanhanget är ju att jag aldrig undervisat på gymnasiet och 
jag har ju knappt ens bevistat en lektion på gymnasiet för att jag tentade ju av matten nästan det första jag 
gjorde utan jag är ju verkligen en fri ande i den meningen. 

Istället bygger författaren sitt skrivande på följande: ”Jag skriver som jag föreställer mig att 
det skulle vara bra att folk lärde sig baserat på det jag har läst, både på människans psykologi 
samt hur matematiker tänker.” (I6). 
 

4.8 Förlag 

För att kunna ge ut en lärobok behöver man ha ett förlag som står bakom och finansierar 
arbetet. Intervjuerna visar tydligt att förlaget påverkar de olika författarna i deras arbete med 
att skriva läroböcker, men informanterna menar att detta sker i olika hög grad beroende på 
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förlagets vinstintresse, hur tidigare läroböcker i samma serie sett ut, författarnas erfarenheter 
samt arbetssätt. 
 
Två av de tre läroböckerna är nyutgåvor av tidigare läroböcker. En av de här två har enligt 
informanterna varit framgångsrik och sålt bra. De är mycket väl medvetna om att deras förlag 
inte är speciellt förtjusta i förändringar just för att de inte vill ändra ett vinnande koncept. De 
resonerar kring förlagets roll på följande vis:  

I2:  Förlagets roll, jag förstår ju också det här, de är ju rädda att ändra för mycket. Har man en modell som går 
bra på en bil eller något annat så vill man inte bara kasta den åt sidan och göra något helt nytt och chansa 
på det utan det är ju en avvägning och det är ju så om man ska vara lite krass då förlaget, det är klart de 
vill också att det ska finnas bra böcker och att svenska elever ska bli bra i matte men de vill ju egentligen 
bara tjäna pengar, eller bara men. Ju mer böcker som säljs va. Så har de en bok som många lärare kommer 
att vilja ha så är ju den bättre än den där bästa matteboken som är så jobbig att ha att nästan ingen 
kommer att köpa den. 

 
I den andra av de två böckerna som är en nyutgåva fungerar samarbetet med förlaget på ett 
helt annat sätt. Här menar författarna att det är de och inte förlaget som bestämmer hur boken 
ska se ut och vad den ska innehålla.   

I4:  Men eftersom vi jobbar på det sättet vi gör, jag tror vi är lite speciella, så involverade i varandra och i 
skrivandet och tycker så mycket också som vi gör då och eftersom vi vill att en sida i boken ska se ut på 
ett visst sätt och det ska vara färger på ett visst sätt och vi är alltså involverade då i allt från typsnitt till 
små markeringar och så det är inte en redaktör som föreslår så mycket, det kan vi väl inte säga i vårt fall. 

 
Ungefär på samma sätt har de som skrivit den tredje boken arbetet med förlaget. De har haft 
kontakt med förlaget och de har föreslagit en del förbättringar under arbetets gång. 
Informanterna säger dock att förlagets roll har varit mindre än de först trodde.  

I6:  Man har ju en redaktör där och sen så finns det, han i sin tur anlitar en bildredaktör och en tecknare och 
sen köper de själva layouttjänsten ute på stan och redaktören har nästan inte alls lagt sig i vad jag skriver 
utan han har varit överens om vilken disposition vi har gjort och sen så har jag lämnat kapitel och sen så 
har han läst igenom det och sen så har han möjligtvis sagt att vore det inte bra om vi dessutom hade lite 
dator, datorövningar och så där, så ganska, vad ska man säga, lätt på handen i den typen av redigering och 
inte alls vad jag hade förställt mig. 

 
Förlagets inflytande varierar alltså, från att vara med och peta i det mesta och agera bakåt-
strävande till den roll att man låter författarna, i princip, göra som de vill. En av 
informanterna sammanfattar vad samarbetet egentligen handlar om:  

I1:  Det är ju, jag menar slutresultat är ju faktiskt att det ska bli en bok, den som jobbar på förlaget har 
kompetensen och vet de saker som gör att det faktiskt kommer bli ett slutresultat av det hela. Det är full-
ständigt nödvändigt samarbete. 

 

4.9 Granskning 

Sedan 1992 saknas det en statlig myndighet som granskar läromedel i Sverige. Detta har lett 
till funderingar från vår sida om och hur dagens läroböcker granskas och vilka behov 
läroboksförfattarna ser av granskning. Flertalet av våra informanter är eniga om att det inte 
finns något särskilt behov av en granskande myndighet. Så här resonerar en av dem runt detta: 

I6: Nej, det är svårt att se att det skulle behövas i matematik. Jag har svårt att se att en mattebok skulle lära ut 
fel saker liksom som någon verkligen skulle kunna anmärka på en sån myndighet. Matematik är ju på det 
sättet så otidsbundet. Det som är korrekt matematik för 100 år sen är fortfarande korrekt matematik så att 
jag tror inte en sån myndighet skulle lägga sig i mattebok, matteböcker i alla fall. Har de synpunkter på 
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den pedagogiska framställningen så är det ju lite poänglöst att ha det på myndighetssidan det är ju mycket 
bättre att det finns en marknad då va. Lärarna väljer den bok som de tycker är bäst.  

En av de andra informanterna resonerar ungefär likadant  

I4:  Nej, det där tror jag är självsanerande höll jag på att säga. Om det är böcker som inte är bra så, alltså nu 
pratar vi om matematikböcker... 

 
Till skillnad från ovanstående resonemang tycker en författare att någon typ av granskning 
ändå skulle kunna fylla en funktion: 

I1:   Eh, vi skulle kanske märka av om det fanns nån, (skratt) men för vår del är det väl inget problem men 
däremot så tycker jag att det faktiskt att det vore väldigt bra om det fanns nån som kunde sätta en garanti-
stämpel på grejer. 

 
Vidare ställde vi frågor runt hur författarna låtit sina läroböcker granskas och samtliga 
informanter menar att någon sorts granskning sker. Denna granskning sker dock på olika sätt 
enligt författarna. I det första fallet bedrivs granskningen av författarna själva och förlaget. 

I1:  Det är nog faktiskt huvudsakligen vi och förlaget, alla tidsplaner har som tidsplaner brukat kraschat ihop 
så resultatet har blivit är ju att sakerna, nu måste sakerna iväg till tryck, vi har inte tid att låta någon titta 
på det. 

 
I det andra fallet testas materialet på elever innan läroboken trycks eftersom båda författarna 
är verksamma lärare på gymnasium eller vuxenutbildning. 

I3:  Kopplingen och jag menar mycket av det vi skriver nytt det har ju jag i min undervisning och provar 
innan vi gör slutgiltiga versionen för det här. 

I2:  Ja det känns ju också skönt att det testas på riktiga elever innan det kommer i boken. Ibland så tror man 
nog i böckerna att det här har aldrig nån verkligen testat. Det här kan aldrig fungera i verkligheten. 

 
En annan granskning som ett författarpar tar upp är den som bedrivs av tidigare författare till 
läroböcker inom samma bokserie. 

I2:  det gör vi ju och redaktörerna och de gamla författarna också då, verkligen, det är väl de som granskar 
mest, och ifrågasätter alla förändringar, så att det är ju inte så att det bara slipper igenom nånting sådär 
väldigt lätt. 

Som motsats till detta resonerar ett författarpar på följande sätt när vi frågar om det är de och 
förlaget som granskar läroboken: ”Att vi följer kursplanen?” (I5), ”förlaget bryr sig inte om 
det egentligen, vet inte, inte vad vi vet i alla fall.” (I4).  
 

4.10 Andra läromedel  

Andra läroböcker i matematik, är en annan möjlig källa till påverkan av våra författare. Våra 
informanter ser både hinder och möjligheter med att titta på andra böcker eller bokserier. 
Nedan förs ett resonemang kring hur styrdokument påverkar författarna och naturligtvis är det 
kursplanerna som är aktuella då det handlar om ämnesinnehåll. En informant säger sig titta på 
andra böcker då denne har kört fast i skrivandet och ser detta som en möjlighet att komma 
vidare i sitt skrivande:  

I2:  … det är väl ibland när vi kör fast så blir vi lite intresserade ibland och tänker hur har nån annan läroboks-
serie tagit upp just det här då och så kan man gå och titta på nåt uppslag, nån idé ibland då, men annars 
känns det som att vi har ganska klart för oss hur vi vill ett läromedel ska va. 



Andersson, Arwe 

 

 
 - 29 - 

Denna typ av resonemang är informanten inte ensam om, utan det är fler som medger att de 
ibland tittar på konkurrerande läroböcker: ”Kikar det gör man ju, naturligtvis det måste man 
väl ändå säga” (I4) 
 
En av författarna resonerar kring att om man en gång har tittat på ett annat läromedel är det 
väldigt svårt att skilja sig från det. Den här informanten ser alltså inte andra läromedel i sig 
som ett hinder men likväl tittandet som ett hinder. 

I1:  Jag personligen tittar så lite som möjligt på andra läromedel för jag, jag tycker att det är väldigt…, så fort 
man tittar så är det väldigt svårt att göra sig fri från det, det är risk att man antingen härmar eller försöker 
envetet låta bli och härma. Och ingendera leder nödvändigtvis till att man gör det som är faktiskt bäst 

 
Vidare resonerar samma informant om att denne inte behöver titta på vad andra har gjort 
eftersom det som ska skrivas i en matematikbok för gymnasiet är något som denne redan 
känner till. Informanten har även en idé om hur det ska skrivas på bästa sätt: ” … ja, de flesta 
sakerna här jag har skrivit om är ju sånt som jag själv kan faktiskt väldigt bra och försökt göra 
vad jag tror är en bra skildring av det här.” (I1) 
 
Något ytterligare som framkommit i och med denna fråga är att informanterna tittar en hel del 
på sina tidigare verk. Sådant man vet fungerar i undervisningen vill man gärna behålla i den 
nyproducerade boken. Likväl finns det vissa moment som kanske inte fungerar och då vill 
man omarbeta dessa delar. Det är tydligt att författarna styrs mycket av sina tidigare böcker 
och arbetet med den nya boken beror på hur väl den tidigare fungerat: ”Det beror på hur 
mycket som är klippt ur någon gammal bok som vi redan har gjort då eller liksom.” (I4). 
Samma sak sägs i en annan intervju. De går lite längre och berättar att: ”Vi utgår ju, i och med 
att vi utgår från de här ”tidigare lärobok” då och reviderar dem så är det ju dem vi utgår ifrån 
och våra egna idéer…”(I2). 
 
Oavsett om det gäller tidigare böcker eller om det gäller andra läroböcker kan man se att det 
är något som påverkar våra informanter i deras skrivande. De medger att de dels tittar på 
andra läromedel men också låter vissa delar från deras tidigare böcker leta sig in i deras nya 
verk. Man kan även tydligt se att en del av informanterna ser det som ett hinder i sin 
kreativitet att se andra texter medan andra kan använda dessa texter som en hjälp i sitt 
skrivande.   
 

4.11 Styrdokument 

Kursplanen, i det här fallet för Matematik A på gymnasiet, är, förutom Lpf 94, det viktigaste 
styrdokumentet en läroboksförfattare ska hålla sig till. Det är det som visar vilka moment som 
ska ingå i kursen samt vad som krävs av eleverna vid bedömning. Det betyder att kursplanen 
borde vara en faktor som styr författandet i hög grad. Vi är intresserade av att se hur 
författarna ser på arbetet med kursplanen i det här sammanhanget. 
 
Några av informanterna är inte helt positiva till kursplanerna och anser dem vara bristfälliga:  

I1:  då kan man ibland komma fram till att de där som skriver de där planerna verkar ha varit totalt ute och 
cyklat… mmm… för att ofta är det väldigt underligt sammansatt blandning av saker ungefär, ja vi måste 
ta upp lite fler grejer för det går inte att göra en sammanhängande förklaring av det här som faktiskt ska 
ingå.   

I6: det är ju lätt att täcka det som står i kursplanen det svåra är ju att inte skriva allt för mycket annat än det 
som står i kursplanen för att, för kursplanen i sig är ett ganska svagt dokument får man säga. Det är 
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onödigt detaljerat i vissa områden och väldigt lite detaljerat i vissa andra områden som vägledning om 
vad det verkligen ska innehålla. 

 
Samtliga informanter menar dock att deras läroböcker följer gällande kursplan. De är också 
överens om att böckerna innehåller mycket mer än vad kursplanerna tar upp: ”men det 
handlar väl om att vi får ju helt enkelt tolka det som står i kursplanen och visst, man kanske 
gör så att man tar till lite extra bara för att inte missa nånting” (I3).  
 
Informanterna visar sig däremot ta sig an kursplanen på olika sätt. I4 berättar att de tar hjälp 
av tidigare, mer detaljerade, kursplaner när de tolkar den nuvarande kursplanen. I1 menar att 
de väljer vad de ska gå igenom i sin lärobok utifrån vilka mål som finns i kursplanen. 

I4:  vi utgår ju kanske, nästan från den här tidigare kursplanebeskrivningarna, då när det var såhär mera. Man 
har det lite i bakhuvudet litegrann att man menar, att när det nu står allmänt om algebra, eller vad, så 
menar de naturligtvis faktorisering.  

I1:  … för att lära sig de här sakerna som står som kursmål… vad behöver man egentligen gå igenom? 
 
Angående medvetenheten hos författarna beträffande lärares tillit till läroböcker med 
avseende på hur dessa följer kursplanerna, sa en av informanterna följande: 

I2:  men det är klart att man hoppas att lärarna i första hand tittar på kursplanen och sen använder boken på ett 
vettigt sätt, men många gör väl kanske inte det utan de tänker att de här som har skrivit läroboken de har 
säkert, de om några borde ju vara insatta i hur man ska tolka kursplanen och så låter man det va. 

 
Författarna visar sig alltså följa kursplanerna men många av dem anser att kursplanerna 
endast ger vaga besked om vad läroböckerna ska innehålla och att tolkning av kursplanen 
därmed är nödvändig.  
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5. Slutsatser 

I detta delkapitel kommer vi att analysera vår konstruerade data med hjälp av de teorier vi 
presenterat i kapitel 2.3 och därigenom svara på våra två frågeställningar.  
 

5.1 Hur är det tänkt att läroböcker i matematik ska användas i 
undervisningen? 

Under intervjuerna har det framkommit att det finns olika syn på hur eleverna ska arbeta med 
läroboken. De flesta informanterna anser att deras bok är lämplig för självstudier. Det är bara 
I6 som säger att självstudier i sig inte är något eftersträvansvärt. De informanter i vår uppsats 
som förespråkar självstudier säger att de är mycket noggranna med det språk de använder i 
boken. Detta visar i likhet med Love & Pimm (1996) att matematiska idéer samt det 
matematiska språket måste förstås av eleverna. Love & Pimm menar dock att detta ofta 
betyder en förenkling av matematiken och att denna inte gagnar eleverna. Angående 
författarnas syn på självstudiefrågan kopplar vi den till teorier om lärande. I6 går att förstås i 
termer av en sociokulturell syn på lärande och kunskap då denna informant säger att lärarledd 
undervisning är det som är bäst för elevernas utveckling. De andra informanterna som ser att 
deras läroböcker kan användas utan lärare, alltså som självstudiebok är mer åt det 
konstruktivistiska hållet. Eleven kan själv tillskansa sig kunskap.  
 
I vårt resultat kan man se spår av Hedlunds (1995) fyra individualiseringstyper. Ett 
författarpar tycks förespråka materialindividualisering. De beskriver möjligheterna till 
individualisering utifrån sin lärobok genom att hänvisa till bokens olika svårighetsgrader på 
uppgifter. Eleverna arbetar med olika uppgifter beroende på kunskapsnivå. Vidare tycker de 
att det vore bra om läroböcker för olika nivåer användes i samma klassrum för att ytterligare 
individanpassa undervisningen. Ett av de andra författarparen, I4 och I5, representerar en 
annan syn av individualisering utifrån de svar de gett på området. De anför en typ av omvänd 
hastighetsindividualisering genom att framhålla vikten av att samtliga elever börjar på samma 
kapitel i boken samtidigt. De visar även intresse för en kognitiv individualisering i form av att 
de i slutet av varje kapitel har ett test där elevens kunskapsnivå kan utrönas och därefter 
hänvisas eleven till repetition alternativt fördjupande uppgifter beroende på dess individuella 
behov. Ytterligare en författare som förespråkar kognitiv individualisering är I6: ”ett sätt att 
individualisera är ju att peka ut vilka uppgifter som man tycker att just den här eleven ska 
börja med att ägna sig åt för det är det som är utmaning på bästa tänkbara nivån för just den 
personen”. Här visas tydligt att författaren ser till det Hedlund (1995) kallar ”elevernas 
kognitiva olikheter”. (s. 19). Vidare tar I6 upp intresseaspekten och menar att eleverna kan 
individualiseras enligt dess olika intressen och att detta skulle kunna främja elevens lust att 
lära matematik. Det är då lärarens ansvar att hjälpa eleven att hitta fram till de uppgifter som 
passar just den eleven. 
 
Beträffande hur läraren ska förhålla sig till läroboken i undervisningen har författarna olika 
åsikter. Resultatdelen lärarens roll kommer vi att analysera utifrån teorier om lärande. Vi kan 
i vårt resultat tydligt urskilja två olika synsätt på lärarens roll. Å ena sidan har vi I1 som gärna 
ser att läraren har en så liten roll som möjligt i arbetet med läroboken, å andra sidan har vi I6 
som önskar att läraren har en mycket aktiv roll med tydliga genomgångar och handleder 
eleverna i deras arbete med läroboken. Även I2 och I5 förespråkar en aktiv lärare, som inte 
för en envägskommunikation i klassrummet. I1 ser ut att ha en syn på lärande som gränsar åt 
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det konstruktivistiska hållet om än inte fullt ut. Den konstruktivistiska teorin framhåller att 
eleven aktivt söker efter kunskap och att kunskapen uppstår genom processer inuti individen. 
I1 vill att läroboken ska vara så informativ och förklarande, att eleven själv ska kunna skapa 
sig kunskap genom att läsa den.  
 
Den sociokulturella synen på lärande framhåller lärarens handledande funktion och menar att 
kunskapen uppstår i elevens dialoger med lärare och andra elever. I6 betonar vikten av en 
aktiv lärare och menar att denne bör handleda eleverna i deras lärande. I2 säger att läraren inte 
ska ”slita vid tavlan” utan eleverna ska själva vara aktiva i lärandet med hjälp av aktiviteter i 
läroboken. Lärarens roll blir att leda aktiviteterna. Denna syn på lärande lutar åt den 
konstruktivistiska teorin. Läraren ska vara med och uppmuntra eleverna till att söka efter 
kunskap på egen hand med bland annat laborativa inslag. Lärarens handledande roll känns 
dock mer sociokulturell än konstruktivistisk. 
 
Ett annat område som också analyseras utifrån teorier om lärande är Pedagogiken bakom 
läroboken där vi tar upp vilka arbetssätt författarna tänkt sig att boken ska främja. Hur vill 
författarna att eleverna ska arbeta med boken i undervisningen - individuellt, i grupp, 
laborativt? I6 hoppas att lärarna låter eleverna sitta i grupper när de ska lösa resonemangs- 
och problemuppgifter, då denne tror att eleverna stimulerar varandras tankar och att deras 
gemensamma kunskaper är större än deras enskilda. Detta synsätt passar väl in i den 
sociokulturella teorin om lärande. Vidare märks drag av konstruktivism då I6 vid ett annat 
tillfälle resonerar kring hur elever lär sig bäst. Här fokuseras mycket på elevernas egna tankar 
och I6 menar att eleverna behöver öva på att brottas med tankearbete på egen hand. En annan 
författare säger att deras bok innehåller olika typer av aktiviteter: laborera, diskutera, 
upptäcka och undersöka. Flera av dessa aktiviteter kräver dialog mellan eleverna och kan 
mycket väl spegla en sociokulturell syn på lärande. Vidare exemplifieras dessa typer av 
arbetsmetoder i teoriavsnittet om konstruktivismen. Man kan således tolka det som att 
författarna i studien inte är renodlade konstruktivister eller anhängare av den sociokulturella 
teorin, utan förespråkar delar ur båda teorierna genom sina läroböcker. 
 
Sammanfattningsvis visar sig författarna ha skilda meningar om hur deras läroböcker är 
tänkta att användas. Enligt oss beror dessa skillnader på att författarna har olika syn på 
lärande. Självstudier anser författarna är möjliga utifrån deras läroböcker, men samtidigt anser 
de att läraren ska ha en aktiv roll i undervisningen, vilket borde betyda att självstudier inte är 
att sträva efter. En författare tonar dock ner behovet av läraren och menar att läroboken ska 
vara så välskriven att en lärare inte behövs. Vidare understryker författarna vikten av att 
variera arbetssätten i undervisningen med grupparbeten, laborationer med mera, och ser, på 
olika sätt, möjligheter till individualisering utifrån sina böcker.  
 

5.2 Vilka faktorer påverkar en författare vid skrivandet av en 
lärobok? 

Kursplanen för Matematik A är ett viktigt styrdokument i skolan och vårt resultat visar att 
författarna i vår studie ser den som en faktor som påverkar skrivandet.  
 
Kursplanen kan enligt Lundgren (1989) delas in i tre områden. Vi kommer att analysera 
resultatet utifrån dessa områden för att utröna vilken påverkan de haft på lärobokens innehåll, 
mål och arbetsformer.  
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Majoriteten av författarna anser att kursplanens innehållsbeskrivning inte fullt täcker det 
innehåll de önskar i sina läroböcker och de känner därmed att de behöver lägga till ytterligare 
delar i boken. Dock menar de att allt som tas upp i kursplanen tas med i läroböckerna. Vidare 
är I1 och I6 kritiska till kursplanen som dokument för att de anser att dess innehålls-
beskrivning är både bristfällig och osammanhängande.  
 
Målen som kursplanen tar upp visar sig också påverka åtminstone en av författarna vid 
skrivandet av läroboken. I1 menar att kursmålen styr vad som behöver gås igenom i läro-
boken. Beträffande Lundgrens (1989) sista område, gällande arbetsformer, har författarna inte 
sagt något. Detta beror sannolikt på att intervjufrågan tillät författarna att fritt tala kring kurs-
planens påverkan. 
 
Författarna i studien visar sig ha visioner om hur matematikundervisningen ska fungera ihop 
med deras läroböcker. Å ena sidan vill två av författarparen, med hjälp av sina läroböcker, 
förändra den rådande skolpraktiken. Å andra sidan menar det tredje författarparet att upp-
giften att förändra matematikundervisningen inte är deras. De menar istället att förändringen 
måste komma från de som utformar styrdokumenten. Författarnas uppgift är enligt dem att 
utifrån styrdokumenten göra en så bra lärobok som möjligt. Samtliga författare är ense om att 
de måste hålla sig till rådande styrdokument.  
 
Ryve (2006) redogör för fem olika matematiska kompetenser. Utifrån dessa analyserar vi 
resultatdelen Syn på matematik och Pedagogiken bakom boken med utgångspunkt i att dessa 
teman påverkat skrivandet av boken. 
 
En av författarna, I6, vill att eleverna ska få en utökad känsla för hur matematikens olika delar 
bildar en helhet. Detta kan kopplas till kompetensen begreppsförståelse (Ryve, 2006). Vidare 
tycker I6 att det är viktigt att förmedla hur skilda delar av matematiken hänger ihop. Detta har 
lett till att författarna ägnat stort utrymme i sin lärobok till förklarande texter som både elever 
och lärare bör läsa. I en av de andra läroböckerna finns aktivitetsuppgifter som kallas upp-
täcka. Dessa aktiviteter går ut på att eleverna på egen hand ska finna samband i matematiken 
och detta leder också till en ökad begreppsförståelse. 
 
Den andra kompetensen som Ryve (2006) tar upp kallas Räknefärdighet. I en av böckerna 
finns det övningar där det är tänkt att eleverna inte ska använda miniräknare. Dessa är till för 
att eleverna ska få öva färdigheter i huvudräkning och för att de ska lösa uppgifter med enbart 
penna och papper. I övrigt uppmärksammas inte denna kompetens särskilt i intervjuerna. 
 
Om vi går vidare till den kompetens som benämns problemlösningsförmåga kan vi se att I6 
framhåller ”tankearbete och inte bara mönstermatchning” vilket innebär stor vikt vid 
problemlösning och resonemang. Detta menar I6 att man ser i boken eftersom det finns få 
uppgifter där man bara följer ett exempel och många uppgifter av problemkaraktär. Även I2 
nämner, i samtalet kring nationella prov, att utredande frågor tagits in i läroboken i form av 
matematiska problem. 
 
I6 anser att det är av stor vikt att matematiken i läroboken framställs på ett stringent vis, det 
vill säga bevis skrivs som bevis, satser som satser och så vidare. En av de fem matematiska 
kompetenserna innefattar en förmåga till matematiskt-logiskt resonemang (Ryve, 2006) vilket 
bland annat innebär att eleven kan föra matematiska bevis samt resonera kring hur logisk en 
lösning är. Genom att använda matematisk stringens i så hög grad som möjligt är 
förhoppningen att eleven ska utveckla denna kompetens. Vidare säger en annan författare att 
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dennes bok innehåller aktiviteter där målet är att eleverna ska få diskutera med varandra. 
Detta leder till att eleverna lär sig att argumentera för sina lösningar och svar vilket också 
ingår i kompetensen matematiskt-logiskt resonemang.  
 
Flertalet av författarna vill slutligen att eleverna ska tycka att matematik är roligt och vill 
därmed att eleverna ska utveckla en positiv inställning till matematik (Ryve, 2006). För att 
uppnå detta menar flera författare att matematiken i boken bör framställas på ett sätt som gör 
att eleverna upplever matematiken som enkel, även om den i själva verket inte är det. Vidare 
innehåller en av läroböckerna ett tillämpningskapitel där matematiken verklighetsanknyts och 
där eleverna får insikt i sina framtida behov av matematik. 
 
Hur det nationella provet har påverkat skrivandet av läroböckerna väljer vi att analysera ut-
ifrån Lundgrens läroplansteori (1989), även om provet inte är någon formell läroplan. Detta 
väljer vi att göra eftersom författarna framställer det nationella provet som en mycket styrande 
faktor i deras skrivande.  
 
Nästan alla författare är överens om att det nationella provet har påverkat innehållet i boken. 
I6, förklarar att det inte har påverkat denne personligen men menar dock att läroboken har 
påverkats av provet. Uppgifter som förekommit på tidigare prov förekommer nu också i läro-
böckerna som övningsuppgifter. I1 menar att det nationella provets innehåll påverkar vilka 
teoretiska resonemang de bör ha i sin lärobok. Nationella provet påverkar således vad läro-
böckerna tar upp för matematik.   
 
Ett mål för det nationella provet menar I5 är att sätta en nivåmässig standard som man som 
läroboksförfattare bör följa. 
 
Det tredje området som Lundgren (1989) tar upp handlar om arbetsformer. Även detta område 
tycks ha påverkat våra författare i viss mån. En av författarna konstaterar att det nationella 
provet påverkat valet av arbetsformer i delar av deras lärobok. En del är till exempel upp-
byggd som ett nationellt prov och innehåller uppgifter med och utan miniräknare samt mer 
utredande övningsuppgifter. Vidare påverkar vissa av det nationella provets uppgifter 
huruvida eleverna arbetar i grupp eller enskilt. De mer utredande resonemangsuppgifterna 
väljer författarna ofta att låta eleverna lösa i grupp. 
 
Johansson (2003) säger att då det saknas statlig granskning är det upp till förlagen att avgöra 
om en bok ska publiceras eller inte. Eftersom förlaget bedriver en vinstdrivande verksamhet 
menar Johansson att det finns risk att design går före funktion. 
 
Ovanstående påstående är två av våra författarpar kritiska mot och de menar att detta inte alls 
är fallet. Istället ser de förlaget som en tillgång i skrivprocessen och någon de kan få hjälp av. 
Vidare säger de att samarbetet inte alltid flyter friktionsfritt. Det författarpar som säger att de 
märker av förlagets vinstintresse, säger att förlaget egentligen inte bryr sig om innehållet i 
läroböckerna utan de vill bara sälja böcker. Detta författarpars förlag är också ganska 
restriktiva gällande ändringar eftersom deras bok, i tidigare utgåvor, har sålt väldigt bra. 
Varför ändra på något som säljer bra? Tydligt är att detta är något som påverkat skrivandet för 
aktuella författare.  
 
Förutom den granskning som förlaget står för saknar två av de tre författarparen ytterligare 
granskning. Det tredje författarparet säger att författare som varit med och skrivit tidigare ut-
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gåvor av boken påverkar nuvarande författare genom noggrann granskning. Detta har gjort att 
författarparet inte har kunnat skriva den bok de ville från början.  
 
Informanterna är ganska överens om att det inte behövs något statligt organ som granskar 
läroböcker i matematik, dock menar I1 att det vore skönt om det fanns någon garantistämpel. 
De andra författarna menar att läroboksbranschen är självsanerande. 
 
I2 och I3 som är verksamma lärare på gymnasiet och vuxenskolan säger att de hela tiden 
använder sina elever som testpiloter och låter dem granska materialet innan det hamnar i 
boken. Detta påverkar också skrivandet. 
 
Under resultatdelen Andra läromedel resonerar författarna huruvida de påverkats eller inte av 
andra läromedel. Författarna medger att de ibland tittar på andra läromedel och tidigare 
böcker i läroboksserierna. Detta visar sig påverka skrivandet, men inte i någon större 
utsträckning. I1 undviker att titta på andra läromedel just för att inte bli påverkad.  
 
Avslutningsvis kan man konstatera att författare utsätts för mängder av påverkansfaktorer 
både utifrån och från dem själva. Däribland främst styrdokument, nationella prov, författarnas 
syn på matematik och lärande. Andra läromedel, granskning och förlag har, i studien, visat sig 
påverka författarna mindre än vi från början trott. Dock inte sagt att dessa inte påverkat 
författarna alls. 
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6. Diskussion 

En anledning till att vi valde att genomföra den här studien var att vi själva ville få större 
inblick i hur man ska använda läroboken i matematikundervisningen. Vi har fått insikt i hur 
författarna arbetar, hur de åskådliggör den bakomliggande pedagogiken, samt vilka faktorer 
som påverkar dem i skrivandet. Eftersom författarna visar sig ha en tydlig tanke med hur de 
vill att deras läroböcker ska användas i undervisningen, kan man också konstatera att den 
pedagogiska idén är en stor faktor till påverkan. 
 
Vi har i våra slutsatser kommit fram till flera faktorer som påverkar författarna i skrivandet. 
De faktorer som tycks påverka mest är styrdokumenten, det nationella provet samt 
författarnas syn på matematik och lärande. Om dessa kan man säga att styrdokumenten och 
det nationella provet kan räknas som yttre faktorer, sådana som påverkar författarna utifrån. 
Författarnas syn på matematik och lärande räknas dock mer som inre faktorer, dessa finns 
inuti författarna och vi tror att de påverkar dem mer omedvetet. 
 
Att styrdokumenten påverkar mycket kan ses som en positiv bekräftelse på att de som skriver 
läroböcker tar sitt ansvar på allvar. Det är trots allt mycket som pekar på att läroböckerna har 
en betydande roll i matematikundervisningen, vilket medför att författarna tydligt påverkar 
vad eleverna lär sig.  
 
Det nationella provet har i studien visat sig påverka författarna mer än vad vi trodde från 
början. Vi tror att detta är en positiv påverkansfaktor förutsatt att PRIM-gruppen, som 
ansvarar för det nationella provet i matematik, besitter goda matematiska kunskaper och följer 
gällande styrdokument. Vi upplever att författarna ”tvingas” att uppdatera sina läroböcker för 
att hålla samma svårighetsgrad och standard som proven gör. Dessutom menar författarna att 
proven påverkat dem att ta in andra sorters övningsuppgifter i böckerna jämfört med tidigare 
traditionella läroböcker. 
 
De inre påverkansfaktorerna tror vi, trots allt, påverkar författarna allra mest. Dessa 
genomsyrar hela läroboken i val av arbetssätt, uppgiftstyper och språk. Författarnas syn på 
matematik påverkar bland annat vilka matematiska kompetenser eleverna utvecklar. Deras 
syn på lärande tror vi främst påverkar hur de ser på lärarens respektive lärobokens roll i 
undervisningen. Vi anser att denna faktor påverkar så till den grad att en lärobok författad av 
enbart människor med sociokulturell syn på lärande skulle skilja sig avsevärt från en bok 
skriven av konstruktivister. 
 
Oavsett vilken syn på lärande boken speglar anser vi att läroboken inte ska vara den enda 
källan till matematik för en lärare. Det är viktigt att läraren ser samband och lösningar som 
inte boken tillhandahåller, för att eleverna ska kunna utveckla sina matematiska kompetenser 
ytterligare. Läroboken föreslår arbetssätt och ger individualiseringsmöjligheter, men läraren 
måste vara den som ytterst styr undervisningen för att främja lärandet för alla elever. I likhet 
med detta sade Wigforss (1925) angående lärobokens relation till läraren att ”denne skall vara 
hans tjänare ej herre” (s.8). 
 
Vi ser att det finns en grundlig pedagogisk tanke bakom samtliga läroböcker i vår studie. 
Författarna tycks alltså ha ambitioner att skriva så bra läromedel som möjligt, utifrån både 
matematisk och skolpraktisk mening. Eftersom alla läroböcker skiljer sig åt i någon mening, 
kan man behöva kontakta aktuell författare om dennes tankar inte framgår i boken. Vi anser 
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nämligen att man som lärare måste känna till hur läroboken man använder är tänkt att 
användas! 
 
Något som intresserade oss redan från början av studien var det faktum att det inte längre 
fanns någon statlig myndighet som granskade läromedel. Detta ansåg vi då var oroväckande 
men under den tid som förflutit har vi dock ändrat uppfattning kring detta. Det beror nog 
bland annat på att vi blivit övertygade om att författarna, åtminstone de vi intervjuat, har en 
väl genomtänkt plan för sina läroböcker, utifrån både styrdokument och det egna matematiska 
kunnandet. Dessutom har vi genom samtal med författarna förstått att en lärobok som inte 
”håller måttet”, alltså följer styrdokumenten, inte klarar konkurrensen på den stora 
läroboksmarknaden.  
 
Att avsaknaden av en central granskning skulle leda till att läroböcker styrs mer av 
vinstintresse än att följa styrdokument, såsom Johansson (2003) skriver, anser inte vi 
överensstämmer med vår studie. Vi kan visserligen se i vårt resultat att förlaget styrs mer av 
vinstintresse än av att följa styrdokument, men därmed inte sagt att detta påverkar läroboken i 
någon negativ mening. Ansvaret att kontrollera böckernas förenlighet med styrdokumenten 
ligger hos författarna, inte hos förlaget. Detta tror vi är bra då det trots allt är författarna som 
innehar den matematiska kompetensen. 
 

6.1 Vidare forskning 

Nu när vi har lämnat vårt bidrag till läroboksforskningen har det uppkommit en del frågor 
som vi funnit intressanta. Eftersom vår studie endast innefattar 15 högskolepoäng har vi inte 
kunnat undersöka dessa frågor. Vi kommer nu att föreslå ett par områden till vidare forskning. 
 
Att förändra rådande matematikundervisning i skolan är något som flera av våra författare har 
ambitioner att göra. Vi tycker att det vore en intressant utgångspunkt att se om dessa författare 
lyckas med sitt mål att förändra matematikundervisningen med hjälp av sin lärobok. Detta 
skulle kunna göras med klassrumsobservationer eller genom att intervjua lärare. 
 
En av våra teorier behandlar matematiska kompetenser. Det skulle vara intressant att läsa en 
litteraturstudie som inriktar sig på att se hur de olika kompetenserna behandlas i läroböcker.  
 

6.2 Slutord 

Nu när vi lämnar högskolans värld och träder in i arbetslivet som verksamma lärare, bär vi 
med oss bredare kunskaper om lärobokens inflytande över matematikundervisningen. Vår 
förhoppning är att detta arbete har gett oss en djupare insikt i hur en lärobok föds och att vi 
därigenom har utvecklats som pedagoger.  
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 Bilaga 1 

Ett examensarbete gällande läroböcker på kurs A i matematik  
 
Bästa läroboksförfattare! 
Läroböcker diskuteras mycket dels inom den akademiska världen men också i den allmänna 
skoldebatten. I debatten diskuteras ofta lärobokens vara eller icke vara av lekmän som kanske 
inte borde uttala sig om saken. Enligt många studier är matematik det ämne som är mest 
läroboksstyrt av alla gymnasieämnen. Både verksamma lärare samt elever känner en trygghet 
i den skrivna boken och ser den som en bra källa till matematik.  
 
För både blivande lärare samt idag verksamma lärare anser vi att det är viktigt att känna till 
hur läroboken är avsedd att användas. Detta leder fram till syftet med vår uppsats. Studien 
syftar till att belysa hur Ni som författare, till en lärobok i matematik kurs A på gymnasiet, 
resonerar kring hur Ert alster är tänkt att användas i undervisningssituationer. Då det inte 
längre finns någon granskning av läromedel i Sverige finner vi det också intressant att 
undersöka vad som påverkar utformandet av en matematikbok. 
 
För att utreda det uppställda syftet ämnar vi göra en kvalitativ intervjustudie med Er som 
författare till en lärobok. Naturligtvis kommer de fyra forskningsetiska principerna, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet att 
tillämpas under arbetet. Detta betyder, kortfattat, att Ni kommer att förbli anonym under 
studien samt att ingen annan än vi får lov att använda den information Ni lämnar till oss. 
Vidare betyder det att Er medverkan är frivillig samt att även om Ni sagt ja till medverkan kan 
Ni när som helst avbryta samarbetet.   
   
Intervjuns längd är uppskattad till ungefär 45-60 minuter och vi anpassar tid och plats efter 
vad som passar Er. Efter att Ni mottagit detta brev kommer vi, inom några dagar, att ta 
kontakt med Er via telefon för att, om Ni vill medverka, bestämma en tid och en plats som 
passar Er. Vi hoppas att Ni vill ställa upp på denna intervju eftersom det vore av stor vikt vid 
genomförandet av denna studie.  
 
För eventuella frågor, hör gärna av Er  
Via tel. 0735 - 08 40 00 (Mathias) 
 
eller via E- post: man04002@student.mdh.se  
 
Tack på förhand! 
 
 
Mathias Andersson Linda Arwe 
Lärarstuderande Lärarstuderande 
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 Bilaga 2 

Tema 1: Inledande frågor 

� Vad har du för titel/yrke? 
� Har du någon form av pedagogisk utbildning? Vilken i så fall?  
� Vilka är dina pedagogiska erfarenheter? 
� Hur fördelades arbetsuppgifterna mellan er författare och varför blev det så? (olika 

kompetenser, tidsorsak) 
 
Tema 2: Avsedd att användas 

� Vilken syn på matematik vill ni förmedla till lärare och elever när de arbetar med er bok? 
� Hur märks detta i boken? 
� Ofta riktas kritik mot att läroboken är styrande i undervisningen, hur ser du/ni på detta? 
� Vilken roll anser ni att läraren har i undervisningen vid användandet av er lärobok? 
� Skulle elever kunna läsa Matematik A utan lärare om de arbetar med er lärobok? 
� På vilket sätt kan er bok individualiseras till den enskilda eleven? 
� Anser ni att er lärobok behöver kompletterande material i undervisningen? 
� Hur vill ni att er lärobok ska användas i undervisningen? (från pärm till pärm?) 
� Hur tror ni att den används? (som övningsbok, matematisk uppslagsbok eller vad?) 
� Om skillnad mellan avsedd och faktisk användning: 
� Vad tror ni skillnaden beror på mellan avsedd och faktisk användning av läroboken? 
 
Tema 3: Påverkan 

� Vilka faktorer är det som har påverkat författandet av er lärobok? 
� Hur arbetar ni för att göra er lärobok förenlig med kursplanen? 
� Hur mycket och på vilket sätt påverkar det Nationella provet utformandet av er lärobok? 
� Hur har samarbetet med förlaget sett ut vid utformandet av boken? Vad har ni för tankar 

om det? (hinder/hjälp/möjligheter) 
� Har det märkts att förlaget driver en vinstdrivande verksamhet? Om ja, på vilket sätt? 
� Har ni skrivit den här läroboken för att förändra den nuvarande matematikundervisningen 

i skolan eller har ni främst anpassat den till den rådande skolpraktiken? 
� Vad tycker du/ni om att det idag saknas en myndighet som granskar läromedel? 
� Granskar någon annan än ni själva läroboken?  
� Vilka står för den granskningen och vad innebär den? (opponering? godkännande?) 
� Hur mycket tittade ni på andra läromedel när ni skrev den här läroboken?  
� Är det något ytterligare ni vill tillägga angående arbetet med er lärobok? 
 
 
 


