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Sammanfattning 
Denna uppsats har sin utgångspunkt i matematikundervisningen och de didaktiska val som en lärare 

ställs inför då denne planerar, genomför och reflekterar kring sin egen matematikundervisning. Med 

detta som bakgrund fokuserar studien på lärbokens betydelse i detta sammanhang och hur lärare 

tänker kring läromedel i matematik. Studien utgår från lärares egna perspektiv och dess syfte är att 

genom intervjuer ta reda på vilka faktorer som berör dem i deras val av arbetssätt samt vilken roll 

läroboken får i undervisningen. För att besvara detta ställs frågor om vilka förutsättningar lärare har i 

sina val av arbetssätt i matematikundervisningen samt vilken betydelse matematikboken får i detta 

val. Kvalitativa intervjuer har genomförts med sex lärare i matematik på låg- och mellanstadiet. 

Intervjuerna har sedan skrivits ut och dessa intervjutexter har sedan legat till grund för den empiri som 

redovisas i resultatdelen. 

Resultatet visar att läroboken har en stark dominans i matematikundervisningen bland såväl nya 

som erfarna lärare. Samtliga lärare känner sig ofrivilligt bundna till läroboken men av olika skäl 

såsom tidsbrist, okunskap i ämnet eller för liten erfarenhet av undervisning i matematik. Slutsatsen av 

denna studie är att oberoende av antal år i yrket känner sig lärare bundna till läroboken. Det som 

skiljer är att de med liten erfarenhet har för lite av just detta för att våga gå en annan väg medan de 

med mer erfarenhet har stött på för mycket motstånd hos elever och föräldrar eller anser sig ha för lite 

tid att arbeta på annat sätt. 

 

Nyckelord: Didaktik, Lärare, Intervju, Läroböcker, Matematikundervisning 
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Inledning 

Under utbildningens gång har många frågor väckts när det kommer till ämnet matematik i skolan och 

dess undervisning. Redan när elever börjar skolan är förväntan stor och många ser med spänning fram 

emot sin första mattebok. Traditionen i matematikundervisningen verkar sitta i väggarna och om man 

som lärare mot förmodan skulle välja bort matteboken är min uppfattning att man riskerar få många 

emot sig. Inte minst elever och föräldrar. Samtidigt finns idag ett ökat krav på att undervisningen ska 

innehålla mer än bara färdighetsträning och problemlösning. Man skall kunna kommunicera 

matematik, utveckla ett logiskt resonemang och kunna använda dessa kunskaper praktiskt (Skolverket 

2011). För att eleverna ska kunna göra detta måste skolan ge möjlighet att utveckla sådana 

färdigheter, på alla nivåer. Min fråga är då om man kan göra detta med hjälp av en traditionell 

matematikundervisning som till stora delar förlitar sig på ett läromedel? Självklart beror detta på 

vilket läromedel som används och vad det har att erbjuda. Men det handlar också om hur man väljer 

att använda läromedlet och framför allt hur man motiverar sin undervisning.  

Många gånger saknas också reflektion, inte bara reflektion över huruvida läromedlet är 

tillfredställande eller inte utan reflektion över den egna undervisningen. Förlitar man sig på läromedlet 

och dess lärarhandledning, att någon annan har tänkt? Som lärare har man alltid ett val att vara den 

som styr eller låta läroboken styra undervisningen. Ett viktigt uppdrag vi har i 

matematikundervisningen är att låta eleverna utveckla intresse för matematiken (Skolverket 2011) och 

kanske är detta det allra viktigaste enligt min mening. Ute på praktik har jag sett att man till mycket 

stor del förlitar sig på matteboken i sin undervisning och att mycket liten tid går till att prata 

matematik och lösa problem tillsammans. Detta trots att läroplaner länge föreskrivit att man måste 

ägna sig åt det och att eleverna till exempel ska få tillfälle att diskutera och argumentera för eller emot 

olika sätt att räkna.  

Under utbildningens gång har jag insett faran med detta ”lättskötta” ämne, men samtidigt visar 

det sig att denna läroboksbundna tradition är svår at bryta. Nyblivna lärare är till en början ambitiösa 

och vill tänka nytt men att de efter en tid faller in på det mer traditionella sättet att undervisa i 

matematik. I en artikel publicerad av Skolverket framkommer att läromedel är mer styrande i 

matematik än i till exempel andra mer samhällsorienterade ämnen samt att läraren har stor betydelse 

för i vilken grad läromedlet får styra (Skolverket, 2012).  
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Bakgrund  

Under utbildningens gång och i andra sammanhang där undervisning diskuteras talas det inte sällan 

om vikten av att man som lärare varierar sitt arbete och att man inte bör fastna i traditionella 

undervisningsmönster. Detta gäller inte minst matematikundervisningen. Skolan och dess verksamhet 

ofta förekommer i den politiska debatten och i media. Skolverket gör just nu en stor satsning med det 

så kallade Matematiklyftet som är en fortbildning för lärare (Skolverket, 2013) Denna satsning som 

har fokus på undervisning är redan i full gång och pågår fram till år 2016. Syftet är att stärka elevers 

måluppfyllelse i ämnet genom att stärka lärares didaktikkunskaper som ska öka kvaliteten på 

undervisningen. 

Vart tredje år genomförs så kallade PISA- undersökningar i ett stort antal länder där Sverige 

ingår. Dessa internationella undersökningar granskar 15-åringars kunskaper i matematik, 

naturkunskap samt läsförståelse. Resultaten från PISA 2012 är ännu inte publicerade men PISA 2009 

visade att svenska 15-åringars kunskaper i matematik försämrats markant i jämförelse med tidigare 

PISA- undersökningar (PISA 2009, PISA 2003). Dessa undersökningar säger egentligen inte så 

mycket om svenska elevers kunskaper i matematik men generellt sätt påvisar de en nedåtgående trend. 

I en artikel ur Svenska Dagbladet kritiserar Yvonne Andersson dessa undersökningar eftersom hon 

anser att de inte ger en rättvis bild av skolan, lärare eller elever. Skribenten har inget emot 

internationella jämförelser men anser att villkoren runt omkring också bör jämföras. Att utifrån data 

på individnivå uttala sig om skolans undervisning är varken logiskt eller försvarbart, menar hon. Det 

ger istället en snedvriden bild av skolan (Andersson, 2013).  

Det flesta utvärderingar av skolan som görs idag tenderar att fokusera på problem och inte på 

dess lösningar. Dessutom är dessa beskrivningar gjorda i ett perspektiv utifrån (Löwing, 2004a). Att 

studera lärares perspektiv på matematikundervisning blir då ett sätt att närma sig detta område inifrån. 

En traditionell undervisning i matematik förknippas ofta med en lärobokstyrd undervisning och det är 

därför detta blir intressant att studera. I en artikel presenterar Lundström (2011) en studie som visar att 

enbart arbete med läromedlets uppgifter kan vara otillräckligt eftersom böckernas uppgifter inte 

utmanar eleverna tillräckligt eller tillåter dem att utveckla fler förmågor än rutinräkning. 

Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning av matematikämnet i grundskolan påvisade att 

undervisningen fortfarande är starkt styrd av läroboken och att eleverna inte får den undervisning de 

har rätt till (Skolinspektionen, 2009).  

I en rapport om läromedlens roll i undervisningen (Skolverket, 2006) skriver Boel Englund att 

forskningen kring läromedel och läromedelsbruk är eftersatt (ibid.s.18). Här presenteras även siffror 

som säger att färre än två procent av svenska och norska lärare inte använder läroböcker i sin 
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undervisning, vilket är en mycket liten siffra. Dessa siffror gäller alla ämnen och är inte specifika för 

matematikundervisningen och man poängterar att läromedelsanvändningen är större i de mer 

strukturerade ämnena som matematik och andra naturorienterade ämnen. 

I läroplanen (Lgr11) finns inga indikationer på att lärare måste använda sig av läromedel i sin 

undervisning. Det står dock under rektorns ansvar att; ”rektorn har ett särskilt ansvar för att skolans 

arbetsmiljö utformas så att eleverna har tillgång till läromedel av god kvalité…” (Lgr11, s.18). I den 

förra läroplanen fanns heller inga diskussioner om läromedel men om man går tillbaka ytterligare till 

Lgr80 kan man läsa följande kommentar; ”För skolarbetet finns också speciella läromedel, 

producerade för undervisning. Tryckt material, som täcker väsentliga delar av ämne, ämnesgrupp 

eller kursmoment, måste spela en viktig roll för att ge fasthet och sammanhang i studierna” (Lgr 80, 

s.50). Att detta har försvunnit ur läroplanerna på senare tid kan tolkas som ett tecken på att man 

istället för att tala om för lärare hur de skall undervisa väljer att lita på deras profession och istället 

påvisa vilka kunskapskrav man ska ställa på eleverna. 

Kronqvist & Malmer (1993) beskriver didaktik som läran om allt som påverkar den faktiska 

undervisningen. Enligt Niss (2001) har matematikdidaktiken en dubbel karaktär som å ena sidan är 

beskrivande och å andra sidan förklarande. Löwing (2004a) beskriver hur matematikdidaktikens teori 

och ämnesteorin är beroende av varandra eftersom didaktikens vad- och hur frågor har sin 

utgångspunkt i det som skall läras in (ibid. s.67). Löwing har i sin avhandling studerat 

matematikundervisningen utifrån både ett ramfaktorteoretiskt perspektiv och ett matematikdidaktiskt 

perspektiv. Dessa perspektiv ligger även till grund för denna uppsats då jag ur ett matematikdidaktiskt 

perspektiv ställer mig frågorna hur stor roll läroboken spelar i matematikundervisningen idag samt 

vad detta kan bero på? Den undervisning som lärare bedriver styrs också av olika ramar inom 

verksamheten och det blir därför även intressant att studera vilka förutsättningar som påverkar lärarna 

i deras val av arbetssätt i matematikundervisningen. Syftet med denna studie är att försöka beskriva 

och förstå vad som ligger till grund för lärares didaktiska val i matematikundervisningen samt studera 

lärobokens betydelse i detta sammanhang. 

  



 

7 
 

Litteraturöversikt  

Teoretiska utgångspunkter  

I denna undersökning har jag som tidigare nämnts valt att studera vilka didaktiska val som ligger till 

grund för lärares val av arbetssätt i matematikundervisningen. Sett ur det didaktiska perspektivet 

fokuserar studien på det praktiska, det vill säga läromedelsanvändningen i undervisningen, eftersom 

detta enligt Michael Uljens (1997) är lättare att få grepp om än det teoretiska. Uljens menar att det inte 

går att beskriva och förklara alla fenomen i en undervisningssituation eftersom en pedagogs 

handlande på många sätt är komplext och beroende av många påverkande faktorer som är näst intill 

omöjliga att förklara i en teori. Hur lärare väljer att använda sig av ett läromedel i 

matematikundervisningen studeras i denna studie ur ett praktiskt didaktiskt perspektiv och inte ett 

teoretiskt. Men i ett försök att ändå närma mig detta fenomen av läromedelsanvändning i 

matematikundervisningen på ett mer teoretiskt plan följer här några olika teorier och perspektiv som 

kan belysa detta inom ramen för denna uppsats. 

 

Matematikdidaktik som ämnesteori 

Det som benämns i kursplanen för matematik som det centrala innehållet för 

matematikundervisningen är med andra ord det kunskapsstoff som ska förmedlas (Grevholm, 2012). 

Det kunskapsstoff man behandlar i undervisningen och hur man bygger upp den är just det som 

ämnesteori handlar om, enligt Kilborn (2007). Hur man gör detta, det vill säga hur man bygger upp 

kunskapsstoffet på olika sätt, för vem och vilket syfte man har, är didaktisk ämnesteori. Metodiken å 

andra sidan handlar om teorier för hur kunskapsstoffet görs tillgängligt för inlärning som till exempel 

för- och nackdelar med olika uppställningar i division (ibid. s.7). Enligt Kilborn bör man skilja på 

matematikens teori som sådan och skolämnesteori eller den didaktiska ämnesteorin eftersom man 

måste ställa helt andra krav på denna, och han framhäver att en didaktisk ämnesteori i matematik bör 

utgå från forskning om hur barn inhämtar nya kunskaper i ämnet.  

Engström et al. (2007) skriver att många forskare anser att det finns en klyfta mellan den 

matematikdidaktiska forskningen och dess praxis. Enligt författarna vore det därför önskvärt att binda 

ihop forskningen med utvecklingsarbetet och lärarutbildningen för att överbrygga problemet. Man 

talar om matematikdidaktik som en designvetenskap där lärare designar didaktiska situationer 

(lärande situationer) i vilka man löser problem genom att utforma, konstruera och gestalta. Dessa 

didaktiska situationer skulle kunna utgöra bryggan mellan teori och praktik (ibid. 2007). 
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Ramfaktorteori 

Det finns en mängd faktorer som påverkar undervisningen på många sätt. I sin avhandling beskriver 

Löwing (2004a) ramfaktorteorin och hur den byggs upp med hjälp av fyra faktorer; undervisningens 

mål, undervisningens ramar, undervisningsprocessen samt undervisningens resultat. Dessa faktorer 

blir intressanta att studera när man ska göra en utvärdering av undervisningen, menar Löwing som 

hänvisar till forskning på området (ibid., s.50). I en artikel presenterar Löwing sin avhandling i korthet 

och ger där en tydlig bild av en modell för hur ramfaktorer påverkar undervisningen (Löwing 2004b, 

s.7). I första steget har vi de syften och mål som styrdokumenten satt upp. I det andra skedet ges vissa 

ramar och resurser som inte kan påverkas, så kallade fasta ramar. Sedan har vi ramar som läraren 

väljer själv vilka Löwing kallar rörliga ramar som val av arbetssätt, arbetsform, arbetsmaterial och 

metodik. När sedan undervisningsprocessen, nästa steg, tar vid är alla ramar i allmänhet låsta. 

Slutligen får vi undervisningens resultat då det visar sig om eleverna fått möjligheter att nå de 

uppställda målen. 

Denna modell som på ett klart och tydligt sätt förklarar vad ramfaktorteorin går ut på kan 

användas för att söka svar när eleverna inte når önskvärda resultat. Modellen visar att det finns flera 

faktorer som påverkar undervisningsprocessen och resultat av den. Enligt Löwing (2004b) kan 

modellen användas i analysen av undervisningen för att få syn på vad som felar när undervisningen 

inte når önskvärt resultat. Med denna modell räcker det inte med att säga att man inte har tillräckligt 

med resurser eller att det läromedel man använder är otillfredsställande. Istället blir frågan hur man 

utnyttjar läromedlet eller hur man använder tillgängliga resurser, menar Löwing. 

 

Läromedel som begrepp 

Vad man menar med läromedel, vilka läromedel som används, hur man använder dem och vilka motiv 

som ligger bakom är komplexa frågor som inte har några självklara svar, skriver Ingela Korsell i sin 

bok Läromedel – det fria valet? (2007). Hon menar att läromedel hänger nära samman med bland 

annat arbetsmetoder, individuella behov, traditioner och lokala förutsättningar (ibid., s.11). Författaren 

gör en definition av läromedel där hon delar upp det i primärt pedagogiskt material och sekundärt 

pedagogiskt material. Det primära pedagogiska materialet är det som är framtaget för att användas i 

undervisningssammanhang som läroböcker, filmer och pedagogiska dataprogram. Det sekundära 

pedagogiska materialet är det som kan användas i undervisningssammanhang men inte hade det som 

sitt ursprungliga syfte (skönlitteratur, foton etc.). Vidare sorterar Korsell (ibid., s.26) in läromedel i 

olika grupper beroende på om det är förlag, lärare, elev eller övriga som producerat materialet. 

Begreppet läromedel innefattar alltså mycket mer än bara läroböcker men trots detta används dessa 
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begrepp ofta synonymt med varandra (Korsell, 2007). I denna uppsats är det lärares användning av det 

primära pedagogiska materialet som står i fokus och då främst matematikböcker producerade av olika 

förlag. Korsell poängterar att hennes definition inte är slutgiltig utan att läromedel som begrepp är 

levande och förändras över tid. Man kan också konstatera att det inte finns någon officiell definition 

av läromedel (Korsell 2007, Skolverket 2006). 

Pedagogiskt perspektiv på läromedel 

Lärares kompetens 

De val av arbetssätt som lärare gör i sin undervisning får konsekvenser för vilka kompetenser eleverna 

utvecklar. Engström et al. (2007, s.30) visar i en tabell på möjliga relationer mellan didaktikens hur- 

och vadfrågor i olika typer av verksamheter. Den verksamhetstyp som enbart består av läroboksstyrd 

undervisning skulle enligt min mening här kunna klassas som övande verksamhet där läraren 

portionerar ut innehållet och eleverna övar (hur). Den enda kompetensen som utvecklas då är 

behärskandet av procedurer (vad).  Om en lärare istället visar på strukturer och relationer inom 

matematikämnet där eleverna lyssnar och försöker förstå får vi istället en strukturerad verksamhet. 

Eleverna får då en ökad förståelse för begrepp och förbättrar sin argumentationsförmåga. Författarna 

menar att om eleverna ska bli matematiskt kompetenta bör man använda flera olika metoder i 

matematikundervisningen genom ytterligare verksamhetstyper som laborerande och diskuterande 

verksamheter (Engström et al. 2007). Detta kräver inte bara en lärares kompetens i ämnet utan också 

förmåga till reflektion över undervisningen vilket Lindström & Pennlert (2009) också påpekar. De 

beskriver lärares kompetens ur tre perspektiv; social kompetens, didaktisk kompetens och 

ämneskompetens.  

Enligt Lindström & Pennlert handlar didaktisk kompetens om att kunna distansera sig från sin 

undervisning och reflektera över den. Precis som Engström et al. (2007) beskrev kan man göra detta 

genom att se på vad eleverna faktiskt har lärt sig och hur de har tillägnat sig den kunskapen. Men 

enligt Lindström & Pennlert (2009) innebär det också att man som lärare speglar sina erfarenheter mot 

andras samt mot didaktisk forskning. Ämneskompetens innefattar att man kan se kopplingar mellan 

ämnesområden och att man har förmågan att få fram dessa i undervisningen (ibid., 2009). Alltså kan 

detta tolkas som att man inte bara ska vara kunnig i matematik utan också vet vad det innebär att vara 

matematiskt kompetent. Lindström & Pennlert beskriver också hur den sociala kompetensen har 

betydelse för undervisningen eftersom det är svårt att bedriva undervisning som leder till lärande om 

inte relationen mellan elever och lärare är goda. Har man heller inte en didaktisk struktur i 

undervisningen påverkas de sociala relationerna negativt, menar man (ibid., s.12). 
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Det är dock inte bara en lärares kompetens som har betydelse för matematikundervisningen. Även 

egna erfarenheter och uppfattningar om ämnet påverkar. Erkki Pehkonen (2001) beskriver hur lärares 

och elevers uppfattningar om ämnet fungerar som en dold faktor i matematikundervisningen. 

Pehkonen menar att matematikrelaterade uppfattningar hos lärare och elever påverkar kvaliteten på 

undervisningen och inlärningen. Elever påverkas av klasskamrater, föräldrars och lärares 

uppfattningar. En lärares uppfattningar styr i sin tur elevernas inlärning och elevernas uppfattningar 

styr deras prestationer på lektionerna, menar Pehkonen. Om en lärares uppfattningar är att matematik 

handlar om mekaniskt räknande är det just det eleverna kommer ägna sig åt på lektionerna vilket i sin 

tur påverkar deras uppfattning om matematiken. Att åstadkomma en förändring av dessa uppfattningar 

är en process som kräver tid enligt Pehkonen som också påpekar att man borde starta 

förändringsarbete på lärarutbildningarna. Om inte lärarstudenterna får uppleva en annan typ av 

matematikundervisning så att deras uppfattningar om hur matematikinlärning bör gå till, så kommer 

inte någon förändring att ske, enligt honom (Pehkonen 2001, s.248). 

Lärobokens roll 

Karl-Åke Kronqvist och Gudrum Malmer har tillsammans skrivit boken Räkna med barn (1993) i 

syfte att vara till inspiration för de lärare som önskar frigöra sig från beroende av en gemensam 

lärobok i matematik. I ena delen av boken reflekterar Kronqvist (1993) över den gemensamma 

läroboken, som han kallar normbok eftersom den ofta blir normen för vad som ska behandlas under 

lektionerna, och betydelsen av den i undervisningen. Han menar att det kan vara skönt att ”gömma 

sig” bakom boken när det riktas kritik mot undervisningen eftersom det är läromedelsförlagen som i 

den tolkat läroplanen och lagt upp innehållet därefter. Han poängterar också att eleverna upplever 

innehållet i matteboken som det väsentliga och att allt annat utanför den, som laborationer, räknas 

som slöseri med tid. I ett arbete utan lärobok bör man som lärare ha koll på och kunna se helheten. För 

detta ändamål har Kronqvist tagit fram en triangelmodell med tre huvudkomponenter; uppdraget från 

de olika styrdokumenten, lärarens kapacitet och elevernas sociala situation. Mellan dessa tre 

komponenter bildas en triangel som utgör det didaktiska området (Kronqvist & Malmer 1993, s.85). 

Kronqvist triangel kan liknas vid den vanligt förekommande didaktiska triangeln som utgörs av 

innehåll, lärare och elev (Lindström & Pennlert, 2009). Inte sällan hämtas det kunskapsstoff som ska 

förmedlas, det vill säga innehållet, uteslutande från läroboken.  

Läroboken har fått en betydande roll i undervisningen vilket stöds av Johansson (2006) som också 

beskriver hur läroböckerna alltid stödjer sig på en lärandeteori. Enligt Johansson är det många böcker 

som stödjer sig på behaviorismen på det sättet att uppgifterna fokuserar på att man ska hitta rätt svar. 

Istället menar Johansson (2006) att läroböckerna borde ha en mer konstruktivistisk eller sociokulturell 
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syn på lärande som skapar ett större utrymme för diskussion och samarbete. Tyst räkning har länge 

varit ett dominerade inslag i matematikundervisningen (Ahlberg 1992, Johansson 2006, Skott 2010).  

Sett ur ett historiskt perspektiv är tyst räkning inget nytt påfund då detta infördes i den svenska 

skolundervisningen redan på mitten av 1800-talet (Skott, 2010). Man ansåg då att den tysta räkningen 

i läroböckerna skulle kunna fungera som en slags ”hjälplärare” så att lärare med många elever att 

undervisa. Skott beskriver hur denna idé om att läroboken skulle stödja tyst räkning ledde till en 

förändring i läroböckernas utformning. Antal uppgifter ökade kraftigt men man insåg snabbt att svåra 

uppgifter inte var att föredra och därför införde man uppgifter i böckerna där svårighetsgraden ökade 

progressivt. Denna förändring ledde till en ny tid i den svenska skolmatematiken på 1940-talet som 

man brukar kalla den tysta räknandets tid (ibid., s.414). Det var många som inte gillade detta eftersom 

man tog ett steg tillbaka i tiden från en lärarledd klassrumsundervisning till en mer läroboksstyrd 

undervisning. På ena sidan står lärandets krav och på andra sidan samhällets och undervisningens 

krav, vilket skapar motsättningar i skolmatematiken, enligt Skott (2010, s.424). Detta avspeglar sig 

naturligtvis även i läromedlens utformning, och gör det även idag anser jag. 

Tidigare forskning  

Några svenska forskningsstudier 

Forskning om läromedel och läromedelsanvändning är eftersatt anser Korsell (2007) vilket också 

stöds av Skolverkets rapport (2006). Korsell har genomfört en studie där hon intervjuat lärare om 

deras användning av läromedel i sin undervisning om de motiv som ligger bakom deras val.  I studien 

har lärarna också observerats i klassrummet med syfte att kunna beskriva och förstå deras val. I detta 

arbete fann hon att läromedelsbegreppet är mångtydigt och att begreppet ofta används synonymt med 

läroböcker. Det finns heller inte någon officiell definition av begreppet. Korsell gör en uppdelning i 

sin definition av läromedel där hon skiljer på vem som producerat dem såsom; förlagsproducerat, 

lärarproducerat, elevproducerat och övrigproducerat. I observationerna har Korsell sedan studerat 

huruvida lärarna använder materialen i ett primärt eller sekundärt syfte. Primärt material anses vara 

sådant som är framtaget i syfte att användas i undervisningssammanhang såsom läroböcker. Sekundärt 

material kan till exempel vara skönlitteratur, tidningsartiklar som inte är gjorda för 

undervisningssammanhang men kan användas i pedagogiskt syfte ändå. 

I denna kvalitativa studie har forskaren valt att studera läromedel ur ett allmändidaktiskt 

perspektiv och inte koncentrerat sig på specifika ämnen, som är fallet för min uppsats. Men i Korsells 

studie framkom det att i ämnen som matematik och engelska är det främst förlagsproducerade 

läromedel i form av läroböcker som används i högre grad än i andra ämnen. I övrigt framkom det att 
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förlagsproducerat primärt material inte är det dominerande i andra ämnen utan att lärarna använder 

sekundärt pedagogiskt material i hög utsträckning. Även material som producerats av lärare i primärt 

syfte används flitigt och det var inte ovanligt att detta var otillåtet kopierat eller plagierat material. 

Korsell (2007) fann i sin studie att lärarna ständigt söker läromedel som kan användas i 

undervisningen och att de trots många gemensamma åsikter om läromedel ändå bedriver helt olika 

undervisning i sina klassrum. 

Till skillnad från Korsell som intervjuat och observerat verksamma lärare har Maria Bjerneby 

Häll (2006) i sin avhandling följt lärarstudenter i en longitudinell studie som sträcker sig från slutet av 

deras utbildning och en bit in i deras yrkesverksamhet som nyutbildade lärare. Detta har gjorts genom 

intervjuer vid tre olika tillfällen med samtliga informanter. Bjerneby Häll beskriver i sin avhandling 

hur man kan se läraren som en bärare av skolmatematikens legitimitet och traditioner och att det är 

denne som formar och förverkligar skolmatematiken tillsammans med sina elever (2006, s.35). Syftet 

med Bjerneby Hälls avhandling är att söka förstå lärarstudenternas argument och villkor för 

matematiken i grundskolan och genom detta analysera spannet mellan vision och verklighet. Bjerneby 

Hälls studie har en ämnesdidaktisk inriktning på sin studie då hon intervjuat matematiklärare, till 

skillnad från Korsell som har en mer allmändidaktisk. I resultatet av Bjerneby Hälls studie 

framkommer det att näst intill alla informanter utgår från ett läromedel när de ska beskriva 

undervisningen i matematik. Läromedlet ger dem utrymme för individualisering inom 

klassen/gruppens ram och det är också med hjälp av det materialet som de gör sina prov, diagnoser 

och gemensamma aktiviteter. Detta med undantag för en skola som låter eleverna följa en helt 

individuell planering. Lärarna beskriver också undervisningen genom att berätta om en viss grupp 

elever eller en bestämd klass. Jag tolkar detta som att lärarna ser förutsättningarna för sin 

undervisning enbart i ljuset av det läromedel som används samt vilka elever de har att undervisa och 

inte utifrån sin egen roll eller prestation som lärare.  

Bjerneby Hälls undersökning visar bland annat att hur undervisningen i matematik gestaltas 

beror på den specifika skolan, läraren, läromedlet och eleverna (Bjerneby Häll 2006, s.181). Studien 

behandlar till största del hur argument för matematikundervisning fungerar som en bro mellan vision 

och verklighet. Hur lärarstudenternas bild av undervisningen går från att ha en mer personlig karaktär 

till att vara präglad av målen i kursplanen. Bjerneby Hälls slutsats av sin studie är att nyblivna lärare 

inte bör ha kravet på sig att kunna förverkliga läroplanens visioner eftersom detta för många blir 

övermäktigt. Hon anser att läromedel inte bara är ett värdefullt utan också ett nödvändigt stöd och 

hjälpmedel i matematikundervisningen för dessa lärare. Lärarutbildningarna bör därför förbereda 
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blivande lärare på detta och ge dem verktyg för att kunna använda läromedel på ett genomtänkt och 

reflekterat sätt i undervisningen (Bjerneby Häll 2006, s.218). 

I en artikel skriven av Petersen (2012) presenteras en studie som också valt att utgå från lärares 

perspektiv där man studerat hur lärare med berättelsen som redskap i matematikundervisningen kan 

stärka elevernas självbild och därigenom förändra elevernas negativa inställning till matematiken. 

Studien grundar sig på ett projekt som kom att kallas ”mattitydprojektet”. Författaren hänvisar 

inledningsvis till rapporter som visar att svenska elever över tid visar försämrade resultat i matematik 

(Petersen 2012, s.1). I artikeln presenteras även annan forskning som visat att det finns ett positivt 

samband mellan elevers självuppfattning eller självbild och dennes skolprestationer i matematik (ibid. 

s.4). I artikeln lyfter man fram ett problem nämligen att didaktiken inom matematikundervisningen än 

idag är fokuserad på tekniska lösningar medan kontexten eller sammanhanget hamnar i skym undan. 

Häri ligger Petersens motivering för själva berättandet som redskap i matematikundervisningen. Hon 

vill förklara det pedagogiska ledarskapet sett ur ett kunskapsperspektiv och ett socialt perspektiv. I det 

första ses lärande som en social process där elevens tidigare upplevelser, ämnets innehåll och 

gruppens attityder är faktorer som har stor betydelse. I det andra lägger man betoningen på den 

kommunikativa och sociala processen i undervisningen där kunskaper om klassrumsinteraktion och 

grupprocesser blir viktiga för pedagogen. Projektet utgick ifrån vad man kallar ett 

aktionforskningsperspektiv där man forskat löpande i det dagliga praktiska arbetet. Lärare och 

forskare har samarbetat med varandra genom hela projektet som konkret gick ut på att lärarna började 

varje nytt moment med en berättelse som behandlade verkliga problem där de nya kunskaperna sätts i 

sammanhanget i vilken kunskapen kan användas. Under läsårets gång gjorde forskaren regelbundna 

uppföljningsmöten med läraren där man diskuterade och utvärderade lektionerna. Petersen gjorde 

löpande intervjuer med lärarna samt utförde enkätundersökningar bland eleverna om deras attityd till 

matematiken. Lärarna förde samtidigt loggböcker som också utgjorde en viktig del av empirin i 

studien. Petersen anser i sin artikel att man i strävan efter en individualiserad undervisning tappar bort 

sammanhanget eller snarare varför eleverna ska arbeta med ämnet matematik i skolan. Hon menar att 

man behöver omvärdera de didaktiska metoderna och förändra synen på ledarskap i klassrummet som 

ett steg mot en bättre matematikundervisning. Hennes resultat av mattitydprojektet visade att lärarna 

ökat sin medvetenhet om sammanhangets betydelse både som motivation för eleverna och i sitt 

pedagogiska ledarskap. Lärarna upplevde att eleverna var mer positivt inställda till matematiken och 

attitydundersökningen bland eleverna visade att intresset för ämnet ökat efter avslutat projekt. 

Loggböckerna visade däremot att lärarna upplevde tidsbristen som ett problem då de utfört detta 

projekt utöver den ordinarie undervisningen.  
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Ett internationellt exempel 

Precis som Bjerneby Häll (2006) har studerat lärarstudenter finns en studie genomförd i Canada där 

man valt att följa hur fyra lärarstudenter lär sig undervisa i matematik med hjälp av läroböcker. I en 

artikel av Cynthia C. Nicol och Sandra M. Crespo som beskriver deras studie om dessa blivande 

lärarstudenter och hur de tolkar och använder sig av läromedel (Nicol & Crespo, 2006). Studenterna 

följs under en universitetskurs om läromedel i matematikundervisningen samt under deras praktik ute 

i skolorna. Författarna till denna artikel vill belysa vikten av och nyttan med läroböcker i matematik 

eftersom dessa tillhandahåller en ram för vad som bör undervisas, för vem, när och hur. Så här säger 

man om matematiken i skolan; 

  

[…] textbooks are an intricate part of what is involved in doing school mathematics; they provide 

frameworks for what is taught, how it might be taught, and the sequence for how it could be taught (2006, 

s.331). 

 

Nicol & Crespo (2006) säger att detta är sant i många delar av världen men framför allt i de 

nordamerikanska klassrummen. Deras studie går i första hand ut på att studera hur blivande lärare 

genom sin utbildning kan tillägna sig kunskap om läromedelsbruk i matematikundervisningen. Som 

metod intervjuades och observerades studenterna under sitt deltagande i kursen och man genomförde 

analyser av deras skrivna arbeten. Intentionerna med detta var att försöka beskriva hur studenterna 

interagerade med pedagogiska texter medan de lärde sig undervisa i matematik samt att försöka förstå 

vad som påverkade dem i detta handlande. Man fann olikheter i studenternas tolkning av läromedlen. 

Skillnaden mellan dem var vilka typer av problem som valdes, hur dessa problem anpassades, 

huruvida problemen utvecklades samt om studenterna övervägde att använda läroböcker i sin framtida 

undervisning. Studien beskriver hur somliga av lärarstudenterna under praktiken brottades med viljan 

att använda sig av läroböcker i undervisningen och känslan av att känna sig skuldbelagd på grund av 

att detta signalerade brist på professionalitet och kreativ undervisning. Kursen gav dem en 

medvetenhet om hur läromedel används och kan användas i undervisningen och deltagandet 

förändrade somligas sätt att se på läromedelsanvändningen i matematikundervisningen. Men Nicol & 

Crespo (2006) anser ändå att den mest lärorika erfarenheten är den att undervisa. Innan studenterna 

gick ut på praktik upplevde de att läroböckerna skulle vara till hjälp i undervisningen men väl ute i 

skolorna skapade dessa mer frågor än de kunde svara på, enligt författarna. 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att det behövs mer forskning om läromedel och 

läromedelsanvändning inte minst i skolämnet matematik. De studier som presenterats här har alla 

olika syften och belyser matematikundervisningen ur olika perspektiv. Oavsett ur vems perspektiv på 

läromedel som studerats har samtliga studier ett resultat som speglar hur viktigt det är att reflektera 

över läromedelsanvändningen i undervisningen. Korsells (2007) urskiljning av producenter till 

läromedel har bidragit till förståelsen av begreppet läromedel och att det innefattar mer än bara en 

specifik lärobok. Bjerneby Hälls (2006) avhandling ger en klar bild av nyblivna lärares dilemma som 

nyblivna matematiklärare där man brottas med ambitionen om att inte behöva förlita sig på ett 

läromedel men samtidigt vara beroende av det i brist på erfarenhet av undervisning i ämnet. Detta 

dilemma framkommer även i Nicol & Crespos (2006) artikel om lärarstudenters tankar om läromedel 

och förmågan att analysera uppgifter i läroböckerna.  

Både Bjärneby Häll (2006) och Nicol & Crespo (2006) efterfrågar en lärarutbildning som ger 

blivande lärare bättre kunskap om läromedel samt verktyg för hur man analyserar dessa och förhåller 

sig kritisk till dem i sin undervisning. Petersens (2012) projekt anser jag vara intressant därför att den 

kommer åt en viktig aspekt av matematikundervisningen. Det val av arbetsätt man gör grundar sig till 

stor del på den uppfattning och erfarenhet man själv har som lärare av ämnet. Egna erfarenheter talar 

om för oss hur matematikundervisning vanligtvis går till och bidrar till uppfattningen om att det är det 

enda sättet att nå goda resultat. Att använda sig av berättandet i matematikundervisningen anser jag 

vara ett mycket bra exempel på hur man kan sätta matematiken i sitt sammanhang och göra den 

mindre ”teoretisk”. Dock förhåller jag mig något kritisk till Petersens studie då jag inte är säker på att 

hon haft syftet klart för sig från början. Min uppfattning är att man efter hand insett vilken typ av 

empiri som behövs för att svara på forskningsfrågorna. Resultatet blev spridda skurar av empiri att 

tolka och göra en analys utav.  Petersen (2012) presenterade i sin artikel de frågor som lärarna fått 

utgå ifrån när de skapade berättelserna och dessa var; var är vi? vad gör vi? hur gör vi det? och varför 

gör vi det vi gör? (Petersen 2012, s.7) Jag anser att det hade varit en fördel om forskaren ställt sig 

dessa frågor i sin egen undersökning. Kanske hade man då fått ett tydligare resultat. Att lärarna såg 

detta som ett tidskrävande arbete och något utöver den vanliga undervisningen vittnar om 

svårigheterna med att bryta mönster och traditioner i matematikundervisningen. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med min undersökning är att genom samtalsintervju med lärare ta reda på vilka faktorer som 

berör dem i deras val av arbetssätt i matematikundervisningen och vilken roll läroboken spelar i detta 

sammanhang. 

Frågeställningar  

 Vilka förutsättningar har lärare vid val av arbetssätt i matematikundervisningen? 

 Vilken betydelse får matematikboken i planering och genomförande av matematiklektionerna? 
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Metod  

Studien syftar till att undersöka lärares uppfattningar om läroboken i matematik och vilken betydelse 

den har för planering och genomförande av matematiklektionerna. Den metod som valts för 

insamlandet av empirisk data är kvalitativa intervjuer med lärare verksamma inom området. Resultatet 

redovisas i tre delar och jämförs sedan i en gemensam analys för att besvara forskningsfrågorna. 

Intervju 

I denna intervjuundersökning har jag valt att använda mig av samtalsintervju som metod eftersom jag 

ämnar studera ”den mening som människor ger till ett visst fenomen” (Esaiasson 2012, s.252). I det 

här fallet den mening lärare ger till fenomenet läromedel i matematik. Ett annat skäl till att jag väljer 

samtalsintervjun är att jag med denna undersökning vill veta hur lärarna själva uppfattar sin värld 

utifrån sina vardagserfarenheter. Denna typ av intervju betecknas även av Steinar Kvale (1997) som 

kvalitativ forskningsintervju eftersom syftet är att ta del av ”beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” som han uttrycker det (Kvale 1997, 

s.13). Det är med andra ord lärarna som är studieobjektet för undersökningen med fokus på deras 

uppfattningar om lärobokens betydelse i matematik. Samtalsintervjun kan även i denna undersökning 

sägas vara av respondentkaraktär vilket enligt Esaiasson (2012) betyder att den inte bygger på 

källkritik utan lärares uppfattningar eller föreställningar om olika företeelser i 

matematikundervisningen (ibid, s.259). Därmed omnämns intervjupersonerna i texten som 

respondenter. En provintervju genomfördes vilket rekommenderas av många för att testa 

intervjuguiden och få syn på eventuella svagheter (Dalen 2007, Esaiasson 2012, Kvale 1997). Detta 

visades sig vara mycket betydelsefullt då den första intervjuguiden var alldeles för spretig och 

intervjun tog alldeles för lång tid. Därmed omarbetades intervjuguiden till att bli mer riktad mot mina 

forskningsfrågor och bantades ner så att intervjutiden blev mer rimlig. 

Urval 

Intervjupersonerna i denna studie utgörs av sex stycken verksamma lärare i matematik på låg- och 

mellanstadiet. Det har varit en utmaning att hitta tillräckligt många respondenter för att hinna 

genomföra och tolka materialet samtidigt som de måste utgöra en tillräcklig grund för tolkning och 

analys, vilket betonas av Dalen (2007, s.54) som en viktig del i den kvalitativa forskningsprocessen. 

Ytterligare en distinktion gjordes mellan respondenterna då jag valt att intervjua lärare med kort 

respektive lång tid i yrket (2-3 år respektive 10-15 år i yrket). På grund av svårigheter att få lärare att 

ställa upp på intervju blev det ingen jämn balans mellan dessa grupper då fyra lärare intervjuats med 

lång erfarenhet i yrket och endast två med kortare tid. En av de erfarna lärarna har lång erfarenhet av 
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undervisning i matematik som klasslärare men arbetar idag som specialpedagog vilket jag anser 

tillföra undersökningen ännu ett perspektiv. Ytterligare ett kriterieurval har varit att lärarna ska vara 

verksamma och att de har behörighet i att undervisa i matematik och således också har ett intresse för 

ämnet. 

Genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes i en lugn avskiljd miljö och med utgångspunkt i den intervjuguide 

som utarbetats (se bilaga). Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon för att jag som intervjuare 

skulle kunna delta i samtalet på ett naturligt sätt men också för att underlätta efterarbetet med 

materialet, enligt Kvale (1997). Tidsåtgången för varje intervju beräknades till cirka tjugo minuter 

vilket också blev den genomsnittliga tiden. Intervjuerna har sedan skrivits ut för att lättare kunna 

urskilja mönster i respondenternas svar. Detta har sedan legat till grund för redovisningen i 

resultatdelen där dessa intervjuer refereras. Intervjutillfällena kan kallas semistrukturerade eftersom 

samtalen i förväg är inriktat på ett av mig som intervjuare bestämt ämne (Dalen 2007,s.31). Frågorna i 

intervjuguiden är ställda med möjlighet att kunna förändras med hänsyn till svaren. Ingen tematisering 

har gjorts i intervjuguiden då huvudtemat handlar om läromedel. Däremot har tematiseringar vuxit 

fram i bearbetningsfasen av min empiri i relation till forskningsfrågorna vilket synliggörs i de rubriker 

som är satta i resultatdelen.  

Forskningsetiska ställningstaganden 

I enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer har samtliga respondenter informerats om undersökningens 

syfte och hur intervjuerna kommer att användas. De har också gett sitt samtycke till att medverka och 

informerats om sin rätt till anonymitet och att när som helst dra sig ur om de skulle vilja. Samtliga 

respondenter har även gett sitt godkännande till att samtalen spelas in i syfte att underlätta efterarbetet 

och informerats om att materialet endast kommer att användas inom ramen för denna uppsats. 

Eftersom samtliga lärare är i vuxen ålder och ämnet inte är av någon etiskt känslig karaktär berörs 

denna undersökning inte av konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2013). 

Metoddiskussion 

Människor skapar och konstruerar sin egen verklighet utifrån egna erfarenheter och uppfattningar, 

vilket är en av grundförutsättningarna för den kvalitativa forskningen (Dalen, 2007). Därför kan man 

inte finna några universella lagar eller en ”sann” uppfattning om det fenomen som studeras. Det som 

framkommer genom dessa kvalitativa intervjuer kan alltså inte ses som sanningar och man kan heller 

inte dra några generella slutsatser i allmänhet. Valet av metod ställdes i relation till syftet och 

frågeställningarna och eftersom undersökningen söker sträva efter att förstå lärarnas livsvärldar såsom 
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de själva upplever den lämpar sig den kvalitativa intervjun bäst för detta syfte, enligt Kvale (1997) 

och Esaiasson (2012).  

I tolkningsprocessen av intervjutexterna har ett hermeneutiskt angreppssätt använts. Empirin 

som samlats in genom intervjuer har redan i det första stadiet, i själva nedpräntandet av intervjuerna 

från tal till skriven text, genomgått en tolkning. Detta trots att stor noggrannhet har lagts vid att återge 

det som respondenterna säger så ordagrant som möjligt. På detta sätt är forskaren medskapare till det 

material som sedan tolkas (Korsell 2007, Kvale 1997). I ett positivistiskt perspektiv på vetenskap kan 

kvalitativa intervjuer inte klassas som en vetenskaplig metod (Kvale, 1997). Detta eftersom 

intervjuuttalanden kan tolkas på flera sätt och ibland även vara motsägelsefulla. Inte heller kan 

resultaten anses vara intersubjektivt reproducerbara ur denna vetenskapssyn då exempelvis 

intervjuaren har skiftande kunskap om och känslighet för ämnet (Kvale 1997, s.63) Denna 

undersökning har istället, liksom Bjerneby Hälls studie, antagit ett strukturalistiskt perspektiv då 

intervjuerna måste förstås i sitt sammanhang. Först när de bestämmande strukturerna, såsom lärares 

förutsättningar för undervisning, blottlagts kan de enskilda fenomenen förstås. 

I det praktiska arbetet med intervjutexterna har jag använt mig av kartläggningsmetoden som 

Esaiasson et al. (2012) beskriver, där man utgår från ett fenomen och kartlägger de relevanta aspekter 

jag får ut av mina intervjuer kring detta fenomen. Till exempel hur de ser på lärobokens roll i 

matematikundervisningen (Esaiasson et al.2012, s.272). 

Om man skulle inta ett positivistiskt perspektiv och vara kritisk mot denna studies 

intersubjektivitet skulle man vara negativ till resultatet eftersom man inte nödvändigtvis skulle få 

samma svar om någon annan gjorde om studien. Detta på grund av att jag som forskare är färgad av 

mina kunskaper (eller okunskaper) och att olika individer har olika uppfattningar och tolkningar av 

samma fenomen, beroende på bakgrund och egna erfarenheter. Men sett ur det strukturalistiska 

perspektivet är det just detta som är intressant. När personers erfarenheter och tolkningar sätts i sitt 

sammanhang och tolkas utifrån teoretiska perspektiv framträder mönster som kan öka förståelsen av 

fenomenet. Om man ska se denna studie ur ett strukturalistiskt perspektiv handlar det om att förstå 

läroboken som fenomen i undervisningssammanhang och om att förstå vilken betydelse den har för 

elevers matematikinlärning, sett ur lärarnas perspektiv. Uljens (1997) menar att det är svårt att 

förklara en pedagogs handlande ur ett didaktiskt perspektiv eftersom detta är så komplext och 

beroende av många faktorer. Men med hjälp av den ramfaktorteori som Löwing (2004a) beskriver 

anser jag att detta är möjligt. Med hjälp av modellen som hon beskriver kan man både beskriva 

undervisningsprocessen och förstå vad som orsakar det ena eller det andra. 
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Resultat 

Intervjupersonerna benämns i texten med L för lärare och med en efterföljande siffra där L1, L2, L3 

och L4 är lärare med lång erfarenhet. L4 har inte bara lång erfarenhet utav matematikundervisning 

utan utbildad och aktiv specialpedagog. De intervjuade lärarna med kortare erfarenhet benämns som 

L5 och L6. För att intervjupersonerna ska sättas i sitt sammanhang så görs inledningsvis en kortare 

beskrivning av dem. Sedan redovisas resultatet under rubriker utifrån frågeställningarna som ligger till 

grund för studien. 

Respondenter 

Den första respondenten, L1, har lång erfarenhet och är utbildad 1-7 lärare med matematik och NO 

som inriktning samt några poäng specialpedagogik. L1 är vid intervjutillfället klasslärare för en 

årskurs 4 och undervisar i ämnena matematik, NO, SO, svenska och bild.  

L2, är också utbildad 1-7 lärare men med svenska, SO och musik som huvudinriktning. Trots dessa 

ämnesinriktningar har L2 lång erfarenhet av undervisning i matematik och har på senare år deltagit i 

lärarlyftet för att öka sin kompetens i ämnet. Förutom musiken så undervisar L2 i ämnena svenska, 

samhällskunskap, geografi, matematik och lite biologi i årskurs 6. Matematikundervisningen delas på 

halvtid med en kollega. 

Respondent L3 har också lång erfarenhet av matematikundervisning och har inriktningen matematik 

och No årskurs 4-9 på sin utbildning. L3 undervisar vid detta tillfälle i årskurs 5 och har ämnena 

matematik, engelska, svenska och väldigt mycket NO med teknik. 

L4 har mycket lång erfarenhet av läraryrket både som klasslärare och de senaste tio åren även som 

specialpedagog. Eftersom L4 idag arbetar som specialpedagog är matematik och svenska de 

huvudsakliga ämnena i samtliga årskurser på skolan, från 1 till årskurs 6. 

Respondent L5 har inte så lång erfarenhet i yrket och är utbildad 1-6 lärare med inriktning svenska 

och SO . Utöver sin grundutbildning har L5 även läst en termin specialpedagogik samt kurser i 

matematik, natur och teknik. Vid intervjutillfället undervisar L5 i alla ämnen utom idrott, slöjd och 

musik. 

Den sista respondenten, L6, har kort erfarenhet i yrket och utbildad 1-5 lärare med inriktning 

matematik och språk. De ämnen som L6 undervisar i vid detta intervjutillfälle är matematik, svenska, 

SO, NO och bild, i årskurs 3. 
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Det bör tilläggas att respondenterna L2, L4, L5 och L6 alla jobbar på samma skola. L1 och L3 arbetar 

på två helt andra skilda skolor. 

Empiri 

Val av arbetssätt i relation till läroboken 

Efter de inledande frågorna och vi rett ut vilken årskurs och vilka ämnen som lärarna undervisar i 

frågade jag samtliga i vilka av dessa ämnen som de använder ett specifikt läromedel. Samtliga lärare 

(utom specialpedagogen) svarar först och främst att de använder en viss mattebok i sin 

matematikundervisning. Här blir det tydligt att läromedel för många är just läroboken. L1 uttrycker att 

denne gillar att plocka saker från olika material men att utgångspunkten för matematikundervisningen 

är matteboken. I NO- undervisningen använder L1 en lärobok till viss del men inte lika mycket i SO 

som jämförs med matematiken på detta sätt; 

 

L1: SO är ju väldigt diskussionsorienterat så… så blir det ju i matten också och därför kan man inte säga att 

man gör bara läromedlet men jag lutar mig mot det absolut. 

 

Förutom i matematiken så uttrycker många av lärarna att de använder läromedel i andra ämnen bara 

till viss del eller att man använder det som referenslitteratur. L2 drar paralleller mellan matematiken 

och två av sina övriga ämnen, musik och geografi, där läraren ytterst sällan följer en lärobok rakt av. 

Där känner sig läraren mer säker och uttrycker samtidigt att denne inte känner sig lika fri i 

matematiken, mycket på grund av att lektionerna delas med en kollega. Samma gäller L3 som säger 

såhär; 

L3: Matten… där är vi tre stycken som jobbar tillsammans och då är vi ju bundna till det läromedlet  

Detta motiveras med att man vill att eleverna ska kunna vandra mellan olika grupper men L3 uttrycker 

samtidigt att man diskuterat i arbetslaget denna hårda bindning till ett material. Både L5 och L6 anser 

att matteboken utgör grundstommen för deras matematiklektioner och menar att man först utgår från 

den för att sedan fördjupa sig. Man stannar upp och fördjupar sig längs vägen säger L5 till skillnad 

från L6 som uttrycker sig på detta sätt; 

L6: … när grunden är gjord då törs man se lite grann på andra saker än det som står i läroboken. 

När jag frågar dem vilka läromedel de använder i undervisningen svarar L3, L5 och L6 med vilken 

lärobok de använder. Endast L1 och L2 tillägger att de använder annat material som 

problemlösningskort, konkretionsmaterial och datorprogram som komplement. L2 använder sig även 
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av läromedelsförlagets fördjupande böcker och kompletterande material. Framför allt ett material som 

kompletterade matteboken gentemot den nya läroplanen. L2 uttrycker sig såhär; 

L2: Hade vi inte fått det där extra materialet så hade de (eleverna) inte klarat sig så bra. Det var många 

moment som inte fanns med i matteboken som kom på provet (nationella provet). 

Den enda av mina respondenter som inte utgår ifrån en lärobok i sin undervisning är L4 eftersom hon 

står utanför klassrumsundervisningen. Det material som L4 använder är till stor del av praktisk 

karaktär, konkret material och sådant som är kopplat till vardagen eftersom L4 till största delen möter 

elever som har svårigheter i matematik. L4 utgår först och främst från eleven och var denne befinner 

sig då det finns elever som inte ligger på samma nivå som klasskamraterna. L4 säger; 

L4: jag har ju väldigt mycket konkret material istället (för lärobok) och tar in verkligheten och försöker göra 

matte av den… 

Att jobba med alla årskurser parallellt tycker inte L4 är något problem utan ser det snarare som 

stimulerande då progressionen blir väldigt tydlig hos eleverna. När man arbetar som klasslärare har 

man dem i ettan, tvåan och sedan när man lämnar de i trean har man ingen chans att se hur det blev, 

menar specialpedagogen som nu får följa dem en längre tid. L4 betonar också vikten av att jobba 

inkluderande, och säger vidare; 

L4: De ska inte uppleva att de blir särskiljda från klassrummet utan man får göra det på ett smidigt sätt. Så 

ibland går jag ju in i klassrummet istället och gör samma saker där. Så jag får vara försiktig innan jag lyfter 

ut dem hit till mig. 

Detta är viktigast att göra i början när de är mindre, menar L4. När de blir lite äldre så tycker de att det 

är skönt att få komma undan eftersom de kan tycka det är ”skämmigt” att sitta i klassrummet och 

känna att de inte lyckas. L4 belyser också vikten av att vara varsam med detta att lyfta ut elever ur 

klassrummet. För att eleverna från början ska uppleva att det är roligt att komma till henne så gör L4 

saker med många små grupper, även de som inte har problem. L4 säger såhär om de mindre barnen; 

L4: (jag) gör saker med mindre grupper och även de som inte har några svårigheter just för att de ska få 

känna att här är det kul att jobba… liksom att det ska bli någon slags bonus att få gå undan till mig… det ska 

inte vara något straff… så tänker jag. 

För specialpedagogen är det av största vikt att jobba inkluderande och att alla ska ha roligt under 

tiden. Det ska inte kännas jobbigt på något att få den hjälp man behöver. 
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Lärobokens roll i undervisningen 

De flesta av mina respondenter säger att läroboken har stor roll i deras undervisning i matematiken 

och uttrycker sig såhär; 

L1: Läroboken har stor roll i min undervisning, mer än jag önskar. Jag försöker lägga till och ta bort. 

L2: Läroboken får stor roll. Vi utgår från den först och sen försöker vi hitta laborativt material och bra 

genomgångar. 

L3: Vi försöker hålla ihop årskurserna inom samma kapitel […] sen jobbar var och en (lärarna) på sitt sätt 

om man vill hoppa över något eller så […] jag försöker låta bli att använda bokens exempel… hittar på egna 

L5: Läroboken har stor betydelse. Vi har matte varje dag och då betar vi av sidor. Men man måste stanna 

upp och fylla på… jobba kring den. 

L6: Jag utgår från boken i min undervisning […] gör grunden sen kan man fördjupa sig… hålla ihop klassen 

 

Respondenterna arbetar på olika sätt med hjälp av diagnoser som ett komplement till läroboken. L2, 

L5 använder uttryckligen diagnoser som underlag för planering eftersom det kan synliggöra 

kunskapsnivån hos eleverna och som L5 uttryckte det jobba kring den och stämma av men säger 

samtidigt att boken har en tydlig röd tråd. Precis som de andra anser L5 att läroboken har stor 

betydelse men ser den samtidigt som stommen och poängterar något viktigt; 

L5: man måste vara vaksam… man måste alltid förankra det i läroplanen också. Läroboken är inget 

universellt… man måste plocka från alla håll. 

Specialpedagogen är återigen inte bunden till läromedlet i sin undervisning men har många tankar om 

lärarnas undervisning i klassrummet ur sitt perspektiv. L4 ser undervisningen som jätteviktigt och 

menar att bra undervisning kopplat till läromedlet kan bli bra och säger även såhär; 

L4: Undervisningen måste vara det bärande. Läromedlet får stå för färdighetsträningen. 

Vidare så säger specialpedagogen om lärare; 

L4: Läraren måste vara kunnig, bra didaktiker och kunna entusiasmera för att få med alla (elever) på tåget. 

Som speciallärare märker L4 ganska snabbt om lärarna inte hittar hem i sin undervisning eller om 

läromedlet är för svårt för eleverna. Då får denne många fler elever med svårigheter till sig. L4 anser 

att läroboken har större betydelse i matematiken än i andra ämnen men understryker också att den inte 

borde ha det. Erfarenheten säger att många lärare använder matteboken som en helig bok och att de 

mäter sin matematikundervisning med antal sidor i läroboken. När man är klar med boken sedan 

känner man att man uppnått målet. L1 ger också uttryck för detta och säger; 
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L1: Det finns en risk att boken blir kursen, tycker jag. Det är väldigt lätt att gå i den fällan och av någon 

anledning ligger det närmare till hands just med matteboken. Så skulle man aldrig göra med SO-boken! 

När man som lärare använt en lärobok många vändor i samma årskurs så har man en annan överblick 

över innehållet. Man vet vad som funkar, vad som kan vara svårt och vad man kan hoppa över, enligt 

L1. Första gången är man i händerna på boken mycket mera. Genomgångarna är viktiga för lärarna 

och där vill man ha med sig alla på tåget. L6 anser att alla måste vara med på dessa eftersom detta ger 

dem chansen att öva på matteorden och får prata matematik också. Specialpedagogen (L4) vittnar 

också om att många lärare än idag låter sina elever arbeta i matteboken utan gemensamma 

genomgångar vilket blir förödande för många elever som man tappar på vägen. 

På frågan om de skulle kunna tänka sig jobba utan matteboken svarar L1 att denne inte vill jobba helt 

utan eftersom man behöver någon form av dokumentation på elevernas kunskapsutveckling. L1 menar 

att matteboken fyller en sådan funktion. L2 däremot skulle gärna vilja det om tid, möjlighet och 

inspiration fanns där men tror inte att det är realistiskt. L3 svarar att de gjort det just nu och utgår från 

ett egenskapat kompendium där eleverna jobbar enbart med matematik ute på skolgården. Det 

framkom dock att detta var för en kortare period och att man inte i vanliga fall arbetar så även om man 

skulle vilja. Specialpedagogen poängterar vikten av att lärare måste våga släppa matteboken och 

vittnar om lärare som fått stryka en stor del av lärobokens innehåll för att det bara skapat förvirring 

hos eleverna. Lärarna med mindre erfarenhet, L5 och L6, känner båda i dagsläget att de inte är 

tillräckligt varma i kläderna för att vilja arbeta utan matematikboken. L6 känner dock att detta skulle 

vara möjligt på sikt då erfarenheten blivit större. 

När det kommer till frågan om lärarna anser sig kunna påverka val av läromedel i matematik är de 

näst intill eniga om att de kan det men uttrycker samtidigt att det finns vissa begränsningar. 

L1: Ja, jag kan påverka… det finns ej obegränsat med pengar men man gör ändå sina val 

L2: Nja, kan inte påverka så mycket eftersom det är förenat med så stora investeringar 

L5: Ja, jag kan påverka men det är inte helt fritt att välja […] det är en process 

L4: Ja […] jag tas med i diskussionen […] men det är ju slutligen klasslärarna som bestämmer 

L6: Jag tycker att jag kan påverka. Sen är det ju upp till mig att sälja in konceptet hos de andra 

L3: Ja, självklart har jag en röst som alla andra men det finns inte obegränsat med pengar 

 

Lärarna anser sig alltså kunna påverka val av läromedel men ger samtidigt uttryck för vissa 

ramfaktorer som styr dem, framför allt de ekonomiska resurserna. För en del lärare handlar påverkan 

om att fritt kunna välja medan det för andra innebär att starta en diskussion i arbetslaget eller på 
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skolan.  Lärarna upplever sig ha en röst i mängden och vill man förändra så gäller det att få med sina 

kollegor på tåget. För de flesta handlar det om att påverka i det långa loppet och inte från en dag till en 

annan utan i en process som tar tid. 

 

Funderingar kring och erfarenheter av läroböcker 

Bland lärarna råder det delade meningar om de läromedel som används idag. Man har mycket tankar 

och åsikter om det man använder och huruvida det är bra eller inte och L5 betonar att det är svårt att 

hitta ett läromedel som täcker alla områden. L1 fick chansen att välja mellan två läromedel inför 

årskursens början och valde det som kändes mest uppdaterat då eftersom inga pengar fanns att köpa 

något nytt. De lärare som arbetar på samma skola (L2, L4, L5, L6) använder samma läromedel efter 

en lång process där rektorn beslutat att alla på skolan ska använda samma mattebok så att det blir en 

tydlig röd tråd för eleverna genom alla årskurser. L2 är nöjd med läroboken och säger såhär; 

 

L2: Den är bra […] den är också tillräckligt lätt. Med denna bok kan alla elever lyckas. 

L2 var från början aktiv i processen att besluta vilket läromedel som skolan skulle använda gemenamt. 

Det gjordes en grundlig research då men det intressanta är att lärarna på lågstadiet L5 och L6 inte är 

lika nöjda. De tycker läromedlet är lite för lätt och får ägna mycket tid till att ta fram 

kompletteringsmaterial till de duktiga eleverna som inte får tillräckligt med utmaningar. 

Specialpedagogen (L4) vittnar om samma sak. 

L4: Det läromedel vi har idag på skolan är ju kanske lite tunt […] det finns inte tillräckligt med utmaningar 

[…] det är väldigt många sidor som jag tycker lärarna ska stryka helt därför att det skapar bara förvirring 

[…] en fjärdedel av boken anser jag vara dålig. 

L6 vittnar om att man velat testa andra böcker på skolan och att detta pågått en tid. Framför allt är 

man inte nöjd på lågstadiet där en klass i ettan har arbetat utan mattebok på grund av att den som finns 

inte är så bra längre. Både L5 och L6 kommer ha ettor till hösten och känner sig för oerfarna för att 

arbetat utan läromedel och vill därför ha en annan bok.  

L6: … jag är för ny för att köra utan bok. Det känns tryggt att ha en bok att falla tillbaka på […] jag kan 

känna att jag står mycket i kopieringsrummet redan och ska jag då köra utan läromedel då blir det ju ännu 

mera där inne 

L1 nämner att hon skulle vilja ha ett jättestort kopieringsunderlag istället för läromedel så att man 

kunde lätt hitta och skräddarsy innehållet efter gruppen, göra sin egen mattebok på det sättet. Samma 

pedagog har också tidigare valt att arbetat utan mattebok i en årskurs etta men eleverna protesterade 
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liksom många andra vilket ledde till att böcker köptes in till vårterminen. Mycket sitter i väggarna, 

enligt L1. En annan av lärarna säger såhär om detta; 

L3: Jag tror det har med tradition att göra just et här med att barnen är så väldigt inne i det – ja, men ska vi 

inte börja jobba nu? De tror inte att de jobbar med matematik […] det är för djupt rotat att man ska sitta och 

jobba sida upp och sida ner med tal och göra beräkningar 

Läraren ger uttryck för att detta arbetssätt är tråkigt och vill något mer och skulle liksom L1 vilja ha 

ett friare material ur vilket man kan plocka vad man vill. L3 använder samma läromedel som L2, L4, 

L5 och L6 och anser liksom många av dem att det inte ger en tillräcklig utmaning. Många av lärarna 

uttrycker att det är svårt idag att hitta ett läromedel som tillfredställer alla bitar. Gemensamt för dem 

verkar vara att man letar efter material som på ett mer uttalat sätt är kopplat till den nya läroplanen 

och som erbjuder mer praktisk matte, som går att arbeta med i grupp och diskutera kring.
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Analys  

I intervjuerna framkommer det att det finns en stark dominans av läroboken i matematikundervisningen 

och att läroboken också har en betydande roll i planering och utförande av lektionerna. De lärare som är 

relativt nya i yrket känner sig mer bundna till att använda läroboken på grund av bristande erfarenheter att 

falla tillbaka på. Detta upplever också en av lärarna med lång erfarenhet men som inte har matematik som 

sitt främsta ämne. Övriga lärare känner en frustration över den starka dominansen av läromedel i ämnet 

och somliga har försökt att bryta sig loss från detta och strunta i matteboken. Detta har lett till många 

frågor, framför allt från eleverna som upplever att de inte har matematiklektion om de inte får räkna i 

matteboken. När det kommer till planeringen av lektionerna utgår de flesta först från boken för att se vad 

den har att erbjuda för att sedan lägga till eller stryka sådant som är onödigt. Trots att många utgår från 

boken arbetar man till viss del även med annat praktiskt material, egenproducerat läromedel eller kopierat 

material samt dataprogram. Båda de yngre lärarna uttrycker en stress över att hinna klart matteboken innan 

terminens slut. Först när detta är gjort kan man fokusera på annat. Få av lärarna är helt nöjda med sitt 

läromedel och anser att de inte lever upp till kunskapskraven i läroplanen. Det påpekas att man bör vara 

vaksam som lärare genom att ha koll på vad styrdokumenten säger och inte enbart förlita sig på läroboken. 

Specialpedagogen har en stor inblick i hur lärarna arbetar i klassrummen och poängterar vikten av att 

undervisningen måste vara det bärande, inte läromedlet. Denne vittnar också om att många lärare låter 

eleverna jobba i boken helt utan genomgångar av nya moment, vilket hon anser vara förödande för 

eleverna ur lärandeperspektiv.  

Om man ser på resultatet av denna studie med ett ramfaktorteoretiskt perspektiv ser man att 

lärarna till stor del beskriver och förklarar sin undervisning i matematik utifrån de ramar som de anser 

styr deras undervisning. Fasta ramar som resurser eller ett bestämt läromedel nämns av alla 

respondenter och upplevs av lärarna som påverkande faktorer. Men det är dock inte alla som ser de 

rörliga ramarna som de själv kan påverka som till exempel val av arbetssätt i klassrummet. Det val 

man gör är just det att använda läroboken och sedan komplettera med annat material där läroboken 

inte ger tillräcklig stimulans för duktiga eller svaga elever. De fria ramarna upplever man först när 

läroboken är genomgången och först då tar kreativiteten fart hos lärarna, framför allt hos dem med 

kort erfarenhet. 

Sett ur ett historiskt perspektiv har det inte hänt så mycket när det kommer till 

läroboksanvändningen i matematiken. En lärobokstyrd undervisning är fortfarande det som dominerar 

i de svenska skolorna, enligt forskningen (Korsell 2007, Löwing 2004, Ahlberg 1992). Läroboken 

infördes som ett slags komplement till den lärarledda undervisningen så att eleverna kunde öva tyst 

räkning och läraren kunde koncentrera sig på de elever som behövde extra stöd i undervisningen 
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(Skott 2010). Då, liksom nu, fanns det många som var kritiska till denna tysta räkning och som 

vurmade för den lärarledda undervisningen. Den” nya matematiken”, som Skott menar började växa 

fram i mitten på 1900-talet, skulle vara förankrad i forskningen men tog istället ett steg tillbaka, enligt 

honom (2010, s.424). Av detta ser vi spår än idag anser jag. 

För att åstadkomma en bättre matematikundervisning än den vi har idag anser jag, liksom Petersen 

(2012), att man bör omvärdera de didaktiska metoderna och förändra synen på ledarskap i 

klassrummet. Detta genom att våga släppa matematikboken och inrikta sig mer på en lärarledd 

undervisning och inte en undervisning som är styrd av läromedel. Resultatet från denna studie vittnar 

om att lärare inte har samma syn på hur undervisning ska gå till i matematiken som man har i andra 

skolämnen. Studien som gjordes bland lärarstudenter i Canada visar också hur läromedel kan vara till 

stöd för nyutexaminerade lärare men visar också på hur nyblivna lärare påverkas av den rådande 

kulturen ute på skolorna (Nicol & Crespo, 2006). Sett ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv är detta 

återigen bevis på att man förklarar sina val utifrån de fasta ramar som finns. Även som nyutbildad 

lärare eller lärare med liten erfarenhet borde man lyfta blicken och se hela undervisningsprocessen 

och alla faktorer som bidrar till resultatet av den.  

Att studera lärarnas didaktiska val utifrån ett matematikdidaktiskt perspektiv såsom Kilborn 

(2007) förklarar det, anser jag vara svårt eftersom det kunskapsstoff man behandlar i undervisningen 

till stora delar utgår från läroboken. För att fullt ut få syn på de lärande situationer som lärarna är 

involverade i under matematiklektionerna krävs att man väljer an annan metod för undersökningen. 

De förutsättningar som lärarna beskriver i empirin är till stora delar kopplade till de läromedel som 

finns att tillgå eller till skolans resurser. Men det framkommer också andra perspektiv där 

läromedelsanvändningen kan kopplas till sociala och kulturella aspekter så som tradition eller 

outtalade förväntningar. 
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Diskussion 

Det nedslag som gjorts i tidigare forskning för denna uppsats kan upplevas ofullständig och det finns 

betydligt mycket mer man skulle kunna behandla. I litteraturen som presenteras poängterar många att 

forskningen inom matematikdidaktiken är eftersatt och att den som finns inte har någon nära koppling 

till matematikdidaktikens praxis. Min uppfattning är dock att forskningen på området börjat vakna och 

kanske kan Skolverkets satsning med Matematiklyftet bidra till att fler lärare intresserar sig för ämnet. 

Att läroboken har en stor betydelse för matematikundervisningen idag är inget nytt och de lärare jag 

intervjuat är mycket medvetna om att det är så. Att helt stå på egna ben utan att använda läromedel 

anser jag inte vara realistiskt. Men att förlita sig på ett läromedel utan en medveten reflektion över hur 

man använder det är inte heller särskilt lämpligt. Om det är möjligt att arbeta på annat sätt i andra 

ämnen borde det vara möjligt även i matematikundervisningen. Allt handlar om en inställning anser 

jag men förstår också att denna åsikt väcker starka känslor hos många.  

Som förslag till framtida forskning skulle det vara mycket intressant att gräva lite djupare i de 

sociala och kulturella aspekterna på läromedelsanvändningen i matematikundervisningen. Det vore 

intressant att studera närmare hur det kommer sig att matteboken fått ett sådant starkt fäste i elevers, 

föräldrars och lärares uppfattning om hur undervisning i matematik bör bedrivas. Att göra en 

internationell jämförelse för att se om läroboksanvändningen skiljer sig åt mellan olika länder, är 

ytterligare ett förslag. För den mer filosofiske forskaren vore det även intressant att studera var 

matematiken finns och om den bara finns i läroboken. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

 Hur länge har du varit verksam som lärare? Och i matematik? 

 Vilken utbildning har du? 

 Vilka ämnen undervisar du i? 

 Av dessa ämnen, i vilka använder ni ett specifikt läromedel? 

 

 I vilken/vilka årskurser undervisar du i matematik? 

 Vilka läromedel använder du i din matematikundervisning? 

 Använder ni någon lärobok? Om ja… vilken? Om nej… Hur kommer det sig? 

 Vad har du för tankar om läromedel som sådant? Har du erfarenheter av andra läromedel i 

matematik? 

(Hur tänker du kring läromedel i matematik?) 

 Har läroboken stor betydelse i matematik jämfört med andra ämnen? Utveckla. 

(Vad innebär det att utesluta läromedlet för dig som lärare?) 

 Anser du att du kan påverka val av lärobok i matematik? På vilket sätt?  

(På vilket sätt kan du påverka valet att använda eller inte använda läromedel i 

matematikundervisningen?) 

 Skulle du kunna tänka dig arbeta utan läroboken i matematik? Motivera. 

 Hur stor roll får läroboken när du planerar och genomför dina lektioner?  

 Är läromedlen ni använder i matematik tillfredställe gentemot Lgr11? 

 Känner du dig fri i dina val av arbetssätt i matematikundervisningen? 

 Handen på hjärtat, är det läroboken som styr eller läraren som styr? 

 

 


