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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka lärarens val och användning av matematikläromedel 

i grundskolans tidigare år. Med läromedel avses i denna studie det material som syftar till att 

hjälpa eleven att tillägna sig kunskaper i matematik. Exempel på de läromedel som 

förekommer i studien är lärobok, egenproducerat material, informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) samt konkret material som ger möjlighet för flera sinnen att 

verka. Vi har valt att genomföra vår studie med stöd av två delstudier, intervju och 

observation. Våra intervjuer synliggör i huvudsak lärarens syn på vad som är viktigt vid 

lärande i matematik samt vad som ligger till grund för valet av läromedel. Genom 

observationerna tar vi del av hur läraren använder sina läromedel i matematikundervisningen. 

Under studiens gång har vi tagit del av litteratur som vi anser relevant för vår studie. Detta i 

syfte att kunna jämföra vår studies resultat med den litteratur vi läst. Det resultat vi kommit 

fram till i vår studie är att lärarna varierar sin användning av läromedel men att det sällan 

förekommer en tydlig koppling mellan de läromedel som används. Detta medverkar till ett 

begränsat lärande för eleven. Ett annat resultat vår studie visar är att lärarna saknar kunskap i 

att använda IKT-utrustning, som finns i samtliga klassrum, i pedagogiskt syfte. 

 

Nyckelord: didaktik, grundskolans tidigare år, läromedel, intervju, observation, matematik
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1 Inledning 

Ämnet matematik kan undervisas på olika sätt och de läromedel som används i skolan är 

mycket varierade. I läroplanen är det centrala innehållet i ämnet och de mål eleverna förväntas 

uppnå beskrivet, men hur vägen dit ska se ut är upp till den enskilde läraren att bestämma. 

Läroboken har sin givna plats i de flesta skolor och för att variera undervisningen 

kompletteras den mer eller mindre med inslag av laborativ matematik. Vår egen erfarenhet är 

att de delar av utbildningen vid lärarprogrammet som behandlar ämnet matematik, till stor del 

består av laborativ matematik. Detta är i sig bra då många idéer till hur matematiklektioner 

kan utformas väcks. Kan det finnas ett behov av att blivande lärare under sin utbildning får ta 

del av flera läromedel att använda i sin matematikundervisning? För att läraren ska känna en 

trygghet i sin undervisning och kunna möta den enskilde individens behov krävs dels en god 

pedagogik, ett didaktiskt tänk och en stor ämneskunskap. 

Hur trygga är pedagogerna i sin matematikundervisning? Vågar de ta ut svängarna och 

använda sig av laborativa inslag när de ska förklara och förevisa hur den matematiska logiken 

förhåller sig? I och med att skolan kommunaliserades i början av 1990-talet, förändrades även 

ansvaret för val av läromedel i matematikundervisningen. Från att ha varit statligt styrt fick 

den enskilde skolan ansvaret för hur undervisningen planeras och genomförs. Det innebär att 

den enskilde läraren fick större inflytande i valet av läromedel. Syftet med vår studie är att 

undersöka lärares val och användning av läromedel i matematikundervisningen i två 

grundskolor i närförort. Vi vill undersöka vilka läromedel som används i 

matematikundervisningen, hur de används och vad lärarna anser vara viktigt när eleverna ska 

lära sig matematik. 

Vår empiri samlas in genom två delstudier, intervju och observation där Jonas ansvarar för 

observationerna och Lotta för intervjuerna. Vi har båda medverkat vid genomförandet av 

observationer och intervjuer men sedan delat upp arbetet genom att var för sig ansvara för 

bearbetning av data, renskrivning och analys. I diskussionsdelen sammanför vi resultat och 

analys från de två delstudierna. Övriga avsnitt har framarbetats gemensamt.  
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2 Bakgrund 

Vår bakgrund bygger på gällande läroplan, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr 11) och hur den påverkar lärarens undervisning och val av läromedel. Vi 

redogör även för Program for International Student Assessment (PISA) som visar svenska 

elevers förmågor i bland annat matematik. 

2.1 Historik 

I samband med kommunaliseringen av den svenska skolan i början av 1990-talet förändrades 

statens roll från att driva skolan till rollen som kontrollinstans. Statens Skolinspektion ser till 

att skolverksamheten fungerar i enlighet med gällande styrdokument och skollag. 

Kommunaliseringen av skolan medverkade även till att statens analys av läromedel försvann 

och att det inte längre förekommer direktiv om vilka läromedel som ska användas i 

undervisningen i grundskolan (Skolinspektionen 2013).  

2.2 Läroplanen 

I Lgr 11 redogörs för skolans uppdrag att medverka till att alla elever får en likvärdig 

utbildning inom varje skolform. Skolan ska tillhandahålla en individualiserad undervisning 

med utgångspunkt i elevens tidigare erfarenheter och behov. Syftet med undervisningen är att 

leda eleven mot läroplanens kunskapskrav (Skolverket, 2011a, s.8 ). Läroplanen innehåller 

redogörelser för syftet och det centrala innehållet som ska omfattas i undervisningen men 

saknar innehåll som talar om undervisningens utformning och genomförande. Detta i 

kombination med kommunaliseringen av skolan har medfört att analys och val av läromedel 

är upp till den enskilde skolan. Detta innebär frihet för läraren att, inom ramen för det centrala 

innehållet, själv påverka val av läromedel samt planera och utforma sin undervisning då det i 

läroplanen anges vad som ska uppnås men inte hur (Skolverket, 2011a, s. 7-11). I Lgr 11 finns 

matematikämnets kursplan med, vilken beskriver de mål eleverna ska ha uppnått i skolår 3, 6 

och 9.  

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,  
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• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

(Skolverket, 2011a, s. 62).  

På detta sätt beskrivs matematikundervisningen och matematiken som ett ämne, med lång 

historia, som utvecklats dels för att lösa människans praktiska behov, men även för att 

tillfredsställa människans nyfikenhet och behov av att utforska det okända. 

2.3 Svenska skolan i förhållande till övriga världen 

Den svenska skolan utvärderas kontinuerligt och jämförs med andra länders skolor. En av 

dessa utvärderingar är Program for International Student Assessment, PISA, ett OECD-

projekt vilket mäter 15-åriga elevers förmågor i naturvetenskap, matematik och svenska. 

Vid varje tillfälle som studien genomförs är ett kunskapsområde huvudämne men alla 

kunskapsområden undersöks varje gång, vilket möjliggör jämförelser över tid. I PISA deltar både 

OECD-länder och icke OECD-länder. I PISA ligger stor vikt på elevernas förmåga att sätta kunskaper i 

ett sammanhang. Eleverna ska kunna förstå processer, tolka och reflektera över information samt lösa 

problem. I undersökningen ställs frågan om hur 15-åringar på ett konstruktivt sätt klarar att analysera, 

resonera och föra fram sina tankar och idéer. Man betonar det livslånga lärandet och att eleverna 

fortsätter att lära sig under hela livet. (Skolverket, 2013b) 

Den senaste PISA-mätningen genomfördes 2012 med 66 deltagande länder, med matematik 

som huvudämne. Den undersökningens resultat blir inte officiellt förrän december 2013. 

Resultatet för mätning som genomfördes 2009 visar att svenska elever, pojkar i större 

utsträckning än flickor och främst de svagpresterande, blivit svagare i matematik i förhållande 

till tidigare mätningar och i förhållande till andra deltagande länder (Skolverket 2013c). 

Resultatet i PISA kan användas av deltagande länder i utvärdering av läroplaner och andra 

styrdokument. 

2.4 Nationellt prov i matematik 

Det nationella provet i matematik (Skolverket 2013c) genomförs i syfte att grundligt testa 

elevers förmåga i matematik. Provet består av delprov där elevens förmågor testas utifrån 

utvalda delar av läroplanen och det centrala innehållet i matematik. Proven är formulerade så 

att eleven får visa sin matematiska förmåga genom att rita, samtala och skriva. Det nationella 

provet används tillsammans med lärarens löpande observationer som kartläggning av elevens 

kunskapsutveckling i matematik. För att bedömningen av de genomförda delproven ska bli så 
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rättvis som möjligt innehåller materialet utförliga bedömningsanvisningar till lärare som ska 

bedöma proven. 
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3 Litteraturöversikt 

I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning och annan litteratur som vi anser är aktuell för 

vår studie. Vi har valt att presentera detta på ett tematiskt på ett sätt relevant för vår 

undersökning. 

3.1 Lärarens roll 

I sin avhandling, Matematikundervisningens konkreta gestaltning, undersöker Löwing (2004, 

s. 117) för lärarens roll som arbetsledare i klassrummet. Kommunikationen i klassrummet är 

enligt Löwing avgörande för att eleven ska skapa sig djupare förståelse i matematik.  Löwing 

har genom klassrumsobservationer av matematiklektioner i högstadiet, studerat hur lärare i 

grundskolan tar sig an elever för att hjälpa dem att förstå matematik. Löwings fokus i 

undersökningen har varit lärarens sätt att kommunicera det matematiska innehållet i 

undervisningen. Hon har även intresserat sig för vilket språk lärarna använder för att nå ut till 

eleverna. Löwings mål med undersökningen är att, i lärarens undervisning, hitta orsaker till 

vad som påverkar kommunikationen i matematikundervisningen. I undersökningen är det 

läraren som står i fokus och eleverna har fungerat som en värdemätare för hur väl läraren 

lyckas i sitt sätt att kommunicera det tänkta innehållet i matematikundervisningen.  

De krav man bör kunna ställa på läraren, som är den som leder en grupp individer med 

olika behov av och förutsättningar för att inhämta kunskap i ämnet matematik, är flera. I varje 

grupp elever finns det de som tycker att matematik är både roligt, lätt och meningsfullt, 

medan andra i gruppen är av motsatt uppfattning. Det finns även skillnader i förkunskap och 

språklig förmåga, vilket Löwing (2006, s. 90) menar har stor betydelse när eleven ska omsätta 

den laborativa matematiken till abstrakt. Undervisningen ska även vara formulerad utifrån ett 

syfte och fungera som en del av en helhet. 

När en lärare står i klassrummet och ska undervisa anser Löwing (2006, s. 91) att en 

förutsättning för att lyckas, är att denne har en väl grundad teori om hur undervisningen ska 

gå till. Det finns dels forskning att falla tillbaka på men även lång erfarenhet av vad som är 

genomförbart och fungerande i en undervisningssituation. Läraren bör utifrån detta skapa sin 

egen lärarprofil för att skapa sig en trygghet i hur den egna undervisningen ska genomföras. 

En viktig del i undervisningens utformande är för läraren att tänka igenom vilka ramar som 
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ska styra undervisningen. Vilka läromedel ska användas? Hur ska undervisningen 

individanpassas? Vilka förkunskaper har eleverna? Vilket övrigt material finns att tillgå? 

Löwing (2004, s. 249) fann i sin studie att instruktioner i matematikundervisningen till 

större delen gavs i skriftlig form. Detta kunde ske genom att läraren delade ut en stencil eller 

ett läromedel. Den individualisering som skedde handlade om att den som arbetade snabbt 

fick fler uppgifter att lösa. När eleverna behövde kompletterande instruktioner av läraren 

utgick denne från en annan strategi än vad som beskrevs i den skrivna instruktion eleven fått. 

Detta ledde till att eleven och läraren inte hade samma utgångspunkt för problemlösningen 

vilket ledde till en konflikt. Dessa konflikter löste läraren genom att berätta för eleven hur den 

skulle göra, inte genom att förklara hur eleven borde tänka. Eleven fick på grund av detta inte 

en förståelse för hur problemet skulle lösas, bara en metod. I sin tur ledde detta till nya 

förkunskapsproblem när andra uppgifter av liknande karaktär skulle lösas. 

Två andra lärare gav otillräckliga instruktioner till sin klass vilket ledde till att de var 

tvungna att ge ytterligare instruktioner på individuell nivå. En annan aspekt av 

individanpassning som visade sig var att läraren ofta var nöjd om gruppen som helhet kunde 

besvara de frågor som ställdes. Att sedan alla individer i gruppen inte hade förstått verkade 

vara av mindre vikt. Så fort ett rätt svar hade presterats av gruppen gick man vidare. (Löwing, 

2004, s. 252) 

Löwings slutsats i studien är att den mest avgörande faktorn för en framgångsrik 

undervisning är den didaktiska kvaliteten på kommunikationen som sker i klassrummet. 

Denna bygger på lärarens egen ämneskunskap, lärarens förmåga att få eleverna att förstå de 

strategier som behövs för att lösa uppgifter, och slutligen att individanpassa undervisningen. 

Det sistnämnda handlar om elevens förförståelse och hur god abstraktionsförmåga eleven har. 

(Löwing, 2006, s. 19) 

Skolverket och Statens offentliga utredningar ger ut dokument som beskriver hur de ser på 

lärarens roll i matematikundervisningen. Till skillnad från forskning beskriver Skolverket 

vilka kompetenser man anser att lärare i matematik ska ha. För att kunna möta olika elevers 

behov ska läraren kunna följande, enligt de allmänna råd Skolverket (2013a, s. 17) ger ut: 

 Kunna sätta sig in i hur eleven förstår matematik utifrån den förkunskap och de 

erfarenheter den har och se till att eleverna förstår syftet med undervisningen. 

 Använda sig av ett språk som dels möjliggör för eleverna att förstå själva det 

matematiska men även kan fungera som en brygga mellan det abstrakta och det 

konkreta. Förklara på ett sätt som passar in i elevens vardagliga verklighet. Ge 
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kontinuerlig återkoppling på varje elevs kunskapsutveckling och vad eleven behöver 

arbeta på för att utveckla vidare. 

 Behärska dels ämnesinnehållet i den matematik som undervisas men även hur man 

rent undervisningsmässigt når fram till eleverna. För att undervisa elever i lågstadiet, 

bör läraren ha ämneskunskaper för åtminstone mellanstadiet för att kunna säkerställa 

långsiktigheten i undervisningen. 

För att genomföra en bra matematikundervisning krävs det dessutom att läraren gjort upp 

med sin eventuellt dåliga erfarenhet av ämnet från den egna skolgången.  En positiv attityd till 

matematikämnet är en förutsättning för att bedriva en bra undervisning då läraren är en 

förebild för eleven under de första skolåren (SOU, 2004:97, s. 94). 

Med syftet att öka elevers förutsättningar att nå kunskapsmålen i matematik genomförs 

kunskapslyft för matematiklärare där syftet är att hjälpa läraren att utveckla sin undervisning 

(Skolverket 2013d). I utvärderingen av projektet Matematiksatsningen (Skolverket, 2011b, s. 

10, 12, 66) redogörs för att klassrumsobservationer synliggjort att lärarens fokus varit 

laborationen och inte det matematiska innehållet. En kritik som förs fram mot detta är att den 

laborativa övningen blir till ett hinder för lärandet i stället för att konkretisera undervisningen. 

En annan kritisk inställning till den observerade laborativa undervisningen är att den saknar 

den färdighetsträning som läroboken innehåller. Vidare redogörs för brister i de observerade 

lärarnas matematikkunskaper vilket medverkar till att undervisningen inte anpassas till 

individen i den laborativa undervisningen. Utvärderingen visar även att anledningen till 

lärarens val av att arbeta laborativt ofta har grund i att läraren ville frigöra sig från 

matematikboken. I utvärderingen framhävs att beskrivet scenario omfattar ungefär hälften av 

observerade lärare. Den andra hälften har djup kunskap i matematik och undervisningen är 

planerad och genomförs som en del av en helhet vilket medverkar till att eleven kan ta till sig 

av undervisningen. Utvärderingen mynnar ut i Skolverkets satsning på lärarlyft i syfte att 

stärka lärarens kompetens i ämnet matematik. 

3.2 Lärarens didaktiska val 

Mötet mellan elever och lärare sker enligt Lindström & Pennlert (2009, s. 43) i en konkret 

situation och miljö under begränsad tid. Vid en didaktisk planering är det viktigt att utgå från 

ramfaktorer som gruppens struktur, lokal, tid, ekonomi och ledning då dessa har en direkt 

inverkan på lärarens förutsättningar att tillsammans med eleverna forma en lärmiljö. 
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Den didaktiska planeringen kräver att läraren i sin undervisning utgår från flera 

dimensioner, de didaktiska frågorna vad? hur? varför? Genom att utgå från undervisningens 

olika dimensioner menar Lindström & Pennlert (2009, s. 26) att läraren synliggör 

undervisningens helhet. De didaktiska frågorna kan även användas som ett hjälpmedel vid 

reflektion och analys av den genomförda undervisningen i syfte att använda som underlag för 

vidare planering. 

Didaktikens mest centrala delar är enligt Englund (1991, s. 9,10,14) lärarens didaktiska 

kompetens och förmågan att använda undervisningens innehåll som utgångpunkt för den 

pedagogiska planeringen. Det innebär att läraren enlig Englund måste fokusera på den 

undervisningsmetodiska frågan hur. Lärarens didaktiska val gällande innehåll, mening och 

sammanhang är avgörande för att lärande ska uppstå. För att skapa undervisningssituationer 

utifrån ämnesinnehållet kräver det att läraren har en djup kunskap i ämnet och en medvetenhet 

om vilka olika infallsvinklar man kan skapa med sin matematikundervisning. 

Enligt Lindström & Pennlert (2009, s. 26) utgår läraren från Vad-frågan i planeringen i 

syfte att synliggöra vilket ämnesinnehåll undervisningen ska ha. Den didaktiska hur-frågan 

berör den planerade undervisningens process och planering av genomförandet. Hur-frågan 

synliggör de undervisningsmetoder läraren planerar använda för att eleverna ska uppnå det 

tänkta lärandemålet. För att alla elever i en klass ska få möjlighet att uppnå det planerade 

lärandet menar Lindström & Pennlert (2009, s 32-33) att läraren behöver använda olika 

undervisningsmetoder. Dessa metoder kan gå in i varandra vilket generellt gynnar elevens 

lärande. Varför-frågan är den dimension som synliggör lärarens mål med den planerade 

undervisningen. Detta i form av vilket lärande, kunskaps- och personlig utveckling man avser 

uppnå med den planerade undervisningen med koppling till aktuell läroplan och kursplan för 

ämnet. 

Löwing (2004) och Dysthe (2003) har genomfört forskningsstudier för att undersöka det 

didaktiska innehållet i matematiklärarens undervisning. De laborativa inslag som Löwing 

(2004, s. 196) observerade innehöll sällan ett synliggörande av syfte och begrepp som skulle 

bearbetas under lektionen. Det medverkar till att eleverna inte visste varför de genomförde en 

övning, utan endast till själva genomförandet, vilket i sig inte bidrar till något lärande. 

Vikten av undervisningens innehåll och utformning nämns i Dialog, samspel och lärande 

där Dysthe (2003, s. 31-43) redogör för lärmiljö och lärande. Dysthes studie bygger på 

egeninsamlad empiri i form av klassrumsobservationer med fokus på lärande. Dysthe menar 

att grunden till lärande ligger i relationer, genom kommunikation och samspel med individens 
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omgivning. Vidare att det är av stor vikt att läraren formar en lärmiljö där individen både kan 

inta rollen som kunnig och/eller betydelsefull för andra. Sammanfattningsvis menar Dysthe 

att individen generellt lär sig i dialog och samspel med andra. 

3.3 Undervisningsmetod 

I lärarens uppdrag ligger att med respekt för varje elevs behov skapa förutsättningar för 

eleven att tillägna sig viss kunskap och färdighet. Att undervisa i matematik innebär att man 

som lärare ska synliggöra för ett antal elever hur ett virrvarr av siffror, figurer och bokstäver 

bildar mönster och system. Löwing (2006, s. 159) har i sin studie följt ett antal lärare i deras 

genomförande av undervisning från skolår 4 till skolår 9. Utifrån dessa observationer menar 

hon att undervisningen bör utformas så att den tillgodoser individen utifrån dennes behov och 

tidigare erfarenheter. För att kunna genomföra detta menar Arfwedson (2002, s 81-85) att man 

som lärare ska använda sig av ett sätt att undervisa som leder till att eleverna lär sig det 

ämnesinnehåll som är tänkt. En förutsättning för att lyckas med detta är att läraren utgår från 

flera undervisningsmetoder och perspektiv på lärande. Detta då ingen enskild metod kan ses 

som tillräcklig eller överlägsen andra. Arfwedson baserar sina åsikter dels på självupplevda 

undervisningsförsök men även på annan forskning i ämnet didaktik för lärare. 

Små barns matematik (Emanuelsson, 2011) bygger på ett pilotprojekt i samarbete med 

Nationellt Centrum för matematik (NCM). I projektet observeras läraren i sin 

kompetensutveckling. Pilotprojektets syfte var att pröva hur lärare kan fördjupa och vidga det 

kunnande i matematik, som behövs för att stimulera och utmana barns intresse för och lärande 

i och om matematik enligt förskolans läroplan. I pilotprojektet följdes hur små barn i åldern 1 

– 5 år och lärare tillsammans upptäckte grundläggande matematik. Projektet visar att barnet 

tar till sig matematik på många olika sätt och det går att dela in dem i två grupper. Projektet 

visar att en del barn tar till sig den teoretiska räkningen och logiken utan att behöva något 

konkret material. Emanuelsson (2011, s. 40) menar dock att många barn behöver någon form 

av praktisk handling i samband med undervisningen för att förstå och finna mening i 

matematiken. Berggren & Lindroth (2004, s. 115) har genom litteraturstudier och 

diskussioner med forskare och människor som verkar i skolan försökt finna de faktorer som 

gör att matematikundervisning fungerar. De poängterar betydelsen av att den kunskap eleven 

inhämtat genom laborationen ska kunna omsättas till att gälla i den abstrakta matematiken. 

Väljer läraren metod eller arbetsform utifrån andra syften än ämnesinnehållet, är det metoden 

som hamnar i fokus i stället för elevens kunskapsutveckling. 
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Under sin studie observerade Löwing (2006, s. 159) att lärare som använde sig av moderna 

arbetsmetoder, som syftade till att aktivera och motivera eleverna med konkret undervisning, 

inte lyckades förmå eleverna att lära sig matematik, vilket är målet med 

matematikundervisningen. Att förstå det abstrakta genom konkretisering innebär att eleverna 

har kunskap om vad det är i det konkreta som ska abstraheras. Ett laborativt arbetssätt som 

inte följs upp med en återkoppling till det abstrakta leder inte till att läraren med hjälp av 

konkretiserande undervisning underlättar förståelsen för hur matematikens logik är uppbyggd, 

utan kan i stället försvåra för eleven att förstå det abstrakta (Löwing, 2006, s. 115). 

Kunnandet i matematik innefattar betydligt mer än förmågan att utföra beräkningar. Det 

kräver förmåga att förstå innebörden av och använda matematiska begrepp, analysera och 

argumentera för sitt sätt att tänka (SOU 2004:97, s. 86). 

Genom att använda sig av problemlösning som arbetsmetod i matematikundervisningen får 

eleverna lära sig olika sätt att tänka när de står inför en uppgift som ska lösas. En av 

strategierna vid problemlösning är att leta efter mönster. Dock är det av vikt att läraren visar 

flera olika sätt att angripa ett problem så att eleverna inte låser sig vid ett enda. Billstein et. al. 

(1993, s.17) påpekar att om eleven endast följer samma mönster minskas elevens möjlighet att 

lösa problem av mer komplex natur. I sin bok ”A problem solving approach to Mathematics 

for elementary school teachers” visar de exempel på problemlösning och hur man som 

matematiklärare guidar eleven genom ett problem så att denne förstår olika strategier man kan 

använda. De inriktar sig på problemlösningen i stället för att lägga vikten vid att kunna rätt 

svar på frågan. 

Ivar Bråten (1998) redogör, i sin bok Vygotskij och pedagogiken, för sin tolkning av 

Vygotskijs syn på sambandet mellan psykologi och pedagogik.  Vid en lektion i laborativ 

matematik anser Bråten (1998, s.23) därför att eleverna bör arbeta tillsammans i mindre eller 

större grupper och att läraren ska använda sig av ”scaffolding” vilket innebär att läraren eller 

en annan elev fungerar som en stötta med uppgift att hjälpa en elev vidare i sina tankar och 

utveckling. Läraren utmanar eleverna i deras utveckling och ger dem uppgifter som de 

gemensamt får arbeta med, och diskutera, för att finna lösningar på. 

Begreppet ”scaffolding” introducerades av Jerome Bruner och används för att beskriva de 

”stöttor” som andra elever och lärare utgör i undervisningen. (Forsell, 2008, s. 114) 
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3.4 Läromedel i matematikundervisning 

Det förekommer variation i de läromedel som används för att förmedla ett pedagogiskt 

innehåll i matematikundervisningen. Exempel på läromedel är lärobok, egenproducerat 

material, informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt konkret material, sådant 

material som ger möjlighet för flera sinnen att verka. Under slutet av 1980-talet påbörjades en 

förändring av den traditionella läroboksundervisningen i skolan till en undervisning med 

större spridning i läromedelsstöd. 

Läroboken som pedagogisk text skiljer sig enligt Selander från andra slags texter. Syftet 

med läroboken är att den ska reproducera eller återskapa befintlig kunskap, inte skapa ny. 

Strukturen av läroboken sker utifrån vissa pedagogiska krav. Författaren till läroboken skapar 

materialet i syfte att användas i pedagogiska situationer och är strukturerad för en bestämd 

årskurs eller stadie (Selander, 1988, s. 17). I undervisningssituationen, med utgångspunkt i 

läroboken, sker möten mellan roller, personer och sociala mönster. De roller som möts är 

lärare och elev, där läraren har uppgiften att leda och bedöma eleven i dess lärandeprocess. 

Möten mellan sociala mönster sker i form av elevers och lärares bakgrund. Elevernas 

bakgrund påverkar förmågan att ta till sig innehållet i läroboken. Selander (1988, s. 21-22) 

menar att det blir lärarens uppgift att förmedla innehåller på ett individanpassat sätt för att 

skapa förutsättning för ett lärande hos alla elever. 

För att variera undervisningen kompletteras eller ersätts läroboken med olika varianter av 

laborativ matematik och konkret material. Utifrån det avsnitt som behandlas i den lärobok 

man arbetar med kan eleverna få möjlighet att pröva sina lösningar med konkret material. På 

detta sätt knyter läraren, enligt Berggren & Lindroth (2004, s. 115), det laborativa till 

uppgifter som är av abstrakt natur och eleverna får pröva om de hittat en strategi som fungerar 

generellt för liknande uppgifter. 

Selander (1988, s.11-12) har i sin textanalys av läromedel kommit fram till att spridningen 

och användningen av läromedel i undervisningen medverkat till att lärobokens ställning 

förändrats och i och med det ifrågasatts. Selander undersökte lärobokens roll i undervisning 

med exempel från läroböcker i historia 1841-1985. I sin textanalys visar Selander på olika sätt 

att skriva en pedagogisk text och vilka likheter och skillnader den har med andra texter. 

Selander menar att den traditionella läroboksundervisningen har börjat få ge vika inför en ny 

undervisning som är baserad på olika läromedel och där datorn får en allt större plats. 

(Selander, 1988, s. 12) 
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Att arbeta med laborativt material i matematikundervisningen innebär att läraren antingen 

återknyter till en metafor eller en för eleven bekant situation, eller att läraren använder ett 

material till hjälp när man vill belysa ett matematiskt begrepp. Läraren konkretiserar något 

med hjälp av sådant som är bekant för eleven (Löwing, 2006, s. 129). Under de lektioner 

Löwing observerade i sin studie fann hon att lärarnas försök till konkretisering inte alltid 

slutade så lyckat. Lärarna använde konkret material men konkretiserade inte de begrepp eller 

de samband de ville belysa. Grundtanken med laborativ matematik är att på ett konkret sätt 

visa ett matematiskt sammanhang och efter en genomförd laboration är det viktigt att 

återknyta till det abstrakta. Det är viktigt att visa att det man kommit fram till genom 

laborationen är generellt för liknande uträkningar. Det eleven har förstått genom laborationen 

måste färdighetstränas med olika uppgifter som lämpar sig för den strategi de lärt sig 

(Löwing, 2006, s. 131). 

Englund har genomfört en enkät- och intervjustudie med lärare i åk 5 och 9 i syfte att 

undersöka läromedlens roll och funktion i ämnet matematik. Att använda sig av dator i 

matematikundervisningen är under utveckling och det finns numera program som är 

anpassade till grundskolans tidigare år. Hinder för användandet av datorer i undervisningen 

kan, enligt Englund (2006, s. 22), vara lärarnas inställning, uppfattning eller erfarenheter av 

datorn. Andra orsaker som påverkar användandet av dator i matematikundervisningen är att 

det inte alltid finns tillräckligt med datorer att tillgå i skolorna samt brister i lärarnas 

kompetens. 

1998 genomfördes en intervjustudie om datoranvändande i undervisning (Englund, 2006), 

där fyra av fem lärare ansåg att de kunde hantera en dator både rent tekniskt men även på ett 

pedagogiskt riktigt sätt. Dock genomfördes besök för att kontrollera om så var fallet och man 

fann att i den pedagogiska kompetensen, i lärarnas användande av datorer i undervisningen, 

fanns det en del övrigt att önska. Under de observationer som genomfördes visade det sig att 

datorer användes flitigt i undervisningen dock ej i ett pedagogiskt syfte. Bristen bestod i att 

den matematikundervisning som bedrevs saknade tydliga mål och syfte med 

datoranvändningen vilket innebar en negativ inverkan på lärandet i matematik. 

En annan aspekt i studien som genomfördes 1998 visar sig vara att elevernas förhållande 

till användandet av datorer ofta präglas av gott självförtroende. Men forskning visar att detta 

självförtroende handlar om hur de använder datorn privat, inte hur de använder den för 

informationssökning i skolan. Det visade sig att eleverna använde datorn för att hitta rätt svar, 

i stället för att lära sig och förstå ett sammanhang (Englund, 2006, s. 22). 
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Vid lärarutbildningen på högskolan i Halmstad har det genomförts en intervjustudie som 

inriktar sig mot hur datorn används i matematikundervisningen i grundskolans tidigare åldrar 

(Johansson, 2007, s. 8). Resultaten från denna studie visar att två tredjedelar av de tillfrågade 

lärarna ansåg att datorn är bra eller mycket bra som verktyg i matematikundervisningen. 

Lärarna använder ord som roligt, lustfyllt, stimulerande och variationsrik när de beskriver 

datorns inverkan på undervisningen. Dessutom ansåg de att det är lättare att individanpassa 

undervisningen med hjälp av olika program. En tredjedel av de tillfrågade lärarna ansåg att 

det inte finns bra datorprogram för undervisning i matematik och att de inte har den 

kompetens som krävs. 88 % av de tillfrågade vill vidareutbilda sig inom datoranvändande i 

undervisningssyfte (Johansson, 2007, s. 8). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogör vi för de teoretiska utgångspunkterna för vår analys av insamlad 

empiri.  

4.1 Det sociala samspelets betydelse för lärande och utveckling 

Pedagogen Lev Vygotskij har genom sin teori om det sociokulturella samspelet präglat den 

undervisning som idag bedrivs i skolor i Sverige. Vygotskij anser att lärande sker i samspel 

med andra. Det kan vara tillsammans med elever eller med en lärare som stöttar och hjälper 

eleven vidare. Det eleven gör med andra idag kan hon klara av på egen hand i morgon. Den 

proximala utvecklingszonen mäter avståndet mellan det individen kan prestera på egen hand 

och det hon kan prestera med stöd av en kamrat med större kunskap, eller en lärare, som 

vägleder. Undervisningen bör därför utformas så att den ligger inom individens proximala 

utvecklingszon, vilket kräver att den individualiseras. Det innebär att läraren måste ta hänsyn 

till elevernas förkunskaper så att undervisningen kan anpassas så att varje individ utmanas att 

ta ett steg vidare i sin utveckling. Varje unikt möte individen deltar i medverkar till någon 

form av utveckling. Med hjälp av kommunikation utbyter människan erfarenheter och tankar 

och i sampel med andra bearbetas de och utvecklas vidare (Säljö, 2000, s. 119-125). 

Strandberg utgår i sin litteraturstudie (2006, s. 37) från Vygotskijs teori, om interaktionens 

betydelse, från att inte bara bidra till social utveckling utan att den även ligger till grund för 

den intellektuella utvecklingen. Genom att utveckla de basala förmågorna som tal, språk och 

tänkande kan vi ta oss vidare i vårt lärande. Utbyte av erfarenheter gör att tankar uppstår och 

dessa tankar ger i sin tur upphov till diskussioner vilka leder till lärande och förståelse. De 

skolor som verkar för att undervisningen innehåller samspel i olika former medverkar även till 

bättre förutsättningar för lärande. Strandberg (2006, s. 49) menar att elevens utveckling 

gynnas i varje enskilt möte. Detta då han menar att relationen mellan människor är 

grundläggande för utveckling och lärande.  
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4.2 Lärarens didaktiska kompetens 

Lärarens uppdrag och behov av att utgå från flera undervisningsmetoder kräver goda 

ämneskunskaper. Mouwitz (2001, s. 37) hänvisar till vikten av att läraren innehar djup 

kunskap i ämnet matematik för att skapa förutsättningar för att kunna vara flexibel i sin 

undervisning och på så vis tillgodose flera olika sätt att lära. Det kräver även att läraren 

ständigt arbetar för att effektivisera och utveckla sin undervisning vilket kräver lärarens 

reflektion och analys av den planerade och genomförda undervisningen i syfte att finna 

områden att förbättra. 

Det är en utmanande uppgift att undervisa i matematik vilket kräver ämneskunskap, 

matematikdidaktisk- och pedagogisk kompetens. Matematikdidaktik leder till frågor om vilket 

innehåll som ska ingå i undervisningen och på vilket sätt innehållet kan göras 

undervisningsbart. För att skapa förutsättning för elevers lärande krävs att läraren har 

kunskaper i hur barn tänker och lär där elevens förkunskap används som utgångspunkt för 

undervisningen (SOU 2004:97, s. 86-87, 92). 

Didaktikens viktigaste del är enligt Englund (1991, s. 9,10,14) lärarens förmåga att sätta 

undervisningens innehåll i centrum. Detta genom att läraren fokuserar på den 

undervisningsmetodiska frågan hur i sin planering. Lärarens didaktiska val gällande innehåll, 

mening och sammanhang skapar en kontext vilken är betydande för elevernas lärande. Detta 

medverkar enligt Englund till att läraren måste ha kunskap i ämnet samt olika sätt att förhålla 

sig till ämnet. Genom didaktisk kompetens skapar läraren förutsättningar att förmedla den 

avsedda kunskapen till eleverna vilket leder till en meningsfull undervisning. 

Stedøy (2006, s. 241) menar att det inom matematikdidaktiken finns en enighet om att 

eleven behöver vara aktiv i sin egen lärandeprocess. Det är lärarens roll att anpassa 

undervisningen och skapa förutsättning för alla elever. I matematikdidaktiken råder även 

enighet om vilka kriterier en bra matematiklärare ska uppfylla; det handlar om att uppmuntra 

till diskussion och samarbete, skapa förväntningar för eleven samt träna eleven i att förklara 

sitt sätt att tänka. Genom kommunikationen i klassrummet skapas förutsättning för eleven att 

hitta flera infallsvinklar att ta till sig kunskapen. 

4.3 Ramfaktorers betydelse för undervisningsprocessen 

Lundgren (1999, s. 36) förklarar i sin artikel Ramfaktorteori och praktisk 

undervisningsplanering för sin utveckling av ramfaktorteorin. En teori som har sin 
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utgångspunkt i Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1967) där Dahllöf enligt 

Lundgren pekar på ramarnas betydelse för undervisningsprocessen. I Ramfaktorteorin 

vidareutvecklar Lundgren Dahllöfs definition av ram vilket medverkar till Lundgrens 

tankegångar om att ramar skapar utrymme för en process, i vårt fall lärande i matematik. 

Ramarna skapar förutsättningar eller begränsningar för olika undervisningsprocesser men kan 

enligt Ramfaktorteorin inte ses leda till ett bestämt utfall. Detta innebär att det enligt 

Lundgren är viktigt att läraren vid målstyrd undervisning anpassar ramarna i den mån det är 

möjligt. Med utgångspunkt i Dahllöfs arbete har Lundgren (1983, s. 233-234) gjort följande 

åtskillnader i sin definition av ramfaktorer. Konstitutionella ramar som styrdokument och 

läroplaner, organisatoriska ramar som exempelvis gruppstorlek, ekonomi och tid och fysiska 

ramar som läromedel och utrustning i klassrum. 

Lärarens kunskap om rådande ramfaktorer och deras inverkan på undervisningssituationen 

medverkar enligt Lindström & Pennlert (2009, s. 43) till att läraren gör medvetna val. När 

läraren väljer läromedel till sin matematikundervisning sker ett ställningstagande utifrån de 

ramfaktorer som råder på den skola och i den undervisningsgrupp läraren befinner sig i. 
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5 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares val och användning av läromedel i sin 

matematikundervisning. 

5.1 Frågeställningar 

Vad anser lärare vara viktigt vid lärandet i matematik? 

Vad styr lärares val av olika läromedel i matematik? 

Hur använder läraren olika läromedel i matematikundervisningen? 
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6 Metod 

Vid valet av metod är det enligt Trost (2010, s. 31) avgörande att utgå från studiens syfte och 

frågeställningar. Vi har i denna studie valt att samla in empiri genom att använda två olika 

metoder som vi beskriver i detta avsnitt, intervju och observation. 

6.1 Observation 

Vi har valt att genomföra direkta observationer som är strukturerade och öppna. Detta 

tillvägagångssätt har vi valt då det vi ämnar observera är väl preciserat och sker efter ett 

observationsschema som täcker in undersökningsvariablerna. Observationerna är öppna då de 

genomförs i ett klassrum under lektioner där läraren är väl medvetna om vad syftet med vår 

närvaro är. Den som blir observerad vet att observationen endast är riktad mot denne och inte 

mot hela gruppen i klassrummet. Dock är interaktionen mellan lärare och elever en del i det vi 

ämnar observera men den enskilde eleven och vad denne presterar är inte relevant för studien. 

Vid våra observationstillfällen registrerar vi de data som insamlas, systematiskt i ett 

observationsschema som är utformat för att pålitligheten i datainsamlingen ska vara hög. Vi 

ämnar vara två observatörer vid varje observationstillfälle som för separata anteckningar i var 

sitt observationsschema. Detta för att ytterligare säkerställa pålitligheten i de data vi samlar in. 

Genom att vi har olika referensramar finns det en möjlighet att vi tolkar det vi ser under 

observationerna på olika sätt, vilket kan leda till att de anteckningar vi för i våra 

observationsscheman inte är likadana, trots att vi observerat samma lektioner. Genom att 

diskutera våra anteckningar efter att vi avslutat observationerna kan vi föra samman våra data 

i ett dokument och få en mer heltäckande bild av det som de facto hände under observationen 

(Holme & Solvang, 1991, s. 91). 

6.2 Intervju 

För att försöka besvara våra frågeställningar har vi valt att genomföra en delstudie med hjälp 

av kvalitativ intervju som metod. Den kvalitativa metoden är lämplig att använda vid studier 

där avsikten är att försöka förstå en människas resonemang kring ett specifikt ämne, i detta 

fall lärarens resonemang kring sina val av läromedel i matematikundervisningen. 
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Samtalsintervju och respondentundersökning är en form av kvalitativ intervju med 

utgångspunkt att ställa samma frågor till ett antal respondenter. I samtalsintervjun är det 

respondenten och dess tankar som fungerar som studieobjekt. Vid genomförandet av 

intervjuerna använder vi oss av en intervjuguide med i förväg planerade teman och frågor. 

Vid användning av en intervjuguide har enligt Esaiasson et. al. (2012, s. 228, 251) relationen 

mellan respondent och forskare en avgörande roll för hur samtalet flyter och i vilken ordning 

frågorna ställs. Samtalsintervjuer ger på detta sätt fördelar som möjlighet till större interaktion 

mellan forskare och respondent. 

Vid utformningen av intervjuguiden är det viktigt att ta hänsyn till dess form och innehåll 

(Esaiasson et. al. 2012, s. 264-265). Detta medverkar till att de frågor som ingår i 

intervjuguiden ska ha en tydlig koppling till studiens frågeställningar. Frågorna, som fungerar 

som intervjuguidens innehåll, formuleras på ett sätt som medverkar till att respondenten 

känner sig inspirerad att svara. Vid formulering av frågorna undviker vi varför-frågor och 

akademiska formuleringar och fokuserar på att använda öppna och korta frågor med 

förhoppning om att det ska ge långa och informativa svar. Intervjuguidens frågor struktureras 

med utgångspunkt i olika teman där det första temat inleds med frågor om enklare 

personuppgifter, följt av teman knutna till studiens syfte och frågeställningar. Samtliga teman 

har underteman för att ge möjlighet till nyanserade och informativa svar.  Vår intervjuguide 

innehåller även eventuella följdfrågor och direkta frågor. Vårt mål med intervjuguidens 

utformning är att den ska leda till ett levande samtal där respondenten känner sig motiverad 

att delge sina erfarenheter.  

6.3 Urval  

Urvalet av intervjudeltagare är betydande för undersökningen och omfattas i studien av 

respondenter som arbetar på skolor med olika upptagningsområde, på landsbygden och i 

staden. Holme & Solvang (1991, s. 128) menar att en lyckad observation bygger mycket på 

att den som observerar är accepterad av den grupp där observationen ska genomföras. De 

lärare vi observerar och intervjuar är verksamma på skolor där en av oss har haft sin 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Det har i hög grad medverkat till att både elever och 

lärare har känt sig bekväma under observationstillfällena och under intervjuerna. Vi har även 

valt respondenter utifrån deras ålder. Detta för att studera om det finns skillnader i vilka val 

läraren gör beroende på erfarenhet och rutin i sitt arbete. Enligt Olsson & Sörensen (2001, s. 

69) ska urvalet av respondenter spegla verkligheten och det har lett till att vi endast har 
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kvinnliga respondenter, då det är mest kvinnor som arbetar som lärare i grundskolans tidigare 

år. 

Vår intervjustudie bygger på fem intervjuer genomförda mellan den 10 och 17 april 2013. 

Intervjuerna är genomförda i en miljö vald av den intervjuade läraren, i fyra fall i det egna 

klassrummet eller i annat avskilt rum på arbetsplatsen och i ett fall i ett av stadsbibliotekets 

hyrda grupprum. Intervjuerna har tagit mellan 60 och 80 minuter att genomföra och vi har 

upplevt ett stort intresse och engagemang hos de intervjuade lärarna att svara på våra frågor 

och berätta om det egna valet och användningen av läromedel. 

Observationerna är genomförda mellan den 7 och 11 april 2013. Vi har observerat samma 

lärare som vi intervjuat. Varje observation har genomförts under en matematiklektion om 40 

minuter.  

6.4 Presentation av deltagare i studien 

Vi har i våra resultatanalyser valt att namnge de fem lärare vi intervjuat och observerat med 

koderna Lärare A, Lärare B, Lärare C, Lärare D och Lärare E. Här följer en kort beskrivning 

av lärarna.  

 

Namn Utbildning Undervisar i åk Antal år i yrket Ålder 

Lärare A Åk 1-7 1 14 38 år 

Lärare B Åk 1-7 3 20 45 år 

Lärare C Åk 1-7 2 9 42 år 

Lärare D Åk 1-3 3 33 54 år 

Lärare E Åk 1-4 3 42 64 år 

 

Vad gäller lärarnas egen uppfattning om undervisningen och den egna förmågan i ämnet 

matematik under den egna skoltiden är gemensamt för alla lärare utom Lärare A att de ansåg 

sig vara duktiga i ämnet men hade mer att önska av den undervisning som genomfördes. 
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Lärare A upplevde matematikämnet som svårt och otydligt under den egna skoltiden. Först 

under lärarutbildningen väcktes Lärare A:s intresse för ämnet matematik. Lärare A, B, C och 

D har alla en extra vuxen i sitt klassrum att ta hjälp av i undervisningssituationen.  

6.5 Undersökningens genomförande 

Insamlandet av empiri har skett genom att vi först observerat en lärare under en 

matematiklektion för att sedan i nära anslutning till observationstillfället intervjua samma 

lärare. Anledningen till att vi har valt att genomföra undersökningen på detta sätt är att vi vill 

att den vi observerar ska genomföra sitt arbete utan att ha fått ta ställning till intervjufrågorna. 

Vi anser att det ökar chanserna till att mest likna en ”vanlig” lektion om vi gör på detta sätt. 

Innan observationen inleds berättar vi för klassen vilka vi är och vad vi ska göra under tiden 

vi deltar i lektionen. Vi antecknar var för sig utifrån de observationsscheman vi har och efter 

genomförd observation skriver vi ihop våra resultat. 

Inför intervjuerna informerades respondenterna skriftligt om vår intervjuguides teman. 

Detta för att respondenterna skulle känna sig mer bekväm vid intervjusituationen och med 

förhoppning om att det skulle leda till mer nyanserade svar på våra frågor. Vid genomförandet 

av våra intervjuer spelas samtalet in med respondentens medgivande. Intervjuerna har 

genomförts i en miljö vald av varje enskild respondent. I bearbetningen av materialet har vi 

transkriberat de inspelade intervjuerna. Därefter har vi plockat ut det mest väsentliga i syfte 

att försöka besvara studiens frågeställningar. 

En viktig aspekt i vår studie är att vi endast har observerat respondenterna vid ett tillfälle. 

Detta medverkar till att observationen av en lektion inte kan anses generell för hur 

respondenternas matematiklektioner genomförs. 

6.6 Analysmetod 

Den empiri som insamlades under våra observationer sammanställdes med utgångspunkt i 

observationsschemats tre olika faser. Detta för att synliggöra lärarens användning av 

läromedel i lektionens olika faser; start-, under- och avslut- av lektion. Utifrån detta gjordes 

sedan en fasanalys av den sammanställda empirin. I intervjustudien lyssnades samtliga 

intervjuer igenom vid flera tillfällen och sammanställdes sedan en och en. Detta för att få fram 

meningsbärande delar ur samtliga intervjuer. Sammanställningen lästes sedan ett flertal 

gånger för att skapa en helhetsbild av innehållet samt en förutsättning att kategorisera mönster 
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och teman i det empiriska materialet. I vår tematiska innehållsanalys används tre teman 

formulerade utifrån studiens forskningsfrågor: Generella aspekter av lärande i matematik, 

Styrande faktorer för lärares val av läromedel och Lärares användning av läromedel i 

matematikundervisning. 

6.7 Reliabilitet och validitet 

För att säkerställa att vi undersöker det vi ämnar undersöka och att vi får fram resultat som är 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar redogör vi här för våra ställningstaganden. 

6.7.1 Reliabilitet  

Vi anser att våra val av metoder och sättet vi genomfört vårt arbete medverkar till att studien 

får en hög reliabilitet. Vi är två som genomför observationerna och vi skriver ihop våra 

resultat efter varje genomförd observation. På detta sätt får vi en tydligare bild av vad som 

sker under observationstillfället. Vi får en mer komplett bild och kan diskutera och tolka 

händelser bättre än om vi vore ensamma vid observationstillfället. För att öka reliabiliteten i 

den insamlade empirin från intervjuerna använder vi triangulering som metod vilket innebär 

att respondenten får möjlighet att läsa igenom och godkänna den sammanfattning vi gjort 

utifrån det inspelade materialet. 

6.7.2 Validitet  

Den intervjuguide och det observationsschema vi har utformat för att undersöka vår studies 

syfte anser vi är tillräckligt omfattande för att ge svar på våra frågeställningar. Vår 

intervjuguide ger oss öppna svar och möjlighet att ställa kompletterande frågor vilket 

medverkar till nyanserade och mer omfattande svar. Det ger oss förutsättningar att gräva 

djupare i orsakerna till att den vi intervjuar svarar som den gör (Olsson & Sörensen, 2001, s. 

74).  

6.8 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2011, s. 16) har utarbetat forskningsetiska regler vilka redogör för 

forskarens agerande i ett projekt. De forskningsetiska reglerna innehåller två huvudområden, 

forsknings- och individskyddskrav. Forskningskravet innebär att samhället och individen i 

samhället har rätt att ställa krav på att forskning som bedrivs håller en hög kvalitet och 
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inriktad till väsentliga frågor. Individskyddskravet innehåller fyra kravområden; information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Dessa krav är aktuella under hela processen, inför, 

under och efter projektets genomförande. Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler (2002, s. 7-14) på följande sätt i vår studie. 

 Informationskrav: Vi informerar studiens deltagare om att de uppgifter de lämnar 

enbart kommer att användas i vår forskningsredogörelse. 

 Samtyckeskrav: Deltagaren informeras om att denne när som helst har rätt att ångra 

sin medverkan samt avsluta sitt deltagande. 

 Nyttjandekrav: Vi informerar studiens deltagare om att deltagandet är frivilligt och 

att rätten finns att när som helst avbryta sin medverkan och att data från intervju och 

observation i det fallet kommer makuleras. 

 Konfidentialitetskrav: Personuppgifter kommer att behandlas med stor försiktighet 

så att ingen som kommer i kontakt med studiens resultat, utöver vi som skrivit den, har 

möjlighet att identifiera deltagarna. 
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7 Analys 

I detta avsnitt analyserar vi vår insamlade empiri med stöd av våra teoretiska utgångspunkter. 

Vi presenterar våra analyser utifrån studiens frågeställningar. Analysen av 

observationsresultatet besvarar endast frågan om hur läraren använder olika läromedel i 

matematikundervisningen. Svaren från intervjuerna omfattar en analys utifrån samtliga 

frågeställningar. Studiens empiriska material presenteras parallellt med genomförd fasanalys 

och innehållsanalys.  

7.1 Analys av observationer 

I och med att det är observationer som genomförs i denna empiriinsamling, så är det som 

följer tolkningar, utifrån det som har skett under de observerade lektionerna. Analysen av 

genomförda observationerna prestenseras med utgångspunkt i observationsschemats olika 

delar. En fasanalys har genomförts av följande delar: Start av lektionen, Under lektionen och 

Avslut av lektionen med fokus på lärarens användning av läromedel i 

matematikundervisningen. 

7.1.1 Start av lektionen 

Gemensamt för de lärare som observerats är att de påbörjar lektionerna genom att försöka 

väcka elevernas intresse för det som ska ske. Lärare A som endast arbetar med egenhändigt 

producerat läromedel kommunicerar med elevgruppen samtidigt som hon visar upp ett 

konkret material i form av ett pärlhalsband. Lärare B, C, och D använder tavlan under 

introduktionen av lektionen för att visa något samtidigt som de för en dialog med eleverna. 

Lärare E använder en dator, tillsammans med en projektor och filmduk, för att visa en bild. 

Lärare A visar upp ett pärlhalsband som består av vita pärlor varvat med röda pärlor i tiotal 

upp till dess att det blir hundra. Samtidigt som hon visar detta kommunicerar hon med 

eleverna och återknyter till en tidigare lektion där de talat om ental, tiotal och hundratal. 

Samtliga elever är delaktiga i kommunikationen och det är en livlig diskussion. 

Lärare B börjar lektionen genom att på tavlan visa, med geometriska former, hur hel och 

delar hänger ihop. Hon väljer att använda sig av konkret material i form av figurer med 
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magnet på baksidan så att de går att fästa på tavlan. Till detta skriver hon olika uppgifter som 

utvalda elever får gå fram till tavlan och lösa. Alla elever är inte aktiva i kommunikationen 

och läraren väljer att ställa frågor till de som räcker upp handen. 

Lärare C påbörjar lektionen med att repetera tidigare kunskaper för att sedan övergå till att 

använda konkret material i form av livsmedelsförpackningar och låtsaspengar. Lektionen 

handlar om hur man räknar ut den växel man ska lämna till någon som köper något. Eleverna 

får även visa, i sina räkneböcker, hur de på ett teoretiskt sätt ställer upp och räknar ut växeln. 

Jag tolkar det som att hon använder det konkreta materialet för att eleverna ska få en 

vardagslik upplevelse (Skolverket, 2011) av hur man räknar ut växel vid inköp i en affär. 

Lärare C adresserar ett fåtal elever med frågor och det verkar som om hon på förhand vet att 

de kan svaret. Om en elev inte kan svaret på en fråga, låter hon en ny elev svara i stället för att 

hjälpa den förste eleven att komma fram till ett svar. En av eleverna har svårt att sitta stilla 

och svarar på frågor utan att ha blivit adresserad av läraren. 

Lärare D ställer upp ett subtraktionstal på tavlan, där det ska lånas från tiotal till ental. En 

elev får gå fram till tavlan och förklara hur hon tänker när hon löser problemet. Samtidigt som 

eleven förklarar får hon använda sig av centimostavar, som är magnetiska, för att visa hur hon 

tänker. På detta sätt får de övriga eleverna dels tillgång till en annan elevs sätt att tänka men 

de får även se, med hjälp av ett konkret material, hur subtraktionen går till. Stedøy (2006, s. 

241) lyfter just vikten av att kunna hitta fler infallsvinklar på ett problem genom en god 

kommunikation i klassrummet och elever kan ibland komma med just den förklaring som får 

de övriga att förstå. Lärare D adresserar både elever som räcker upp handen och elever som 

inte gör det. Dock är inte alla elever delaktiga i kommunikationen i klassrummet vilket visar 

sig senare under lektionen då läraren ytterligare en gång får förklara för dem det som sades 

under genomgången. 

Lärare E visar en bild av vetenskapsmannen Anders Celsius, som var professor i astronomi 

och känd för den stora allmänheten för Celsiusskalan, som används för mätning av 

temperatur. Utifrån bilden för hon en dialog med eleverna som handlar om ämnet för dagen, 

termometrar och mätning av temperatur. Lärare E använder vidare termometrar för att 

anknyta till något som förekommer på olika sätt i vardagen (Skolverket, 2011, s. 62). 

Eleverna får berätta om sina kunskaper om olika termometrar och på så sätt har läraren använt 

termometern som ett läromedel för att skapa en dialog i klassrummet. Eleverna delar med sig 

av sina erfarenheter och får ta del av andra elevers kunskaper. 
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7.1.2 Under lektionen 

Efter inledningen delar lärare A eleverna i två grupper där den ena gruppen i par får 

genomföra en laboration med olika material. Laborationen syftar till att eleverna ska visa hur 

man sorterar saker i tiotal upp till hundra. Det material eleverna får använda är till exempel: 

pärlor i olika färger, stenar och pappersfigurer. Den andra gruppen får räkna i sin räknebok 

och när gruppen som laborerar är färdiga får de redovisa hur de har gjort och berätta hur de 

har tänkt. Sedan byter grupperna aktivitet. När eleverna färdighetstränade gjordes detta i det 

material Lärare A skapar för detta moment och eleven fortsatte där de hade slutat vid 

föregående matematiklektion. 

När inledningen är avklarad väljer lärare B att låta eleverna övergå till att arbeta i sin 

lärobok i matematik. Eleverna får på egen hand eller parvis färdighetsträna det läraren gått 

igenom på tavlan. Läraren uttrycker vid ett tillfälle att eleverna behöver träna på detta moment 

för att det kommer att ingå i det nationella provet i matematik. 

Lärarna använder elevernas förkunskaper som ett läromedel i undervisningen. Lärarna 

återkopplar till tidigare lektioner och hjälper eleverna vidare till nästa nivå genom att lägga till 

nya matematiska begrepp. Av mindre bitar bildas en helhet och den enskilde eleven lär 

tillsammans med sina klasskamrater och med hjälp av en stödjande lärare (Säljö, 2000, s. 

119). 

Eleverna i samtliga observationer uppmuntras att samarbeta och kommunicera och det är 

tydligt att det sociala samspelet (Säljö, 2000, s. 119) mellan elev – lärare och elev – elev är 

viktigt i matematikundervisningen. Det är tydligt att samtliga lärare anser att det är av stor 

vikt att engagera eleverna genom att dels kommunicera med dem men även genom att låta 

eleverna dela med sig av sina erfarenheter (Strandberg, 2006, s. 37). Lärarna använder olika 

läromedel för att väcka ett intresse hos eleverna och för att starta en diskussion mellan dels 

lärare och elev men även elever emellan. 

Lärarna klarar av de diskussioner som uppstår och framstår som mycket pålästa i ämnet, 

vilket ger dem möjlighet att sväva ut och vara flexibla i sättet att förklara. Mouwitz (2001, s. 

37) hävdar vikten av ämneskunskap i matematik, för att som lärare kunna möta olika 

individers behov. Lärarna lägger tid på att förklara under inledningen och sedan använder de 

läroboken för färdighetsträning. Den ende läraren som bryter lektionen för att förtydliga något 

som eleverna missat i inledningen av lektionen är lärare D. Hon märker att det är många 

elever som lånar av tiotal till ental vid subtraktion även när de inte behöver detta och bryter 

för att förtydliga för alla elever. Lärare C gjorde ett försök att förtydliga för eleverna att de 
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skulle visa hur de räknade och inte bara räkna i huvudet. Men hon bröt inte lektionen utan 

pratade rätt ut i klassrummet utan att ha försäkrat sig om elevernas uppmärksamhet. 

Gemensamt för de observerade lärarna är att de genom att använda sig av olika läromedel 

varierar undervisningen på det sätt Stedøy (2006, s. 241) menar är nödvändigt för att 

tillgodose elevers olika behov av sätt att lära sig. Alla observerade lärare använder sig av 

konkret material under någon del av undervisningen. Det är främst när någonting behöver 

göras extra tydligt och förståeligt för eleverna. Läroboken används av fyra av de fem 

observerade lärarna (B, C, D & E). Det sker i tre fall efter inledningen av lektionerna då 

eleverna ska färdighetsträna den matematik som har tagits upp under inledningen. Den lärare 

(A) som inte använder sig av en färdigproducerad lärobok, låter eleverna färdighetsträna i en 

egenproducerad lärobok. 

Den enda av lärarna som använder en dator i sin undervisning är Lärare E. Utifrån det sätt 

på vilket hon använder datorn går det inte att avgöra om hon har någon pedagogisk tanke med 

att använda datorer i sin matematikundervisning. Den användes för att visa en bild och det 

hade hon kunnat göra utan att använda en dator. 

7.1.3 Avslut av lektion 

Ingen av lärarna gör någon återkoppling till det som har gjorts under lektionen när de avslutar 

lektionen. Den ende som bekräftar elevernas arbete, genom beröm för bra genomfört arbete, 

är Lärare E. De övriga lärarna låter eleverna göra färdigt det de håller på med och sedan 

plocka ihop. Efter det får de läsa tyst eller gå på rast. 

7.2 Analys av genomförda intervjuer 

I vår tematiska innehållsanalys av de genomförda intervjuerna fokuserar vi på tre huvudteman 

vilka utgör rubrikerna i detta stycke. Dessa teman är: Generella aspekter av lärande i 

matematik, Styrande faktorer för lärares val av läromedel i matematik och Lärares användning 

av läromedel i matematikundervisning vilka samtliga behandlar studiens frågeställningar. I 

analysen av intervjuerna används citat för att belysa lärarnas tankar i ämnet ytterligare.  
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7.2.1 Generella aspekter av lärande i matematik 

I Lgr 11:s kursplan för matematik (2011. s. 62) står det om vikten av att undervisningen 

innehåller kommunikation för att skapa förutsättningar för eleverna att kommunicera 

matematik i olika situationer. Kommunikation i klassrummet, mellan elever och elev och 

lärare, är något som samtliga lärare i vår studie framhåller som centralt i deras undervisning. 

Detta då de ser kommunikation som avgörande för elevens förståelse av och lärande i 

matematik. Likt Stedøy (2000, s. 241) menar Lärare C att kommunikation förmedlar om 

undervisningen är anpassad för eleverna. Vidare att eleven genom sina frågor bekräftar att 

undervisningen ligger på rätt nivå och leder undervisningen vidare i elevens intresse. Det 

skapar enligt Lärare C goda förutsättningar för lärande. Vidare nämns kommunikationen i 

klassrummet som synliggör elevers sätt att tänka vid problemlösning som viktig för lärande. 

Denna kommunikation utvecklar den som redogör för sitt tänkande men bidrar även till nya 

infallsvinklar för övriga elever vilket, enligt Lärare E, leder eleverna till djupare matematisk 

förståelse.  Lärare A framhåller även den matematik som kommuniceras utanför 

matematikundervisningen som en viktig källa till lärande. Detta då denna kommunikation 

synliggör elevens matematiska förståelse och kunnandet i en annan miljö. Lärare A menar att 

detta leder eleven mot en förståelse för användandet av matematik i situationer utanför 

matematikundervisningen. 

Det sociala samspelet är enligt studiens lärare en annan viktig pusselbit för elevens lärande 

i matematik.  Lärare B säger: ”Matte är ett stort område med allt från att räkna till att kunna 

klockan, det skapar förutsättning för olika styrkor hos eleverna vilket skapar förutsättning för 

eleverna att lära av varandra.” Lärare B berättar att det är självklart för henne att i sin 

matematikundervisning ta vara på elevernas förmåga att lära av och med varandra. Hon menar 

att det sociala samspelet fungerar utvecklande både för den som vägleder och den som 

behöver stöd. Att ta vara på elevernas kunskap på detta sätt är något Vygotskij framhåller i sin 

teori om den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2000, s 122). Lärare C menar att det är 

avgörande för lärandet inom den proximala utvecklingszonen att eleven vägleds och inte ges 

det rätta svaret. Genom vägledning leder, enligt Lärare C, det sociala samspelet till att väcka 

och utveckla tankar och ur det föds ny kunskap hos eleven. För att skapa förutsättningar för 

eleven att kommunicera matematik i dessa och andra situationer arbetar samtliga lärare i 

studien aktivt med att synliggöra och använda matematiska begrepp. 

Lärandet i matematik kräver enligt Mouwitz (2001, s. 37) att läraren är genuint intresserad 

av ämnet och har förmågan att väcka elevens intresse och nyfikenhet. Detta är faktorer som 
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Lärare B framhåller som centrala i sina tankar om elevens lärande i matematik. Hon säger 

”genom en intresseväckande genomgång fångar jag eleverna vilket leder till deras vilja att 

lära.” Lärare A är inne på samma linje men framhåller även vikten av elevernas egen 

inställning till matematik. Lärare A berättar att hon ställer krav på elevernas föräldrar och 

vårdnadshavare att de inte ska förmedla en negativ bild av matematik till eleven. Detta då hon 

menar att en positiv inställning till matematik underlättar för elevens lärande i ämnet. 

I matematikdidaktiken är det enligt Stedøy (2006, s. 241) viktigt att eleven är aktiv i sin 

lärandeprocess. Att synliggöra lärandeprocessen för eleven är något Lärare A lägger 

tyngdpunkt på i sin matematikundervisning. Hon menar att detta skapar förutsättningar för 

eleven att själv påverka den egna utvecklingen. 

Genom att arbeta utifrån de didaktiska frågorna och med fokus på hur innehållet och 

budskapet i undervisningen ska förmedlas underlättar läraren enligt Englund (1991, s. 10) 

förutsättningarna för lärande. Lärare B påtalar vikten av att ha en tanke med användningen av 

det konkreta i sin undervisning på följande sätt; ”Konkret material kan inte bara läggas fram 

till eleverna, det måste innehålla en instruktion om vad eleven ska använda materialet till. 

Vad eleven ska lära sig.” Samtliga lärare i studien framhåller vikten av att använda konkret 

material för att eleven ska kunna koppla det abstrakta till något som finns i elevens vardag. 

Något som enlig Lärare C gör att eleven skapar förståelse för användningen av den 

matematiska kunskapen i vardagen.  

7.2.2 Styrande faktorer för lärares val av läromedel i matematik  

Lärare E anger den egna undervisningsmetoden som en faktor vid sina val av läromedel. 

Vidare menar hon att det bland dagens lärare finns en större spridning i synen på 

matematikundervisningens utformning än tidigare. Detta i kombination med de krav som 

ställs på undervisningens innehåll i Lgr 11 (Skolverket, 2011 s. 62) menar Lärare E bidrar till 

att dagens matematikundervisning kräver en trygghet hos läraren i att variera sin användning 

av läromedel. Lärare B uttrycker sina tankar om användningen av läromedel i 

matematikundervisningen genom att säga: ”matematik är så mycket mer än färdighetsträning 

i en bok…”  

Valet av läromedel påverkas även av lärares didaktiska kompetens. Englund (1991, s. 10) 

menar att didaktikens viktigaste del är förmågan att sätta undervisningens innehåll i centrum. 

För att klara detta och skapa förutsättningar för lärande menar Englund att läraren måste ha en 

didaktisk kompetens vilket innebär en kunskap i ämnet i kombination med förmågan att 



  34 

 

variera undervisningen. Lärarens ämneskunskap är något även Mouwitz (2001, s. 37) och 

Matematikdelegationen (SOU 2004:97, s. 87) framhåller som betydelsefull för 

matematikundervisningen. Vidare att den påverkar lärarens val av undervisningsmetod och 

läromedel. Detta är något både Lärare A och C menar ligger till grund för deras val av 

läromedel. Lärare A uttrycker att det krävs tro på den egna förmågan för att som hon våga 

frångå läroboken och producera ett eget läromedel att använda som grund för sin 

undervisning. Lärare C uttrycker den begränsning den egna kunskapen innebär för henne: 

”Drömmen är att ha ett rum fullt av mattematerial och att få ansvara för all 

matematikundervisning för lågstadiet på den här skolan.” Hon har viljan men inte tron på den 

egna förmågan att byta undervisningsmetod och läromedel fullt ut. Lärare C uttrycker att 

hennes mål är att om några år arbeta mer laborativt. 

Lundgren (1999, s. 36) gör i sin ramfaktorteori en åtskillnad mellan olika typer av 

ramfaktorer som han menar har betydelse för vilka val läraren kan göra. De ramfaktorer 

Lundgren redogör för är konstitutionella ramar som styrdokument och läroplaner, 

organisatoriska ramar som gruppstorlek, ekonomi och tid samt fysiska ramar som utrustning i 

klassrum och läromedel (Lundgren, 1983, s. 233-234). Samtliga av Lundgrens 

ramfaktornivåer förekommer när lärarna i vår studie beskriver vad som styr deras val av 

läromedel. Nedan ges några exempel på hur lärarna resonerat utifrån de olika ramfaktorerna. 

Lärare B, C, D och E har valt en lärobok som huvudläromedel. Läroboken är i samtliga fall 

ett individuellt val utifrån analys av olika läroböcker. I ett av fallen föreligger en kollegas 

rekommendation det slutgiltiga valet.  Lärare E är av åsikten att Lgr 11 och dess centrala 

innehåll i matematik (Skolverket 2011, s. 62) styr matematikundervisningen, hon säger; ” Lgr 

11 styr matematikundervisningen i så stor utsträckning att jag inte ser någon anledning att 

frångå läroboken.” Lärare E, C och D, menar att användningen av en lärobok innebär en 

trygghet i att matematikundervisning omfattar det innehåll som Lgr 11 kräver. De framhåller 

vidare att deras val av huvudläromedel innebär att de sparar planeringstid då de inte skapar 

någon Lokal Pedagogisk Planering (LPP) för matematikundervisningen utan använder 

läroboken som sin grovplanering. 

Lärare B menar att hon direkt påverkats av ekonomi som ramfaktor vid sitt val av 

läromedel. Detta genom att bristen på pengar inneburit att hon inte kunnat köpa den 

lärarhandledning som hör till den lärobok hon använder. Lärare C nämner också ekonomi som 

en begränsande faktor i sin önskan om att arbeta mer laborativt i sin undervisning. Detta då 
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Lärare C menar att laborativa läromedel är dyrt och att hennes budget begränsar 

förutsättningarna att kombinera läromedel i den utsträckning hon önskar. 

Både gruppstorlek och lokal framhålls av Lindström & Pennlert som betydande för vilka 

didaktiska val läraren kan göra samt vilka förutsättningar för metodval det innebär (2009, s. 

44). Detta är ramfaktorer Lärare D och C menar direkt påverkat dem i deras val av läromedel 

och undervisningsmetod. De upplever båda att den samlade skoldagen, vilken ger fler timmar 

i halvklass, inneburit möjligheter för dem att variera sin matematikundervisning. I Lärare D:s 

fall är klassrummet litet i förhållande till gruppens storlek vilket begränsat hennes möjligheter 

att använda laborativa inslag i helklass. De timmar Lärare D fått i halvklass ägnas därav till 

viss del till laborativ matematik. 

Vid tidpunkten för våra intervjuer är Lärare B, D och E berörda av det nationella provet i 

matematik. De menar att matematikundervisningen inför stundande prov i stor utsträckning 

styrs av repetition och färdighetsträning för att förbereda eleverna inför de olika 

provtillfällena. Vidare påtalar samma lärare att det Nationella provet i matematik alltid 

påverkar undervisningen men i olika omfattning beroende av tid på året och årskurs de 

undervisar i. På frågan om resultaten från PISA påverkar undervisningen svarar samtliga att 

de inte gör det. Den generella inställningen till resultaten av PISA, bland intervjuade lärare, är 

att de inte upplevs rättvisa. Detta grundar lärarna på att länderna som deltar arbetar efter olika 

läroplaner och skolsystem. Vidare framhåller lärarna i vår studie att det kan innebära att 

lärarna undervisar med olika syften och mot olika mål. Det gör att undersökningar liknande 

PISA inte blir trovärdiga enligt de lärare som deltar i vår studie.  

7.2.3 Lärares användning av läromedel i matematikundervisning 

Gemensamt för samtliga lärare i studien är att de beskriver vikten av att använda konkret 

material med anknytning till elevens vardag i sin undervisning. Detta är något som kan 

jämföras med av Englund (1991, s. 10) och hans tankar om vikten av att arbeta utifrån de 

didaktiska frågorna med fokus på hur innehållet och budskapet i undervisningen ska 

förmedlas, då Englund menar att det är sammanhanget som skapar förutsättning för lärande. 

Lärare B påtalar vikten av att ha en tanke med användningen av det konkreta i sin 

undervisning på följande sätt; ”Konkret material kan inte bara läggas fram till eleverna, det 

måste innehålla en instruktion om vad eleven ska använda materialet till. Vad eleven ska lära 

sig.”  
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Av de fem intervjuade lärarna i vår studie är det en, Lärare A, som utgår från ett 

egenproducerat läromedel i sin matematikundervisning. Ett läromedel som bygger på 

övningar med konkret material enskilt och i par vilket kompletteras av färdighetsträning för 

att befästa kunskap. I enlighet med Mouwitz (2001, s. 37) framhåller Lärare A vikten av att 

känna sig trygg med det läromedel hon använder för att kunna skapa förutsättningar för 

lärande. Hon menar vidare att hennes sätt att undervisa kräver att hon har ett tydligt syfte och 

mål med sin undervisning. Detta då mycket av hennes undervisning sker med konkret 

material. Det konkreta arbetet kräver enligt Berggren & Lindström (2004, s. 15) återkoppling 

till det abstrakta vilket Lärare A menar att hennes elever får genom färdighetsträning på 

lösblad. Här menar Lärare A att hon inte är främmande för att komplettera sin användning av 

läromedel med en lärobok. ”Visst skulle jag kunna tänka mig att använda en lärobok, men då 

som komplement för att utmana eleverna ytterligare i färdighetsträning. Den skulle inte styra 

min undervisning.” 

Övriga lärare i vår studie använder läroböcker som huvudläromedel för sin 

matematikundervisning. I samtliga fall används läroboken som grovplanering för lärarens 

undervisning vilket lärarna menar sparar planeringstid. Den grovplanering som lärarna i 

studien anser att läroboken innebär utgör även grunden till att dessa lärare väljer att inte 

skapar någon lokal pedagogisk planering (LPP) för sin matematikundervisning. Flera av de 

läroböcker som lärare i vår studie valt innehåller syften och mål för varje avsnitt. Detta 

upplever lärarna förtydligar deras arbete med att förmedla kunskapsmålen i matematik till 

eleverna vilket i sin tur synliggör den egna lärandeprocessen för eleverna. Läroböckerna 

innehåller även diagnoser och i vissa fall även en självskattning för eleven att fylla i. 

Diagnoser och självskattning fungerar enligt lärarna som deras underlag i arbetet med att 

formulera elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP). Lärare A:s undervisning utgår från 

en LPP vilken är skapad för att synliggöra mål och syften med hennes matematikundervisning 

utifrån läroplanen. Hon använder Skolverkets diagnosmaterial Diamant för att följa upp om 

eleverna befäst kunskapen. Diagnos och LPP i kombination med elevsamtal ligger till grund 

när Lärare A skapar underlag för sina elevers IUP.  

Intervjuerna visar att det finns skillnader i lärarnas val och tankar kring användning av 

läromedel. När lärarna redogör för hur de genomför sin undervisning visar det sig att samtliga 

inleder sina matematiklektioner på liknande sätt. Samtliga beskriver att de inleder sina 

lektioner med en genomgång i helklass i syfte att fånga elevernas intresse och för att 

återkoppla till tidigare undervisning. I några fall beskriver lärarna att de använder 
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genomgången för att förmedla syfte och mål med sin undervisning. Samtliga lärare nämner 

kommunikation, konkret material och eleven som aktiv deltagare som viktiga inslag för att 

fånga elevens intresse för det som läraren vill förmedla i sin genomgång. Hur undervisningen 

fortsätter efter genomgången varierar enligt intervjuerna. Lärare D och E beskriver att de 

fortsätter med enskilt arbete bestående av färdighetsträning i lärobok där lärarens roll blir att 

gå runt mellan eleverna för att på så vis anpassa undervisningen efter elevernas behov. Lärare 

C beskriver att hennes lektioner fortsätter med en variation av laborativa övningar i par och 

färdighetsträning i lärobok. Lärare B beskriver att hon delar klassen i två delar för att på så vis 

individualisera matematikundervisningen. Här fortsätter användningen av konkret material i 

undervisningen men endast för de elever som är i behov av ytterligare förtydligande för att 

skapa förståelse. 

Vid de tillfällen Lärare C och D har lektioner i halvklass sker deras matematikundervisning 

till viss del utomhus för att arbeta med konkret matematik. Lärare D påtalar att hon observerat 

hur den konkreta undervisningen kan påverka elevernas matematiska förmåga. Hon beskriver 

skillnader mellan eleverna i den undervisning hon normalt bedriver i klassrummet och den 

utematematik som genomförs i halvklass. Ett exempel ges på en elev i klassen som läraren 

tidigare bedömt haft svårt att föra matematiska resonemang. I utematten har samma elev med 

stöd av det konkreta material som använts visat prov på djup matematisk förmåga. Lärare D 

vill med detta framhålla att hennes observation synliggör vikten av att som lärare variera 

matematikundervisningen och användningen av läromedel för att anpassa sig till elevens 

behov och med det skapa förutsättningar för lärande. Detta är något Englund (1991, s. 10) 

understryker i sina tankar om hur man skapar samanhang för lärande. 

Lärare A som arbetar utifrån sitt eget material fortsätter undervisningen med praktiska 

övningar för halva klassen och färdighetsträning för den andra. Detta i syfte att låta alla ha 

tillgång till eget konkret material i de praktiska övningarna då hon anser att hennes elever 

tappar tråden om de behöver vänta. 



  38 

 

8 Diskussion 

Vår diskussion presenteras tematiskt utifrån de teman vi upplever centrala i våra 

resultatanalyser av genomförda observationer och intervjuer.   

8.1 Socialt samspel 

Analysen av vår empiri visar att samtliga lärare framhåller det sociala samspelet som ett 

viktigt inslag för lärande i matematik. Genom kommunikation och diskussion menar lärarna 

att eleverna får tillgång till varandras tankar vilket innebär nya infallsvinklar och ökade 

förutsättningar för lärande. Dessa tankar styrks av Vygotskijs teori (Säljö, 2000, s. 119) om 

hur det sociala samspelet, genom samtal, leder till lärande. Våra observationer visar att 

kommunikation och dialog till störst del förekommer i matematiklektionens inledande 

moment, genomgången. När genomgången är över och eleverna ska färdighetsträna, i lärobok, 

upplever vi att kommunikationen i klassrummet sällan rör matematik. Vilket tyder på att den 

undervisningssituation vi observerar inte fångar elevernas intresse, eleverna tappar fokus. 

Under intervjuerna framhåller flera lärare vikten av att behålla elevens fokus vid 

ämnesinnehållet, vilket de menar kräver en intresseväckande och varierad undervisning, för 

att skapa förutsättningar för lärande. Resultatet av våra observationer visar således tendens till 

att några av lärarna misslyckas med detta.  En bra undervisning kräver, med stöd i Löwings 

(2004, s. 117) resultat, att läraren intar rollen som arbetsledare i klassrummet och som 

moderator i den kommunikation som förekommer i undervisningssituationen. Vidare att 

undervisningen utformas för att ta tillvara det sociala samspelet och kommunikation i större 

utsträckning. Kan det även vara så att eleverna är unga och behöver vägledas i hur 

kommunikationen bör ske för att leda till lärande i matematik?  

8.2 Kommunikation 

En skillnad mellan det vi tagit del av vid intervjuerna och det vi observerat gällande 

kommunikationen är att den inte sker som läraren beskriver den. Våra observationer visar att 

alla elever inte deltar. Det är ofta samma elever som räcker upp handen och blir adresserade 

av lärarna. Detta medverkar till att alla elever inte blir aktiva i kommunikationen vilket 
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begränsar elevernas möjlighet att öva sin språkliga förmåga och användning av matematiska 

begrepp, vilka är viktiga komponenter för elevens matematiska förmåga (Löwing, 2006, s. 90) 

och underlättar för eleven när denne ska omsätta laborativ matematik till abstrakt matematik. 

En annan svårighet, som en av lärarna i studien framhåller, när alla elever inte deltar i 

kommunikationen är att lärarens förutsättning att observera om eleverna befäst kunskapen 

eller inte begränsas. Vilket i förlängningen kan innebära ett hinder för elevens lärande i 

matematik.    

8.3 Grunden till val av läromedel 

Lärare A uttrycker en negativ erfarenhet av matematik från den egna skolgången. Hennes 

inställning till matematik förändrades under lärarutbildningen och då genom att hennes lärare 

gav henne svar på syftet med matematikundervisningen. Detta har resulterat i att hon 

undervisar på ett sätt hon själv önskat under sin skolgång med stort fokus på laborativa inslag 

och att synliggöra syftet för eleverna. Den egna positiva inställningen till matematiken anser 

denna lärare vara viktigt för undervisningen och elevens lärande. Tidigare forskning i ämnet 

(SOU, 2004:97, s. 94) bekräftar betydelsen av lärarens positiva inställning till ämnet och hur 

det påverka undervisningen. Läroboken skulle kunna få en plats i Lärare A:s 

matematikundervisning, då som ett komplement till det egna materialet, i syfte att öka 

individualiseringen av undervisningen. 

Ett annat resultat som framkommer i studien är att samtliga lärare använder en 

undervisningsmetod och läromedel de känner sig trygga med i sin matematikundervisning. 

Två av lärarna nämner sin matematikdidaktiska tanke och vikten av goda ämneskunskaper 

som avgörande för deras val av läromedel. Det visar att inte enbart valet av läromedel är det 

centrala i matematikundervisningen utan också lärarens förmåga att skapa förutsättningar för 

alla elever att lära. Gemensamt för dessa två lärare är en positiv inställning till laborativ 

undervisning och åsikten att den laborativa undervisningen kräver synliggörande av mål och 

syfte för att leda till lärande i matematik, något som kräver didaktisk planering. Tidigare 

forskning (Stedøy, 2006, s 241) styrker dessa lärares tankar och framhåller vikten av att 

variera undervisningen. 

Ämnesinnehållet och den didaktiska hur-frågan är enligt Englund (1991, s 10) viktiga 

utgångspunkter för en bra undervisning. Vid intervjuerna framhöll samtliga lärare vikten av 

att variera sin undervisning och att konkretisera matematiken. Vid observationerna noterar vi 

en svaghet hos lärarna vid undervisningens laborativa inslag. Vi upplever att eleverna förstår 
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övningen men inte vilket lärande den ska leda till. Observationerna visar att lärarna generellt 

brister i att förmedla undervisningens syfte. Något som blir tydligt vid övergångar mellan 

olika läromedel. I undervisningssituationer med laborativa inslag innebär detta att vi noterar 

att elevernas fokus är genomförandet, inte innehållet. Vi noterar även att det sällan 

förekommer återkoppling mellan den konkreta övningen och det abstrakta i 

matematikundervisningen. Detta leder enligt tidigare forskning av Berggren & Lindroth 

(2004, s. 115) till svårigheter för lärandet i matematik. 

Utifrån vår studies resultat ser vi ingen anledning att ifrågasätta lärobokens centrala plats i 

matematikundervisningen. Resultaten visar vikten av att individualisera 

matematikundervisningen för att skapa ytterligare förutsättningar för lärande och vi ser i vår 

studie exempel på hur läroboken bidrar till det. Läroboken är, enligt de lärare som utgår från 

den i sin undervisning, författad utifrån det centrala innehållet och de mål som är uppsatta i 

styrdokumenten vilket bidrar till att de inte anser sig behöva grovplanera sin 

matematikundervisning. Två av de lärare vi intervjuade menade att de inte planerar sin 

matematikundervisning alls då de följer läroboken. Lärarna upplever således att det är 

tidsbesparande att arbeta med lärobok, dock tycks det som om läraren inte explicit utgår ifrån 

de didaktiska frågorna i sin matematikundervisning och att därmed syftet med undervisningen 

inte blir synligt, vilket i sin tur, enligt Englund (1991, s. 10), kan påverka elevens lärande.  

8.4 Ramfaktorer 

En organisatorisk ramfaktor som visat sig direkt påverka undervisningen är elevgruppens 

storlek. Den samlade skoldagen har medverkat till att några av lärarna i vår studie fått 

möjlighet att oftare undervisa i mindre grupper. Till följd av detta har lärarna kunnat variera 

sin matematikundervisning. Från att till större delen varit knuten till läroboken arbetar lärarna 

mer laborativt i sin matematikundervisning. 

Ekonomi, som lärarna i studien nämner som en avgörande faktor, räknas också som en 

organisatorisk ramfaktor och påverkar enligt Lindström & Pennlert (2009, s. 44) 

undervisningen både indirekt och direkt. Läroböcker och annat material kostar pengar och de 

ekonomiska ramar som finns kan variera beroende på region eller kommun. I vår studie 

påtalas ekonomi som en begränsande ramfaktor då läraren anser att förutsättningen att välja 

läromedel i matematikundervisningen påverkas negativt. En av lärarna framhåller det 

laborativa materialet som ”för dyrt” vilket begränsar hennes förutsättningar att variera 

undervisningen i den utsträckning hon önskar. I relation till detta har vi läraren som 
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producerar eget läromedel till sin matematikundervisning. Syftet med detta är inte ekonomiskt 

utan viljan att forma sin undervisning på ett eget vis. Kostnaden för att kopiera och producera 

detta material finns inte redovisad vilket leder till att det inte går att jämföra dessa lärares 

tankar om det är mer eller mindre ekonomiskt att producera eget läromedel än att köpa en 

färdig lärobok. Det saknas lärarhandledning till det egenproducerade läromedlet, vilket de 

lärare som använder en färdig lärobok efterfrågar och använder. 

Perioden kring de nationella proven i matematik är ytterligare en faktor som påverkar 

matematikundervisningens innehåll och läromedel. Ofta består denna matematikundervisning, 

enligt lärarna, av färdighetsträning vilket innebär att läraren inte varierar sin undervisning i 

någon större utsträckning. Denna färdighetsträning individualiseras för att fånga upp de elever 

som eventuellt inte befäst den aktuella kunskapen vid tidigare genomgång.  

 

Ämnesprovet i matematik syftar till att på ett så allsidigt sätt som möjligt pröva elevens förmåga i 

ämnet. Tillsammans med lärarens löpande iakttagelser av elevens framsteg utgör ämnesprovet 

underlag för bedömning av elevens kunskapsutveckling. (Skolverket, 2013c) 

 

Resultatet av vår studie visar att läroplanen, det centralta innehållet och mål för eleven att 

uppnå i ämnet matematik, anses påverka undervisningen och valet av läromedel i stor 

utsträckning. Detta då valet av läromedel förväntas spegla det centrala innehållet och vara till 

hjälp för eleven att nå målet (Skolverket 2011). En av lärarna i vår studie framhåller Lgr 11 

som en stark ramfaktor för undervisningen vilket medverkat till att hon inte frångått 

läroboken. Detta på grund av den trygghet läraren upplever att lärobokens innehåll och 

upplägg medverkar till. Det borgar för att hennes undervisning ska omfatta det innehåll Lgr 

11 kräver. Läraren som utgår från sitt egenproducerade läromedel kopplar sin undervisnings 

syfte och mål till läroplanen i sin LPP. Vår observation av Lärare A visar att delar av hennes 

LPP sitter uppsatt i klassrummet. Detta för att synliggöra målen med undervisningen för 

eleverna i syfte att medvetandegöra eleven om den egna lärandeprocessen. Att synliggöra 

syftet är något läraren anser är avgörande för hennes undervisning ska leda till lärande.  

8.5 IKT 

I vår studie uppmärksammar vi att ingen av de lärare vi observerade använde sig av 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) i pedagogiskt syfte. I tre av de klassrum vi 

genomförde observationer i fanns det Smartboards, och i de andra två, projektor och filmduk. 

Den enda av lärarna som använde en dator gjorde det för att visa en bild vilket kunde ha skett 
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på andra sätt. En av de övriga lärarna berättade under intervjun att hon använder sin 

Smartboard till att visa filmer. Ytterligare en av lärarna uttryckte att hon inte kände sig säker 

på tekniken då den var ny för henne. Englund (2006, s. 22) pekar på att det är en brist att inte 

ha en didaktisk tanke, och ett tydligt syfte, när man använder datorer i 

matematikundervisningen. I resultatet av Johanssons (2008) undersökning om datorn i 

matematikundervisningen framhölls datorn som ett bra läromedel. Deltagarna i studien 

menade att de kände sig säkra på att använda en dator men inte i pedagogiskt syfte. Nästan 

samtliga deltagare ansåg att de var i behov av utbildning i detta. Resultatet i vår undersökning 

pekar delvis mot samma resultat. Vi noterar att lärarna som deltar i vår studie inte nämner 

IKT som ett läromedel. Detta till trots att utrustning finns i samtliga klassrum. Lärarna i 

studien menar att de känner sig osäkra på användningen av utrustningen när frågan kommer 

på tal. I detta fall är det läraren som utgör hindret för lärande.    

8.6 Diskussion av metod och vidare forskning 

Denna studie baseras på empiri vi samlat in genom intervjuer och observationer av fem lärare 

i grundskolans tidigare år. För att säkerställa att vi med hjälp av våra metoder ska få svar på 

vår studies syfte och frågeställningar använder vi oss av intervjuguide och 

observationsschema. Vi är medvetna om att vår studie är liten i sin omfattning vilket beror på 

att den genomförts under en begränsad tidsperiod. Genom fler observationer hos varje 

deltagande lärare skulle vi kunna skapa en mer nyanserad och omfattande bild av hur lärarna i 

vår studie genomför sin matematikundervisning. För att ge vår studie en bredd skulle det 

krävas att empirin bestod av fler lärarobservationer samt en enkätundersökning. I kombination 

med fördjupande intervjuer av deltagare i enkätstudien skulle vi med detta metodval kunna 

uppnå en bredd med nyanserade inslag. Enkät som metod innebär, med stor sannolikhet, en 

större spridning i deltagarnas ålder, utbildning och kön vilket kan vara intressant vid analysen 

av resultatet. 

Under de intervjuer vi genomförde i denna studie svarade tre lärare att de inte planerar sin 

matematikundervisning. De menade att om man följer en bra matematikbok så får man med 

det som behövs för att eleverna ska kunna nå målen i matematik och klara de nationella 

proven i årskurs tre. Detta resonemang skulle innebära att man som lärare inte behöver lägga 

speciellt mycket tid på att planera sin matematikundervisning och heller inte utgå från de 

didaktiska frågorna i sin undervisning. Det är ett resonemang vi som genomfört denna studie 

ställer oss frågande till. Kan det vara så att lärarna inte upplever att de planerar sin 
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undervisning på grund av att den inte skrivs ned i detalj? Utifrån detta anser vi det vara 

intressant att vidare forska i hur mycket tid lärare generellt lägger på att planera sin 

matematikundervisning och på vilket sätt de gör det. Finns det skillnader beroende på hur 

rutinerad läraren är? Borgar en god planering för att eleverna lättare når målen i åk 3? I vilken 

utsträckning använder sig lärare av en lokal pedagogisk planering? 

Ett annat intressant uppslag till vidare forskning tror vi kan vara att analysera i vilken 

utsträckning läroböcker verkligen lever upp till gällande styrdokument. Detta då vår studie 

tydligt visar lärarens förtroende för läroboksförfattarnas tolkning av läroplanen. Ett tredje och 

sista förslag till vidare forskning är hur eleverna upplever de läromedel som deras lärare 

använder i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. 
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9 Konklusion 

Vi har i vår studie undersökt vilka läromedel läraren väljer och hur läraren sedan använder 

dem i sin matematikundervisning. Studiens analys visar att samtliga lärare anser 

kommunikation, socialt samspel och variation som viktiga förutsättningar för lärande i 

matematik. Vidare observerar vi ett mönster som visar att samtliga lärare använder flera 

läromedel i sin undervisning varav ett fungerar som huvudsakligt läromedel. 

Vår analys visar att valet av läromedel till stor del styrs av den undervisningsmetod läraren 

använder men även av olika typer av ramfaktorer. Vidare har vi i undervisningssituationen 

observerat att lärarna ofta brister i att förmedla syfte och mål med sin undervisning samt i 

återkopplingen mellan det konkreta och abstrakta i matematikundervisningen, något som 

innebär hinder för elevens lärande i matematik. Ett annat resultat vi vill framhålla är att det i 

samtliga klassrum vi besökte finns någon form av informations- och kommunikationsteknisk 

utrustning (IKT) installerad. Det som är anmärkningsvärt i detta är att ingen av lärarna 

använder denna utrustning i ett pedagogiskt syfte vid våra observationer. Det framkommer i 

intervjuerna att detta beror på att lärarna saknar utbildning i IKT. Flera av lärarna påtalar dock 

att de inser vilka fördelar IKT kan innebära för matematikundervisningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrundsfakta 

Kön  

Ålder 

Utbildning  

År i yrket 

Undervisar i årskurs  

Tema 2: Matematik  

Undertema: Lärarens matematiska bakgrund  

 

Vilken är din erfarenhet av matematik från din egen skolgång? 

Vad har du för utbildning i matematik? 

Hur länge har du undervisat i matematik? 

Vad tycker du om att undervisa i matematik? 

 

Undertema: Lärarens uppfattningar om lärande i matematik  

 

Hur mycket matematikundervisning har du i veckan? 

Vilken är din syn på lärande i matematiken? 

Vilka verktyg använder du som lärare? 

Hur skapar du förutsättningar för dina elever?   

Hur ser du på lärandet som process?    

Stödfråga:  hur uppfattar du att lärandet i matematik går till) Kognitiv, socialt samspel 

Hur gör du för att individanpassa matematikundervisningen? 

 

Tema 3: Läromedel 

Undertema: Val av läromedel  

 

Vilken är din definition av läromedel?  

Vad är avgörande när du väljer läromedel?  Ekonomi, arbetslag, har arb med materialet 

tidigare, undervisningsform, syn på lärande…. 

Vilken roll har olika läromedel i din undervisning?   
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Vilka används och på vilket sätt?  

Skiljer sig kraven på lärarens matematiska kompetens för olika läromedlen?  

Vad är mer krävande? 

Skulle du vilja använda ett annat läromedel?  

Vad gör att du inte använder det idag? 

 

Planering och genomförande 

 

Hur planerar du för din matematiklektion?  

Följdfrågor: beskriv en lektion, ge ett konkret exempel… 

Undertema: Innehåll i undervisningen 

Hur tänker du kring planering av din matematikundervisning? 

Vilket innehåll anser du är viktigast? 

Hur prioriterar du innehållet/stoffet i din undervisning? 

Använder du något planeringsunderlag? (de didaktiska frågorna) 

 

Undertema: Undervisningens utformning utifrån Lgr 11 

Vad gör du för att stärka elevernas tilltro till den egna förmågan? 

Beskriv hur din undervisning vägleder eleven till att förstå och använda sig av matematiska 

begrepp i sin vardag.  

Hur är din undervisning utformad för att ge utrymme för samtal och argumentation?  

Berätta om ett sådant tillfälle? 

Hur synliggör du det abstrakta i din undervisning för eleven? 

Konkret material?  

Hur synliggör du helheten med din undervisning för eleven?  

 

Undertema: Lärandemiljö 

Hur ser du på Din roll 

Elevens roll 

Klassrummets roll 

Materialets roll 

Vilken är din syn på lärande 

Är eleverna medvetna om syftet med undervisning 

Tema 5: Skolverket 
Undertema:   Pisa och Nationella provet i matematik 

Nationella Provet? 
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Vet du vad resultaten i Pisa säger om svenska elevers matematiska förmåga? 

Påverkas din undervisning av resultaten i Pisa?   

Är du bekant med projektet Matematiksatsningen?   

Om ja, vet du om din skola kommer att delta i lärarlyftet? 
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Bilaga 2. Observationsschema  

Pedagogens genomförande av en matematiklektion. 

 

Start av lektion. 

Hur startar läraren lektionen? Hur fångas elevernas intresse? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Hur sker kommunikationen under introduktionen av lektionen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Vilka verktyg använder läraren under genomgång/introduktion? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Hur lång är introduktionen? 

___________________________________________________________________________ 

 

Under lektionen. 

Hur arbetar läraren efter introduktion? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Hur är klimatet i klassrummet? Lugnt eller stökigt? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Arbetar eleverna enskilt eller tillsammans? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Har läraren förmedlat syftet med undervisningen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Hur lyckas läraren hålla koncentrationsförmågan/motivationen uppe hos eleverna? 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Är läraren flexibel i undervisningssituationen? Hur? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Hur individualiserar läraren undervisningen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Avslut 

Hur avslutar läraren lektionen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Övriga reflektioner och kommentarer 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


