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English title  
Beyond the borders of the textbook  

- A qualitative study about when teachers in grade 4-6 choose to leave 
the textbook in mathematics, and why. 

 

Abstrakt 
Syftet med vår studie är att kartlägga när lärare på mellanstadiet går utanför 
läromedlet, samt att ta reda på varför de väljer att göra detta. Vi vill också ta 
reda på i vilken utsträckning läromedlet används i planeringen av ett nytt 
arbetsområde.  
 
För att samla in data till vår studie, observerades och intervjuades fyra lärare 
som arbetar i årskurs 4-6. För att sedan analysera den empiri vi samlat in, 
ställdes den mot Vygotskijs sociokulturella perspektiv och variationsteorin. 
Resultatet vi tagit fram visar att det finns tillfällen då lärarna går utanför 
läromedlet, och att detta till stor del beror på att de anser att läromedlet inte 
räcker till för att bedriva den undervisning de önskar. Vi ser också att 
läromedlet lämnas då lärarna vill träna eleverna i att kommunicera och 
resonera kring matematik. Vad det gäller planering visar vårt resultat att 
läromedlet fungerar som en slags grundpelare i planeringsarbetet, där den 
används som riktlinje för ordningsföljd och matematiskt innehåll. Vidare visar 
vår analys att lärarnas arbetssätt samt tankar kring läromedlet och elevernas 
arbete, är starkt kopplat till både det sociokulturella perspektivet och 
variationsteorin. Resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning kring 
läromedelsanvändning och vi ser stora likheter mellan tidigare studier och den 
vi gjort.  
 

Nyckelord 
Lärandeobjekt, lärare, läromedel, läroplanen, medierande redskap, 
sociokulturellt perspektiv, variationsteori.  
 

Tack! 
Vi vill tacka de lärare vi fick observera och som ställde upp på intervju. Ert 
deltagande och er hjälp ligger till grund för vår studie. Vi vill också tacka vår 
handledare Berit Roos-Johansson för hennes stöd och hjälp under arbetets 
gång.  
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1 Inledning 
Under vår grundlärarutbildning och dess praktik har det visat sig vara mycket 
vanligt att använda sig av läromedel i matematikundervisningen. Med 
läromedel syftar vi i denna uppsats till de inköpta matematikböcker skolorna 
använder, som eleverna har varsitt exemplar av. Många av de lektioner vi sett 
under praktik och andra besök på skolor har varit baserade på just dessa 
läromedel. Dock har vi också sett lektioner som helt och hållet baserats på 
annat material. Tankar väcktes hos oss, och intresset för varför lärare går 
utanför läromedlet ökade. Vi vill ta reda på i vilka situationer andra 
tillvägagångssätt används, och när läromedlet inte anses vara tillräckligt 
och/eller passande. Vår studie riktar sig därför mot när lärare som undervisar 
i årskurserna 4-6 går utanför läromedlets gränser, och vad orsakerna och 
argumenten för detta är. Vi kommer också att fokusera på hur läromedlet 
används i planeringsfasen av ett arbetsområde.  
 
Man skulle kunna tänka sig att digitala medel har en övervägande roll i dagens 
skola, men forskning som gjorts på ämnet menar att teknikens inflytande på 
matematikundervisningen inte är jämförbar med läromedlets påverkan på 
undervisningen (Rezat, 2006). Läromedel är ett historiskt och kulturellt format 
förmedlingssätt inom matematiken och större delen av de aktiviteter som sker 
i klassrummen har en koppling till det (Rezat, 2006). I matematikarbetet 
figurerar läromedlet ofta som en mall, eller som en stark influens för planering 
och strukturering av ett arbetsområde (Johansson, 2006). Detta på grund av att 
läromedel ofta är uppbyggda efter den läroplan som finns för Sveriges 
grundskola, Lgr11. I läroplanen uttrycks det att undervisningen ska skapa 
möjlighet för att eleverna ska utveckla sina matematiska förmågor. I denna 
studie kommer två av förmågorna att omnämnas, dessa är 
kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan. 
Kommunikationsförmågan handlar om att förstå matematik genom samtal, det 
kan exempelvis ske genom texter, bilder och muntlig kommunikation. Genom 
resonemangsförmågan ska eleverna få möjlighet att följa och föra matematiska 
argument (Niss, 2003). Vi har valt att behandla dessa som en förmåga, detta 
på grund av att lärarna i studien benämner dessa tillsammans och för att de är 
starkt sammanflätade. En metod som vi tidigare har fått erfarenhet av under 
vår utbildning gällande kommunikations- och resonemangsförmågan är EPA-
metoden (ensam, par, alla). Denna metod ger eleverna möjligheterna att föra 
och följa matematiska resonemang genom kommunikation. Även Säljö (2014) 
påpekar vikten av interaktion mellan människor. Detta eftersom lärande är 
någonting som ständigt pågår i all social och mänsklig verksamhet - och att 
det inte är någonting som på ett okomplicerat sätt kan kopplas till strukturerade 
sammanhang som skola och undervisning. I vår omvärld finns det massor av 
så kallade vardagliga praktiker, lärtillfällen tagna direkt ur verkligheten. Dessa 
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kommunikativa och fysiska processer är mer slående än den traditionella 
undervisningen (Säljö, 2014).  
 
Vi ämnar därför att studera detta vidare, och närmare sätta oss in i vilka 
situationer lärare väljer att gå utanför läromedlet.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att kartlägga när lärare går utanför läromedlet i 
matematik och hur de motiverar dessa val. Vi ämnar även att ta del av hur 
läromedlet används i planeringsprocessen av ett arbetsområde. 
 

 I vilka situationer väljer lärare att gå utanför läromedlet, och hur 
motiverar de dessa val?  

 
 Hur används läromedlet i planeringen av ett arbetsområde? 

 

2.1 Viktiga begrepp  
 
EPA-metoden  
Förkortningen står för ensam - par - alla. Metoden innebär att elever med 
angiven uppgift eller matematiskt innehåll först får arbeta eller fundera enskilt, 
sedan övergå till pardiskussion och till sist avsluta med presentation och 
diskussion i helklass. 
 
Kommunicera matematik 
Att kommunicera matematik innebär att någon eller några pratar om 
matematik och använder matematiska begrepp i samtal, text eller bild. Det 
betyder också att de diskuterar och resonerar kring matematiska problem och 
lösningar.  
 
Lärandeobjekt  
Ett lärandeobjekt är det som ska läras ut, vad eleverna ska lära sig. Ett 
lärandeobjekt kan exempelvis vara multiplikation (Lo, 2014) 
 
Läromedel  
I denna studie syftar läromedel till de inköpta matematikböcker skolan har, 
som eleverna har varsitt exemplar av.  
 
Mediering 
Mediering betyder att kunskap förmedlas från vår omvärld och dess artefakter 
till människan (Dysthe, 2010).  
 

Medierande redskap 
Ett medierande redskap är någonting som kan användas för att förstå 
omvärlden, och matematiska innehåll, enklare (Dysthe, 2010).  
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Pedagogiskt material  
Ett pedagogiskt material är sådant som är tillverkat för kommersiellt bruk och 
som är avsett för att användas i matematikundervisningen. Detta kan till 
exempel vara leksakspengar och hjälpmedel för multiplikation (Szendrei, 
1996).  
 
Vardagliga föremål 
Med vardagliga föremål menas sådant som finns i vår omgivning och i våra 
hem, men som kan användas som ett laborativt verktyg inom matematiken. 
Exempel på detta kan vara våg, måttband och lösa föremål att räkna med 
(Szendrei, 1996).  
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3 Litteraturbakgrund 
I detta kapitel kommer tidigare forskning som anses vara relevant för studien 
att presenteras. Kapitlet är uppdelat i fyra olika delar; Läromedlets 
begränsningar, verklighetstrogna uppgifter, laborativa verktyg samt digitala 
verktyg. 

3.1 Läromedlets begränsningar 

Det finns flera anledningar till att lärare väljer att använda läromedlet 
respektive arbeta utanför det. Vi har tagit del av Johanssons (2006) 
forskningsavhandling på hur läroböcker används i matematikundervisningen, 
och nedan kommer vi redogöra för de olika aspekter och konsekvenser hon 
såg i sitt arbete.  
  
Studien visar att läromedel har stort inflytande i klassrummet. Läromedlet styr 
inte bara elevernas arbetssätt, utan också hur läraren presenterar det aktuella 
innehållet. Som nämnt tidigare är det också vanligt förekommande att 
läromedlet används som redskap och mall vid struktureringen och planeringen 
för ett nytt arbetsområde. Majoriteten av de matematikuppgifter som 
studerades hade sin utgångspunkt i läromedlet, men det fanns också situationer 
där lärarna valde att gå utanför dessa ramar (Johansson, 2006). Beskriven 
studie grundade sig i observationer, och genom dessa kunde Johansson (2006) 
sedan redogöra för flera olika tillfällen då läraren gick utanför läromedlet. Hon 
beskriver till exempel hur en lärare går utanför läromedlet då en elev inte 
förstår innehållet. Läraren i fråga vänder då riktning och tar istället upp 
innehållet i en klassrumsdisskussion. Vidare menar Johansson (2006) att lärare 
går utanför läromedlet för att belysa eventuella matematiska aspekter som inte 
finns omnämnda. Det kan också vara tillfällen då lärare väljer att använda 
andra exempeluppgifter än de som finns i läromedlet, för att presentera 
innehåll i helklass. 
  
Ett exempel på tillfälle då lärarna valt att gå utanför läromedlets ramar är när 
läromedlets innehåll inte är tillräckligt för att kunna uppnå de mål och riktlinjer 
som finns för matematikundervisningen. Johansson (2006) menar nämligen att 
lärare som väljer att till stor del strukturera sin undervisning utifrån läromedlet 
riskerar att stöta på svårigheter. Detta på grund av att det inte finns någon 
garanti för att de läromedel som cirkulerar på landets skolor faktiskt följer 
läroplanen. Att läromedlet kan användas som ett verktyg i undervisningen 
snarare än en grundsten för lektionens uppbyggnad är någonting som även 
Rezat (2006) nämner. Vidare menar Johansson (2006) att flera av de lärare 
som deltagit i hennes studie upplever och agerar som om läromedlet vore 
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överordnat dem själva, och de följer gärna ramarna som boken i fråga erbjuder. 
I detta finns det en problematik, då läromedlen inte alltid är uppstrukturerade 
med läro- och kursplan i åtanke (Johansson, 2006). Det finns också forskning 
som visar att lärare upplever läromedlet som överordnat, och att det ofta 
används som läroplan snarare än läromedel (Arevik & Hartzell, 2015). En 
annan riskfaktor är att läromedel inte alltid är framtagna med ett pedagogiskt 
syfte, utan att det också är en fråga om försäljning. Lärare bör också ta i 
beaktande om läromedlet är tänkt att ersätta dem, eller om det ska fungera som 
ett verktyg vars innehåll ska medieras genom läraren (Rezat, 2006). 

3.2 Verklighetstrogna uppgifter 

I klassrummen finns det ett grundläggande undervisningsproblem, nämligen 
att göra vår omgivning och vår verklighet synlig i matematikklassrummet 
(Arevik & Hartzell, 2015). Jämförelser görs med äldre tider då barn och unga 
lärde sig av att vistas ute i världen och kunskap gick från föräldrar till barn, då 
det oftast var praktiska erfarenheter som spelade störst roll. I dagens läge är 
det annorlunda, lärare måste nu lyfta in verkligheten i klassrummet, där den 
ibland kan verka långt borta (Arevik & Hartzell, 2015). Bristen på 
verklighetsrelaterade uppgifter skapar svårigheter för eleverna när det kommer 
till att förstå och ta till sig det matematiska innehållet. Detta kan bero på att 
uppgifterna i läroböckerna kan vara för abstrakta och/eller verka ologiska då 
innehållet är långt ifrån elevernas verklighet (Johansson, 2006).  
 
3.3 Laborativa verktyg 

För att förbättra sina matematiska prestationer ska eleverna ha möjlighet att 
fysiskt interagera med objekt, detta på grund av att arbete med laborativt 
material är ett sätt för eleverna att förbättra sina matematiska prestationer. 
Detta visar studier presenterade av Carbonneau, Marley och Selig (2013). 
Exempel på laborativt material som är gynnande för elevernas lärande är 
leksakspengar, dessa kan eventuellt hjälpa eleverna att förstå aritmetikens 
grundfunktioner, som addition och subtraktion. Ett annat exempel är olika 
föremål avsedda för att bättre förstå algebra (Carbonneau, Marley & Selig, 
2013). Det finns olika typer av laborativt material, och dessa kan delas in under 
två huvudgrupper beroende på deras ändamål och användningsområde 
(Szendrei, 1996). De två benämningarna som presenteras är pedagogiska 
material och vardagliga föremål. Till pedagogiskt material hör matematiska 
verktyg som tillverkats för kommersiellt bruk med matematisk användning i 
åtanke, medan vardagliga föremål är sådana som finns i arbetslivet och i 
naturen. Vardagliga föremål som används vid snickeri och bakning, till 
exempel tumstock och decilitermått, kan skapa både vetenskaplig och praktisk 
förståelse (Szendrei, 1996). Sådana verktyg är också mindre tidskrävande att 
lära sig och att använda, då de är starkt kopplade till både verklighet och 
elevernas omgivning. Risken för felaktig användning är minimal då flertalet 
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föräldrar och andra vuxna i elevernas omgivning känner till och kan använda 
verktygen och materialen. De pedagogiska materialen kan å andra sidan 
komplettera användandet av matematiska principer där vardagliga föremål inte 
är tillräckliga (Rystedt & Trygg, 2010).  

3.4 Digitala verktyg 

Ett av matematikämnets syften är att ge eleverna möjlighet att utveckla 
kunnande i användandet av digitala verktyg, samt i att programmera 
(Skolverket, 2018). Undervisningen inom matematikämnet ska läggas upp på 
sådant sätt att den skapar dessa förutsättningar för eleverna. Detta är någonting 
som beskrivs vidare i det kommentarmaterial för matematik som Skolverket 
(2017b) tagit fram. På grund av den tekniska utvecklingen i samhället menar 
Skolverket (2017b) att digitala verktyg och programmering har fått en alltmer 
betydande roll inom matematikämnet. Genom matematikundervisningen ska 
eleverna få tillfälle att utveckla sin förståelse kring hur digitala verktyg kan 
användas för att bland annat göra beräkningar, och för att presentera och tolka 
data. Skolverket (2017b) belyser vikten av digitalisering för att kunna hjälpa 
eleverna att visualisera och konkretisera abstrakta fenomen. Skolverket 
(2017b) skriver att om eleverna redan tidigt möter digitala verktyg i skolan 
skapar de en grund för vidare utveckling för att använda dessa. Detta är något 
som bidrar till att skapa förutsättningar för att lära sig framtidens teknik. 
  

3.4.1 Digitala spel och programmering 
Digitala spel är en stor del av barn och ungas vardag, och det är därför en god 
idé att ta in detta i skolan och använda det i ett pedagogiskt syfte. Spel fångar 
nämligen upp flera av de färdigheter eleverna behöver i vår nutid, som till 
exempel problemlösning och kommunikation genom digitala medel (Berg 
Marklund, 2015). Användandet av digitala medel ska dock vara meningsfullt 
och ha ett pedagogiskt syfte. Lärare bör ha som utgångspunkt att fundera på 
vad lektionen ska innehålla, för att sedan övergå till att se över vilka 
möjligheter som finns för att presentera detta innehåll för eleverna (Lantz-
Andersson & Säljö, 2014).  
  
Programmering är ett sätt att utveckla elevernas digitala kompetens. Genom 
att arbeta med till exempel problemlösning, digitalt skapande och 
kommunikationsverktyg skapas förutsättningar för detta. Man bör också se 
programmering som ett förhållningssätt till den digitala utvecklingen i 
samhället (Mannila, 2017). Programmering ska i årskurs 4-6 syfta till att 
eleverna får möta och förstå hur algoritmer skapas och används som stegvisa 
instruktioner vid programmering (Skolverket, 2017b). Både Skolverket 
(2017a) och Mannila (2017) skriver att programmering som område även 
består av att skriva koder, vilket kan kopplas till problemlösningar inom 
matematiken. Genom skrivande av koder får elever möjlighet att själva välja 
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lösningar, pröva, ompröva och dokumentera, likt problemlösning. (Skolverket, 
2017a) 
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4 Teori 
I detta kapitel presenteras de två teoretiska utgångspunkter som ligger till 
grund för studien. Dessa är Vygotskijs sociokulturella teori och 
variationsteorin. 

4.1 Vygotskijs sociokulturella teori 

Lev Vygotskij är filosofen och pedagogen som anses var grundaren till det 
sociokulturella perspektivet. Perspektivet beskriver hur människor lär sig 
utifrån ett sammanhang (Vygotskij, 1978). Det uttrycker att människor i sin 
vardag samspelar med andra människor, artefakter och sin omgivning. Genom 
detta sociala samspel och agerande lär sig människan och tar in kunskap. Detta 
är någonting som benämns som mediering (Vygotskij, 1978). Mediering 
innebär att människor använder hjälpmedel för att förstå verkligheten. 
Exempel på hjälpmedel inom matematiken är användandet av fingerräkning. 
Fingerräkning underlättar räknandet när det blir svårt att hålla tal i huvudet 
(Säljö, 2013). Vygotskij (1994) menar att hjälpmedel underlättar för 
människor att förstå ett inre problem med hjälp av yttre föremål. Yttre föremål 
i form av redskap hjälper människor att tänka runt ett problem. I det 
sociokulturella perspektivet finns flera centrala aspekter, Dysthe (2010) 
poängterar dock att störst vikt läggs vid att kunskap konstrueras genom 
samarbete och samspel med andra människor. Samspel och interaktion med 
andra är avgörande för inlärning. Nedan har vi redogjort för de två centrala 
aspekter vi anser passa in på vår studie. 

4.1.1 “Lärande är i grunden socialt” 
Kunskap och färdigheter har inte sitt ursprung i någon typ av inbyggt 
biologiskt fenomen hos människan, utan det har istället med kommunikativa 
företeelser att göra (Dysthe, 2010). Vår kunskap kommer ur traditioner och 
mönster som byggts upp i vårt samhälle sedan många år tillbaka. Snarare än 
att någon biologisk faktor spelar roll, så är lärare, skol/arbetskamrater och 
andra personer i vår omgivning viktiga för individens kunskapskonstruktion. 
Då lärandet grundar sig i sociala samspel är denna interaktion med andra en 
avgörande faktor - både när det kommer till vad som lärs ut, men också hur 
det lärs ut (Dysthe, 2010). 

4.1.2 “Lärande medieras” 
Mediering är en form av förmedling och går att tillämpa på både användandet 
av laborativt material och i samspelet mellan människor (Dysthe, 2010). 
Medierande redskap underlättar förutsättningarna för förbättringar i 
inlärningen hos människor. I ett pedagogiskt sammanhang kan dessa redskap 
vara sådana som hjälper oss att förstå omvärlden och till exempel matematiskt 
innehåll. Olika pedagogiska hjälpmedel har olika användningsområden. 
Exempelvis kan böcker och film användas som informationskällor, och 
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redskap som datorer, pennor och anteckningsblock fungerar som 
organisationshjälpmedel, vilket också är avgörande för inlärning. Språk och 
kommunikation anses dock vara det viktigaste medierande redskapet för 
människan (Dysthe, 2010). 
 

4.2 Variationsteorin 

Undervisningsmetoder är ett omtalat ämne och kan diskuteras utifrån olika 
nivåer. Den filosofiska nivån grundas på varifrån kunskap kommer, hur vi 
använder vår inre värld för att beskriva vår yttre värld. Den praktiska nivån 
kopplas ihop med den teoretiska nivån, hur effektivt lärande uppstår genom att 
kunna koppla abstrakta situationer till konkreta situationer (Lo, 2014). 
 
Variationsteorin är en teori som fokuserar på att belysa utgångspunkten i 
lärandet med nödvändiga förutsättningar för inlärning. Teorin behandlar bland 
annat vad som ska läras ut samt hur den på bästa sätt lärs ut. Grunden till 
variationsteorin har utvecklats utifrån fenomenografi, hur olika individer 
uppfattar samma sak och situation på olika sätt (Lo, 2014). Som lärare är det 
viktigt att vara medveten om elevers olika förståelse. Lärare måste därför 
undersöka elevernas varierande uppfattningar, både skillnader och likheter. 
Detta för att utforma undervisningen på bästa sätt och för att lärare och elever 
ska få en så gemensam uppfattning som möjligt (Lo, 2014).  
 
Ett centralt begrepp inom variationsteorin är lärandeobjekt. Lärandeobjektet 
är något som läraren själv måste ha i åtanke, detta för att i sin tur kunna hjälpa 
eleverna förstå hur lärandeobjektet bidrar till deras förståelse för världen 
omkring dem (Lo, 2014). Lärandeobjektet bör enligt Lo (2014) därför kopplas 
till användandet i vardagen. Ett exempel på detta är procenträkning som 
lärandeobjekt, och hur sådan kunskap gör eleverna till smartare konsumenter 
i samhället. En människas förmåga att fokusera på specifika aspekter påverkas 
av individens tidigare erfarenheter. Detta gör att vissa aspekter av ett objekt är 
mer relevanta för en individ än andra aspekter, vilket gör att situationer och 
föremåls egenskaper uppfattas olika utifrån individernas perspektiv. Om 
läraren vill få eleverna att se ett objekt utifrån ett visst perspektiv, måste 
eleverna kunna fokusera på samma specifika detaljer som läraren. Dessa 
detaljer ses som kritiska drag och blir avgörande för elevernas lärande. I brist 
på information skapas annars en lucka mellan eleven och lärandet, vilket då 
gör att eleverna inte kan bygga ny kunskap. Det är därför viktigt att läraren är 
medveten om ett lärandeobjekts avgörande drag (Lo, 2014).  
 
Det kan vara svårt för lärare att upptäcka de avgörande dragen i ett 
lärandeobjekt, detta för att det för läraren inte är en svårighet (Lo, 2014). Det 
finns flera olika metoder för att identifiera avgörande drag. Exempel på dessa 
metoder är att granska de aktuella läromedel som används samt föra 
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diskussioner lärare emellan kring tidigare undervisningserfarenheter. Dessa 
metoder kan inspirera lärare till att uppmärksamma de avgörande dragen på 
ett mer effektivt sätt (Lo, 2014). 
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5 Metod 
I detta avsnitt kommer vi att presentera metoden för hur vi har gått tillväga i 
denna studie. Nedan presenteras hur studien har genomförts, vi tar upp 
tillvägagångssätten gällande urval, datainsamling och databearbetning. 
Kapitlet avslutas med hur etiska aspekter har hanterats i studien. 

5.1 Urval 

Lärare som observerades och intervjuade valdes utifrån ett 
bekvämlighetsurval, detta då lärarna är en del i vår verksamhetsförlagda 
utbildning. Bekvämlighetsurval är enligt Trost (2010) ett urvalssätt där 
deltagarna väljs ut efter vilka som anses vara lämpliga för den aktuella studien. 
Det kan även vara de personer som är lättast att komma i kontakt med. Utifrån 
de två skolor vi själva praktiserade på vid studiens genomförande, valdes fyra 
matematiklärare ut för att delta i studien. Två av lärarna undervisade i årskurs 
fyra medan de andra två undervisade i femte klass. 

5.2 Datainsamling 

Det empiriska materialet i denna studie kommer från genomförda 
observationer och intervjuer. Dessa är genomförda för att få en vidgad bild av 
användandet av läromedel i praktiken och en inblick i lärarens val och 
uppfattning. I denna studie användes kvalitativa intervjuer och sådana kan 
enligt Trost (2010) ofta kombineras med andra metoder, vilket oftast är en stor 
fördel. I denna studie används insamlad data från observationer som ett 
komplement till intervjuerna. 

5.2.1 Lektionsförutsättningar 
Eftersom vi inte ville påverka lektionsinnehållet betyder detta att de fyra 
lektionerna utgick från olika matematiska innehåll och förutsättningar vilket 
presenteras nedan. De fyra lärarna som deltog i studien arbetade på två olika 
skolor, utöver att de arbetade på två olika skolor använde lärarna dessutom två 
olika läromedel. På den ena skolan, där lärare A och B arbetar, användes 
läromedlen Matteborgen 4A (Falck, Picetti & Sundin, 2011) och Matteborgen 
5A (Falck & Picetti, 2012). På den andra skolan, där lärare C och D arbetar, 
användes Koll på matematik 4A (Björklund & Dalsmyr, 2014) samt Koll på 
matematik 5A (Björklund & Dalsmyr, 2015).  
 
Som tidigare nämnts såg förutsättningarna för de fyra lektionerna olika ut. 
Första lektionen som observerades var en 40 minuters lektion i en årskurs fyra. 
Lektionen behandlade omkrets, enhetsomvandlingar samt taluppfattning. Den 
undervisande läraren, lärare A, hade arbetat som matematiklärare de senaste 
sex åren. Lektion två genomfördes i en årskurs femma. Lektionen var 40 
minuter lång och fokuserade kring problemlösningsuppgifter som berörde vikt 
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och volym. Denna lärare, lärare B, hade runt 27 års erfarenhet av 
matematikundervisning. Den tredje lektionen var en 50 minuters lektion i en 
årskurs fyra, där läraren, lärare C, hade 42 års erfarenhet av att undervisa i 
matematik. Lektionsinnehållet under observationen fokuserade på 
multiplikation. Sista lektionen, en 50 minuters lektion, genomfördes i årskurs 
fem där det matematiska innehållet proportionella samband behandlades. 
Läraren som benämns som lärare D hade arbetat som matematiklärare i 17 år. 

5.2.2 Observationer 
För att få en inblick i hur läromedlet verkligen används under en lektion 
genomförde vi observationer. Patel och Davidsson (2011) menar att 
observationer är det främsta medlet för att skapa sig en uppfattning om 
omvärlden. I vetenskapliga observationer menar Patel och Davidsson (2011) 
dock att observationerna måste vara systematiskt planerade där informationen 
registreras. Observationer möjliggör insamlandet av information om 
beteenden och skeenden i naturliga sammanhang och används antingen som 
huvudmetod för insamling av data eller som komplettering. I vår studie 
används observationerna som en komplettering till intervjuerna. 

Observationer kan utföras på ett flertal olika sätt. I vår använde vi oss av 
strukturerade observationer. Strukturerade observationer innebär enligt Patel 
och Davidsson (2011) att det i förväg är givet vilka situationer och beteenden 
som ska observeras. Utifrån det givna syftet med observationerna utvecklas ett 
observationsschema, något som Patel och Davidsson (2011) menar bidrar till 
att underlätta för observatörerna när den tänkta situationen uppstår. De menar 
vidare att ett observationsschema skapar möjlighet att erhålla så mycket 
kunskap som möjligt utifrån ett givet syfte. I vår studie utvecklade vi ett 
observationsschema med fem utgångspunkter, vilka vi fokuserade på under 
observationerna. 

Observatörer kan anta olika roller vid observationstillfället. Det som skiljer de 
olika rollerna är främst hur öppen observatören är gentemot personerna som 
observeras. Deltagande observatörer karaktäriseras av att gruppen som 
observeras är medveten om observatörernas närvaro och avsikt (May, 2013 & 
Denscombe, 2018). Vår roll kan utifrån författarnas beskrivning kopplas till 
deltagande observationer.  

5.2.3 Intervjuer 
I vår kvalitativa studie ingick utöver observationer även intervjuer. Vi 
intervjuade lärarna som vi tidigare observerat och ställde frågor kring 
lektionens innehåll samt lärarens arbetssätt i stort. Intervjumetoden vi använde 
var i enlighet med det Bryman (2016) kallar för semistrukturerad intervju. Att 
genomföra en semistrukturerad intervju innebär att förhålla sig till relativt 
specifika teman i en så kallad intervjuguide. Intervjuguider kan enligt Bryman 
(2016) se olika ut - vi valde att gruppera vissa frågor och strukturera dem så 
att följden blev logisk. Att ha relativt specifika teman innebär att ha förberett 
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frågor, men att det finns utrymme för den intervjuade att svara fritt och på sitt 
eget sätt. Vi använde oss av denna metod då vi ville lämna utrymme för 
intervjupersonen att svara som hen vill, men även för att vi skulle kunna ställa 
följdfrågor till det intervjupersonen sa. Även detta är någonting som Bryman 
(2016) menar är möjligt i och med det semistrukturerade sättet att intervjua. 
Även Trost (2010) nämner olika sätt att förhålla sig till intervjuer, och det han 
kallar för standardisering är något vi tillämpat på vår studie. Standardisering 
innebär att intervjuaren gör på samma sätt vid alla intervjuer, det vill säga att 
frågorna ställs i samma ordningsföljd och förklaringar ges till en viss fråga vid 
varje intervjutillfälle. Trost (2010) menar att standardisering kan finnas i olika 
grad. Något som gjorde att våra intervjuer inte hade maximal standardisering 
var att vi lämnade rum för följdfrågor på de intervjuades svar.  
 
För att vår studie och dess resultat skulle bli så trovärdigt som möjligt valde vi 
att spela in intervjuerna. Trost (2010) beskriver att inspelningarna gör det 
möjligt att lyssna på intervjuerna flera gånger och ordagrant citera den som 
blir intervjuad. Nackdelen med inspelningar menar Trost (2010) är att det tar 
tid att lyssna på intervjuerna och transkribera dessa ordagrant. Författaren 
beskriver även att inspelning kan få intervjupersonen att känna sig obekväm i 
situationen. Som alltid vid användandet av tekniska hjälpmedel är det viktigt 
att vara beredd på att eventuella problem kan uppstå. I och med detta valde vi 
att anteckna som komplettering till ljudupptagningen.  

5.3 Genomförande 

I ett första skede skrev vi ett missivbrev (se bilaga A) som sedan skickades ut 
till de fyra lärare vi valt till vår studie. I missivbrevet förklarades studiens 
innehåll och dess syfte, där det också stod skrivet att lärarnas identitet skulle 
komma att anonymiseras. Genom att skriva på dessa brev godkände lärarna 
sitt deltagande i studien. Inför observationerna uttryckte vi att vi inte ville 
påverka lektionsinnehållet utan att de kunde planera lektionen som tänkt. 
Genom observationerna fick vi möjlighet att se om lektionen grundade sig i 
läromedlet och i hur stor utsträckning det användes. Observationerna 
genomfördes med stöd från ett sedan tidigare nedskrivet observationsschema 
(se bilaga B). För att få en mer övergripande bild av lärarens användande av 
läromedlet genomförde vi intervjuer enligt intervjuguiden (se bilaga C). För 
att testa intervjufrågornas kvalité gjordes en pilotintervju, svaren på den 
intervjun redovisas inte i denna studie. Intervjuerna vi sedan genomförde med 
lärarna skapade en djupare syn på deras användning av läromedlet under 
matematikundervisningen samt i planeringsprocessen. Efter datainsamlingen 
transkriberades för studien relevanta delar, dessa analyserades gentemot 
tidigare forskning och teorier. 
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5.4 Tillförlitlighet/trovärdighet 

Inom studier som vår måste tillförlitlighet och trovärdighet råda, någonting 
som Olsson och Sörensen (2011) förklarar. Istället för tillförlitlighet och 
trovärdighet använder författarna begreppen reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, beskriver författarna som när forskare 
använder sig av samma mätinstrument vid alla mätningar. I och med att vi vid 
samtliga av våra undersökningstillfällen använde samma observationsschema 
och intervjuguide, så är detta något vi förhållit oss till. Olsson och Sörensen 
(2011) beskriver vidare validitetsbegreppet, som här benämns som 
trovärdighet. Begreppet trovärdighet innefattar att studien har mätt det den är 
avsedd att mäta, i och med att forskarna konstruerat mätinstrumenten på ett 
korrekt sätt (Olsson & Sörensen, 2011). Någonting som också ökar 
trovärdigheten för vår studie är det faktum att intervjuerna spelades in, vilket 
gjorde det möjligt att gå tillbaka till källan för att kontrollera vad som verkligen 
sades. 

5.5 Databearbetning 

Den insamlade empirin från både observationer och intervjuer används i 
analysen för att kartlägga vilka situationer lärarna går utanför läromedlet, och 
vad detta beror på. Empirin analyseras sedan utifrån Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv och variationsteorin. Vidare används insamlad data för att analysera 
huruvida läromedlet används i planeringen av ett arbetsområde. 

5.6 Etiska aspekter 

Då vår studie grundar sig i observationer och intervjuer, där elevers och lärares 
agerande och åsikter spelar stor roll, finns det flera etiska aspekter att ta hänsyn 
till. Bryman (2016) menar att de etiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn 
till i en studie är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Informationskravet betyder att deltagande personer är 
informerade om studiens syfte och undersökningens moment (Bryman, 2016). 
I denna studie skickades ett missivbrev ut till de utvalda lärarna. Genom 
missivbreven fick lärarna information om studiens syfte och att deltagandet 
innefattade observation och intervju. Utifrån informationen om studiens syfte 
är det deltagarna som själva bestämmer om de vill delta, vilket Bryman (2016) 
benämner som samtyckeskravet. Detta togs hänsyn till genom att lärarna fick 
ge sitt godkännande till att delta i studien. Den tredje aspekten, 
konfidentialitetskravet, innebär enligt Bryman (2016) att personerna som 
deltar i studien ska anonymiseras. Genom att i denna studie varken benämna 
skolornas eller lärarnas namn framgår det inte vilka lärare som deltagit. 
Lärarna benämns istället med en bokstav, till exempel lärare A. Bryman (2016) 
skriver att nyttjandekravet betyder att den information som samlas in under 
undersökningen endast får användas till forskningsändamålet. Vår insamlande 
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empiri användes endast till denna studie och de inspelade ljudfilerna raderades 
efter avslutad studie. 
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6 Resultat & Analys 
I kapitlet nedan presenteras resultatet från observationer och intervjuer. 
Kapitlet är uppdelat utifrån de frågeställningar vår undersökning grundar sig 
i, och resultatet har formulerats utifrån dessa två. I anslutning till de olika 
resultatdelarna presenteras också tillhörande analys. 

6.1 I vilka situationer väljer lärare att gå utanför läromedlet, och hur 
motiverar de dessa val?  

I och med observationer och intervjuer har vi fått en bred variation svar på när 
lärare väljer att gå utanför läromedlet, och anledningarna till deras val varierar. 
De går utanför läromedlet både i mindre och större utsträckning, till exempel 
när de låter sig inspireras av läromedlet men gör om dess uppgifter något. Det 
kan också vara tillfällen då läromedlet helt och hållet lämnas. Nedan 
presenteras vårt resultat i frågan, och vi har valt att strukturera det utifrån två 
situationer som vi kallar följande: När läromedlet inte räcker till och När 
kommunikations- och resonemangsförmåga tränas. 

6.1.1 När läromedlet inte räcker till 
En mycket tydlig anledning till att lärare väljer att gå utanför läromedlet, är 
när de finner det otillräckligt. Vad lärarna syftar till när de säger att läromedlet 
inte räcker till skiljer sig dem emellan, och det skiljer sig också beroende på 
vilket läromedel de använder. Både lärare A och lärare B menar att läromedlet 
är bristfälligt då det saknar tillräckligt med uppgifter för att befästa vissa 
matematiska kunskaper. Lärare A menar att ett exempel på detta är vid 
färdighetsträning av multiplikation för att få en långvarig kunskap. Hen menar 
att detta inte går att uppnå med hjälp av läromedlet då det inte finns tillräckligt 
med uppgifter för att helt och hållet befästa sådan kunskap. Lärare A menar att 
eleverna under kommande arbetsområde ska arbeta med just multiplikation, 
och att lektionerna då inte kommer vara läromedelsstyrda, någonting hen 
motiverar med följande: “...för då måste vi nöta in och det kan man ju inte 
göra här i denna boken”. Vidare menar hen att de istället kommer använda 
annat material för att befästa kunskaperna. Exempel på detta är 
multiplikationskort, där hela klassen kan vara involverad samtidigt. Lärare A 
berättar också om så kallade “multiplikationskompisar”, där eleverna är 
uppdelade i par och vid angivna tillfällen får förhöra varandra och träna 
tillsammans. Att läromedlet inte är så omfattande ser dock de olika lärarna på 
med skilda åsikter. Samtidigt som lärare B menar att läromedlet är bristfälligt 
ser hen dock detta som något positivt. Hen syftar då till att det finns stora 
möjligheter att ta in annat välfungerande material, och hen känner sig då inte 
styrd av läromedlet.  
 
Att kunskap behöver fördjupas är också en anledning till varför lärare väljer 
att gå utanför läromedlet. Lärare A menar att hen använt sig av det digitala 
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hjälpmedlet Concept Cartoons för att förstärka ett visst matematiskt innehåll 
och för att belysa andra ingångar på ämnet. Bland annat har då vikt och volym 
varit i fokus, något som hen menar är mycket bra att kunna visa med tydliga 
exempel. Att använda tydliga exempel är någonting som även lärare B nämner. 
Hen menar att undervisning utanför läromedlet alltid sker om det visar sig att 
eleverna har svårt att ta till sig och förstå ett visst matematiskt innehåll: “...när 
många i klassen inte förstår och kan uppskatta t.ex. skillnaden mellan kg och 
hg och g. Ja, då måste vi ta in och känna och väga och mäta”. Lärare D menar 
att det inte bara behöver vara tillfällen då elever behöver träna mer, utan också 
då de fullt förstår innehållet i läromedlet och behöver en utmaning. Vid sådana 
tillfällen menar lärare D att hen tar in annat material, ofta då digitala medel där 
matematik tränas genom spel. Detta var något som kunde identifieras under 
den lektion vi observerade med lärare D. Vid detta tillfälle arbetade eleverna 
med olika digitala fördjupningsuppgifter som läraren hade valt ut. Även lärare 
C nämner att hen använder sig av digitala medel i sin undervisning. Exempel 
på detta är spel samt instruktionsvideor, där matematiskt innehåll presenteras.  
 
Något som både lärare D och lärare A poängterar är att de går utanför 
läromedlet för att konkretisera det matematiska innehållet, och för att skapa en 
större förståelse. Lärare A menar att hen gör detta vid undervisning i geometri, 
då hen menar att det är till stor hjälp att kunna visa faktiska, geometriska 
objekt. Lärare D uttrycker att hen konkretiserar och använder sig av laborativa 
verktyg vid beräkning av vikt och volym, vilket hen motiverar med följande: 
“...och jag känner också att barnens förståelse blir mycket bättre om man 
jobbar med mycket praktiskt”  
 
I vilken utsträckning lärarna går utanför läromedlet menar de också beror på 
tidigare erfarenheter, i vilken utsträckning de undervisat i matematik tidigare 
och hur pass bekväma de är i den rollen. Lärare C menar att hen utvecklats och 
blivit trygg i sin roll under åren hen arbetat, någonting som också speglas i hur 
läromedlet används. “Jag har nog landat efter alla år i att jag använder det 
som är bra och när jag hittar något som jag vill använda då tar jag det, men 
jag vill inte vara bunden till att det är läroboken hela tiden”. Detta är något 
som går hand i hand med det lärare A säger i frågan. Lärare A har arbetat 
betydligt färre år än lärare C, och hen menar att eftersom det är första gången 
hen undervisar i en årskurs fyra, och då upplägg och tillvägagångssätt är nytt, 
håller hen sig i mycket stor utsträckning till läromedlet. Hen menar att senare, 
när hen är mer bekväm, kommer undervisningen inte vara lika knuten till 
läromedlet. I och med lärarnas olika erfarenheter beskriver lärare A att de 
inspireras och tar hjälp av varandra gällande undervisning. 
 
Något som tre av lärarna pratar om gällande aktiviteter utanför läromedlet är 
kopplingen mellan uppgifterna och elevernas vardag. Lärare B beskriver att 
verklighetsanknytning är ett av de tillfällen hen väljer att gå utanför 
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läromedlet. Under observationen av lärare C använde hen leksakspengar som 
material för att genom verklighetsanknytning göra det matematiska innehållet 
multiplikation tydligare. Både lärare C och D menar att de kan frångå 
läromedlet nästan helt och hållet gällande vissa matematiska områden, genom 
att koppla innehållet till elevernas vardag. Lärare C nämner tid som ett sådant 
område. Hen beskriver att hen använder almanackor och klockor för att 
tydliggöra innehållet. Både lärare C och D beskriver att tabeller och diagram 
också är områden där de kopplar det matematiska innehållet till elevernas 
vardag. Lärare C beskriver att eleverna utifrån det som är aktuellt för klassen 
får gå runt och utforma egna tabeller och diagram. Liknande exempel nämner 
även lärare D, när hen beskriver att elever utifrån egna formulerade frågor gör 
undersökningar som presenteras i tabeller och i diagram.  
 
Ytterligare ett tillfälle då lärarna menar att de går utanför läromedlet, är vid 
programmering. Lärare B berättar att anledningen till detta är att 
programmering inte finns med i det aktuella läromedlet. Då programmering är 
ett nytt innehåll i läroplanen menar lärare B att man själv måste vara noggrann 
med att lägga till sådant innehåll så att det inte glöms bort. På grund av detta 
måste hen därför gå utanför läromedlet och själv hitta lämpliga uppgifter, 
arbetssätt och program. Till skillnad från det läromedel som lärare B använder 
sig av innehåller lärare C’s läromedel programmering, dock först i läromedlet 
som riktar sig mot årskurs sex. På grund av detta går även lärare C utanför 
läromedlet då hen undervisar i programmering. Även lärare D har tillgång till 
läromedel som innehåller hjälp till programmering, men menar att eftersom 
eleverna har tillgång till datorer så är ett läromedel inte nödvändigt. Lärare D 
menar att de istället använder digitala verktyg som till exempel Scratch, där 
eleverna får programmera egna spel. Vidare menar lärare D att de använder 
sig av digitala hjälpmedel inom programmering, men också inom andra 
matematiska områden, för att eleverna tycker att det är roligt och för att det 
motiverar dem.  
 
Något som kom fram under observationerna och intervjuerna var att elevernas 
syn på matematikundervisningen till stor del är kopplad till läromedlet. “...har 
de inte fått jobba i matteboken så har de inte jobbat”. Lärare B menar att det 
finns vissa elever som ser på matematikundervisningen på det här sättet. Detta 
var även något som märktes under en observation då en annan av lärarna 
uttryckte att eleverna skulle få “jobba” lite också, vilket då syftade till 
läromedlet. 
 
Analys 
Under observationer och intervjuer framgår det att samtliga lärare går utanför 
läromedlet när de anser att det inte räcker till. I två av fallen menar lärarna att 
läromedlet inte helt och hållet räcker till för att befästa vissa matematiska 
kunskaper, utan att de då använder annat material och andra föremål. Detta 
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kan kopplas till Vygotskijs (1994) sociokulturella perspektiv som beskriver att 
yttre föremål i form av redskap kan hjälpa människor att tänka runt ett 
problem. Att lärare använder sig av annat material och annat tillvägagångssätt 
än läromedlet för att befästa kunskap, kopplar vi också till Los (2014) tankar 
kring variationsteorin. Detta på grund av att lärarna då belyser lärandeobjektet 
utifrån olika vinklar. I och med att barn har olika erfarenheter och synsätt, 
gynnar detta varierande arbetssätt dem. Utifrån observationen med lärare C 
kan vi se att hens arbetssätt är kopplat till Vygotskijs (1994) tankar kring 
vardagliga redskap. Till exempel använde sig hen av pengar som ett redskap 
för att belysa multiplikation. I denna situation fick eleverna ett annat material 
än läromedlet att använda sig av för att befästa multiplikation. Detta exempel 
kan även ses som en form av mediering, någonting som Säljö (2013) nämner 
inom det sociokulturella perspektivet, då människor använder hjälpmedel för 
att förstå sin verklighet. Genom vardagliga föremål får eleverna enligt Säljö 
(2013) ett mer konkret sätt att tänka för att förstå verkligheten, vilket även flera 
av lärarna nämnde som en anledning till att de går utanför läromedlet. 
 
Som lärare A nämner använder lärarna varandra som inspirationskällor och för 
dialoger kring undervisningen. Detta är även något som lärare C beskriver sker 
i dialoger mellan de olika stadierna. Att lärare diskuterar och inspireras av 
varandra är något som Lo (2014) nämner gällande variationsteorin. Hon menar 
exempelvis att det kan vara svårt för lärare att upptäcka de avgörande dragen 
i lärandeobjekt. Det är därför viktigt att granska läromedel och att föra dialoger 
lärare emellan för att inte skapa en lucka mellan eleven och lärandet. 
 
Som lärare A nämner går hen utanför läromedlet för att belysa andra ingångar, 
vilket även lärare B gör när hen märker att det finns innehåll som eleverna har 
svårt att förstå och ta till sig. Detta kopplas samman med de kritiska dragen 
utifrån variationsteorin, där Lo (2014) menar att det är viktigt att ta hänsyn till 
elevers svårigheter kring det aktuella lärandeobjektet. Vid svårigheter menar 
lärarna att eleverna istället kan gynnas av att kunna använda laborativa 
verktyg, detta för att eleverna ska kunna känna och ta på fysiska föremål. Att 
belysa ett innehåll utifrån flera olika utgångspunkter är enligt Lo (2014) en 
nödvändig förutsättning för elevers inlärning. En liknande motivering för att 
gå utanför läromedlet nämner även lärare D, hen använder sig av laborativa 
verktyg för att hen anser att elevernas förståelse då blir bättre. Samtliga lärare 
menar att de går utanför läromedlet när de använder laborativa verktyg för att 
belysa det matematiska innehållet utifrån olika perspektiv. Detta gör de för att 
anpassa undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar. Att individer 
enligt Lo (2014) uppfattar saker på olika sätt är något som lärare B tar fasta 
på. Detta sker när hen går utanför läromedlet för att ta in praktiska föremål då 
hen märker att eleverna har svårigheter att ta till sig läromedlets innehåll. I 
detta exempel visar lärare B på att hen har förståelse för elevers olika 
förmågor. 
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6.1.2 När kommunikations- och resonemangsförmåga tränas 
Under de lektioner vi observerade undervisade både lärare B och lärare C med 
kommunikations- och resonemangsförmågan i fokus. Genom att de använde 
sig av EPA-metoden fick eleverna möjlighet att diskutera det matematiska 
innehållet med varandra. Under lärare B’s lektion arbetade eleverna i par med 
två problemlösningsuppgifter. Efteråt skulle de sedan förklara sina lösningar 
för en annan klasskamrat, och därmed öva kommunikations- och 
resonemangsförmågan. Även lärare C undervisade utifrån EPA-metoden, då 
de efter att ha löst en uppgift läraren presenterat på tavlan, fick diskutera 
varandras resultat och eventuella likheter och skillnader. Att kommunicera 
matematik är någonting båda dessa lärare anser är mycket viktigt. Detta gör de 
då utanför läromedlet, då de anser att det traditionella läromedels-styrda 
arbetssättet inte passar när kommunikations- och resonemangsförmågan 
tränas. Lärare C poängterar följande: “att föra diskussioner, det tycker jag är 
långt viktigare än det här” och syftar då till läromedlet framför henne. Lärare 
B poängterar också att hen går utanför läromedlet dels för att öva 
kommunikations- och resonemangsförmågan men även för att eleverna ska 
lära sig av varandra. Hen motiverar det med följande citat: “Man lär sig 
oerhört mycket genom att prata om saker och ting. Upptäcker saker och ting, 
både hos sig själv och hos andra genom att höra andra berätta. Så vi använder 
varandra som resurser.”. Även lärare A menar att EPA-metoden är ett 
välfungerande arbetssätt, och att det gynnar eleverna. 
 
Analys 
Som tidigare nämnt är kommunikations- och resonemangsträning en 
betydande anledning till varför studiens deltagande lärare väljer att gå utanför 
läromedlet. Lärarna menar att kommunikation inom matematiken är ett 
mycket viktigt redskap, och att det är mycket givande för eleverna. Detta 
stämmer väl överens med det Vygotskij (1978) beskriver i sitt sociokulturella 
perspektiv. Han menar att människor lär sig genom socialt samspel med andra 
människor, och detta är någonting lärarna i vår studie verkar tagit fasta på. 
Flera av dem menar att de använder sig av EPA-metoden, där eleverna har 
möjligheten att kommunicera matematik. Dysthe (2010) beskriver att det inom 
det sociokulturella perspektivet finns flera medierande redskap, men att den 
största delen av kunskapen konstrueras genom samtal och samspel. Utefter det 
lärare C säger, nämligen att kommunikation är långt viktigare än att arbeta i 
en bok, menar vi att hen är enig med Dysthe (2010). Även lärare B’s åsikt om 
att elever och lärare i klassrummet är varandras resurser stämmer in på det 
sociokulturella perspektivet. I allra högsta grad anser vi att det går hand i hand 
med vad Dysthe (2010) säger om att skolkamrater, arbetskamrater och andra 
personer i en människas omgivning är viktiga för hens kunskapskonstruktion. 
Lärare A nämner även att hen använder det digitala hjälpmedlet Concept 
Cartoons tillsammans med EPA-metoden, och att hen då gör detta för att 
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belysa det matematiska innehållet från en annan ingångsvinkel. Detta anser vi 
vara sammanlänkat med variationsteorin, som fokuserar på att belysa ett 
lärandeobjekt från olika utgångspunkter. 
 

6.2 Hur används läromedlet i planeringen av ett arbetsområde? 

Under lektionerna vi observerade blev det tydligt att de olika lärarna använder 
sig av läromedlet i olika utsträckning. Under intervjuerna frågade vi därför hur 
de går tillväga när de planerar upp ett nytt arbetsområde. Svaren skiljde sig åt, 
men det var tydligt att läromedlet ändå spelar en betydande roll i 
planeringsarbetet för samtliga lärare. 
 
Någonting som framkom under intervjuerna var att samtliga lärare använder 
sig av läromedlet som en grund för vilka matematiska innehåll deras 
undervisning ska innehålla. De menar att om ordningen läromedlet lägger upp 
följs, kan detta ses som en garanti på att allt relevant innehåll kommer tas upp. 
“Om jag följer läromedlet så vet jag att jag kommer ha jobbat med alla 
områden”, säger lärare B. Med detta sagt menar lärare B dock vidare att hen 
inför varje nytt område först vänder sig till läroplanen för matematik. Även 
lärare C menar att de på skolan hen arbetar på har detta synsätt “vi kollar i 
läroplanen och sen tittar vi i läroboken”. På så vis säkerställer de då att det 
centrala innehåll eleverna ska få med sig av undervisningen faktiskt tas upp 
under lektionerna. I och med att läroplanen och inte läromedlet är lärare B’s 
viktigaste utgångspunkt menar hen att hen planerar minst ett par lektioner 
utanför läromedlet inom varje matematiskt område. 
 
Lärare C nämner att hen oftast följer läromedlets ordning, detta för att ha 
någon typ av ordning att följa. Hen nämner att hen tidigare har skiftat från 
läromedlets ordning men att detta kan bli rörigt på grund av kapitlens 
progression. Detta eftersom att kapitlen bygger vidare på tidigare kapitels 
matematiska kunskaper. Vid planering säger tre av lärarna att de i början av 
terminen använder bokens kapitel för att göra upp en tidsplanering. De 
bedömer då tidsåtgången för varje kapitel. En annan sak lärare C tar hänsyn 
till vid planeringen är vad de på skolan pratat om att lägga fokus på. Detta är 
även en dialog som förs med högstadiet för att ge eleverna en bra progression 
mellan mellanstadiet och högstadiet. 
 
Lärare A menar att läromedlet är grundpelaren när hen planerar både termin 
och matematiskt område. Hen menar att de mål som finns i början av varje 
kapitel är relevanta och genomtänkta. Hen använder läromedlet som 
planeringsunderlag och motiverar det följande: “...jag menar ofta kan man väl 
ändå lita på att de följer kursplanen. Jag menar jag har inte sett någon 
anledning att inte lita på dem”. Även lärare D menar att målen läromedlet 
sätter upp för de olika arbetsområdena ligger till grund för planeringsarbetet, 
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men att hen ändå lämnar utrymme för att lägga till mål som hen anser vara 
nödvändiga. 
 
Analys  
Av resultatet framgår det att samtliga lärare följer läromedlets ordningsföljd, 
däremot uttrycker två av lärarna att de börjar planeringen av ett nytt 
arbetsområde utifrån läroplanen. Detta samtidigt som de andra två beskriver 
att de utgår mer från bokens mål och lägger till ifall de ser att det behövs. 
 
Genom att lärarna endast använder läromedlet som en mall gör detta att lärarna 
själva är fria att använda andra material för att ge eleverna möjlighet att lära 
sig utifrån olika sätt. Detta kopplas till Dysthe (2010) som menar att olika 
medierande föremål skapar förutsättningar för förbättringar i lärandet hos 
individer. Detta kan ses i exemplet när lärare C beskriver att hen utgår från 
läroplanen och sedan använder material som hen anser vara bra, oavsett om 
materialet kommer från läromedlet eller från en annan källa. Att lärarna 
planerar lektionerna utanför läromedlet kan ses som en del av variationsteorin 
Lo (2014) presenterar. Detta genom att de tar in annat material för att eleverna 
ska få upptäcka lärandeobjektet från olika perspektiv, vilket dessutom kan 
bidra till att elever kan koppla konkret till abstrakt. 
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7 Diskussion 
I förhållande till den litteratur vi presenterat tidigare, diskuteras nedan metod 
och resultat. 

7.1 Metoddiskussion 

Lärarna valdes ut i ett bekvämlighetsurval, något vi ser som både negativt och 
positivt. I och med att vi var bekanta med lärarna som deltog i studien, anser 
vi att observationerna kunde ske på ett naturligt sätt och att intervjun blev ett 
ärligt samtal i en avslappnad miljö. Dock kan studien ses som något smal då 
den endast omfattar två skolor.  
 
Genom att vi använde oss av både observationer och intervjuer anser vi att 
studien ger en inblick i lärares val kring när de går utanför läromedlet. 
Observationerna gav tillfälle att observera läraren i sin naturliga miljö och 
intervjuerna gav en djupare inblick i lärarens val. Användandet av 
observationsschema underlättade för oss, då vi enkelt kunde se vilka 
situationer som skulle observeras och få ut så mycket relevant information som 
möjligt. Detta är även något som Patel och Davidsson (2011) hänvisar till 
gällande vikten av observationsschema. Eftersom vi var två observatörer 
bidrog detta till att vi kunde se fler saker under observationerna, samt att vi 
båda kan bekräfta att det vi såg hände, vilket ger en ökad trovärdighet för 
studiens resultat. 
 
Intervjuerna som genomfördes skedde genom ett personligt möte med lärarna. 
Detta valdes för att vi dels skulle kunna läsa av tonfall och kroppsspråk men 
även för att vi lättare skulle kunna ställa följdfrågor till intervjupersonen. För 
att vi skulle kunna lyssna flera gånger och transkribera relevanta delar spelades 
intervjuerna in. Detta är någonting som även Trost (2010) anser höjer studiens 
trovärdighet eftersom resultatet med hjälp av ljudfilerna går att kontrollera. Då 
vi redan innan var bekanta med lärarna anser vi att det faktum att intervjuerna 
spelades in inte påverkade svaren, vilket Trost (2010) annars menar kan vara 
en nackdel med inspelning. Intervjuguiden utformades för att intervjuerna vid 
de fyra tillfällena skulle följa samma struktur och att frågorna ställdes i samma 
ordning. Innan lärarna intervjuades testades intervjufrågorna, likt en 
pilotintervju. Detta för att testa frågornas utformning och relevans för studien. 
 
Vår studie är knuten till tidigare forskning kring ämnet, till exempel 
Johanssons (2006) avhandling om läromedelsanvändning. Hennes studie riktar 
sig inte mot de årskurser våra observationer och intervjuer gjorts i, vilket kan 
ses som negativt. Dock anser vi att vi utifrån vårt resultat ändå kan göra tydliga 
kopplingar mellan Johanssons (2006) studie och vår, då de medverkande 
lärarna gett mycket liknande svar.  
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7.2 Resultatdiskussion 

Nedan kommer vårt resultat att diskuteras utifrån den litteratur vi tidigare 
beskrivit. Resultatdiskussionen är uppdelad efter våra frågeställningar. 

7.2.1 I vilka situationer väljer lärare att gå utanför läromedlet, och hur 
motiverar de dessa val? 

Som vi tidigare nämnt är en av anledningarna till att lärarna går utanför 
läromedlet det faktum att de inte finner det tillräckligt. Till exempel sker detta 
vid färdighetsträning, och när kunskap behöver befästas. Detta anser vi vara i 
enlighet med det Johansson (2006) nämner om ämnet. Hon menar nämligen 
att flera av de lärare hon studerat går utanför läromedlet då de anser att det inte 
uppnår vad matematikämnet ska behandla. Som tidigare nämnt är bristen på 
uppgifter där kommunikations- och resonemangsförmågan tränas en 
anledning till att lärarna lämnar läromedlet. Lärarnas tillvägagångssätt kopplar 
vi samman med hur Niss (2003) menar att man bäst tränar dessa förmågor. 
 
En situation då samtliga lärare väljer att gå utanför läromedlet är för att 
verklighetsanknyta och konkretisera det matematiska innehållet. Detta kopplar 
vi till Arevik och Hartzell (2015) då de menar att det är grundläggande för 
eleverna att verkligheten görs synlig i matematikklassrummet. Även 
Johansson (2006) tar upp vikten av verklighetsrelaterade 
problemlösningsuppgifter, och menar att bristen på dessa skapar svårigheter 
för eleverna när det kommer till att förstå det matematiska innehållet. 
Johansson (2006) menar vidare att det läromedlet presenterar ibland kan vara 
för abstrakt för eleverna, någonting som vi ser en tydlig koppling till vad lärare 
A säger om saken. Hen menar nämligen att längdenheterna är för abstrakta för 
eleverna och att dessa därför behöver konkretiseras med praktisk matematik. I 
en sådan situation menar hen att konkreta geometriska figurer kan användas, 
någonting som för oss vidare in på laborativt material.  
 
Att använda laborativt material är också ett tillvägagångssätt samtliga lärare 
menar att de tar till när läromedlet inte är tillräckligt. Lärare D till exempel 
menar att hen gör detta då elevernas förståelse ökar om de får arbeta praktiskt. 
Detta är någonting som kan kopplas till vad Carbonneau, Marley och Selig 
(2013) påpekar, nämligen att elever får möjlighet att förbättra sina 
matematiska kunskaper då de får integrera med fysiska objekt. Carbonneau, 
Marley och Selig (2013) nämner också användandet av leksakspengar som ett 
sådant tillfälle, vilket vi kopplar till tillfället då lärare C använde just 
leksakspengar under lektionen vi observerade. Vidare anser vi också att lärarna 
använder de olika typerna av laborativt material som Szendrei (1996) nämner, 
även om de själva inte är medvetna om det. Szendrei (1996) menar som 
tidigare nämnt att det finns både pedagogiskt material och vardagliga föremål. 
Vi anser att lärare C’s användande av almanacka är ett exempel på vardagliga 
föremål, och att lärare A’s geometriska objekt är ett exempel på pedagogiskt 
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material. Det faktum att lärare C använder almanackan in sin undervisning kan 
vi också koppla till vad Rystedt och Trygg (2010) säger om att vardagliga 
föremål är enklare att förstå och mindre tidskrävande att lära sig.  
 
Ytterligare ett tillfälle då lärarna väljer att gå utanför läromedlet är vid arbete 
med programmering. Lärare B menar att det inte finns något programmerings-
innehåll i deras böcker, medan lärare D menar att klassen har tillgång till 
datorer och digitala verktyg, vilket gör att läromedlet inte är nödvändigt. 
Mannila (2017) menar att programmering ska bidra till att utveckla elevernas 
digitala kompetens, och att detta kan göras genom till exempel digitalt 
skapande. Detta är någonting som lärare D tar fasta på, då hen menar att de 
använder programmeringsverktyg där eleverna själva får skapa egna spel. Vi 
menar också att lärare D’s tankar är eniga med vad Berg Marklund (2015) 
säger, nämligen att digitala spel är en stor del av ungas vardag och att det är 
en god idé att lyfta in detta i klassrummet. Detta ser vi då lärare D menar att 
hen gärna använder sig av digitala medel för att eleverna ska kunna utvecklas 
och för att de tycker att det är roligt. 
 
Av resultatet att döma kan vi se att elever, men också lärare, har en traditionell 
syn på läromedlet. Vi syftar då till det faktum att matematikundervisning ofta 
ses som arbete i en bok, där man själv löser uppgifter. Vi ser dessa mönster i 
och med exemplet då en av lärarna menar att hens elever inte anser sig arbeta 
fullt ut med matematik om de inte jobbar i böckerna. Vi kan också se tendenser 
till detta mönster i och med att en annan lärare säger till eleverna att de ska “få 
jobba” och då syftar till att de ska arbeta utifrån läromedlet. Detta kan ses som 
en traditionell syn på läromedlet, någonting som både Säljö (2014) och Rezat 
(2006) belyser. 
 
7.2.2 Hur används läromedlet i planeringen av ett arbetsområde? 
Det är tydligt att lärarna har olika syn på användandet av läromedel, samt att 
deras åsikter varierar vad det gäller positiva och negativa aspekter. Någonting 
som en lärare ser som positivt, kan en annan uppfatta som någonting mindre 
bra. Vi menar att de olika svar vi fått från lärarna, kan bero på deras olika 
erfarenheter av sitt yrke, och att de arbetat olika länge. Till exempel menar 
lärare A att det faktum att läromedlet inte är rikt med uppgifter är negativt, då 
hen själv måste lägga tid och planering på att söka annat material. Lärare B ser 
däremot detta som någonting positivt, då hen inte upplever sig styrd av 
läromedlet. Någonting vi menar kan påverka lärarnas användande av 
läromedlet är huruvida de har varit med i beslutet om vilket läromedel skolan 
ska använda. Vi menar att lärarnas egna åsikter kring och intresse för 
läromedlet spelar roll för vilken roll det får i deras undervisning.  
 
Johansson (2006) menar att det inte finns någon garanti för att läromedlet 
följer den läroplan Skolverket (2018) tagit fram, någonting som vi ser att 
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framför allt två av lärarna också anser. Lärare B och lärare C menar båda att 
de först och främst utgår från läroplanen när de planerar ett nytt område, för 
att sedan övergå till att se över vad i läromedlet som kan användas. Här ser vi 
koppling till vad Lantz-Andersson och Säljö (2014) belyser, att lärare bör ha 
lektionsinnehållet i fokus för att sedan se över vilka material som kan 
användas. Vi kopplar även detta till vad Rezat (2006) poängterar angående 
planering. Han menar att läromedlet bör användas som ett verktyg och inte 
som en grundsten. Vi ser dock att lärare B och C varierar sitt förhållningssätt 
till just detta. När det kommer till ett specifikt område är läroplanen deras 
viktigaste utgångspunkt, men vid struktureringen av en termin fungerar ändå 
läromedlet som en slags grundsten. Detta ser vi i det faktum att det används 
som en mall för vad terminen ska innehålla, och i vilken ordningsföljd de olika 
matematiska innehållen ska presenteras för eleverna. 
 

7.2.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån resultat, analys och diskussion se att 
läromedlet inom matematik har en stark koppling till undervisningen. Precis 
som andra studier (Johansson 2006 & Rezat 2006) pekar på väljer lärare ofta 
att använda läromedlet som en grundsten i matematikundervisningen, dels i 
uppgifter men även i planeringen. Detta ser vi då lärarna till stor del förhåller 
sig till läromedlet gällande upplägget av arbetsområden, men går utanför 
läromedlet när de anser att det inte räcker till. Exempel på när läromedlet inte 
räcker till är när innehållet behöver verklighetsanknytas och belysas utifrån 
olika vinklar. Det kan också vara då kommunikations- och 
resonemangsförmågan ska tränas, och detta är någonting som vanligtvis görs 
genom EPA-metoden. Studien har även visat på att lärarnas erfarenheter kan 
påverka i vilken mån de går utanför läromedlet. De lärare som undervisat 
längre beskriver att de i större utsträckning går utanför läromedlet i sin 
undervisning. 
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8 Slutord och förslag till vidare forskning 
I och med vår studie har vi lärt oss mycket om läromedelsanvändning inom 
matematiken, och i vilka situationer det både passar och gynnar eleverna att 
lämna läromedlet. Vi ser att flertalet lärare ser det passande att lämna 
läromedlet för att befästa kunskap, exempelvis multiplikationstabeller. En 
annan tydlig anledning till att använda annat material är för att förtydliga 
innehåll som eleverna eventuellt har svårt att greppa. Av resultatet att döma, 
förespråkar vi att läromedlet används som ett verktyg och hjälpmedel, men att 
det måste lämnas utrymme för andra tillvägagångssätt och annat material. I 
och med vår studie har vi fått värdefull kunskap och erfarenhet, och vi tror 
detta kommer hjälpa oss i vår framtida yrkesroll.  
 
Efter avslutad studie väcktes ytterligare tankar hos oss kring användandet av 
läromedel i matematikundervisningen. Vidare finns det fler värdefulla 
aspekter att belysa gällande läromedelsanvändandet. Vi ser gärna att vidare 
forskning kring ämnet handlar om huruvida valet av läromedel påverkar i 
vilken utsträckning läromedlet används. En annan aspekt kan även vara 
huruvida användandet av läromedlet påverkar elevernas matematiska 
kunskapsutveckling.  
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Bilagor 

Bilaga A - Missivbrev 
 

Hej! 
Vi, Therese Bengtsson och Madeleine Modig, är två studenter som läser vårt fjärde 
och sista år på grundlärarutbildningen med inriktning åk. 4-6. Vi kommer under 
höstterminen 2018 att skriva ett självständigt arbete inom matematik. Vi har valt att 
fokusera på användandet av läromedel i undervisningen. Då vi valt att arbeta 
kvalitativt, kommer vi att genomföra lektionsobservationer med uppföljande 
lärarintervjuer. För att få ett brett och varierat resultat önskar vi få observera flertalet 
lärare. Vi är tacksamma om du vill medverka i vår studie, genom att låta oss observera 
en av dina matematiklektioner, samt delta i en efterföljande intervju. Vi vill inte 
påverka lektionens innehåll, utan önskar att lektionen följer din normala arbetsgång. 
Vi är dock tacksamma om vi får ta del av lektionsplaneringen i förväg. Självklart 
kommer både du, skolans namn och eventuella elevuppgifter anonymiseras. Insamlad 
data kommer endast användas till vår studie. 
 

Har ni några frågor? 
Kontakta oss! 
 

Studenter: 
Therese Bengtsson Mail: tb222ge@student.lnu.se 
Madeleine Modig Mail: mm223au@student.lnu.se 
 

Handledare: 
Berit Roos-Johansson Mail: berit.roos-johansson@lnu.se 
 

Samtycke för __________________________________________________ 
 

Jag samtycker till att material från observation samt intervju där jag deltar får 
användas enligt ovan. 
 

Ja [ ] Nej [ ] 
Underskrift _______________________________________________ 
Datum________ 
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Bilaga B – Observationsschema 
 

 

    
Lektion X 

  
Hur presenteras lektionsinnehållet? 

  

  
Hänvisar läraren till läromedlet? 

  

  
Om läromedlet används – i vilken 

utsträckning? 
  

  

  
När under lektionen används 

läromedlet? 
  

  

  
Andra observationer 
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Bilaga C – Intervjuguide 
 

- Hur länge har du undervisat i matematik? 
- Hur länge har du arbetat med det aktuella läromedlet? 
- Vilka fördelar och nackdelar ser du med läromedlet? 
- Hur går du tillväga när du planerar upp ett nytt arbetsområde/termin? 
- Hur motiverar du valen i din planering? Lgr11 eller läroboken? 
- Är kapitlets/bokens mål identiska med dina inom samma område? 
- Hur mycket tid lägger du på att granska läromedlet? 
- I vilka situationer går du utanför läromedlet? Varför? 
- Vad gör du när du anser att läromedlet inte räcker till? 
- Vilka andra verktyg använder du förutom läromedlet? 


