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SAMMANFATTNING 
Syftet med detta examensarbete är att få inblick i hur verksamma lärare går tillväga i 
sitt val av matematikläromedel och om de anser att deras matematikläromedel lever 
upp till de nationella målen i matematik för årskurs 3 införda 2008. För att nå 
arbetets syfte genomfördes åtta kvalitativa intervjuer på fyra olika skolor i södra 
Sverige med lärare i årskurs 1-3. 

Resultatet av undersökningen visar att samtliga av de intervjuade lärarna ansåg sig ha 
möjlighet att påverka val och inköp av läromedel och att de alla i någon utsträckning 
använder sig av ett läromedel i sin matematikundervisning. Av resultatet framgår 
dock att alla lärarna på ett eller annat sätt kompletterade läroboken där de ansåg att 
denna inte var tillräcklig för att barnen ska utveckla de kunskaper de behöver för att 
nå de uppsatta målen. Vid valet av läromedel var det enligt lärarna de ekonomiska 
aspekterna och layouten i form av färg och bilder som vägde tyngst. I förhållande till 
de nationella målen för årskurs 3 lever läromedlet upp till dessa anser lärarna.  

Nyckelord: matematikundervisning, läromedel, lärobok, årskurs1-3.      
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to learn how active teachers go perform their choice of 
mathematics textbooks and if the teachers regard their textbooks meet the national 
goals of mathematics in the syllabus for the third school year introduced in the year 
2008. These issues were addressed by conducting eight qualitative interviews with 
teachers in the years 1-3 in four different schools located in southern Sweden.  

The results of the study show that all the interviewed teachers believed they were 
able to influence choices and purchases of textbooks and that they all to some extent 
used a textbook in their mathematics education. However, the results show that all 
teachers in one way or another complemented the textbook whenever they found that 
it was not sufficient for the pupils to gain the knowledge they need to reach the goals 
of the curriculum and syllabus. When choosing textbooks the economical aspects and 
the layout in form of colors and pictures mattered most, according to the teachers. 
The teachers considered that their textbooks reach the national goals for the third 
school year in mathematics. 

Keywords: mathematics education, textbooks, school year 1-3. 
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1 INTRODUKTION 
Enligt vår erfarenhet utgör läroboken i matematik en mycket stor del av matematik-
undervisningen, men är den en morot eller är den en piska? 

Matematikundervisningen tycks vara det ämne som är mest beroende av en 
lärobok, på gott och ont. Ett bra läromedel, liksom de nationella proven, kan leda 
till en positiv utveckling av undervisningspraktiken medan ett alltför ensidigt 
läroboksanvändande leder till enformighet och till att många elever tar avstånd 
från ämnet. (Skolverket, 2003, s. 39) 

Men hur gör egentligen lärare då de väljer läromedel? Hur använder lärare 
läromedlet i sin undervisning? Kan man som lärare välja ett läromedel som täcker 
alla elevers behov i matematik? Detta är frågor som vi har funderat över under tiden 
vi har genomfört vår lärarutbildning på högskolan i Kalmar. Vi har både privat och 
genom erfarenheter från lärarutbildningens verksamhetsförlagda del mött elever som 
behöver längre tid än sina klasskamrater för att befästa sina matematikkunskaper. 
Läroboken i matematik har en dominerande roll i undervisningen, vilket framgår av 
citatet ovan, innebär detta att alla eleverna kan använda samma läromedel? Alla 
elever har rätt till en likvärdig utbildning men detta innebär inte att undervisningen 
måste se likadan ut för alla elever (Lpo 94, 2006). Alla elever behöver en pedagog-
iskt utarbetad lärobok, men de kanske behöver olika läromedel.  

Med utgångspunkt i citatet ovan från Skolverkets (2003) rapport Lusten att lära - 
med fokus på matematik, vill vi i detta examensarbete ta reda på hur verksamma 
lärare går tillväga när de väljer läromedel och vad som styr och påverkar valet. Vi 
vill även ta reda på hur läromedlet används i undervisningen och om lärarna anser att 
deras läromedel lever upp till de nationella målen för årskurs 3 införda 2008. Det var 
dessa frågor som väckte vårt intresse angående lärares möjlighet att påverka val och 
inköp av läromedel i matematik och det är dessa frågor som ligger till grund för 
arbetet. 
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2 BAKGRUND 
Bakgrunden bygger på de frågor som legat till grund för arbetet, hur lärare väljer 
matematikläromedel, vad som styr och påverkar valet, hur läromedlet används i 
undervisningen och hur läromedlet lever upp till de nationella målen i årskurs 3, 
införda 2008.   

2.1 Definition av läromedel 
Det finns många definitioner av begreppet läromedel.  

Läromedel, pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen, tidigare närmast synonymt 
med lärobok. (Nationalencyklopedin)    

I Lpo 94 finns ingen definition av begreppet läromedel (Lpo 94, 2006). Enligt 
Skolverket (2006) finns i Lgr 80 en beskrivning av vad läromedel är ”sådant som 
läraren och eleven använder för att eleverna ska nå uppställda mål”(Skolverket, 
2006, s. 9). Det finns däremot inte någon officiellt fastställd definition av begreppet 
läromedel enligt Skolverket (2006). I denna uppsats kommer fortsättningsvis 
läromedel och lärobok att användas som synonyma uttryck. 

2.2 Styrdokument och läromedelsproduktion 
Ur ett historiskt perspektiv har staten använt läromedel som en styrfaktor. Genom att 
reglera valet av läromedel med fasta direktiv och ekonomi kunde staten åstadkomma 
den enhetliga skola de önskade (Skolverket, 2006). Tidigare läroplaner för 
grundskolan, t.ex. Lgr 80, innehöll förslag på både lämpliga läromedel och arbetssätt 
(Skolverket 2006). Detta gäller inte Lpo 94 med tillhörande kursplaner. Ansvar för 
val av läromedel och arbetssätt har överlämnats till lärarna (Bjerneby Häll, 2006). 
Redan 1946 menade Skolkommittén att skolan hade blivit för beroende av läromedel. 
Skolkommittén ansåg att lärarna i för stor utsträckning förlitade sig på läromedlen, 
detta blev i sin tur ett hinder i skapandet av en demokratisk skola (Johansson, 2006). 
Från 1930-talet fram till 1992 gjordes regelbundna inspektioner av läromedel, dessa 
utfördes av Statens Institut för Läromedelsinformation (Johansson, 2006).  

Nedan sammanfattar Malmer (2002) målen för matematik i grundskolan enligt 
styrdokumenten: 

Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i 
matematik som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets 
många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av 
information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. 
Utbildningen skall utformas så att eleverna förstår värdet av att behärska 
grundläggande matematik och få tilltro till sin förmåga att lära sig att använda 
matematik. Den skall ge god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning 
och lärande. (Malmer, 2002, s. 22) 

Av läroplanen, Lpo 94, framgår att undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Undervisningen skall ta utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper för att främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling (Lpo 94, 2006). När det gäller elever i de tidiga års-
kurserna har leken en särskilt stor betydelse vid tillägnandet av kunskaper. Men det 
är också viktigt att eleverna får möjlighet att själva ta initiativ och ansvar och att de 
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ges förutsättningar för att utvecklas till problemlösare och självständiga individer 
(Lpo 94, 2006).  

En viktig förutsättning för lust att lära är att eleverna förstår målen och syftet med 
undervisningen (Skolverket, 2003). De nationella målen i årskurs 3 som införts 2008 
uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå och enligt Skolverket (2008b) ska eleven 
ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att: 

Kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll, 

Kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med 
hjälp av vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, 
tabeller och bilder, samt 

Kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja 
lösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och 
deras rimlighet. 

(Skolverket, 2008b, s. 6) 

Enligt Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) utgör matematikläroboken 
grunden för elevernas kunskaper och därmed är det viktigt att den speglar de aktuella 
styrdokumenten. Lärare anser att de avsatta målen i alla ämnen nås så länge de följer 
läroboken, vilket innebär att ett stort ansvar läggs på läromedelsproducenterna 
(Skolverket, 2006). Lärarna litar på att läromedelsförfattarna vet vad som ska ingå i 
boken utifrån de mål kursplanen påvisar i matematik (Malmer, 2002) och alla andra 
skolämnen (Maltén, 1995). Detta bidrar till att lärarna följer läroboken från pärm till 
pärm i flera av skolans ämnen, resultatet av detta synsätt hos lärarna får 
konsekvensen att läromedlet blir en tydlig styrfunktion menar Maltén (1995). Det går 
att komma ifrån denna styrfunktion hävdar Maltén (1995) om lärarna ser läromedlet 
mer som en referens. Läromedlet blir då istället en del av underlaget för den 
utforskande och kunskapssökande verksamheten (Maltén, 1995). Enligt Valverde, 
Bianchi, Wolfe, Schmidt, och Houang (2002) ska läroboken agera medlare mellan de 
statliga syrdokumenten och läraren som ska genomföra direktiven i sin undervisning. 
Johansson (2006) menar dock att matematikläroboken inte alltid följer läroplanens 
direktiv. Läromedelsförfattarna har ingen skyldighet att följa läroplan/kursplan när 
de producerar läroböcker för matematik (Johansson, 2006). Det är lärarna som har 
ansvaret för matematikundervisningen och det är deras skyldighet att eleverna lär sig 
något (Johansson, 2006). 

Enligt Valverde m.fl. (2002) använder både lärare och elever läroboken på många 
olika sätt i matematik och naturkunskapsämnena. Läromedelsförfattaren har däremot 
en vision om hur läroboken ska användas och hur undervisningen ska gå till enligt 
honom eller henne. Därmed påverkas oundvikligen läraren och eleverna av 
läromedelsförfattaren och ändrar sin undervisningsform och sina åsikter för att följa 
läromedlet (Valverde m.fl. 2002). Publicering av läromedel i matematik är enligt 
Johansson (2006) en industri. Därför är drivkraften bakom produktionen av 
läromedelsföretagen å ena sidan pedagogiskt å andra sidan ekonomiskt (Johansson, 
2006).  

Lundgren (2002) som diskuterar läromedel i allmänhet betonar att det är läromedels-
förlagens ansvar att producera läromedel som är anpassade åt varje enskild elev och 
deras förutsättningar. Enligt Lundgren (2002) ska alla läromedel både språkligt och 
tekniskt kunna användas av alla olika slag elever även de med läs- och skriv-
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svårigheter. Självklart ligger också en stor del av ansvaret på lärarna och Lundgren 
(2002) anser dessutom att lärare och elever måste ges möjlighet att finna de 
arbetssätt som passar den enskilda eleven, så att även de kan växa och lära i vårt 
samhälle.       

2.3 Läromedlets roll i undervisningen 
Wikman (2004) som belyser lärobokens roll i alla skolämnen framhåller att 
anledningen till att läroboken är så viktig i skolan går att finna i traditioner. 
Läroboken har traditionsenligt alltid funnits i skolan och så kommer det att förbli 
(Wikman, 2004). Användandet av lärobok menar Wikman (2004) minskar med 
längre utbildning och längre erfarenhet. Lärare som saknar behörighet är mer bundna 
till läroböcker än behöriga lärare och när de planerar sin undervisning ser de 
läroboken som en viktig utgångspunkt (Wikman, 2004). 

För många elever är den första läroboken ett bevis på att skolgången påbörjats, den 
visar också eleverna handgripligt vad det är de ska göra och lära sig i skolan 
(Wyndhamn m.fl 2000). De flesta barn tycker det är roligt att få en lärobok i 
matematik enligt Ahlberg (2005) som anser att det inte är en självklarhet att 
läromedlet har en positiv inverkan på barnens lärande och förhållningssätt till 
matematik. Det kan finnas en risk att de traditionella böckerna distanserar barnen 
från den praktiska användningen av matematik och förstärker deras uppfattning att 
matematik endast är att räkna i läroboken (Ahlberg, 2005). 

Såväl innehåll, uppläggning som undervisningens organisering styrs av boken i 
påfallande hög grad. Matematik är både för elever och lärare kort och gott det 
som står i läroboken. (Skolverket, 2003, s. 39)  

Enligt Malmer (2002) är många lärare vana vid läroboken i matematik-
undervisningen och känner därmed en trygghet i att använda den. Istället för att lita 
på sin egen planering förlitar lärarna sig på läroboken eftersom den är producerad av 
”experter” (Malmer, 2002). En annan aspekt är enligt Malmer (2002) att föräldrar 
kräver en lärobok i matematikundervisningen, för om inte läroboken existerar känner 
föräldrarna sig osäkra och vet inte hur de ska kunna hjälpa sitt barn. Johansson 
(2005) menar att användandet av matematikbok är den i högsta grad övervägande 
undervisningsformen i skolan och genom att enbart arbeta med ett läromedel minskar 
frihet men även ansvar som lärare. En omfattande användning av lärobok i 
matematikundervisningen kan leda till en minskad individanpassning och chans för 
eleverna att lära matematik på sin egen nivå (Brändström, 2005). Löwing och 
Kilborn (2002) förstår inte varför så många klagar på lärobokens styrande inverkan 
på matematikundervisningen. Med de utökade arbetsuppgifterna går det inte att 
förvänta sig att lärarna även ska hinna skriva sina egna läromedel och därmed 
behöver många lärare stöd från ett läromedel (Löwing & Kilborn, 2002). 

Maltén (1995) anser att läromedlet många gånger helt styr innehållet i 
undervisningen i alla skolans ämnen och att åtskilliga läromedel fortfarande är alltför 
faktaspäckade. Många läromedel är alltjämt anpassade efter den traditionella 
undervisningen som tar sin utgångspunkt i lärargenomgång. Enligt Maltén (1995) 
fortsätter vanligtvis undervisningen med att eleverna får befästa sina nya kunskaper 
genom att arbeta i läroboken och avslutas med ett läxförhör där läraren granskar 
elevernas kunskaper. När läroboken utgör fundamentet för undervisningen blir 
undervisningen mer styrd av läraren och på så vis ges inget utrymme för elevernas 



8 

egna initiativ (Skolverket, 2006). Enligt Wyndhamn m.fl. (2000) ska läroboken vara 
ett hjälpmedel eller ett redskap, den ska hjälpa eleverna att på ett begripligt sätt 
tillägna sig de kunskaper de behöver. Läroboken har två viktiga uppgifter enligt 
Wikman (2004) att främja elevers lärande men också att vara en viktig källa ur 
vilken eleverna kan tillägna sig information i alla skolämnen. Att läroboken spelar en 
stor roll i matematikundervisningen understryker Brändström (2003). Enligt Korsell 
(2007) är läroboken en viktig del i all undervisningen, den är dock inte allena 
rådande. I och med detta så är det av yttersta vikt att lärare tittar på innehållet i 
matematikläromedlet i förhållande till styrdokumenten (Brändström, 2003).  

I Lusten att lära med fokus på matematik beskrivs två undervisningsmetoder med 
läromedel: 

att låta ett läromedel stå för måltolkningen, arbetsmetoder och uppgiftsval, vilket 
är det i särklass vanligaste förhållningssättet i matematikämnet eller 

att utgå från kursplanens strävansmål och uppnåendemål och planera en 
variationsrik väg som leder fram emot målen med hjälp av olika slags läromedel 
och arbetssätt, vilket enligt intervjuer och observationer är ovanligt i matematik-
undervisningen.  

(Skolverket, 2003, s. 39)  

Till skillnad från Skolverket (2003) som betonar att det finns två framträdande 
undervisningsmetoder i matematik menar Wikman (2004) som diskuterar läromedel i 
allmänhet, att användandet av lärobok kan placera på en skala. Denna skala består av 
fyra punkter (Figur 1) som är graderade efter hur stor del i undervisningen läroboken 
tar. 

   
Figur 1 ”Möjliga förhållningssätt till läroboken enligt bl.a. Johnsen (1999) och Koskenniemi (1967)” 
ur Wikman (2004, s. 90). 

Många lärare känner sig beroende av en lärobok för att få med alla delar i sin 
matematikundervisning (Löwing & Kilborn, 2002). Läroboken i matematik påverkar 
lärarna i deras lektionsplaneringar och styr ofta så väl innehåll som genomgångar 
under hela läsåret (Valverde m.fl. 2002). Brändström (2005) hävdar att läroboken i 
matematik är användbar både för lärare och för elever, men att den däremot inte 
innehåller det som krävs för att skapa en undervisningsform anpassad för eleverna. 
Enligt Johansson (2006) ger läroboken ett stöd till lärare som inte känner sig säkra i 
sin matematikundervisning. Men Johansson (2006) menar också att om lärarna 
arbetar för nära läromedlet så uppnås inte alla mål enligt styrdokumenten. Enligt 
Larsen och Svensson (2008) kan eleverna inte nå de utsatta målen i matematik enbart 
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genom att arbete i läroboken, utan den måste kompletteras på ett eller annat sätt. 
Trots detta menar Johansson (2006) att både elever, föräldrar och kolleger förväntar 
sig att läraren använder ett läromedel som försäkrar att eleverna når målen enligt 
styrdokumenten. 

För att fånga elevers intresse och få dem att vilja lära sig krävs enligt Skolverket 
(2003) följande: 

• ett lustfyllt arbetsätt 
• ett mer varierat undervisningssätt såsom laborativt, enskilt, grupp  
• mer aktivt lärande  
• mindre fokusering på läroboken  
• större utrymme för fantasi, kreativitet, nyfikenhet 
• undervisningen måste anpassas bättre till olika elevers verkliga kunskaper, 

förförståelse, intresse   

Eleverna tycker det är roligare att lära i ämnet matematik om de känner att de har en 
möjlighet att kunna påverka undervisningen. Även lärarens inställning till ämnet och 
till eleverna spelar en stor roll i elevernas lust att lära (Skolverket, 2003; Ahlberg, 
2005). För att motivera eleverna måste innehållet vara relevant och begripligt med 
uppgifter som utmanar, inte bara de läromedelsbaserade uppgifterna utan även de 
uppgifter som är hämtade från autentiska situationer (Skolverket, 2003). Konkreta 
upplevelser och ämnesövergripande studier av den annars så abstrakta matematiken 
behövs i dagens matematikundervisning (Skolverket, 2003). 

2.4 Val av läromedel och ekonomiska aspekter 
I resultatet från en undersökning gjord av Skolverket (2006) framkommer det att 
lärare idag anser sig ha goda möjligheter att påverka val och inköp av läromedel i 
alla skolämnen. Skolverkets (2006) undersökning bekräftas i Levéns (2003) rapport 
som visar att ca 84 % av tillfrågade lärare ansåg sig kunna påverka valet av 
läromedel i alla ämnen. Även Korsell (2007) drar samma slutsats utifrån sin under-
sökning.    

Skolans ekonomi är en viktig faktor i valet av läromedel (Skolverket, 2006). Många 
lärare ser ekonomin som ett hinder enligt Korsell (2007) och det är i första hand det 
som begränsar och på så vis påverkar användningen och valen av läromedel i de 
olika skolämnena. På grund av den dåliga ekonomin är det många lärare som 
kopierar otillåtet material, trots att de är medvetna om att det är olagligt och även att 
det leder till ökade kopieringskostnader. Det leder till en ond cirkel som är svår att 
bryta (Korsell, 2007). Många lärare anser också att priserna på sekundära pedagog-
iska material som lim, vågar och liknande är för höga på förlagen. Detta gör att 
lärarna går till lågprisvaruhusen som Clas Ohlson, Överskottsbolaget och IKEA för 
att köpa samma varor till ett mycket lägre pris (Korsell, 2007).       
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Som tidigare nämnts finns inte någon officiellt fastställd definition på ordet 
läromedel (Skolverket, 2006). Om inte Skolverket har någon officiell definition på 
läromedel hur kan då kostnader för läromedel redovisas och går det via Skolverkets 
statistik att se vad som i pengar räknas som läromedel (Korsell, 2007). Kostnaderna 
för grundskolan fördelas procentuellt enligt följande (Skolverket, 2008a): 

• Undervisning     52,2 % 
• Lokaler och inventarier   19,6 % 
• Skolmåltider       6,1 % 
• Läromedel/ utrustning/ skolbibliotek    3,9 % 
• Elevvård       2,4 % 
• Övrigt       15,8 % 

Fördelningen på läromedel/ utrustning/ skolbibliotek är 3,9 % detta motsvarar 3000 
kronor per elev och läsår (Skolverket, 2008a). Kostnader för läromedel/ utrustning/ 
skolbibliotek innefattar: 

Kostnader avseende läromedel inklusive skön- och facklitteratur, utrustning inkl. 
kapital- och servicekostnader m.m. samt skolbibliotek såsom bokinköp och lön. 
(Skolverket, 2008a, s. 33) 

2.5 Sammanfattning  

• I Lpo 94 finns ingen definition av begreppet läromedel.  

• Läromedelsförfattarna har ingen skyldighet att följa styrdokumenten vid 
produktion av läroböcker i matematik (Johansson, 2006).  

• Den första läroboken är för eleverna ett bevis på att skolgången påbörjats 
(Wyndhamn m.fl. 2000). 

• Användandet av lärobok är den mest dominanta undervisningsformen i 
matematik (Johansson, 2005).  

• Matematikboken är dels en trygghet för många lärare eftersom den är 
producerad av ”experter”, läromedelsförfattare (Malmer, 2002), dels för att 
den hjälper lärarna att få med alla delar i sin matematikundervisning (Löwing 
& Kilborn, 2002). 

• Eleverna upplever det roligare att lära om de känner möjligheten att kunna 
påverka undervisningen (Skolverket, 2003). Även lärarens inställning och 
attityd till ämnet matematik påverkar elevernas lust att lära (Ahlberg, 2005). 

• Av lärarna ansåg sig 84 % ha möjlighet att kunna påverka val och inköp av 
läromedel (Levén, 2003).  

• Totalt läggs av grundskolans budget 3,9 % på läromedel/ utrustning/ skol-
bibliotek (Skolverket, 2008a).  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med detta examensarbete är att få inblick i hur verksamma lärare går tillväga i 
sitt val av matematikläromedel och hur läromedlet sedan används i undervisningen. 
Men även om lärarna anser att deras läromedel lever upp till de nationella målen för 
årskurs 3 införda 2008. För att nå syftet har åtta intervjuer på olika skolor i södra 
Sverige genomförts. Följande frågeställning ligger till grund för arbetet: 

1. Vad styr och påverkar lärare i valet av matematikläromedel?  
2. Hur används läromedlet i undervisningen?    
3. Hur lever matematikläromedlet upp till de nationella målen i årskurs 3 enligt 

lärarna? 
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4 METOD 
I detta kapitel beskrivs de metodmässiga val som gjorts för att kunna genomföra 
denna studie. Bland annat beskrivs hur informanterna valdes ut, hur undersökningen 
utfördes, hur bearbetning och analys av insamlade data genomfördes, under-
sökningens validitet och reliabilitet och slutligen presenteras metoddiskussionen. 

4.1 Intervjuer 
Undersökningens utgångspunkt var att ta reda på lärares erfarenheter och kunskaper 
av läromedel i matematikundervisningen, därför valdes kvalitativa intervjuer som 
undersökningsmetod för att få svar på uppsatsens frågeställning. Utifrån syftet 
konstruerades öppna intervjufrågor (Bilaga 1) som enligt Lantz (2007) ger en 
möjlighet att fånga lärarnas personliga uppfattningar och upplevelser kring ämnet. 
Det innebär att intervjupersonen får dela med sig av sina egna tankar kring 
läromedlet och dess användning i undervisningen. Detta kan resultera i att samma 
fråga får olika svar av olika informanter (Lantz, 2007). 

En vid genomförd intervju skall möjliggöra resultat som är tillräckligt 
tillförlitliga och giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra och kunna 
komma andra till del. (Lantz, 2007, s.10)  

4.1.1 Urval 
Till undersökningen valdes fyra grundskolor ut i både större och mindre orter i södra 
Sverige. Med de nya nationella målen för årskurs 3, införda 2008, i åtanke gjordes 
urvalet av informanter i årskurs 1-3. Anledningen var att dessa lärare nu har fått 
uppnåendemål de ska nå vilket kan göra att de ställts inför frågan om deras läromedel 
underlättar resan dit. Sammanlagt gjordes åtta intervjuer. Informanterna på en av 
skolorna arbetar med ett nytt matematikläromedel från och med skolstarten 
höstterminen 2008. En annan skola har samma läromedel från årskurs F-9 och en 
tredje har olika matematikböcker för varje stadium. Yrkeserfarenheten inom 
läraryrket bland informanterna var allt från 7 till 40 år. Samtliga informanterna är 
kvinnor, vilket återspeglar situationen i årskurs 1-3. 

4.1.2 Presentation av informanterna 
I Tabell 1 nedan presenteras informanterna, ordnade efter årskursen de arbetar med. 
Informanterna heter egentligen någonting annat och kommer inte att kunna spåras 
längre fram i arbetet. Presentationen av informanterna finns med för att belysa deras 
erfarenhet, vilken årskurs de arbetar med just nu samt vilken lärobok de använder. 

Tabell 1. Presentation av informanterna. 

Lärare Ungefärligt antal 
år som lärare 

Årskurs Läromedel 

Anna 7 år 1 Matematikboken 1A 
Britta 35 år 1 Mattemosaik 
Cecilia 40 år 1 Matematikboken 1A 
Doris 7 år 2 Mästerkatten 
Emma 10 år 2 Mästerkatten 
Frida 10 år 3 Matteboken (Rockström) 
Gabriella 15 år 3 Mattesnurran, Tänk och Räkna 
Hilda 40 år 3 Flex 



13 

4.1.3 Genomförande av intervju 
Vid konstruktionen av intervjufrågorna hämtades inspiration från Larsens och 
Svenssons (2008) undersökning i form av frågeformulering. Efter några av våra 
intervjufrågor (se Bilaga 1) ställdes ord upp inom parentes, dessa ord användes vi 
som stöd vid intervjuerna. Informantbrev (Bilaga 2) skickades ut via mail eller 
delades ut personligen vid tidsbokning av intervjun. Tiderna för intervjuerna bokades 
in via telefon eller vid möte med informanter. Intervjuerna gjordes under en vecka i 
november 2008, de spelades alla in på band för att inte riskera att viktig information 
gick förlorad. Intervjuerna tog mellan 15 och 35 minuter att genomföra. Om man 
endast för anteckningar under intervjun menar Lantz (2007) att intervjuaren filtrerar 
bort information för att hinna anteckna, filtreringen är påverkad av vår förförståelse 
men även personbundna föreställningar styr tolkningen. Enligt Lantz (2007) är det 
lättare att kritiskt bedöma informationen från intervjun om den spelats in på band. 
Informanterna informerades också om de fyra forskningsetiska principerna som 
enligt Vetenskapsrådet (2002) ska ligga till grund vid genomförande av intervjuer: 

1. Informationskravet, informanterna upplystes om villkoren gällande deras 
deltagande i undersökningen inför intervjun och i informantbrevet. Villkoren 
innefattade syftet med undersökningen, att deras deltagande var frivilligt och 
att de hade rätt att avbryta sin medverkan.   

2. Samtyckeskravet, informanterna fick här ge sitt samtycke till att medverka i 
undersökningen och blev informerade om att de när som helst kunde avbryta 
sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet, informanterna blev informerade om att deras 
medverkan inte kommer kunna identifieras av utomstående. 

4. Nyttjandekravet, banden från intervjuerna kommer endast att bli avlyssnade 
av oss som skrivit arbetet och kommer att förstöras då arbetet är klart. 
Informationen från intervjuerna kommer enbart användas till resultatet i 
denna uppsats. 

Efter intervjun tillfrågades informanterna om det gick bra att återkomma om det 
behövdes kompletteras med några uppgifter.                     

4.2 Bearbetning och analys  
Efter intervjuerna skrevs ljudinspelningarna ut på papper vilket enligt Patel och 
Davidson (2003) är att föredra då det är enklare att arbeta med en text. Direkt efter 
varje intervju skrevs dock tankar och funderingar ned för att berika undersökningen 
och underlätta efterarbetet (Patel & Davidsson, 2003). Att påbörja analysen av 
intervjuerna direkt är enligt Patel och Davidson (2003) att föredra då informationen 
är färsk i minnet och analysen försvåras desto längre man väntar. Intervjuutskrifterna 
lästes sedan igenom ett fler tal gånger vilket Patel och Davidson (2003) 
rekommenderar. Vid genomläsningen fann vi en del gemensamma faktorer i 
intervjuerna i form av ämnen flera av lärarna nämnde, dessa faktorer bildade ett 
mönster som fick ligga till grund för analysen av intervjuerna. Utifrån intervjuerna 
skapades olika teman där vi jämförde vad de olika lärarna hade gett för svar. Temana 
fick sedan utgöra rubrikerna i resultatdelen.                      
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4.3 Validitet och reliabilitet  
Validiteten och reliabiliteten är enligt Patel och Davidson (2003) inte densamma i en 
kvantitativ- och kvalitativ studie. I en kvalitativ studie, vilket är fallet i denna 
undersökning, närmar sig reliabilitetsbegreppet validitetsbegreppet så pass mycket 
att de blir sammanflätade, därför används sällan begreppet reliabilitet i en kvalitativ 
studie (Patel & Davidsson, 2003). Validiteten i denna studie baseras därför på 
forskningsprocessens alla delar och därmed läggs mycket vikt på forskarnas tolkning 
men även deras förståelse (Patel & Davidsson, 2003). Eftersom studien bygger på 
tolkning används citat i balans med våra egna kommentarer för att stärka validiteten 
och möjliggöra för läsarnas att bedöma tolknigens trovärdighet (Patel & Davidsson, 
2003).        

4.4 Metoddiskussion  
Urvalet av informanter har inneburit en bred spridning till studien vad gäller 
läromedel, ålder, antal verksamma år inom läraryrket, skolornas storlek och hur de 
geografiskt är placerade, på landsbygd eller i stad.     

Variationen i intervjuernas längd, 15-35 min, berodde på många olika faktorer, 
exempelvis nervositet gällande både intervjuarna och informanterna vilket ledde till 
osäkerhet i frågor och svar. Tidspress hos informanterna kan ha resulterat i korta 
svar. Att vi som intervjuare saknar erfarenhet kan ha föranlett att vi inte lät 
informanterna tänka efter eller missade att ställa följdfrågor då information av 
intresse framkom.       

Vid intervjutillfällena och analys av intervjuerna framkom att vissa av frågorna gick 
in i varandra och samma svar gavs på flera frågor. Frågorna ”Hur väljs matematik-
böcker ut till kommande år på er skola?” och ”När du tittar på olika läromedel vilka 
krav har du?” var de frågor som oftast gav samma svar. Dessa två frågor hade därför 
kunnat sammanfogas till en fråga eller omformulerats, då kanske ett annat svar hade 
framkommit. Vissa frågor fick också svar innan de var ställda och andra gav inte det 
svar vi väntat oss utan följdfrågor.   
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5 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet av lärarnas berättelser utifrån de frågeställningar 
som arbetet bygger på: hur väljer lärare matematikbok till sin undervisning? Hur 
används läromedlet i undervisningen? och hur matematik läromedlet lever upp till de 
nationella målen i årskurs 3 enligt lärarna? Detta är vår tolkning av informanternas 
berättelser.  

5.1 Lärarnas berättelser 
Resultatet av undersökningen presenteras under teman som framkom under 
bearbetningen och analysen av intervjuerna. De tre temana med tillhörande under-
kategorier är följande: 

A: Matematikundervisningen 
• Att komplettera läroboken 

B: Läromedelsvalet 
• Layout 
• Styrdokument  
• Ekonomi 
• Rekommendationer 
• Tid 

C: Nationella målen för årskurs 3  

5.1.1 Matematikundervisningen 
Analysen av denna undersökning visar att samtliga informanter hamnar mellan de 
två grupperna till vänster i Wikmans (2004) kategorisering av möjliga förhållnings-
sätt till läroboken. I Figur 2 påvisas detta med att ett X är utplacerat. Det innebär att 
informanterna använder läroboken som en innehållslig och metodmässig utgångs-
punkt för undervisningen men att läroboken också används som utgångspunkt för 
övningar. Ingen av informanterna har övergivit lärobok i sin matematikundervisning 
utan använder den i en viss utsträckning.    

  
Figur 2 Informanternas förhållningssätt till läroboken åskådliggjord med hjälp av Wikmans (2004, 
s.90) modell. 

 
Alla informanterna använder sig av en lärobok i matematikundervisningen. Det som 
skiljer dem åt är i vilken utsträckning de nyttjar läroboken. Några lärare använder 
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boken i större omfattning än andra, de flesta ser den dock som en grundstomme i 
undervisningen.     

… tyvärr så är det väl så att man många gånger låter matteboken 
styra alldeles för mycket, hade man tiden skulle man jobba mycket 
mer med separata grejer vid sidan om…   

Det är så skönt, men det är så många som skäller att man inte ska 
följa boken hela tiden, men har man den som en stomme och man 
känner sig trygg i läromedlet och vet dess brister och fördelar, då 
använder man sig av den på bästa sätt OM du är professionell i 
ditt yrke. 

En informant berättar att hon använder matematikboken som ett komplement i sin 
undervisning. Matematikundervisningen består av att eleverna pratar mycket mate-
matik och arbetar praktiskt, innan de arbetar individuellt i läroboken. Innan varje 
kapitel tydliggör läraren vilka mål eleverna ska uppnå med kapitlet. 

... innan varje kapitel så står det vilka mål som barnen ska nå med 
kapitlet. Och det blir ju också lite tydliggörande för barnen att det 
här ska de kunna. 

Det är inte bara lärarna som vill ha ett läromedel i matematiken utan även eleverna 
finner en glädje i detta och för många elever är matematik att räkna i boken berättar 
en informant.  

● Att komplettera läroboken  
Alla lärarna är i stort sett nöjda med sina respektive läroböcker och ser det för 
närvarande inte som aktuellt att byta. Dock ser alla brister i sina matematikböcker 
som måste kompletteras.   

Jag tycker bra om den här XX boken men alltså den har ju också 
brister ser man…  

… det är vissa saker som vi saknar i XX, vi skulle vilja ha mer 
problemlösning… 

En lärare framhåller att ett nytt läromedel kan utvärderas först efter flera år för att då 
se om det uppfyllt de uppsatta kriterierna.  

Sedan upptäcker man som sagt efter tre år att allt är väl inte 
perfekt. 

Att komplettera boken med laborativt material beskriver lärarna som en självklarhet. 
En lärare berättar att hon använder sig av laborativt material när hon känner att 
lärobokens innehåll inte är tillräcklig för eleverna eller då eleverna inte tar till sig 
lärobokens förklaringar på de olika momenten. Att ha praktiska moment i under-
visningen är ett naturligt inslag hos alla.  

… inför varje lektion, nästan varje lektion i alla fall så har jag 
någonting som vi gör tillsammans … idag till exempel har vi gjort 
en matteorm. 
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… att leka affär, att mäta, att väga, göra allt det här konkret tycker 
jag är superviktigt, som inte går att göra i en mattebok. 

En lärare berättar att för henne är det viktigt att barnen förstår matematiken men att 
matematik också innebär färdighetsträning. Enligt lärarna är det viktigt att använda 
mycket ”plockmaterial” som pengar, klossar, klockor, vågar, spel och datorprogram 
för att öva barnen så de kan befästa matematiken och för att åskådliggöra 
matematikens mångsidighet.   

5.1.2 Läromedelsval 
Samtliga lärare berättar att de både kan påverka och styra valet av läromedel i 
matematik. En lärare berättar att de på hennes skola vid val av läromedel har satt 
elevernas behov i främsta fokus, vad de kan och vad de behöver. Det var dessa 
förutsättningar valet sedan baserades på. En informant framhåller att läromedlet ska 
vara tilltalande för barnen men även tillgodose att eleverna utvecklar de kunskaper 
de behöver.  

… när barnen tycker om någonting så känns det roligare...   

Att använda samma läromedel från årskurs F-6 var något som informanterna 
berättade var önskvärt på flera skolor. Det arbetssättet används dock endast på en av 
skolorna. Anledningen till varför det inte hade blivit så på en av de andra skolorna 
var att de inte kunde enas om ett läromedel på alla stadier.  

… jag vet egentligen inte om det har så stor betydelse därför att 
bara barnen får de olika strategierna för hur man kan tänka så 
spelar det kanske inte så stor roll vilken mattebok man har.     

● Layout 
Att läroboken ska vara trevlig och innehålla mycket färg och bilder framhålls av 
samtliga informanter som ett viktigt kriterium vid valet av läromedel.   

… jag tycker att den är trevlig och barnen älskar den. Det är 
mycket färger, mycket bilder och de gillar den. Alla barn älskar XX 
även de som inte kan räkna så bra. 

… det är mycket praktiska saker man ska göra, det är mycket att 
lära in med ramsor, som talkamrater och så på ett roligt sätt och 
massor av sådana tips finns i boken, det är jättebra för barnen. 

Informanterna berättar att layouten på såväl lärarhandledningen som läroboken ska 
vara strukturerad på ett enkelt och tydligt sätt. Läroboken får gärna vara luftig och 
med en trevlig layout. Textmängd och språk spelar också viktig roll vid valet av 
läromedel. Även innehållet i läroboken nämns som en viktig faktor av några lärare. 

… det ska vara en tilltalande bok för barnen, det ska vara 
intressant för barnen att jobba, det ska vara sådana typer av 
uppgifter som kan ligga nära dem till hands. 



18 

 Det ska se kul ut, det ska vara inbjudande, man ska liksom känna 
att man vill bläddra till nästa sida och WOW detta ser roligt ut det 
vill jag jobba mer med.  

Lärarna betonar också vikten av att matematikboken innehåller mycket repetitions-
uppgifter. Det är viktigt att eleverna får repetera de olika momenten för att inte 
glömma dem, berättar några av lärarna. 

… det ska komma en repetition hela tiden så att barnen får 
repetera tills de känner sig säkra. 

● Styrdokument 
Att läroplan och kursplan spelar en viktig roll vid valet av läromedel betonar en del 
av lärarna. En specifik lärare framhåller att det är styrdokumenten som visar vad det 
är lärarna ska följa och inrikta sig på för att eleverna ska kunna nå de satta målen. 

Det är ju läroplanen/kursplanen som är det viktiga! Så vi ser att vi 
kan ge barnen det de behöver i läromedlet.  

Lärarna betonar vikten av att ha kunskap om de nationella målen för årskurs 3 vid 
granskning av läromedel. De nya målen har gett lärarna en tydligare bild över vad 
eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av årskurs 3. De berättar att det har varit 
avlägset att granska målen för årskurs 5 i första, andra och tredje klass.   

… det har känts lite mer abstrakt när man jobbar med de lägre 
åldrarna att titta på målen i femman så det känns mer naturligt att 
det nu finns mål i trean… 

● Ekonomi 
Några informanter nämner ekonomi som en viktig aspekt i valet av matematik-
läromedel. Andra nämnde inte ekonomi alls. Enligt en informant finns pengarna 
självklart med som en faktor men den är inte den som väger tyngst.   

… alltså det är ju pengarna också självklart, fast när vi bytte så 
kan jag säga att då kom nog pengarna i sista hand egentligen. 

Några av lärarna berättar att det är lättare att få igenom ett byte av läromedel på 
lågstadiet än vad det är på mellanstadiet. Mellanstadieeleverna får ärva böckerna då 
det kostar mer att byta ut dessa. En annan informant berättar att böckerna i stort sett 
ska ”slits ut” på mellanstadiet innan ett byte kan ske.  

… det kostar att byta, i trean kostar det inte så mycket därför att de 
får behålla sina böcker och skriva i dem men sedan i fyran då är 
det bara böcker de får låna och då kan du inte byta så ofta därför 
att det kostar ganska mycket, då måste du nästan slita ut dem 
först… 
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● Rekommendationer 
Vid valet av läromedel var rekommendationer från andra kollegor en påverkande 
faktor enligt informanterna. De berättar att de gärna lyssnar på andra lärares som har 
mer erfarenheter av andra böcker. 

… sedan hade jag hört andra skolor som hade använt XX och de 
hade varit väldigt nöjda och då är det klart att man undermedvetet 
också såg fördelar med den.   

● Tid 
När det gäller hur mycket tid informanterna har till sitt förfogande då de väljer 
läromedel är svaren olika, en del lärare känner att de kan ta sig tid till detta medan 
andra känner att de får göra det på sin egen personliga tid. Tidsbristen orsakar stress 
hos informanterna som berättar att de ibland inte hinner sätta sig ned och titta på 
olika läromedel och istället fortsätter med det som redan finns.   

… det ska du klara på din tid som du ska göra allting annat på 
också, så du har ingen extra tid för det. Jag har ingen extra tid för 
att jag ska skicka in alla beställningar utan det får jag ta av min tid 
som jag har här eller hemma, oftast hemma. 

En lärare framhåller att hon gärna skulle vilja ha mer tid till sitt förfogande för att gå 
på olika bokmässor, läromedelsutställningar och liknande. Hon berättade att hon fann 
dessa mycket givande då hon själv fick gå omkring och titta och bläddra i olika 
läromedel och på så vis kanske finna något som verkade intressant. En annan lärare 
säger att det är mycket givande att åka på skolforum (Älvsjömässan i Stockholm) för 
att där kunna få inblick i olika läromedel och få möjlighet att träffa representanter 
från de olika förlagen.  

5.1.3 Nationella målen för årskurs 3 
Lärarna berättar att de anser att deras lärobok lever upp till de nationella målen för 
årskurs 3. Lärarna framhåller dock att det är först efter att de nationella proven i 
årskurs 3 har genomförts våren 2009, som de kan se om deras lärobok har brister. 
Lärarna framhåller dock att de måste komplettera boken inom en del områden för att 
nå de uppsatta målen enligt kursplanen. Några lärare framhåller att det nog kan vara 
svårt att hitta ett heltäckande läromedel, alla läromedel behöver kompletteras på ett 
eller annat sätt.   

… jag vet inte hur man ska kunna hitta ett matteläromedel som är 
helt heltäckande, det tror jag nästan inte går… 

… det finns inte något som är bra rakt igenom, jag har inte sett 
någon mattebok som är det, utan du kanske vill ha lite i den och 
lite i den… 
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5.2 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis framkommer via intervjuerna följande:  

• Alla informanter använder sig av ett läromedel i sin matematikundervisning.  

• Informanterna kompletterar läroboken där de finner att denna inte är 
tillräcklig för att barnen ska utveckla de kunskaper de behöver, speciellt är 
det då mycket laborativt material lärarna plockar in.  

• Valet av läromedel styr och påverkar lärarna själva.  

• Vid valet av läromedel har informanterna olika syn på vad som är viktigt.  

• Layouten anser alla är av betydande roll. För övrigt var styrdokument, 
ekonomi, rekommendationer och tid påverkande faktorer.  

• I förhållande till de nationella målen för årskurs 3 ansåg samtliga informanter 
att deras läromedel lever upp till målen. 
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6 DISKUSSION 
I diskussionen knyts resultatet av undersökningen och bakgrunden samman. Kapitlet 
avslutas med några egna kommentarer och förslag på fördjupning. 

6.1 Matematikundervisningen 
Under intervjuerna berättade lärarna om hur deras matematikundervisning ter sig i 
den dagliga undervisningen. Det framkom i vår studie att alla informanter använder 
sig av en lärobok i sin undervisning, vilket förankras i Larsen och Svenssons (2008) 
studie som visar ett likartat resultat. Levén (2003) påvisar i sin studie att ca 82 % av 
lärarna använder läroböcker i sin undervisning. Läroboken har en stark position och 
funktion i skolan och matematikundervisningen dess innehåll och upplägg är det 
läraren som har ansvar för (Johansson, 2006). Alla informanter använder som 
tidigare nämnts en lärobok i sin matematikundervisning men om de ser den som en 
morot eller som en piska framgår inte. Enligt en informant använd läromedlet på 
bästa sätt då det utgör en stomme i undervisningen.   

Wikman (2004) och Korsell (2007) belyser båda att erfarenheten i lärarrollen spelar 
en stor roll i om läraren vågar lämna läroboken. Lärarna i denna studie har olika 
långa erfarenheter inom läraryrket, trots detta finns ingen tydlig marginal som visar 
att de med längre erfarenhet använder läroboken mindre. Precis som informanterna 
och Wyndhamn m.fl. (2000) menar ska läroboken vara ett hjälpmedel, ett redskap, 
som ska hjälpa eleverna tillägna sig de kunskaper de behöver på ett begripligt sätt. 
Läroboken är endast ett av de medel som både lärare och elever har till sitt 
förfogande i undervisningen och i lärandet, vilket förmedlas av både informanterna 
och Wikman (2004).  

Av resultatet i denna studie framgår det att samtliga informanter på ett eller annat sätt 
kompletterar läroboken där denna inte uppfyller förväntade kriterier eller då lärarna 
konkretiserar matematiken genom att ta hjälp av annat studiematerial. I Larsens och 
Svenssons (2008) studie framkom ett likartat resultat. I vårt resultat framkom att 
genom att nyttja ett varierat arbetssätt där konkret arbetsmaterial används synliggörs 
olika strategier eleverna kan använda för att befästa sina kunskaper på. Det har visat 
sig att en del av eleverna inte förstår den så abstrakta matematiken förrän 
matematiken konkretiseras av plockmaterial och därigenom får en ökad förståelse för 
matematiken. Malmer (2002) och Ahlberg (2005) rekommenderar konkret 
arbetsmaterial som hjälp för att öka elevernas förståelse för matematik. En informant 
berättade att för henne är det viktigt att eleverna förstår matematiken men hon 
betonar också att matematik är en färdighetsträning som eleverna måste bli förtrogna 
med.  

6.2 Läromedelsval 
Samtliga informanter i studien framhöll att de kan påverka val och inköp av 
läromedel i matematik. Detta är samma resultat som Levén (2003), Skolverket 
(2006) och Korsell (2007) fick i sina undersökningar angående val av läromedel. 
Informanterna berättar att det är lärarna i arbetslaget eller de lärare som undervisar 
på samma stadier som tillsammans bestämmer vilka läromedel de ska använda, det 
enda som begränsar valet är ekonomin. Enligt lärarna i Korsells (2007) studie är 
ekonomi en viktig faktor i valet av läromedel och många lärare ser det även som ett 
hinder. Av skolans totala budget är 3,9 % fördelat på läromedel/ utrustning/ 
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skolbibliotek enligt Skolverket (2008a) detta motsvara ca 3000 kronor per elev och 
läsår. Det är den näst lägsta andelen resurser vilket kan bekräfta att lärare ser 
ekonomin som ett hinder. I denna undersökning framhåller informanterna att 
ekonomin är något som påverkar deras val av läromedel, men de har olika 
uppfattningar om vilken grad. Några informanter framhåller pengar som en primär 
faktor i valet av läromedel medan andra ser det mer som en sekundär. Därmed kan 
tolkas att ekonomins inverkan på valet av läromedel är en högst individuell faktor 
som påverkas av lärarnas egna värderingar och situationen i fråga.   
 
Vid valet av läromedel framgår tydligt i denna studie att layouten är en viktig faktor. 
Att läroboken ser rolig ut och innehåller mycket färg och bilder framhåller de flesta 
av informanterna vilket även framkommer som en viktig faktor i Larsens och 
Svenssons (2008) studie. Det var anmärkningsvärt få informanter som framhöll 
styrdokumenten som viktiga vid valet av läromedel. Att bristen på tid är ett ständigt 
återkommande problem framhåller huvudparten av informanterna. Tidbristen i sin tur 
leder till stress bland lärarna. Informanterna känner att de inte hinner sätta sig in i de 
olika läromedlen mer ingående vid läromedelsbyte.  

6.3 Nationella målen för årskurs 3  
Majoriteten av informanterna ansåg att deras läromedel i matematik lever upp till de 
nationella målen för årskurs 3. Precis som tidigare beskrivits ansåg dock alla 
informanter att matematikboken måste kompletteras på ett eller annat sätt. Även i 
undersökningen gjord av Larsen och Svensson (2008) framgår att målen i kursplanen 
inte självklart kan nås enbart genom arbete i matematikboken, utan den måste 
kompletteras.  

6.4 Egna reflektioner 
Hur ska lärares kunskaper om läromedel kunna förbättras? Detta var en fråga vi 
ställde oss då vi var färdiga med denna undersökning. En lösning skulle kunna vara 
att i lärarutbildningen undervisa blivande lärare i hur man granskar, analysera och 
väljer läromedel vilket framgår i en artikel av Hillman Pinheiro och Lundström 
(2007). Även Korsell (2007) vill ha mer läromedelskunskap på lärarutbildning. Vi 
känner själva att vi inte har fått denna kunskap i vår utbildning så det kan definitivt 
vara tänkvärt enligt oss.  

Det vi för övrigt tar med oss från detta examensarbete till vår framtida undervisning 
är den smittande entusiasm och det gedigna intresse och nyfikenhet de intervjuade 
lärarna utstrålade när de berättade om sin undervisning och då främst i matematik. 
De förmedlade till oss blivande lärare i matematik en känsla av att kunna nå och lära 
alla elever matematik. Genom en varierad undervisning, en stor dos nyfikenhet och 
ett kritiskt förhållningssätt till läromedel finns möjligheter att nå och väcka elevernas 
intresse för matematik.  

Arbetets titel ” Matteboken: morot eller piska?” framkom under resans gång. När vi 
nu har genomfört detta arbete anser vi att matteboken oftare ses som en morot än 
som en piska, även om den är en dominant del i undervisningen. Det har däremot 
blivit uppenbart för oss hur viktigt det är att lärare inte bara litar till elevens lärobok 
och följer den från pärm till pärm, då detta inte garanterar att eleverna når de 
utställda målen. Så på frågan om matteboken är en morot eller en piska kan vi bara 
ge svaret att den är vad man själv gör den till. 
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6.4.1 Förslag på fördjupning 
En fördjupad analys av lärarnas åsikter om sina läromedel i förhållande till de 
nationella målen för årskurs 3 vore intressant efter att de första nationella proven i 
årskurs 3 har genomförts våren 2009. Lärarna har möjligen då en annan åsikt om sina 
läromedel och intresset av att byta kan vara större. 

En annan intressant faktor som framkom i denna undersökning var den procentuella 
fördelningen av resurser (Skolverket, 2008a) där 3,9 % fördelades på läromedel/ 
utrustning/ skolbibliotek. Att granska olika skolors fördelning av denna resurs och 
faktiskt se hur mycket pengar som läggs på de olika läromedlen vore tänkvärt. 
Eventuellt skulle skolans ekonomiska resurs på läromedel kunna ställas mot den 
faktiska kostnaden av läromedel på förlagen.      

6.4.2 Avslutande citat 
Som avslutning vill vi ge er några tankvärda ord på vägen som tydligt speglar vår 
åsikt angående matematikläromedlets roll i undervisningen: 

Teachers should not be slaves to the textbook but be its intelligent master, who 
profits from the potential of the book, but avoids its pitfalls.  

(Johansson, 2006, s.30)  
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TACK 

Vi vill här rikta ett stort tack till vår handledare Maria Bjerneby Häll vid Högskolan i 
Kalmar för hennes positiva feedback och härliga humor. 

Till våra informanter för att ni tog er tid att ställa upp på intervjuer. Om det inte hade 
varit för er hade det inte blivit något arbete.  

Till våra familjer, släkt och vänner för ert stöd och tålamod under detta arbete och de 
tre och ett halvt år under vår utbildning. Utan er hade vi aldrig varit där vi är idag.  

Vi är er alla enormt tacksamma. 

Erika de Ridder och Nina Åberg 
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BILAGA 1: Intervjufrågor 

Intervjufrågor till lärarna om läroboken i matematik 

Presentera oss och tacka för att XX tagit sig tid till intervjun. Informera om 
undersökningens syfte och de forskningsetiska principerna enligt informantbrevet. 
Berätta att intervjun kommer att spelas in på band och att det bara är vi som kommer 
att lyssna på bandet. 

Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Vilken klass undervisar du i nu? 

Vad använder du idag för läromedel i matematik? 

Hur kommer det sig att du använder just det här/dessa? 

Har du arbetat med andra läromedel i matematik? 
• Vilka? 
• Vilket trivdes du bäst med? 

Hur väljs matematikböcker ut till kommande år på er skola? 
• Vem väljer? (Du själv, arbetslaget, ledning eller annat?) 
• Vad styr valet av bok? (Innehåll, tid, ekonomi, tidigare erfarenheter, 

läroplan/kursplan eller annat?) 

När du tittar på olika läromedel vilka krav har du?(Layout, bilder, textmängd/språk, 
erfarenhet, etc.) 

Hur får du/ni reda på vilka olika läromedel som finns? 
• Hur mycket tid har ni till ert förfogande då ni väljer läromedel? 
• Får ni reklam angående olika läromedel? Om ja hur? 
• Tycker du att du har bra koll på det utbud som finns? 

Berätta hur du brukar använda dig av matteboken i din undervisning! 

Nu har det införts mål i det tredje skolåret.  
Hur tycker du att din mattebok ”står sig” i förhållande till de nya målen? 
Har du några planer på att byta mattebok? 

Ett stort tack för att XX ställt upp och tagit sig tid till intervjun. Fråga om vi får höra 
av oss igen om vi glömt något. XX får gärna höra av sig i efterhand till oss via mail 
om XX vill komplettera några uppgifter. Vi kommer att skicka vårt arbete till XX när 
det är färdigt. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

BILAGA 2: Informantbrev 

 

Till: 

Undersökning om lärares syn på läromedel i matematik. 

Hej! 
Vi heter Erika de Ridder och Nina Åberg och studerar till lärare för de tidiga åren på 
Högskolan i Kalmar. Vi har båda läst svenska och matematik som inriktning och 
specialpedagogik och naturvetenskap för barn som specialiseringar. Vi skriver nu 
under hösten ett examensarbete där vi undersöker, lärares syn på läromedel i 
matematik och vad som påverkar valet av läromedel. 

Undersökningens upplägg 
För att kunna göra denna undersökning behöver vi få ta del av din kunskap och 
erfarenhet genom en intervju. Intervjun beräknas ta ca ½-1 timme och kommer att 
spelas in på band. De uppgifter du lämnar kommer endast att användas i vårt 
examensarbete och banden kommer efter arbetets godkännande att förstöras. 
Identifierbara uppgifter kommer att skrivas om eller utelämnas så att ingen 
identifiering är möjlig av utomstående. Det kommer därför inte att vara möjligt att 
spåra ditt namn eller din skolas namn i vårt arbete. Examensarbetet läggs fram i 
januari 2009. 

Villkor för deltagande 
Ditt deltagande är självklart helt frivilligt och du har rätt att avbryta när du så önskar 
och helt avsluta din medverkan under intervjun. Uppgifterna du redan lämnat 
kommer då inte att finnas med i undersökningens resultat. Vi skickar gärna ett 
exemplar av examensarbetet när det är godkänt. 

Vi skulle uppskatta om du inför intervjun tar dig tid att reflektera över hur du/ni 
väljer läromedel i matematik och vad som påverkar valet av matematikbok. 

Vid eventuella frågor kontakta gärna oss eller vår handledare. 
Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Erika de Ridder 
07**-*** 
XX@student.hik.se     

Nina Åberg 
07**-*** 
XX@student.hik.se                             

Maria Bjerneby Häll, Handledare 
04**-*** 
XX@hik.se                                            

 
                                   
 
 


