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Abstrakt 

Matematikboken har under många år varit ett hett ämne, både inom 

skolväsendet och media. De teorier som finns inom ämnet beskriver att 

matematikboken har en stor roll i dagens matematikundervisning. Därav 

blir vårt syfte att beskriva hur lärare ser på användningen av 

matematikboken som läromedel i sin undervisning och om det finns andra 

medel som kan ersätta matematikboken. Empirin har hämtats från fem 

semistrukturerade intervjuer av matematiklärare på mellanstadiet. Det har 

framkommit i resultatet att flertalet av de intervjuade lärarna använder sig 

av matematikbok då de upplever att det är en trygghet. Även tidsbristen 

inom skolan gör sig ständigt påmind. Denna tidsbrist leder till en mindre 

användning av annat material i undervisningen. Detta gör att 

matematikboken blir ett komplement i undervisningen. Matematikbokens 

fördelar och nackdelar ställs mot varandra och värderas utifrån teorier.   
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1. Inledning 

Matematikboken har länge varit ett hett ämne både inom skolväsendet och i media. Debatten 

har handlat om hur mycket lärarna lägger sin tillit till matematikbokens innehåll för att 

eleverna ska tillägna sig kunskap. Den tillit som lärarna har till matematikboken grundar sig i 

den användning av läromedlet som funnits med i hela skolans historia. Lärarna har alltid 

kunnat luta sig mot ett material som har varit tyngdpunkten i deras undervisning (Pettersson, 

2008). Denna användning har även underlättat för olika slags mätningar av kunskap som 

förmedlas i läromedlen, detta genom färdiga diagnoser och prov. Till varje läromedel finns ett 

facit som underlättat för rättning i läromedelsböckerna men även resulterat i ett mekaniskt 

användande av läromedlet både för lärare och elever. Läraren behöver inte reflektera över den 

dagliga undervisningen i matematik utan kan förlita sig på att matematikboken tar upp och 

behandlar det som eleverna ska tillägna sig kunskap om. Som Löwing (2006) uttrycker 

situationen, ”Mycket av det som sker i undervisningen är oreflekterat och sker av tradition” 

(2006:80). 

Det finns inga antydningar i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

2011 (Lgr11) att det ska förekomma ett läromedel i matematik. I kursplanen i matematik står 

det att eleverna ska tillägna sig flera olika metoder och strategier för att lösa vardagliga 

matematiska problem (Skolverket, 2011). Kursplanen belyser att eleverna själva ska komma 

fram till lösningar på olika problem som de ställs inför. Då en matematikbok redan har färdiga 

uppgifter gör det att eleverna, med en redan given metod, löser uppgifter och reflekterar inte 

över vad de gjort. Det är här läraren kommer in och kan vara den som lyfter matematiken till 

den nivå som beskrivs i kursplanen (Nämnaren Tema, 1996). Vi vill med denna undersökning 

få en uppfattning om användningen av matematikboken som läromedel i undervisningen och 

hur lärare som använder sig av denna planerar sin undervisning samt hur en lärare som 

utesluter matematikboken planerar sin undervisning. Ambitionen är inte att bestämma 

matematikbokens vara eller icke vara i undervisningen utan istället lyfta fram det som är 

positivt och negativt med de olika arbetsstilarna som en matematikbok ger men även 

användningen av annat material.  

Under lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö har vi fått ta del av tips och idéer 

om hur vi kan utforma matematikundervisningen främst utifrån att använda annat material än 

en lärobok. Utifrån våra erfarenheter upplever vi att dagens matematikundervisning inte 

stämmer överens med det som vi fått ta del av under studietiden. På så vis väcktes intresset 

hos oss att undersöka hur lärare i dagens skola arbetar med matematik och vilka medel de 

använder sig av för att eleverna ska tillägna sig kunskap. Genom denna undersökning vill vi 

belysa likheterna och skillnaderna mellan användningen av bara matematikbok och använd-

ningen av annat material i matematikundervisningen. 

  



5 
 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur matematikboken används av några av 

dagens lärare, samt vilken roll matematikboken har i klassrummet. Denna undersökning 

uppmärksammar den syn några av dagens lärare har på matematikboken i sin undervisning 

och vilka fördelar och nackdelar de kan se med sin arbetsstil. Ändamålet med denna 

undersökning är inte att jämföra lärare som bedriver matematikundervisning med eller helt 

utan matematikbok. Istället vill vi hitta likheter och skillnader med de olika arbetsstilarna, 

vilket också gör att nackdelar och fördelar med de olika arbetsstilarna uppmärksammas och 

behandlas i denna undersökning. Syftet blir även att försöka urskilja en koppling mellan den 

teoretiska bakgrunden och de intervjusvar som framkommer. Våra frågeställningar blir 

således:  

 Hur används matematikboken i skolan? 

 Hur arbetar lärare som inte eller delvis använder sig av matematikboken? 

I vår undersökning har vi fokuserat på hur matematikboken används på mellanstadiet. Vi har 

valt att undersöka lärarnas perspektiv att arbeta med matematikboken och om en matematik-

bok inte förekommer hur dessa arbetar då. De lärare som vi valt att intervjua är verksamma på 

mellanstadiet. Detta stadium har vi valt för att avgränsa undersökningen och fokusera på ett 

stadium där matematikboken används mer frekvent, då eleverna här ska ha lärt sig grunderna i 

matematik (Löwing, 2004, 2006). När vi beskriver ett tryckt läromedel som används i 

matematikundervisningen använder vi begreppen lärobok, matematikbok och läromedel 

synonymt. 
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3. Teoretisk bakgrund 

I detta teoriavsnitt belyses vad matematik är och matematikbokens betydelse förr och nu. Vi 

behandlar hur kommunikationen i klassrummet sker mellan lärare, elev och lärobok. Det 

beskrivs även hur en matematikundervisning som är styrd av ett läromedel är utformad, samt 

påvisa hur matematikbokens utformning och användning präglat matematikundervisningen.  

3.1 Definition av matematik  

Varje människa har sin egen relation till matematiken och därmed kan ordet och ämnet 

matematik definieras på många olika sätt. Alla har en personlig åsikt om skolämnet 

matematik och denna byggs upp under skolgången. Löwing (2006) påpekar att även lärare 

skapade sin bild av matematiken när de själva gick i skolan. Läraren har därför en viktig roll 

när det gäller att ge alla elever en positiv bild av matematik. En definition av vad matematik 

är för något, kan vara att detta ses som: 

En abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling. 

Definitionen kan kommenteras på följande sätt. Matematiken är abstrakt: den 

har frigjort sig från det konkreta ursprunget hos problemen, vilket är en 
förutsättning för att den skall kunna vara generell, dvs. tillämpbar i en 

mångfald situationer, men också för att den logiska giltigheten hos 

resonemangen skall kunna klarläggas. (www.ne.se/matematik) 

Löwing och Kilborn (2002) menar att när denna definition av matematik försöker förverkligas 

i grundskolan försvinner den viktigaste delen, att matematiken är abstrakt, som bygger upp 

matematiken i grundskolan snabbt. I grundskolan ger en konkretisering av matematiken 

eleverna en grund för vidare matematikstudier. Även om matematiken är abstrakt måste det 

finnas en konkretisering som gör att eleverna har något att relatera till menar Löwing och 

Kilborn (2002). Matematikundervisningen har enligt Löwing (2006) varit något som gått i arv 

från elev till lärare. De lärare som undervisar i matematik tar efter från det som de lärde sig 

från sina lärare och deras undervisning. Författaren beskriver sin egen matematikundervisning 

som att matematikläraren började med att förhöra läxan och sedan hade en genomgång på det 

som skulle arbetas med under resten av lektionen. Eleverna fick på detta vis träna sig på att 

lösa den sortens uppgift som läraren precis gått igenom. Matematik beskrivs i Lgr11, som 

något som funnits i flera tusen år och något som byggts upp utifrån många olika kulturer. 

Skolämnet matematik ska ge eleverna en grundläggande kunskap för att klara av att fatta 

vardagliga beslut. Ämnet ska vara något lustfyllt och en källa till elevernas kreativitet 

(Skolverket, 2011). 

3.2 En bakgrund till matematikundervisningen 

Det var inte förrän år 1842, då folkskolan infördes i Sverige, som matematik som ämne 

började diskuteras. Det fanns flera olika åsikter kring huruvida det skulle vara nödvändigt 

med matematik i skolan eller inte. De som var positivt inställda menade att matematiken 

behövdes för att eleverna skulle klara av vardagens problematik. I folkskolan fanns inte ämnet 

benämnt som matematik utan det kallades istället för räkning eller geometri. I mitten av 1900-

talet blev matematiken ett skolämne som kallades för just matematik (Tambour och 

Pettersson, 2011). ”I seklets begynnelse var det vanligt att man i folkskolan världen över 

presenterade två sorter av 'räkning', kallade mekanisk räkning och tillämpad räkning. Den 

mekaniska räkningen ägnades åt numeriska övningsserier. Tillämpad räkning bestod av 

redovisning av textuppgifter, s k benämnda uppgifter” (Magne, 1982:6).  

Stendrup (2001) beskriver hur ”matematikundervisningen en gång i tiden koncentrerade 

sig på aritmetiken, som endast är en del av matematiken”(2001:13). Denna matematik var en 

vardagsföreställning där ordet räkning beskrev att lära eleverna ta reda på antalet av något 

eller hur de matematiskt kunde räkna ut svaret på ett problem. Från att på mitten av 1900-talet 

http://www.ne.se/matematik
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prata om räkning och räknebok har vi i dagens skola övergått till begreppsbildning och 

matematikbok (Stendrup, 2001). Under andra hälften av 1900-talet har matematiken 

förändrats då ämnet ska innehålla mer än bara mekanisk räkning och färdigheter. Det ska även 

finnas ett analytisk tänkande kring de uppgifter som matematiken innehåller och en förmåga 

att dra slutsatser om svarets rimlighet (Tambour och Pettersson, 2011).  

Under 1970-talet formulerades rekommendationer för hur ”lärare borde kunna planera 

tillsammans med sin klass för olika kurser och olika grupper av individer” (Magne 1982:7). 

Detta för att läraren skulle kunna välja bland momenten för att de elever med matematik-

svårigheter fick tid på sig att befästa bestämda och bestående kunskaper inom det område som 

arbetades med. Magne (1982) menar även att det i matematikboken borde finnas en eller två 

fördjupningsnivåer för eleverna, för att få så många som möjligt till en högre kunskapsnivå. 

Askemur (1982) menar att ”många elever lämnar grundskolan utan att egentligen ha lärt sig 

matematik […] den främsta orsaken till detta är att vi saknar en konkret, konsekvent och 

entydig studiegång från årskurs 1 till 9” (Askemur, 1982:65). En annan orsak till detta kan 

vara lärarnas stora arbetsbörda som redan på 80-talet uppmärksammades av författaren. ”Låg- 

och mellanstadielärarnas arbetssituation är ofta så betungande, att de varken har tid eller ork 

att skriva egna läroböcker eller skapa egen metodik. De är därför beroende av de anvisningar, 

som lämnas av författarna till de använda läromedlen” (Askemur, 1982:66). Lärarnas metodik 

utgick ofta från föråldrade undervisningsmetoder istället för att utgå från elevernas 

förutsättningar och behov (Askemur, 1982). Redan i äldre läroplaner fanns det problem som 

fortfarande gör sig påminda i dagens skola, som att det inte borde fokuseras på resultaten utan 

istället på hur eleverna tillägnar sig kunskapen och vilka metoder samt vilket material som 

används för att få en hög måluppfyllelse. Undantagsvis ”är det vare sig lärostoffet i sig eller 

resultaten i kunskapsprov som är intressanta […] i stället kan det vara vägen till kunskapen, 

själva kampen med arbetsmaterialet, tankeprocesserna och problemarbetet som leder till en 

verkligt grundläggande färdighet i matematik” (Magne, 1982:8). 

3.3 Dagens matematikundervisning 

Skolverket (2011) belyser i Lgr11 att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola ”kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet” 

(Skolverket 2011:13). I grundskolan är kravet ”stort på att man konkretiserar och 

verklighetsförankrar undervisningen, så borde man därefter utgå från matematikbehovet i 

dessa situationer för att bygga upp ett antal, för alla elever, fungerande verktyg” (Löwing och 

Kilborn, 2002:19). Undervisning i matematik kan se väldigt olik ut i olika klassrum. Detta 

beror mycket på hur läraren tolkar läroplanen och kursplanen för att kunna planera, 

genomföra och utvärdera sin undervisning. Undervisningen ser olika ut beroende på vilket 

material läraren har valt att arbeta med. Det kan finnas mycket laborativt material eller endast 

ett läromedel tillgängligt för eleverna. Lärare måste även ta hänsyn till elevernas 

förutsättningar och behov när denne planerar sin undervisning. En professionell lärare kan 

genom detta optimera lärandet som sker för elevernas bästa och för att alla elever ska nå 

målen i matematik. Läraren ska även försöka få eleverna intresserade av ämnet matematik och 

göra dem uppmärksamma på hur de ser på matematik (Löwing, 2004).  

Det faktum att eleverna sitter och arbetar i läroboken är det undervisningssätt som är 

vanligast i svenska skolor idag. Eleverna får på detta vis ingen djupare förståelse för 

matematiken. Det kan bli en tävlan mellan eleverna då de snabbt märker vem som har kommit 

längst i matematikboken, och tvärtom vem som inte har kommit så långt. Genom ett ständigt 

enskilt arbete med läroboken får inte eleverna någon stimulans och kan inte utveckla sin 

matematiska förståelse (Pettersson, 2008). Tävlan i matematikboken är ett ständigt 

uppstående faktum i undervisning med läromedel. När eleverna tänker kvantitativt på de 

uppgifter som finns i läromedlet uppstår en tävlan där många elever hela tiden vill befinna sig 
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först och vara den som blir klar snabbast. Stendrup (2001) beskriver även från egna 

erfarenheter hur lärare i grundskolan hade facit framme vid tavlan som eleverna själva fick 

hämta och rätta sina böcker. Denna slags självrättning ledde till att eleverna hade ständig 

uppmärksamhet på varandra och på hur långt olika elever hade kommit. Detta gjorde att 

elever, utan att behöva rätta i matematikboken, gick fram och hämtade ett facit för att inte 

behöva känna sig dum och visa att denne låg lite längre bak än de andra. Det är ingen i 

klassen som vill visa att de ligger efter de andra. Ytterligare en faktor som gör tävlan i 

matematik så påtaglig menar Stendrup (2001) är det faktum att läromedlen är uppdelad, att det 

finns två matematikböcker i en årskurs, en för hösttermin och en till vårtermin. Detta gör 

uppdelningen mellan hur långt olika elever har räknat i matematikboken ännu mer påtaglig 

(Stendrup, 2001).  

”Efter ofta korta genomgångar på tavlan förväntas eleverna snabbt lösa problem och 

därmed befästa den begreppsliga kunskapen” (Stendrup, 2001:23). Den undervisning som 

bedrivs i skolorna medför att eleverna tar på sig skulden för att de inte förstår eller lär sig den 

förväntade matematiken. Felen söks även hos lärarna istället för att leta i den undervisning 

som bedrivs och vilka förutsättningar som undervisningen faktiskt har. För att få en 

undervisning som fungerar krävs att det finns ett ekonomiskt underlag för inköp av material 

och ideologiska och didaktiska förutsättningar. Då eleverna inte har dessa förutsättningar i 

åtanke när de tänker på matematikundervisningen gör det att de ser till sig själva som den 

felande länken till att de är sämre i matematik än andra elever. Stendrup (2001) menar även 

att det inte är lärarens fel att det ser ut på det här viset eftersom skolan är politiskt styrd och 

den undervisning som hålls kan inte vara helt ideologiskt fri. Författaren pekar även på att den 

trendpedagogik som ständigt sveper genom korridorerna i skolan måste stillas för att lärarna 

ska ha en chans att hitta sina egna sätt att undervisa på och därmed få en stabil grund i den 

undervisning som bedrivs. Den undervisning som idag bedrivs i skolan gör att eleverna inte 

kan skilja på fakta och begrepp menar Stendrup (2001). Vilket ”betyder att eleverna ur ett 

lärandeteoretiskt perspektiv 'pluggar in' – memorerar – allt i skolan” (Stendrup, 2001:18f). 

Eleverna kan då använda sig av all den memorerade kunskapen till att klara ett prov och sedan 

glömma bort det. För att få ett slut på faktainlärning i skolan menar författaren ”att 

begreppslig kunskap kräver en annan undervisning och därmed andra förutsättningar för 

lärande än faktakunskaper”(Stendrup, 2001:19). 

3.4 Läromedelsstyrd undervisning  

På 1920-talet utformades matematikböcker som i detalj beskrev alla lektioner i matematik 

under ett helt läsår. Läraren fick på så sätt en detaljplanering över vad eleverna skulle ta till 

sig kunskap om. Detta krävde därför ingen ansträngning och heller ingen reflektion från 

läraren. Eleverna hade enbart en färdigskriven lärobok. Detta blev ännu ett förtydligande av 

att matematikundervisningen genom tiderna har varit läromedelsstyrd. Genom detta arbetssätt 

fokuseras det bara på elevernas färdigheter genom enskilt arbete (Skott m.fl., 2010). I en 

läromedelsstyrd undervisning måste läraren vara uppmärksam på vilka strategier 

läromedelsförfattarna visar för att lösa olika problem. Läraren kan då välja att endast visa de 

strategier som finns med i läroboken eller låta eleverna bli uppmärksamma på att det finns 

olika strategier för att lösa olika problem. Dock måste läraren och eleverna förstå de olika 

sätten att tänka och använda samma strategi när de kommunicerar kring ett problem. Tar inte 

läraren hänsyn till den strategin som eleven använder sig utav, utan förklarar problemet 

utifrån ett annat synsätt, kommer eleven med största sannolikhet bli ännu mer förvirrad och 

inte komma fram till en lösning på problemet (Löwing, 2004, 2006). 

3.4.1 Elevernas enskilda arbete i matematikboken 

Johansson (2011) hänvisar till internationell forskning, ”Trends in Mathematics and Science 

Study TIMSS (2007)”, som visar att i över 90 procent av undervisningen för elever på 
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mellanstadiet i Sverige ligger läroboken som grund. Detta kan jämföras med ett genomsnitt på 

60 procent i andra EU-länder som deltog i undersökningen. Forskningen visar även att 

eleverna arbetar mycket individuellt utifrån läroboken på matematiklektionerna. En 

undervisning som är en kombination av läroboksstyrd undervisning och elevernas enskilda 

arbete ger lektioner med mycket självständigt räknande i läroböcker. När en undervisning 

styrs av en lärobok får både läraren och kursplanen en sekundär roll. Den kunskap som 

läraren förmedlar till eleverna bestäms helt utifrån lärobokens innehåll och den typ av metod 

som lärarhandledningen lyfter fram. Eleverna får genom denna typ av undervisning inte se 

några andra delar av matematiken än de som finns presenterade i läroboken. Samtidigt kan 

olika lärare använda en lärobok på olika sätt och kan mer eller mindre följa de metoder som 

beskrivs. Innehållet, både i en lärarhandledning och i en lärobok, tolkas på skiftande sätt 

utifrån lärarens egen förståelse och förhållningssätt (Johansson, 2011).  

När en lektion innefattar en gemensam genomgång av ett område och att eleverna sedan 

får sitta själva och räkna tyst under lektionen, leder detta till att ”eleverna får god träning att 

räkna, men inte tillfälle att analysera och lösa problem, argumentera för sina lösningar eller 

befästa begrepp” (Nämnaren Tema, 1996:11). Rundgren (2008) beskriver en undervisning där 

läroboken inte styr undervisningen utan finns som ett komplement. Läraren kan välja ut de 

sidor i matematikboken som känns mest relevanta och som läraren anser vara bra för att 

eleverna ska få en förståelse för området. Läroboken kan vara en trygghet för läraren då denne 

kan få inspiration från boken och sedan lägga upp undervisningen på ett sätt som främjar 

elevernas lust att lära utifrån deras förutsättningar (Rundgren, 2008). Det är skolans 

arbetsformer och det arbetssätt som används som ger förutsättningar till elevers möjlighet till 

inflytande (Nämnaren Tema, 1996). 

3.4.2 Läromedelsberoende lärare 

Löwing (2004) belyser att lärare i dagens skola generellt är för beroende av ett läromedel i 

matematik. En uteslutande användning av läromedel blir en begränsning i elevernas lärande 

och en varierande undervisning med olika material tillgängliga ger enligt författaren fler 

möjligheter för elevernas lärande. Löwing (2006) menar att ”ett skäl till att dagens lärare är så 

läromedelsbundna verkar vara att de själva är osäkra på matematikämnets didaktik” (Löwing, 

2006:18). Lärarna använder sig av matematikboken när de bestämmer vad som ska tas upp 

vid genomgångar och vad som ska belysas extra. Läroboken får även ligga till grund för vad 

eleverna ska få i läxa. Eleverna får ta hem matematikboken och göra de uppgifter de inte hann 

göra under lektionen (Johansson, 2009). Den läromedelsstyrda matematikundervisningen som 

råder i dagens skola ger elever som fokuserar på kvantitet och inte kvalitet. Det vill säga att de 

fokuserar på mängden avklarade uppgifter istället för om de tagit till sig innehållet (Löwing, 

2004). Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM (2001) tar upp att matematiken i 

skolan har förefallit som styrd utifrån regler och läromedel samt att lärarna blir stressade av 

den arbetsbörda som finns inom ämnet matematik. Genom en styrd och inte intresseväckande 

undervisning tycker eleverna att matematik är tråkigt. De får heller ingen tillit till sin egen 

förmåga att förstå matematik (NCM, 2001). 

3.4.3 Matematikbokens möjligheter och begränsningar 

”Varje lärobok speglar en föreställning om vad det innebär att lära sig matematik, en syn på 

lärande som oftast är implicit” (Johansson, 2011:151). När en lärare i stor utsträckning 

använder sig utav matematikboken i undervisningen skapar detta förutsättningar för under-

visning. Vid lärarens genomgångar kan kopplingen till matematikboken vara mer diffus. De 

exempeluppgifter som läraren visar på tavlan är ofta liknande de som finns i läroboken 

(Johansson, 2009). De matematikböcker som finns är begränsade då de inte möjligtvis kan ta 

upp allt som matematiken innebär. Läraren behöver då kunskap om hur undervisningen kan 
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utformas för att eleverna ska få ta del av så mycket kunskap som möjligt samtidigt som de får 

en förståelse för det de gör samt tycker att det är roligt (Paulsson, 1983). 

Läroboken kan vara ett viktigt instrument i matematikundervisningen, 

framförallt för att den underlättar lärarens arbete och ger struktur som kan vara 

till hjälp för eleverna. Den erbjuder stöd för planering av lektioner och 

uppgifter som eleverna kan arbeta med. Samtidigt skapas vissa förutsättningar 

för undervisning som kan vara begränsade om läraren har alltför stor tilltro till 
boken. Lärare kan utnyttja de möjligheter som läroboken erbjuder men bör 

samtidigt vara medvetna om dess begränsning. (Johansson, 2009:71)  

Det utbyte som finns i en undervisning som använder sig av ett läromedel blir mellan 

läromedlet och eleven menar Stendrup (2001). När det i undervisningen inte finns något 

läromedel att luta sig mot uppstår det en lärar- och elevrelation. Denna relation beskrivs som 

mer optimal då den ger goda förutsättningar för läraren att hela tiden se eleven och vad denne 

har uppfattat eller behöver få mer kunskap om. Stendrup (2001) uttrycker ”att relationen 

mellan elev och lärobok måste luckras upp” (2001:23). Författaren beskriver hur han tidigt i 

sin lärarkarriär kände hur dominerade matematikbokens roll var i klassrummet, vilket gjorde 

att läroboken styrde det didaktiska innehåll som präglade undervisningen. Genom att inte 

använda sig av någon matematikbok påpekar Stendrup (2001) att en relation växte fram 

mellan lärare och elev som inte hade funnits tidigare. 

Om en lärare frångår matematikboken till att använda ett annat material måste läraren 

fortfarande vara säker på att materialet stimulerar elevernas lust att lära. Ett material kan för 

läraren verka bra då flera praktiska moment kan göras. Dock får inte materialet försvåra 

elevernas matematikinlärning genom exempelvis otydliga uppgiftsbeskrivningar och oklara 

mål (Löwing, 2006). Paulsson (1983) anser att det bör finnas laborativt material i 

klassrummet som är tillgängligt för eleverna. Detta material behöver inte vara producerat av 

ett företag och varit dyrt att köpa in, utan materialet kan vara egenproducerat av läraren eller 

producerat tillsammans med eleverna (Paulsson, 1983).  

3.5 Lärarens roll i matematikundervisningen 

”Tydligen lever många kvar i föreställningen att det är lätt att undervisa i matematik, en 

märklig uppfattning i ljuset av de stora svårigheter som många elever har att nå målen” 

(NCM, 2001:14). Även Löwings (2004) åsikt är att det kan ses som lätt att undervisa i 

matematik trots att elever ofta tycker matematik är svårt. Författaren försöker förklara detta 

fenomen genom att se på hur läraren använder sig av det material denne har valt att arbeta 

med.  

Orsaken är att man inte skiljer mellan innehåll och arbetssätt/arbetsform. Det 

är lätt att sätta eleverna i arbete med hjälp av en lärobok och det är lätt att tala 

om för dem hur man själv skulle lösa en uppgift. Problemet är att detta sätt att 

undervisa långt ifrån alltid leder till inlärning. (Löwing, 2004:137) 

Löwing (2006) har i sin forskning märkt att elevernas förförståelse för ämnet sällan togs till 

vara av läraren. Istället fick alla elever samma förklaring till ett problem och inte en 

individuell förklaring som anpassats efter elevens förkunskaper och förståelse. Vissa elever 

kunde inte heller ta till sig endast en abstrakt förklaring utan behövde en konkretisering av 

problemet för att få en förståelse (Löwing, 2006).  

I lärarens försök att individualisera undervisningen får eleverna arbeta i matematikboken i 

deras egen takt och alla gör samma uppgifter. Läraren tar då inte hänsyn till elevernas olika 

behov och förkunskaper utan väljer att hjälpa eleverna när problem uppstår och för stunden 

fungerar detta arbetssätt bra. Genom att fokusera på den kommunikation som finns mellan 

lärare och elever går det att se att undervisningen inte alls är individualiserad. Eleverna får 
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ungefär liknande uppgifter att lösa utan att läraren reflekterar över elevernas olika behov av 

individuell undervisning. En annan aspekt är att läraren kan ha svårt att följa varje elevs 

individuella utveckling när de arbetar självständigt i en lärobok (Löwing, 2006). ”Att 

individualisera inom klassens ram är svårt och ställer stora krav på läraren. Spridningen både 

vad anser den matematiska förståelsen och de färdigheter eleverna besitter är ofta stor [...]” 

(Paulsson, 1983:45). En professionell lärare vet att det krävs olika undervisningsmetoder för 

olika elever. Alla lär sig inte på samma sätt. Läraren måste ha en didaktisk kompetens för att 

kunna bedriva bästa möjliga undervisning och för att alla elever ska nå målen. Eleverna har 

även varierande förkunskaper som läraren måste ta hänsyn till (Löwing, 2006). Den forskning 

som Löwing (2004) bedrivit visar att läromedlet i sig inte är ett hinder för elevernas lärande 

utan istället ligger problemen i hur läraren använder sig av läromedlet. Lärarna i studien 

individualiserade undervisningen på det sättet att alla elever arbetade i samma lärobok men i 

olika takt. Ett sådant arbetssätt kan tyda på att läraren inte har någon information om 

elevernas förkunskaper och inte vet hur undervisningen kan anpassas utifrån elevernas 

förkunskaper och intresse för att öka deras förståelse samt skapa ett lustfyllt lärande (Löwing, 

2004).   

3.5.1 Lotsning 

När NCM:s rapport Hög tid för matematik utkom år 2001, fanns det en utveckling som visade 

att lärarna inte skulle bedriva sin undervisning som tidigare utan läraren skulle istället 

handleda sina elever. Inom matematiken gjordes det tydligt att många lärare då saknade 

adekvat utbildning och var starkt bundna till en lärobok (NCM, 2001). Lotsning är ett vanligt 

begrepp som förknippas med det som kan hända när undervisnings- och lärandesituationen är 

stressande för både lärare och elev. Detta går att uppmärksamma i matematikböcker som har 

en tydlig icke matematisk struktur i form av kapitelrubriker som tydligt talar om för eleverna 

till exempel vilket räknesätt som kapitlet nästan enbart kommer att innehålla. Lotsning 

innebär även när läraren hjälper och leder eleven med hjälp av kommentarer och ledande 

frågor fram till rätt svar, istället för att eleven själv tänker till och kommer fram till rätt svar . 

Författaren beskriver att ”elever blir med tiden också mycket skickliga på att ställa lotsande 

frågor så att den stressade läraren 'får hjälp' att så snabbt som möjligt hasta vidare till nästa 

elev” (Stendrup, 2001:51). Denna typ av lotsning menar författaren är den vanligaste på de 

lägre stadierna utifrån dennes egna erfarenheter. De matematiska problemen löses inte av 

eleverna på ett reflekterande sätt som gör att kunskapen får en djupare mening (Stendrup, 

2001).  

Lotsning är något som är lätt för läraren att fastna i och svårt att ta sig ifrån, då det är 

mänskligt att vilja hjälpa till menar Stendrup (2001). Den lotsning som finns i 

matematikbokens olika kapitel kan beskrivas som strukturell lotsning. Med den strukturella 

lotsningen menas att matematikbokens layout och kapitelrubrik styr in eleverna på hur de ska 

lösa följande uppgifter. När läromedelsförfattaren vid olika tillfällen stoppade in ett annat 

räknesätt i uppgifterna reflekterade eleverna inte över detta utan fortsatte att räkna på som 

vanligt (Stendrup, 2001). Konsekvenser som kan uppfattas i undervisningen med matematik-

bok menar Stendrup (2001) är ”att eleven får för stort ansvar för begreppsbildningen i 

matematiken och att lärarens roll oftast utarmas till att hinna gå igenom kursen och hinna med 

alla elever som räcker upp handen” (Stendrup, 2001:25). Detta går även att se som att läraren 

lotsar sina elever till det svar som finns i matematikböckerna och inte till en förståelse för 

själva räknesättet. 

Hansson (2011) beskriver lärarens stöttning av en elev som en minskning av elevens frihet 

i att lösa olika uppgifter. Läraren hjälper eleven att fokusera på uppgiften som ska lösas och 

når tillsammans med eleven ett svar. Eleven får flera metoder att använda när denne själv ska 

lösa uppgifter. När eleven har arbetat fram en metod som fungerar för denne kan läraren 
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minska sin stöttning av eleven eftersom eleven känner sig trygg med den metod denne 

använder sig utav. De metoder eleven får lära sig i skolan ska kunna tillämpas på mer 

avancerade problem. ”Elevens förkunskaper betonas som centrala eftersom nya erfarenheter 

skall relateras till tidigare förvärvade” (Hansson, 2011:34). 

3.6 Matematikbokens utformning 

De läroböcker i matematik som utformades i slutet av 1800-talet och dagens matematikböcker 

har många liknande drag då de ofta, bland annat, innehåller exempeluppgifter som eleverna 

får lösa. ”Läroböckerna i räkning under 1880-talet utformades i ett uttalat syfte att hålla 

eleverna sysselsatta utan att ta lärarens uppmärksamhet i anspråk” (Tambour och Pettersson, 

2011:15). Redan år 1983 uppmärksammade Paulsson (1983) att matematikböcker skiljer sig 

åt när det gäller layout och upplägg. Läromedelsförfattarna kan även välja att fokusera på 

olika områden i matematiken för olika årskurser. Paulsson (1983) antyder att en lärare måste 

gå igenom lärobokens innehåll innan terminen börjar, för att se vilka delar som passar i 

undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar. Vissa delar kan tas bort för att eleverna 

inte är mogna att ta till sig innehållet och vissa delar kan behöva arbetas djupgående med. 

Läraren måste även se om lärobokens innehåll stämmer överens med läroplanens innehåll. En 

lärare i matematik är inte tvungen att ha ett läromedel utan läraren får själv och tillsammans 

med eleverna komma fram till hur matematikundervisningen ska läggas upp samt vilka 

moment som ska beröras. Samtidigt måste läroplanen och kursplanen finnas som en grund för 

vad som ska finnas med i undervisningen då alla elever ska nå målen. Den läroplan och 

kursplan som lärarna följde under år 1983 angav vad som skulle tas upp och visas eleverna. 

Läroböckerna visade vad läraren kunde ta upp och hur, dock kunde en lärare likaväl använda 

sig av annat material för att eleverna skulle nå målen (Paulsson, 1983).  

Det sättet som en lärobok är utformad på kan vara ett sätt att vägleda eleverna genom 

matematikboken. Om språket i läroboken är skrivet på en låg nivå, för att eleverna ska förstå, 

skulle de kunna arbeta i läroboken utan hjälp från läraren (Johansson, 2011). Unenge (1999) 

beskriver en undervisning där eleverna lär sig hur matematikboken är uppbyggd och ser dess 

mönster för att lösa uppgifter istället för att tillägna sig matematikens grunder. I en 

undervisning med mycket repetitiv sifferräkning menar Unenge (1999) att läraren bör fundera 

över vad eleverna egentligen lär sig i en sådan undervisning. Möjligtvis lär sig eleverna inget 

mer än att skriva siffror som svar och inte vad de betyder i förhållande till de andra siffrorna i 

uppgiften och räknesättet som används (Unenge, 1999).  

Att bestämma om en lärobok ska användas i undervisningen är en av lärarens uppgifter 

menar Johansson (2011). Denne ska även bestämma vilken matematikbok som ska användas 

samt hur läraren och eleverna ska arbeta med läroboken. Läraren bör ta hänsyn till flera 

aspekter när denne väljer lärobok så som layout, tillgång till extramaterial, metoder som 

presenteras och om läroboken är utformad efter elevernas förutsättningar (Johansson, 2011). 

Hur mycket en lärare använder sig av matematikboken beror enligt Johansson (2009) på hur 

läroboken är utformad med dess uppgifter samt det pedagogiska upplägget. Något som 

Stendrup (2001) är kritisk mot är att matematikböckerna är disponerade, att kapitlen har sina 

utgångspunkter i räknesätten och att dessa präglar hela kapitlets uppbyggnad av uppgifter som 

eleven ska lösa. Finns det enbart uppgifter i en lärobok måste läraren komplettera boken med 

genomgångar och dylikt för att eleverna ska få den teoretiska delen av avsnittet som 

behandlas. De flesta läroböcker som används på skolor i Sverige idag är inte utformade på 

detta sätt utan har både en teoretisk del och en del med uppgifter. Ofta finns det även några 

lösningsförslag på några uppgifter för att visa hur eleverna kan gå tillväga. En lärobok som är 

upplagd på detta vis ger läraren flera möjligheter att variera undervisningen. Eleverna kan 

arbeta mer självständigt i en sådan matematikbok samtidigt som läraren kan välja hur mycket 

genomgångar och annat material som ska komplettera läroboken (Johansson, 2009).  
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3.7 Kommunikationen i klassrummet 

Läraren har ett stort ansvar för att eleverna ska tillägna sig den kunskap som är nödvändig för 

att klara kursplanens mål. Ett ansvar som kan kännas tungt att axla när det finns många olika 

kunskapsområden att undervisa eleverna i. För en del lärare kan det kännas tryggt att luta sig 

mot ett läromedel då de viktigaste delarna i matematiken automatiskt tas upp och arbetas med 

via genomgångar och övningar i boken. Samtidigt som olika läromedel diskuteras får det inte 

glömmas bort vad matematiken i skolan har för syfte. ”Syftet med skolans matematik-

undervisning är emellertid att eleverna skall tillägna sig skolans mål” (Löwing, 2006:78f). 

När elever får ett läromedel som de ska arbeta självständigt med kan det uppstå problem om 

inte läromedlet är avsett för ett sådant arbetssätt, exempelvis kan eleverna ha svårigheter med 

att förstå texten till uppgifterna. Läraren får då en extra uppgift, att hinna med att förklara för 

flera elever vad som menas med uppgiften. Har en lärare en stor klass kan tiden för hjälp till 

varje elev bli liten. Därmed har läraren inte tid att fråga eleven vad denne inte förstod med 

uppgiften och försöka komma fram till en lösning. Eleven får istället höra en förklaring till 

den uppgift eleven inte förstod och när läraren berättat för eleven hur denne ska lösa 

problemet går läraren vidare för att hjälpa nästa elev. Kommunikationen mellan lärare och 

elev blir i en sådan situation inte givande för elevens fortsatta lärande (Löwing, 2004). 

3.7.1 Matematiskt språk 

Det språk som vissa lärare använder sig av under lektionerna är ett ungdomligt vardagsspråk 

som saknar det djup som krävs för att förstå matematik, exempelvis benämner läraren räkna 

med addition som att plussa. Detta gör lärarna för att de anser att de förenklar det matematiska 

språket för att eleverna ska förstå vad lektionen ska handla om menar Löwing (2006). Utöver 

den kommunikation som sker mellan lärare och elev, sker även en kommunikation mellan 

elev och lärobok. För att eleven ska kunna lösa de uppgifter som finns i matematikboken och 

få en förståelse för innehållet måste denne ha en viss läsfärdighet. Det språk som finns i en 

matematikbok kan vara svårt för eleven att förstå då denne måste behärska vissa matematiska 

termer och begrepp. Texten är ofta sammanpressad och de begrepp som används kan ha 

dubbla betydelser, en vardaglig och en matematisk. Om eleven har svårt att förstå texten till 

ett matematiskt problem är detta en begränsning för dennes matematikinlärning. 

Kommunikationen mellan elev och lärobok sker idag individuellt i undervisningen och gör att 

eleven lämnas ensam till tolkning av matematiska begrepp, vilket kan leda till en hämning av 

elevens matematikinlärning (Löwing och Kilborn, 2008). Även Löwing (2006) påpekar att 

elever kan få svårt med matematiken för att de helt enkel inte förstår texten i matematikboken. 

Detta påpekar även Sterner och Lundberg (2001) då skolämnena svenska och matematik 

ligger nära varandra. Elevernas språkliga utveckling har stor betydelse för deras matematiska 

förståelse (Sterner och Lundberg, 2001).  

En undervisning i matematik ska, genom samtal och diskussioner, ge elever möjlighet att 

utveckla sitt matematiska språk för att de ska stärka sin matematiska kompetens. Att ha ett 

utvecklat språk ger fler möjligheter för eleverna att tillägna sig den matematiska kunskapen 

som finns i undervisningen. I skolan är det genom samtal mellan elever samt mellan elever 

och lärare som det matematiska språket växer fram. När kunskap diskuteras får eleverna öva 

på att formulera ett språk kring de matematiska begrepp som matematikundervisningen är 

uppbyggd av. För att kunna lagra den matematiska kunskap som eleverna tillägnar sig är ett 

fungerande språk en förutsättning (Hansson, 2011). Om den kommunikation som skulle 

funnits mellan lärare och elev saknas kan det uppstå missförstånd som i sin tur leder till nya 

problem i undervisningen. I den kommunikation som sker mellan lärare och elev bör eleverna 

få öva på sitt matematiska språk. Dock menar Löwing (2006) att dessa tillfällen blir allt mer 

sällsynta i dagens undervisning. Eleverna får öva på sitt matematiska språk om läraren samlar 

eleverna vid lektionens slut och gemensamt går igenom vad de har lärt sig under lektionen. På 
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detta sätt får eleverna både höra och prata det matematiska språket. Har läraren rätt utbildning 

och kompetens bör eleverna få tillägna sig det matematiska språket vid varje 

matematiklektion (Löwing, 2006). Wistedt (1993) framhåller att det finns en gräns för vad 

kommunikationen mellan elever kan tillföra undervisningen. Då uppgiften kan vara 

densamma till alla elever kan tankegången fram till ett svar vara mycket olika. Därmed kan 

det vara svårt för elever att uttrycka för varandra på ett sätt så att de andra förstår vad de 

menar och få sitt resonemang förståeligt. Det finns alltså risker med att kommunikationens 

roll överskattas påpekar Wistedt (1993) då lärare föreställer sig ”att det räcker med att ge 

eleverna tillfälle att tala matematik med varandra, att argumentera för lösningar och att lyssna 

på andras argument” (Wistedt, 1993:67). 

3.8 Teorisammanfattning 

Matematikundervisningen har i stort sett varit oförändrad under många år, vilket Magne 

(1982) påpekar. Den användning av läromedel i matematik som fanns för ett halvt sekel sedan 

finns kvar i dagens skola och präglar dess utformning. Löwing (2004) menar att under-

visningen i matematik kan se annorlunda ut i olika klassrum, det kan finnas mycket laborativt 

material eller endast ett läromedel för eleverna. En professionell lärare måste kunna se till 

elevernas bästa med läroplan och kursplan ständigt i åtanke och på så sätt anpassa sin under-

visning till elevernas olika förutsättningar. Den vanligaste arbetsformen inom den svenska 

skolan idag är att eleverna sitter och arbetar i matematikboken. Efter en kort genomgång 

förväntas eleverna arbeta självständigt i matematikboken och på detta sätt ha tagit till sig 

kunskap om de matematiska räkneoperationerna som läromedlet behandlar (Stendrup, 2001). 

 Det läromedel som finns tillgängligt i dagens skola innefattar ofta enbart en strategi för att 

lösa de specifika problem som finns där. Därför måste läraren vara uppmärksam på detta och 

presentera andra strategier som eleverna kan använda sig av för att på sitt sätt lösa de 

uppgifter som finns representerade i läromedlet (Löwing, 2004, 2006). Läraren måste även 

komma till insikt att läromedlet inte kan innehålla allt som matematiken innebär utan att 

denne ser matematikbokens begränsningar (Paulsson, 1983). Den professionella läraren vet att 

det krävs olika undervisningsmetoder för att nå alla elever, inte alla lär sig på samma sätt. 

Elevernas varierande förkunskaper och förmågan att ta till sig kunskap blir något som läraren 

ständigt måste ha i åtanke och anpassa sin undervisning utefter (Löwing, 2006). En 

professionell lärare måste både se lärobokens möjligheter och begräsningar (Johansson, 

2009).  

 För att förstå det matematiska språk som finns, både i matematikboken och de 

diskussioner som förkommer i undervisningen, måste det hos eleverna finnas en viss 

läsförståelse och en viss begreppsförståelse. Kommunikation i matematik är något som 

ständigt måste förekomma för att eleverna ska befästa det matematiska språket och börja 

använda det som sitt eget menar Löwing och Kilborn (2008).    
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur arbetet har lagts upp och hur vi har gått tillväga för att få fram 

resultaten. Detta görs för att en liknande undersökning ska kunna genomföras. I de olika 

avsnitten beskrivs hur vi gått tillväga innan och efter intervjuerna, samt hur den data som 

samlats in har bearbetats och hur tillförlitlig den är.   

4.1 Val av metod 

Den metod vi valde för insamling av data, var intervju av lärare för att få deras syn på hur 

matematikundervisningen faktiskt ser ut. Vi har utgått från fasta frågor för att alla intervju-

personer ska svara på samma frågor. Samtidigt har vi ställt följdfrågor när det funnits tillfälle 

för detta, då till exempel intervjupersonen har svarat svävande. Bryman (2002) benämner 

detta tillvägagångssätt som semistrukturerade intervjuer. För att få en uppfattning om de 

intervjufrågor (se Bilaga 1) som sammanställts, gjorde vi två pilotstudier. Vi intervjuade 

varsin person för att se om dessa förstod frågornas mening. Pilotstudien gjorde att vi behöll de 

frågor som vi ursprungligen skrivit då båda intervjupersonerna förstod frågorna och deras 

innebörd.  

Fördelar som finns med att intervjua är att respondenten kan svara med sina egna ord och 

på det sättet finns det möjligheter att få rikare svar. Genom intervjuer går det att ställa 

följdfrågor och få ett mer gynnsamt utfall från frågorna. Aspekter som tagits hänsyn till under 

sammanställningen av intervjufrågorna var att de skulle vara lätta att svara på och att lärarna 

kunde besvara dessa utifrån sina egna erfarenheter. Ytterligare en aspekt som Johansson och 

Svedner (2010) menar är viktig är att lärarna får möjlighet att exemplifiera sina svar. För att få 

en korrekt inblick i hur lärare verkligen ser på läromedel i matematikundervisningen har vi 

som tidigare nämnts låtit dem vara anonyma. Detta för att få dem att känna att de inte kommer 

att ställas till svars för något de sagt, vilket heller inte är vårt syfte med denna undersökning. 

För att få ett så sant utlåtande som möjligt från lärarna har vi valt att inte ställa några ledande 

följdfrågor utan endast frågat om de kan exemplifiera det som de tidigare sagt. 

Den metod vi valde gjorde att vi inriktade oss på en kvalitativ forskning. En forskning 

som inriktar sig mer på det sagda ordet än den statistiska siffra som går att få fram ur den 

undersökning som görs. Vilket i sin tur ledde till att den teori och de data som samlades in och 

sammanställdes blev en grounded theory. Vilket kan förklaras med ”vikten av att man tillåter 

teoretiska idéer att härledas utifrån de data som samlats in” (Bryman, 2002:254). Detta har vi 

gjort genom att koppla litteraturens teorier till de svar vi fått från intervjuerna. Vilket kommer 

att belysas närmare i kommande kapitel.   

  

4.2 Föranalys 

Det som låg till grund för denna undersökning var att få mer kunskap om hur matematikboken 

används av dagens lärare. Vi ville även undersöka vilka olika komplement som finns och hur 

lärare använder sig av dessa. Vi utformade intervjufrågorna med Brymans (2002) metod för 

intervju i åtanke. De intervjufrågor som sammanställdes har sin utformning i de tre tumregler 

som beskrivs av Bryman (2002). Dessa regler har vi utgått ifrån då vi ständigt har haft 

undersökningens syfte och frågeställning i åtanke då vi formulerade frågorna. Detta för att få 

svar som belyser den teori som arbetats fram i teoriavsnittet. Vi har även haft i åtanke hur 

frågorna skulle besvarats av oss själva om det varit vi som blivit intervjuade, då vi själva 

känner att vi är förtrogna med lärarprofessionen och kan göra ett eget ställningstagande. 

Intervjufrågorna finns att läsa i Bilaga 1. Fråga 1 och 2 ställdes för att säkerställa att lärarna 

var behöriga matematiklärare och för att få en uppfattning om hur länge de har varit 

verksamma inom yrket. Fråga 3 ställdes i det syfte att få en uppfattning om vilket material 

läraren använde sig av i sin undervisning och hur denne planerade utifrån detta material. 

Fråga 4 ställdes för att få en inblick i de moment som bygger upp en matematiklektion. Både 
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fråga 5 och 6 ställdes för att få en uppfattning om vad lärarna anser om matematikbokens för- 

och nackdelar, samt vad de tycker om att använda annat material i undervisningen. Fråga 7 

och 8 ställdes för att få en inblick om läxor används och om matematikboken påverkar vad 

eleverna får som läxa. Med fråga 9 ansågs lärarna svara på hur de individualiserar 

undervisningen för eleverna. Den sista frågan syftade till att uppmärksamma vilken roll 

matematikboken har i undervisningen enligt de intervjuade lärarna. 

Utifrån Bryman (2002) bestämde vi oss för att enbart använda oss av öppna frågor. Detta 

för att få bredare och lättsammare svar från de lärare som intervjuats. Öppna frågor är enligt 

Bryman (2002) viktiga i kvalitativa intervjuer då man vill få fram svar på samma fråga från 

flera intervjupersoner. När vi var nöjda med de frågor vi formulerat skickades de till vår 

handledare för kontroll och feedback.   

4.3 Urval 

Vår avsikt var att undersöka hur lärare på mellanstadiet använder sig av matematikboken i sin 

undervisning. Vi valde att intervjua fem lärare som arbetar i grundskolan och har en 

lärarexamen i matematik. Intervjupersonerna har arbetat som matematiklärare olika lång tid 

och den spridningen som vi fick var mellan 9 och 36 verksamma år inom yrket. De intervju-

personer som vi har valt kommer från olika kommuner och på så vis helt olika skolor med 

olika förutsättningar. Detta menar Johansson och Svedner (2010) är en viktig förutsättning för 

att intervjuerna ska få en spridning av olika insynsvinklar.  

Intervjupersonerna valdes ut efter principen bekvämlighetsurval som Bryman (2002) 

beskriver. Vi kände lärarna sedan tidigare från vår verksamhetsförlagda utbildning samt från 

skolor där vi vikarierat. Vi valde ut dem då vi hade förkunskaper om att en av dem inte 

använde sig av någon matematikbok alls och att andra hade den som ett komplement i sin 

undervisning. För att få så bra svar som möjligt valde vi att intervjua lärarna på deras 

respektive skola, då det är en bekant plats för dem. De fem lärarna betecknas fortsättningsvis 

Lärare A, Lärare L, Lärare C, Lärare D och Lärare K efter första bokstaven i deras förnamn. 

Lärare A är inte längre verksam lärare på mellanstadiet medan de andra fyra lärarna 

fortfarande är verksamma. 

4.4 Genomförande av undersökning 

Vi valde att fortast möjliga komma igång med sökningen av relevant litteratur för att se om 

det fanns ett underlag till en sådan undersökning. Vi sökte litteratur på universitetsbiblioteket 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Med hjälp av sökorden matematikbokens betydelse och 

läromedel fick vi få träffar. Därför valde vi att utöka vår sökning med ordet matematik men 

fick på detta vis välja bort litteratur som inte kändes relevant. Som ytterligare ett steg i att se 

om denna sortens undersökning hade ett trovärdigt underlag valde vi att kontakta en av de 

tänkta intervjupersonerna. Denne var positivt inställd till en intervju och med detta underlag 

bestämde vi oss för att fokusera på matematikbokens betydelse i vår undersökning. Nästa steg 

i processen var att läsa in oss på litteraturen och söka efter det som var relevant och kunde 

användas i undersökningen. Vi gjorde en disponering över hur stora de olika delarna i 

examensarbetet kunde vara för att vi inte skulle överskrida det begränsade antalet sidor och 

för att skapa en bild över det arbete som vi hade framför oss. Vi planerade upp arbetet för att 

vi skulle hinna klart inom den ram som var utsatt för detta arbete. Johansson och Svedner 

(2010) påpekar att ”uppläggningen är alltså en nyckelfråga för att man skall åstadkomma ett 

givande lärarexamensarbete” (Johansson och Svedner, 2010:17).  

Vi började skriva den teoretiska bakgrunden utifrån den lästa litteraturens relevanta delar 

och sammanställa detta till en färdig text. För att underlätta skrivprocessen valde vi att skriva 

ut vilken sida vi hämtat data ifrån. Detta för att lättare kunna leta upp det stycke som tidigare 

behandlats och skrivits samt för att lätt kunna justera i texten. Efter att ha sammanställt mer än 

hälften av det tänkta teoriavsnittet valde vi att kontakta intervjupersonerna via mail för att 
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boka in passande tider för intervjuer. Innan vi började intervjua ville vi ha teoriavsnittet i stora 

drag färdigsammanställt för att kunna ställa relevanta frågor till intervjupersonerna. 

För att underlätta skrivandet av resultatet valde vi att anteckna under samtliga intervjuer. 

Vi valde även att ta ljudupptagning under intervjuerna för att det skulle bli lättare att 

sammanställa resultatet. Genom detta arbetssätt kunde vi även berika resultatavsnittet med 

citat från de olika lärarna. För att få en större trovärdighet på undersökningen togs ljud-

upptagning då det finns en ljudfil att referera till. Alla intervjuer utom en har vi tagit ljud-

upptagning på, då en av lärarna inte kände sig bekväm med att bli inspelad. I beskrivningen 

om Lärare C:s undervisning finns därför inga citat utan bara nedskrivna anteckningar. 

Johansson och Svedner (2010) menar att genom att både anteckna och ta ljudupptagning vid 

en intervju stärks reliabiliteten av undersökningen, samt blir det även en hjälp till samman-

ställningen av intervjuerna. 

4.5 Bearbetning av data 

Vi valde att ta ljudupptagning under intervjuerna och kunde sedan vid flera tillfällen lyssna på 

intervjuerna. Detta gjordes för att lättare kunna sammanställa ett resultat och få korrekta citat. 

Under sammanställningen av resultatet antecknades tiden för respektive citat för att lättare 

kunna gå tillbaka i inspelningen och lyssna ytterligare gånger, vilket underlättade samman-

ställning av dessa citat och i vilket sammanhang de skulle placeras. Även de anteckningar 

som fördes under intervjuerna gjorde att vi lättare kunde sammanställa resultatet. 

Genom att sammanställa en översiktstabell (se Bilaga 2) för vad de olika lärarna sa under 

intervjuerna på de olika frågorna eller på vad de själva tog upp, kunde vi uppmärksamma och 

få en tydlig överblick över de likheter och skillnader som fanns. För att kunna göra denna 

sammanställning av data valde vi att göra en öppen kodning utifrån Brymans (2002) grounded 

theory. Denna kodning görs genom att bryta ner de data som samlats in och jämföra den för 

att sedan kategorisera den. De data som samlades in genom teori och intervjuer bröts ner till 

kategorier för att få en överblick över vad dessa innehöll. Kategorierna kom senare att utgöra 

det huvudinnehåll som kom att forma detta arbete. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ 

undersökning. Detta gör att data och det som kan urskiljas som kategorier kan förändras då 

nya data tillkommer eller när data omvärderas (Bryman, 2002).  

4.6 Validitet 

Validitet är ett bevis på hur säkert en eller flera frågor har fått svar på just det som de frågar 

om. Validitet syftar till att ”diskutera om resultaten ger en sann bild av det som undersökts” 

(Johansson och Svedner, 2010:83). För att skapa en hög validitet, det vill säga mäta det som 

vi menar att mäta, har vi valt att sammanställa teoriavsnittet som ett första steg i att skapa en 

hög validitet. Detta genom att skaffa oss de förkunskaper som krävs för att kunna gå vidare 

med att konstruera intervjufrågor. Det upplevde vi var en viktig del i att skapa en hög validitet 

då detta gjorde att vi utformade intervjufrågorna på det sätt att vi förhoppningsvis kunde 

använda svaren att jämföra med det som teorin belyste i de olika sammanhangen. Samtidigt 

som vi visste att några av intervjufrågorna kunde tolkas på olika sätt, valde vi att inte 

förtydliga dem. Detta för att det inte skulle bli styrande frågor. Under intervjuerna när vi 

frågade om användningen av annat material, märkte vi att detta begrepp inte var tillräckligt 

specificerat. Detta gjorde att intervjupersonerna svarade på vitt skilda saker när de skulle 

exemplifiera fördelar och nackdelar med användningen av annat material. Några av 

intervjupersonerna tolkade begreppet som vi hade tänkt, det vill säga när en matematiklärare 

inte använder sig av en matematikbok utan bedriver undervisningen med andra hjälpmedel, 

till exempel program till en interaktiv tavla eller egenkonstruerade uppgifter. Resterande 

intervjupersoner tolkade begreppet med konkret material som eleverna kunde arbeta med, till 

exempel mäthjul, centikuber och cuisenairestavar. Dessa lärare svarade att det är en 

självklarhet att använda detta material i undervisningen då det är ett komplement till 
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matematikboken. Därför svarade inte lärarna på samma fråga. Detta faktum har vi haft i 

åtanke när vi tolkat och analyserat svaren från intervjuerna. För att vi skulle ha fått de svar 

som vi var ute efter på frågan kunde vi ha avbrutit dem och omformulerat frågan. Dock valde 

vi att avstå från att göra detta då intervjun inte skulle bli styrd av våra avsikter.  

 

Eftersom man sitter fast i sitt eget tänkande är det svårt att upptäcka brister i hur 

man definierar begrepp; man räknar helt enkelt med att alla avser samma sak som 

man själv gör när man använder ett ord. Det är dock värdefullt att kritiskt granska de 

egna utgångspunkterna och kanske t o m komma på hur de inverkat på de resultat 

man fått. (Johansson och Svedner, 2010:83) 

 

Då intervjufrågorna utformades för lärare, kändes det naturligt för oss att använda begrepp 

som frekvent används för att beskriva undervisning. Detta gjorde att våra frågor riktade sig till 

en lärarprofession med ett gemensamt språk. Vi anser att genom en användning av intervjuer 

går det att få reda på vad lärare ute i skolorna verkligen tänker och hur de använder olika 

material i sin matematikundervisning.    

4.7 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver hur pålitligt det som mätts är (Bryman, 2002). Detta innefattar hur 

pålitlig den metod vi valt att använda oss av genom undersökningens gång har varit. Ett 

övervägande som vi ständigt gjort då insamlingen av data till teoriavsnittet gjordes och med 

den metod som valts för att genomföra denna undersökning. 

 För att få hög reliabilitet valde vi att intervjua fem olika lärare som skulle svara på samma 

intervjufrågor. Den varierande åldern på lärarna gjorde att vi fick en spridning i när de tog sin 

lärarexamen och hur länge de varit verksamma, vilket i sin tur gjorde att de hade olika 

referenser till möjligheten att svara på intervjufrågorna. För att få ett koncentrerat resultat av 

intervjuerna valde vi att använda oss av samma frågor till alla lärarna och samma följdfråga, 

som var att de fick exemplifiera. Detta för att få svar inom samma område och för att hålla 

intervjupersonerna till det ämne som vi undersökte.  

4.8 Etik 

Ur den etiska synvinkeln har vi fokuserat på de fyra punkter som Bryman (2002) tar upp som 

viktiga när användning av intervjuer ingår i en undersökning. Informationskravet har tagits 

hänsyn till, då vi redan vid den första kontakten med intervjupersonerna informerade dessa 

om vad intervjuns syfte var. När vi sedan träffade dem igen upplyste vi dem ytterligare en 

gång om vad denna intervju skulle användas till. Intervjupersonerna fick själva ta ställning till 

om de ville vara med i undersökningen efter det att vi informerat om det syfte som fanns, 

vilket gjorde att vi följde samtyckeskravet som Bryman (2002) belyser. Konfidentialitets-

kravet har tagits hänsyn till då lärarnas namn har reducerats till endast en bokstav och det 

faktum att det inte finns att läsa någonstans på vilken skola läraren är verksam, inte heller i 

vilken kommun. Med nyttjandekravet menas att de uppgifter som samlas in inte kommer 

spridas eller användas till något annat än i denna undersökning. Lärarna, som är enskilda 

personer, informeras om att användningen av den intervju som görs endast kommer att 

användas i denna undersökning (Bryman, 2002). Dock avstod Lärare C att bli inspelad, trots 

denna upplysning. Även Johansson och Svedner (2010) är av den åsikten att 

intervjupersonerna måste få information om undersökningens syfte och att de kan avbryta 

undersökningen när de vill, då all medverkan är frivillig. För att stärka den etiska aspekten 

informerades intervjupersonerna om att allt som sades under inspelningarna endast 

avlyssnades av oss två samt att allt som sades antecknades och det som behandlas i 

examensarbetet är anonymiserat.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt redovisas det resultat som framkommit vid intervjuerna. Texten har berikats 

med citat som de olika lärarna har sagt. För att få uppfattning vad respektive lärare tycker 

finns intervjuerna representerade var för sig. Intervjuerna genomfördes under vecka 48 år 

2012. De intervjuade lärarna arbetar på olika skolor i olika kommuner. Vi valde att få en 

geografisk spridning för att kommunens förutsättningar inte skulle få någon betydelse. 

Intervjupersonerna blev informerade om att de kommer att vara anonyma. Vi frågade om de 

hade något emot att vi gjorde en ljudupptagning under intervjuerna för att öka pålitligheten av 

våra undersökningar. För att få ett helhetsintryck av de olika lärarna finns deras intervjuer 

sammanställda i enskilda rubriker, en för varje lärare. Då intervjupersonerna är anonyma 

refereras de till deras första bokstav i förnamnet. Lärare A har alltså ett förnamn som börjar på 

bokstaven A och Lärare L har ett förnamn som börjar på bokstaven L och så vidare. En 

sammanfattning över resultaten kan ses i Bilaga 2.  

5.1 Lärare A 

Lärare A, som blev vår första intervjuperson, tog sin examen i matematik år 2001 och har 

arbetat som matematiklärare i nio år men är inte längre verksam lärare på mellanstadiet. 

Under de nio år som Lärare A har varit verksam har elever i klassen inte använt någon 

matematikbok. Alla matematiklärare på skolan där Lärare A arbetade samlades en gång i 

veckan och diskuterade innehållet i de kommande lektionerna. Samtliga lärare utgick från ett 

problembaserat material där de hämtade inspiration och konkreta problem som eleverna fick 

lösa. Detta material var väldigt styrt och lärarna var på så sätt tvungna att formulera om 

problemen och reflektera över innehållet och hur de skulle anpassa detta till sin undervisning. 

Lärare A utgick ifrån ett problembaserat material där eleverna fick arbeta med problem under 

en längre tid. Planeringen handlar om att hitta bra problem att jobba med. Lärare A beskriver 

ett sådant problem, Dominovägen, som går ut på att dominobrickor läggs ut som en väg till ett 

givet tal. Det finns flera olika vägar för att komma till det angivna talet. Denna övning menar 

Lärare A kan användas redan på låga åldrar då eleverna får arbeta med talbilderna. Samtidigt 

kan övningen göras svårare, dels med olika räknesätt eller genom att använda fler domino-

brickor för att bilda vägen till det angivna talet. Lärare A beskriver en klass där alla elever 

arbetar med problemet Dominovägen men där några elever tränar talbilder och några 

använder fem dominobrickor för att komma till det angivna talet. Eleverna i Lärare A:s klass 

tyckte att de under denna lektion arbetade med samma sak. Detta är ett exempel på hur Lärare 

A har individualiserat undervisningen. Under Lärare A:s matematiklektioner fick eleverna 

arbeta mycket i grupp och vara delaktiga vid dennes genomgångar. Lärare A använde sig även 

mycket av grupparbete när eleverna skulle lösa olika problem. I klassrummet där Lärare A 

bedrev sin undervisning fanns det mycket laborativt material som eleverna kunde använda sig 

av för att både se, känna och höra matematiken.  

”Jag har nog använt allt möjligt material som man kan tänka sig egentligen under de åren.” 

En vanlig lektion som Lärare A hade började ofta med genomgång. Eleverna fick nästan 

aldrig svara på en fråga i helklass utan Lärare A valde ut vilka som skulle svara på frågan. Två 

elever fick diskutera fram ett svar på frågan tillsammans. Detta svar fick de sedan diskutera 

med två andra elever. Dessa fyra elever fick berätta för övriga elever i klassen vad de kommit 

fram till. Ytterligare en elev fick sedan återberätta svaret och först då skrev Lärare A ner 

anteckningar på tavlan. Genom att låta eleverna vara delaktiga på detta sett anser Lärare A att 

de blev mer engagerade. Lärare A beskriver hur denna typ av undervisning påverkade 

eleverna.  

”Efter ett tag när jag hade gjort det märkte jag att de lyssnade oerhört mycket mer på 

varandra.” 
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”Skolan som jag jobbade på utgick utifrån att oavsett vilken matematik vi jobbade med så 

skulle barnen se matematiken. De skulle förhoppningsvis höra och känna. Så på något sätt 

har de sakerna också styrt materialet.”  

Lärare A beskriver att kroppen är en viktig del i matematiken då det eleverna gör med 

kroppen, den kunskapen befäster sig ofta bättre.  

Lärare A ser en fördel med matematikboken om läraren använder den som ett komplement 

i sin undervisning. Lärare A ser även matematikboken som en fördel för nyutexaminerade 

lärare då de kan luta sig mot boken och den blir en trygghet. Samtidigt menar Lärare A att det 

kan vara svårt att ta sig bort från matematikboken som ny lärare när denne väl börjat använda 

sig av en lärobok.  

”Var man en sådan där som bara gjorde boken […] man var oreflekterade och man var lat.” 

När en lärare endast använder sig av en matematikbok får eleverna bara lära sig den metod 

som boken tar upp. Lärare A tycker att detta blir en exkludering av de elever som inte kan ta 

till sig just den metoden och som kanske hade förstått området om de fått lära sig en annan 

metod.  

När vi frågar Lärare A om fördelar med att arbeta med annat material än en matematikbok 

svarar Lärare A utifrån sin egen erfarenhet.  

 

Fördelarna har framför allt varit att när jag har träffat andra kollegor som verksam lärare så 

har jag insett att jag vet vad jag håller på med. Jag vet vilken övning jag gör i förhållande till 

vilka mål. Sen kanske någon skulle kunna kommit och sagt att det var en dum övning till det 

målet men jag har ändå gjort ett medvetet val. Jag har försökt att vara professionell. 

 

De nackdelar som Lärare A ser med att använda ett annat material än en matematikbok är att 

läraren blir stressad och får väldigt mycket att göra när det ska formuleras ett nytt material. 

Läraren kommer även bli ifrågasatt av andra lärare och framför allt av elevernas föräldrar. Det 

är mer accepterat att eleverna arbetar i en matematikbok än att de tillägnar sin kunskap på ett 

annat sätt. Lärare A menar att fördelarna blir en mer reflekterande lärare och en lärare som gör 

medvetna val. Lärare A har aldrig använt sig av läxor i matematiken då skolan ifråga var en 

läxfri skola. Lärare A tycker heller inte om läxor då denne anser att: 

”barnen har en arbetsdag och när den arbetsdagen är slut så är även deras arbete slut”.  

En av våra intervjufrågor handlar om hur lärare ser på att elever får ta hem och arbeta klart i 

matematikboken om de ej hunnit klart med angivna uppgifter under lektionstid. Lärare A har 

själv aldrig använt sig av en lärobok och kan inte svara på denna fråga utifrån erfarenhet. 

Dock är Lärare A:s personliga åsikt att: 

 ”om man inte hinner med innehållet i skolan så borde man kanske ta sig an innehållet på ett 

annat sätt”.  

Istället för den vanliga uppfattningen av individualisering där läraren tittar på varje elev 

och konstruerar olika uppgifter utifrån elevernas förutsättningar, anser Lärare A att läraren bör 

hitta bra uppgifter som kan anpassas till varje elev. Lärare A anser att:  

”bra problem individualiserar sig själva”.  

Lärare A tror att matematikbokens roll har ökat i dagens skola. Det finns även de lärare som 

vågar ha en icketraditionell undervisning och inte använder sig av en matematikbok. De lärare 

vågar ha en mer annorlunda undervisning än förr även om det är få som frångår läroboken. 

Lärare A tror även att det är mer accepterat idag att använda annat material än läroböcker och 

att det är därför några faktiskt utesluter ett läromedel. 

5.2 Lärare L 

Lärare L tog sin examen i matematik år 1999 och har nu arbetat som matematiklärare i 13 år. I 

undervisningen används matematikböcker och då Lärare L har två olika årskurser arbetar 

denne med två olika läromedel. Ett av läromedlen har funnits på skolan länge och Lärare L 
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kan läromedlets styrkor och svagheter. Det andra läromedlet är precis nytt och läraren har haft 

lite tid att sätta sig in i läromedlets upplägg.  

När Lärare L planerar sin undervisning utgår denne utifrån läromedlets upplägg. För att 

inte missa något mål i kursplanen stämmer Lärare L av med läromedlet, att allt tas upp i 

matematikboken. Fattas det delar i läromedlet gör Lärare L eget material till det målet. Skolan 

som Lärare L arbetar på har knappa resurser och det finns inte mycket laborativt material att 

tillgå. Dock gör Lärare L så gott det går med det material som finns och eleverna får arbeta 

mycket med papper och penna. Lärare L beskriver ett exempel på ett problem som eleverna 

fick lösa med endast papper och penna. Eleverna fick i grupp rita upp olika figurer och sedan 

dela in dem i delar för att träna bråkräkning. När eleverna i Lärare L:s klass får arbeta med 

problemlösning sitter de oftast i en grupp om tre eller fyra och löser gemensamt ett problem. 

Lärare L har kort med ledtrådar till ett problem som eleverna får diskutera sig fram till. Varje 

elev har en ledtråd till problemet och alla måste på så sätt vara delaktiga i problemlösningen. 

Lärare L anser att eleverna på detta sätt får uttrycka det matematiska språket och även träna på 

att lyssna på och respektera varandra. De arbetsformer som Lärare L använder sig utav är 

mestadels genomgång och enskilt arbete samt förekommer även grupparbete. De läromedel 

som Lärare L använder sig utav är båda uppdelade i områden och Lärare L har valt att arbeta 

så. I böckerna finns det olika nivåer inom området. Alla eleverna arbetar med samma område 

men på olika nivå.  

 

Jag brukar ha något slags genomgång då, ett nytt moment eller repetition på ett moment som 

är svårt och sen att man jobbar vidare där man är i boken. [...] håller man det tempo som jag 

har tänkt mig då är man ofta vid det momentet som jag precis har gått igenom. [...] det kanske 

de orkar göra i 20, max 30 minuter och sen kanske avsluta med någon aktivitet en lek eller en 

tävling. 

 

Dessa aktiviteter kan vara gruppövning där eleverna tillsammans eller enskilt ska lösa olika 

tal eller ett klurigt problem. De fördelar som Lärare L ser med att använda ett läromedel är att: 

”har man ett bra material så är det ju redan någon som har tänkt igenom det och plockat 

fram uppgifter och ser till så att man ofta går igenom det på ett ganska bra sätt också”. 

Lärare L ser även matematikboken som något positivt då läraren som följer boken sällan 

missar något mål eftersom allt tas upp i läroboken som följer kursplanen. De nackdelar Lärare 

L ser med att använda ett läromedel är att undervisningen blir uppstyrd. Även kan 

undervisning med en lärobok leda till att eleverna tävlar med varandra hur lång de har kommit 

i boken.  

 

Ofta så är det ju så att de flesta kanske behöver göra de flesta uppgifterna för att befästa 

kunskapen. Men sen å andra sidan vill man ju inte att de bara susar igenom matematikboken 

och ligger först. En del klarar ju det och ändå kunna allting men alla gör ju inte det utan det 

blir bara ett mått på hur långt man har kommit. Det är svårt för oftast måste man ju elda på 

halva klassen för att de överhuvudtaget ska göra någonting men det blir den där 

tävlingsinstinkten sätter ju in då och det är det enda som räknas. 

 

Lärare L ser främst nackdelar med att använda annat material än läroböcker då det blir mycket 

arbete med att konstruera egna uppgifter till eleverna. Det kräver mycket arbete och den tid 

det tar att utforma uppgifter kan istället läggas på annan planering. Den enda fördelen som 

Lärare L ser med att använda annat material är att tävlingen mellan eleverna försvinner. 

Lärare L tycker att fördelarna med ett läromedel överväger nackdelarna då det är en stor 

arbetsbörda med att använda ett annat material än matematikböcker.  
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Lärare L använder sig utav läxor i den ena klassen denne undervisar i. Den andra klassen 

hade önskat att inte ha läxor. I den klassen fick Lärare L göra extra tydligt att eleverna måste 

göra det de ska på lektionerna om de väljer att inte få några läxor. Ibland får eleverna i båda 

klasserna ta hem matematikboken och räkna hemma om de inte hunnit så långt som Lärare L 

önskat på lektionen. Orsaken till detta kan vara att eleverna inte gjort det de skulle på 

lektionerna, exempelvis tramsat och lekt. På vår fråga om eleverna blir individualiserade av 

den undervisning Lärare L bedriver svarar denne nej.  

Nej det blir de ju inte eftersom alla gör samma egentligen men. De allra flesta läromedel har 

ju i alla fall två eller tre nivåer som man kan välja på och då blir det ju lite mer att man i alla 

fall får en individuell nivå som man jobbar på. 

Lärare L anser att läroböcker i matematik får en allt större roll på grund av den tidsbrist 

många lärare har.  

”De eleverna som har koll på läget och har lätt för sig, de klarar ju vilken metod som helst 

men de som inte kan hålla koll på sin egen penna, för dem är det ganska tryggt att ha en bok.” 

5.3 Lärare C 

Lärare C tog sin lärarexamen år 1981 och har arbetat som matematiklärare i drygt 20 år. 

Läroboken har Lärare C som en stomme för undervisningen. När boken inte tar upp vissa 

avsnitt som Lärare C anser vara viktiga, hämtas uppgifter från andra böcker för att komp-

lettera elevernas matematikbok. Lärare C tar vid några tillfällen under en termin in praktiska 

övningar i sin undervisning för att förstärka elevernas förståelse för vissa matematiska avsnitt. 

I undervisningen förekommer främst enskilt arbete eller arbete i grupp. Lärare C använder sig 

även av genomgångar då ett nytt område ska introduceras eller om det som togs upp under 

föregående lektion ska repeteras.  

En vanlig lektion som Lärare C bedriver börjar ofta med en genomgång där föregående 

moment repeteras. Lärare C väljer att rita figurer och symboler under sina genomgångar för 

att eleverna ska se hur olika uppgifter kan lösas. Efter genomgången får eleverna arbeta 

enskilt i matematikböckerna. Lärare C betonar att denne stämmer av med kursplanen för att se 

om läroboken tar upp de mål som kursplanen gör. I den undervisning som Lärare C beskriver 

får eleverna en bred matematisk grund för att klara av kommande studier i matematik.  

Lärare C ser främst fördelar med att använda en lärobok i matematikundervisningen. 

Boken är något läraren kan utgå ifrån. Dock kan läraren bli för styrd av boken och den bör 

främst ses som ett komplement menar Lärare C. När en lärobok använts i flera år upplever 

Lärare C att läraren kan tröttna på boken. Lärare C beskriver läroboken som en gran där 

läraren i undervisningen klär på granen med annat material som problemlösningsuppgifter, 

praktiska moment och gruppövningar. Dock kan inte Lärare C se några fördelar med att 

använda annat material än läroböcker i matematikundervisningen. Denne tycker att det tar allt 

för lång tid och för mycket arbete att konstruera ett nytt material. Lärare C tror inte att lärare 

orkar med det arbete som användningen av annat material tillför då lärare i dagens skola redan 

har en stor arbetsbörda.  

Det är endast färdighetsträning, exempelvis multiplikationstabellen, som Lärare C ger sina 

elever i läxa. Denne ser inte någon mening med att ge eleverna för mycket läxor efter att de 

tillägnat sig en matematisk grund. Lärare C påpekar att undervisningen utgår från varje elevs 

förutsättningar dock beskrivs en undervisning där alla gör samma uppgifter men att alla elever 

inte hinner göra alla uppgifter i matematikboken. Lärare C beskriver även att denne får 

”pusha” på de elever som behöver för att de ska hinna med utsatta uppgifter. För Lärare C har 

användningen av matematikböcker minskat och fått en mindre roll i undervisningen. Dock 

påpekar Lärare C att boken har en viktig roll i undervisningen men att den inte är allt för en 

fungerade och givande matematikundervisning.  
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5.4 Lärare D 

Lärare D tog sin examen i matematik år 1997 och har arbetat som matematiklärare sedan dess. 

När Lärare D planerar sin undervisning utgår denna utifrån det centrala innehåll som finns 

beskrivet i kursplanen för matematik. Undervisningen utgår från de områden som finns i den 

matematikbok som Lärare D använder sig utav. Lärare D tar även hänsyn till elevernas 

förkunskaper för att veta hur introduktionen av ett nytt område ska läggas upp för att eleverna 

ska se kopplingar till andra områden. För att kunna planera sin undervisning på bästa sätt tittar 

Lärare D över vilket material som finns till det område som ska tas upp. Lärare D utgår från 

en matematikbok men kompletterar den med andra uppgifter och praktiskt material.  

 

Sen att man försöker att varva både liksom praktiska och teoretiska moment. Försöker koppla 

till vardagssituationer med där, för att det är rätt många som känner liksom att matten det har 

vi i skolan här, de där fyrtio minuterna här.  

 

En vanlig matematiklektion för Lärare D börjar oftast med någon form av genomgång där 

denne visar med praktiskt material hur eleverna kan tänka när de löser olika uppgifter. 

Eleverna får sedan arbeta enskilt i sina läroböcker. De elever som behöver får även arbeta 

med det praktiska material Lärare D har tillgång till. Lärare D ser det även som värdefullt att 

eleverna får diskutera matematik och använder sig av problemlösning där eleverna i par 

gemensamt får komma fram till en lösning. När det finns tid avslutas ofta lektionerna med en 

liten avrundning där Lärare D summerar upp vad eleverna har arbetat med under lektionen. 

Lärare D ser mest fördelar med att arbeta med en matematikbok.  

 

Det är en trygghet både för läraren och för eleverna och för föräldrarna med känner jag lite. 

[…] Föräldrarna, tycker jag, kan om de är intresserade gå in och ja bläddra och titta lite och 

själva skaffa sig en hyfsad bild av vad man arbetar med.  

 

Används en bra matematikbok tycker Lärare D att det kan underlätta för läraren då det ofta är 

stor spridning på elevernas kunskaper i en klass. Många läroböcker är enligt Lärare D 

indelade i nivåer där alla elever kan arbeta med samma sak fast på olika kunskapsnivåer. De 

nackdelar Lärare D ser med en matematikbok är att boken inte alltid är upplagd så som denne 

själv skulle vilja. Lärare D påpekar att en lärare absolut inte bara kan använda sig utav en 

matematikbok. Även om en matematikbok används får läraren själv komplettera under-

visningen med annat material för att eleverna ska få en förståelse för matematiken. Lärare D 

inflikar att denne inte skulle vilja bedriva matematikundervisning helt utan en matematikbok. 

Lärare D ser det som självklart att en lärare ska använda sig utav olika material i 

undervisningen.  

 

Jobbar man med mönster och sånt här så går det ju alldeles utmärkt att vara ute i skogen 

liksom och jobba med pinnar och kottar och så vidare va. Det viktigaste är att man når dit 

man ska och då tror jag det är viktigt att man jobbar på olika sätt. 

 

Lärare D kan inte se några nackdelar med att bara använda sig av annat material i 

matematikundervisningen så länge eleverna når målen. Det är viktigt enligt Lärare D att ha en 

variation i undervisningen för att eleverna ska vara intresserade av ämnet.  

Eleverna i Lärare D:s klass får läxor i matematik. Dock ser Lärare D det som att eleverna 

får öva på att ta ansvar. Det byggs upp en rutin kring läxan, eleverna ska komma ihåg att ta 

med boken hem, göra läxan och sedan ta med sig boken tillbaka till skolan igen. Lärare D 

menar att läxan i sig kanske inte alltid är det viktigaste.  
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”Sen kan det ju vara för att befästa någonting som man har jobbat med här och där man då 

behöver ytterligare tid för att träna in det helt enkelt.”  

Om eleverna tramsar på lektionerna och inte får något gjort erbjuder Lärare D eleverna att ta 

hem matematikboken och arbeta hemma. Eleverna får då ta ansvar för sitt handlande och välja 

om de vill ta hem boken och arbeta hemma istället. Lärare D påpekar att denne inte menar att 

det handlar om att vissa elever inte kommit till en viss uppgift vid lektionens slut och att de då 

får ta hem boken och arbeta.  

Lärare D anser att sin undervisning ibland är individualiserad då uppgifterna tidvis 

anpassas utifrån elevernas förkunskaper. Dock ser Lärare D tidsbrist som ett hinder för 

individualiseringen då det finns en stor kunskapsspridning i klassen. Det finns heller inte 

tillräckligt med resurser på skolan där Lärare D arbetar för att både de elever med 

matematiksvårigheter och de elever med fallenhet för matematik ska få uppgifter som är helt 

anpassade för dem. Lärare D menar att alla lärare strävar efter att få en individualiserad 

undervisning men att den tidsbrist som dagens lärare har, ligger som ett hinder för en bättre 

undervisning.  

Matematikbokens roll i klassrummet anser Lärare D varken har minskat eller ökat. Dock 

har det kommit andra verktyg, exempelvis interaktiva tavlor, som ger en tydligare under-

visning. Lärare D ser matematikboken som en trygghet och tycker att den har samma roll som 

vilken annan lärobok, i vilket annat ämne, som helst. 

5.5 Lärare K 

Lärare K har varit matematiklärare i 36 år och tog sin lärarexamen år 1975. När Lärare K 

planerar sin undervisning utgår denne ifrån vilket område som ska behandlas samt vilka 

förkunskaper eleverna har. Lärare K har en matematikbok som grund och utgår från de 

områden som boken beskriver. 

”Jag har boken som grund för att då får jag också en stegring på svårigheterna.”  

En stegring som kan innebära att eleverna får räkna med större tal eller göra räkneoperationer 

som kräver räkning i flera led. Lärare K gör alltid en pedagogisk planering till varje område. I 

denna planering finns de mål som eleverna ska uppnå och eleverna får ta del av denna 

planering. Eleverna får vara delaktiga i planeringen kring området och de får bestämma hur 

området ska bedömas. Lärare K har ingen styrande planering utan undervisningen ändras 

utifrån elevernas förståelse för området.  

Lärare K använder sig mycket utav praktiskt material för att eleverna verkligen ska få en 

förståelse för området, men läroboken ligger som grund.  

”Boken, den lägger grunden för färdigheten.”  

Den färdighet som Lärare K uttrycker är den färdighetsträning som innebär att eleverna gör 

liknande uträkningar av samma räknesätt.  

”Framför allt den praktiska problemlösningen och många andra bitar”  

menar Lärare K kan fattas i läromedlen. Den arbetsform som Lärare K använder sig mest utav 

är praktiska övningar där eleverna får använda laborativt material för att lösa matematiska 

problem. Dessa problem konstruerar läraren själv eller lånar från andra lärare. Eleverna får 

arbeta i grupp och även ibland självständigt. När eleverna har löst ett problem får de diskutera 

med sina klasskamrater om vad det finns för olika sätt att lösa uppgiften.  

”Vi har praktiskt alltså, praktiska uppgifter, där man ska plocka med material eller gå ut ute 

och se att, ja vi håller på med area och omkrets använder man ju ute mycket.”  

I Lärare K:s undervisning arbetar eleverna nivågrupperat där alla elever arbetar med liknande 

uppgifter men på olika svårighetsgrad.  

”Det är ju inte så att alla ska göra samma sak, vi ska nå fram till kunskapen.”  

Lärare K blandar valet av arbetsformer för att få en så bra undervisning som möjligt.  

”Det gäller att blanda arbetsformer så att alla elever kan få den aha-upplevelsen de ska ha.”  



25 
 

En vanlig matematiklektion för Lärare K börjar ofta med en kort genomgång eller en 

repetition av föregående moment. Lärare K berättar för eleverna vad som ska göras, antingen 

enskilt arbete i böckerna eller en praktisk övning. Ska de arbeta praktiskt får eleverna bland 

annat veta vilket material som finns tillgängligt och hur uppgiften ska redovisas.  

De fördelar som Lärare K ser med att använda sig utav en matematikbok är att den följer 

en viss gång och att läraren inte behöver göra alla uppgifter till eleverna. När en lärare har 

flera ämnen finns det enligt Lärare K inte tid att göra alla uppgifter till alla elever, särskilt inte 

om det är stor kunskapsspridning i klassen. Läroboken är även bra om läraren skulle behöva 

ta in en vikarie en dag. Lärare K menar även att matematikboken kan användas för 

färdighetsträning. De nackdelar som finns med en läromedelsstyrd undervisning i matematik 

anser Lärare K vara att en osäker lärare lätt kan fastna i boken och inte våga frångå dess 

upplägg. Lärare K menar att matematikboken ska vara ett komplement i undervisningen. Den 

bok som Lärare K använder är nivågrupperad och då kan alla elever arbeta i samma bok men 

på olika nivå. De elever som har en fallenhet för matematik kan hoppa över de lättare 

uppgifterna och istället få stimulans av de svårare uppgifterna. De elever som har matematik-

svårigheter får göra de uppgifter som har mer beskrivande bilder för att de ska få en 

förståelse. Lärare K kan inte se några nackdelar med att använda annat material i sin 

undervisning utan ser det som ett måste för att eleverna ska förstå vad de håller på med.  

 

Man måste använda annat material. […] Det behöver inte vara ett material utan man ger 

barnen saker att relatera till. Till exempel[…] hur lång är en kilometer? Att man tar och 

mäter upp ett område som barnen känner till. De här är en kilometer. Och vad är en kilometer 

annars? 

 

Lärare K anser att det är viktigt att konkretisera för eleverna vad en kilometer egentligen är, 

detta görs genom att utomhus visa dem hur lång en kilometer verkligen är för att få dem att ta 

till sig kunskapen om längdenheter och göra den till sin egen. Denne menar att genom att låta 

eleverna gå en kilometer få en bättre uppfattning om att en sträcka av denna längd är en just 

en kilometer. 

Lärare K använder sig utav läxor i matematik då det gäller färdighetsträning. Det område 

som läxan gäller ska vara väl befäst hos eleven och det enda läxan syftar till är mängdträning. 

Den kan bestå av samma slags uppgifter men med olika lösningsmetoder. Den mängdträning 

som eleverna då får öva på är något som inte hinns med i skolan. Läxorna är individuella som 

Lärare K gör till varje elev. Läxornas uppgifter finns på stenciler och inte sidor i boken. 

Läxorna ger eleverna chans att träna på att ta ansvar och planera upp sin tid då de får en vecka 

på sig att göra läxan. De eleverna som leker på lektionerna och inte gör det de ska, får ta hem 

sin matematikbok och arbeta med de uppgifter som inte hunnits med i skolan. Lärare K 

påpekar att de elever som har varit lediga får ta hem boken och räkna hemma, 

förhoppningsvis med stöd av föräldrarna.  

Lärare K beskriver att när eleverna arbetar med de uppgifter som Lärare K gjort själv blir 

undervisningen individualiserad då alla elever arbetar med samma uppgift men på olika sätt. 

Lärare K menar även att det går att individualisera undervisningen med hjälp av tid. De elever 

som har fått förståelse för ett moment får gå vidare med klurigare uppgifter medan de elever 

som behöver mer tid för att tillägna sig kunskapen får det. Tidsbristen för läraren spelar även 

in i hur mycket undervisningen kan individualiseras anser Lärare K.  

”Jag personligen skulle inte hinna vara så kreativ i matte för sen har jag engelskan å 

historian och allt det andra också”.  

En ensam klasslärare har inte tid eller möjlighet att individualisera undervisningen till den 

grad läraren skulle vilja. Dock ska målet vara att göra detta. Matematikboken kommer alltid 
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behövas i undervisningen menar Lärare K då den är en grund och en struktur för upplägget av 

undervisningen. Lärare K anser att det inte finns tid att göra ett helt eget material:  

”annars får man gå in och även på låga åldrar att man har bara matte och något ämne till”.  
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6. Analys 
Detta avsnitt kommer synliggöra parallellerna mellan det resultat som framkommit i 

intervjuerna och den data som tagits fram i teoriavsnittet. Nedan beskrivs vilka fördelar och 

nackdelar som finns med användning av matematikbok i undervisningen och om den utesluts 

helt. 

6.1 Förutsättningar för undervisning  

Något som tydligt framkommit utifrån resultatet är det upplägg som alla lärarna har på sina 

lektioner. De börjar alla fem med att ha en genomgång på det kapitel eller moment som 

kommer att behandlas under lektionen, för att sedan låta eleverna självständigt arbeta vidare 

med detta kapitel eller moment. Ett upplägg Löwing (2006) ger sken av att ha använt i sin 

egen matematikundervisning som verksam lärare. Författaren menar att eleverna fick träna sig 

på den sortens uppgifter som precis gått igenom för att sedan arbeta med detta under 

lektionen. Även Stendrup (2001) har uppmärksammat hur stor betydelse genomgångar har i 

undervisningen. Författaren är av åsikten att eleverna själva kan ta på sig skulden för det de 

inte förstår vid en genomgång eller i övrig undervisning. Istället är det läraren som måste ta 

ansvar för undervisningens innehåll och se till att eleverna tillägnar sig kunskap.  

6.2 Användningen av matematikbok i skolan 

Det går att se likheter mellan den användning av matematikboken som finns i dagens skola 

med den användning som fanns redan under 1980-talet. Magne (1982) beskriver hur 

matematikboken fokuserade på den mekaniska räkningen och den tillämpade räkningen, en 

blandning av numeriska övningsserier och textuppgifter som eleverna skulle lösa. Detta 

upplägg av matematikens läromedel finns fortfarande kvar i dagens skola, något som 

framkommit under intervjuerna då fyra av fem lärare svarade att efter den gemensamma 

genomgången fick eleverna arbeta enskilt i sin matematikbok. Även Pettersson (2008) anser 

att den matematikundervisning som bedrivs idag består av att eleverna sitter och arbetar i 

läroboken. 

Löwing (2004) menar att en lärare måste vara uppmärksam på hur en matematikbok är 

uppbyggd och vilka metoder denna tar upp. Genom att vidga detta perspektiv får läraren 

introducera fler metoder och strategier för eleverna för att de ska få en djupare förståelse. 

Lärare L tycker att en användning av en matematikbok är bra då läromedelsförfattarna redan 

har tänkt igenom vad som ska tas upp för eleverna, Lärare L behöver således inte reflektera 

över detta.  

NCM (2001) påpekar att skolan alltid har varit styrd av läromedel och regler. Detta har 

lett till att dagens lärare försöker att minska sin arbetsbörda genom att lägga sin tilltro till ett 

läromedel och lutar sig mot detta i större delen av sin undervisning. Bokens roll i klassrummet 

har blivit större anser både Lärare L och Lärare A. Detta kan härledas till det Lärare L menar, 

att det finns en tidbrist i skolan som leder till att lärarna har lätt att ta till ett läromedel. 

Orsaken blir att läroboken i undervisningen har fått en allt större roll, detta tycker även 

Löwing (2006). Författaren är av åsikten att dagens lärare är allt för beroende av ett läromedel 

i matematik. Dock visar resultatet från intervjuerna att så inte är fallet i flera av de intervjuade 

lärarnas undervisning. Dessa lärare har läroboken som ett komplement och använder annat 

material för att variera undervisningen. Lärare A:s undervisning säger motsatsen av vad 

Löwing (2006) hävdar. Undervisningen baseras helt på annat material istället för en lärobok. 

Ytterligare en aspekt till att dagens läromedelsbundna lärare är det faktum att lärare är så 

osäkra på matematikämnets didaktik menar Löwing (2006). 
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6.2.1 Fördelar med matematikboken 

Johansson (2009) hävdar att en matematikbok kan underlätta en lärares arbete, vilket även de 

intervjuade lärarna anser. De menar att en nyutexaminerad lärare kan behöva ha en 

matematikbok att luta sig mot och känna trygghet i under de första åren som verksam lärare. 

Alla de intervjuade lärarna uttrycker att en fördel med matematikboken är att det finns en 

trygghet i att utgå ifrån den. Lärare K uttrycker att genom att använda sig av en matematikbok 

i undervisningen följer denna en viss gång. Denne anser även att matematikboken är bra för 

färdighetsträning. Även Lärare A framhåller att matematikbokens fördel är att den kan 

användas som ett komplement. Flera av lärarna ser det naturligt att komplettera 

matematikboken med konkret material för att skapa en variation i undervisningen. Johansson 

(2011) hänvisar till forskning som pekar på en undervisning som har matematikboken som 

grund. Detta visas i resultatet då fyra av lärarna har en matematikbok som grund för deras 

undervisning och dessa lärare ser många fördelar med arbetssättet. Lärare D påpekar starkt att 

denne inte skulle vilja bedriva en undervisning utan en matematikbok som grund. 

Lärare L konstaterar att det redan är någon som har tänkt igenom upplägget och på så vis 

missas inget i den undervisning som bedrivs. Detta menar Skott m.fl. (2010) fanns redan på 

1920-talet och nu 90 år senare ser matematikbokens upplägg oförändrat ut, då det är ett 

färdigskrivet material som lärarna kan utgå ifrån. På det vis som de intervjuade lärarna har 

beskrivit dagens matematikböcker har de en nivåindelning. Detta underlättar individ-

ualiseringen då eleverna kan arbeta på olika nivåer anpassade utifrån deras kunskaper. Detta 

kan ses som att det underlättar lärarnas arbete. Bland annat Lärare D anser att en fördel med 

matematikbok är att den underlättar undervisningen.  

6.2.2 Nackdelar med matematikboken 

Pettersson (2008) påpekar att det sker mycket enskilt arbete av eleverna i dagens skola. Detta 

självständiga räknande sker i fyra av de intervjuade lärarnas undervisning. I det resultat som 

framkommit märks det tydligt att enskilt arbete är något som sker under alla lektioner i de 

fyra lärarnas undervisning. Pettersson (2008) hävdar även att detta inte ger eleverna en 

djupare förståelse för matematiken. Enskilt räknande ger enligt både Pettersson (2008) och 

Lärare L upphov till en tävlan mellan eleverna då de själva märker vem som har räknat mest i 

matematikboken och vem som inte hunnit med lika mycket.  

Genom att använda sig av ett färdigskrivet läromedel uppstår en nackdel som Löwing 

(2004, 2006) uppmärksammar då författaren beskriver hur enbart en strategi används i 

läromedlet. Den undervisande läraren måste vara uppmärksam på vilken strategi som används 

av läromedelsförfattarna och exemplifiera utifrån denna för att eleverna ska kunna lösa 

uppgifterna i läromedlet. Även Lärare A påpekar att matematikboken enbart visar en metod 

att lösa uppgifterna på. Lärare A menar även att detta leder till exkludering av elever. Denna 

tanke styrks av Pettersson (2008) då författaren påpekar att när eleverna självständigt arbetar i 

matematikboken får de ingen stimulans och kan heller inte utveckla sin matematiska 

förståelse.    

Lärare L, Lärare D och Lärare C anser att nackdelen med matematikboken är att den är för 

styrd. Det går inte att välja upplägget själv utan istället följs den ordning som finns i 

läromedlet. En undervisning som sker endast utifrån matematikboken ger oreflekterade lärare 

anser Löwing (2006). Lärare K och Löwing (2006) hävdar att det i en matematikbok är lätt att 

fastna i det upplägg och tänk som läromedelsförfattarna presenterar. När en undervisning 

bedrivs med endast i en matematikbok som utgångspunkt får både lärare och kursplan en 

sekundär roll menar Johansson (2011) och Lärare A. Denna sekundära roll innefattar ett för 

styrt läromedel och en lärare som låter sig styras. Det finns faktorer som gör att olika lärare 

låter sig styras av ett läromedel. En av dessa kan vara det som Löwing (2006) och NCM 

(2001) beskriver som att matematiklärarna är osäkra på sin egen matematiska förmåga. 
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Johansson (2009) ser de begränsningar som finns med matematikboken om en lärare blir allt 

för styrd av den. En professionell lärare måste både se lärobokens möjligheter och 

begränsningar. Ytterligare en faktor kan vara att läraren inte har någon information om 

elevernas förkunskaper och inte vet hur undervisningen kan anpassas utifrån dessa för att öka 

elevernas förståelse samt skapa ett lustfyllt lärande framhåller Löwing (2004). Något som kan 

ses som en nackdel med användningen av matematikbok i undervisningen är det Stendrup 

(2001) påpekar utifrån egna erfarenheter, att ett läromedel i matematik lättare sprider eleverna 

i klassen och att denna spridning kan tolkas av lärare som elevernas intellektuella nivå. 

6.3 Matematikboken som komplement 

Tre av fem intervjuade lärare använder sig av annat material än matematikboken i sin under-

visning. De andra två har begränsade möjligheter till att använda sig av annat material och 

dessa lärare gör så gott de kan med det lilla material som finns på skolorna. För att eleverna 

ska få en förståelse för matematik påpekar Lärare K att läraren behöver använda sig utav 

praktiskt material i sin undervisning och på detta sätt konkretisera undervisningen. Detta säger 

även Löwing (2006) då matematiken är abstrakt och en konkretisering i skolan är nödvändig 

för elevernas förståelse. En konkret undervisning ger eleverna något de kan relatera till, vilket 

både Lärare K och Löwing (2006) anser. Lärare D håller med om en konkretisering i under-

visningen då konkret material ständigt ska variera undervisningen för att skapa ett intresse för 

matematik hos eleverna. Detta kan exemplifieras genom att eleverna får bygga mönster ute i 

naturen med naturmaterial eller att eleverna få gå en kilometer för att få en längduppfattning. 

På så sätt kan fler sinnen stimuleras och eleverna kan få fler möjligheter att befästa 

kunskapen. 

Rundgren (2008) beskriver hur matematikboken kan vara ett komplement i under-

visningen och ett stöd för läraren att ta till under planeringen av undervisningen. De sidor i 

matematikboken som läraren känner är relevanta för eleverna väljs ut och arbetas igenom. 

Författaren menar att läroboken kan vara en trygghet och en inspirationskälla för läraren, 

vilket också främjar för att läraren planerar upp en undervisning som ger eleverna lusten att 

lära utifrån deras egna förutsättningar. Detta tillvägagångssätt har alla de intervjuade lärarna 

vidhållit är en förutsättning med matematikboken och användningen av denna som ett 

komplement. Lärare D beskrivet att en lärare måste försöka varva både praktiska och 

teoretiska moment i sin undervisning. Genom att koppla matematiken till vardagssituationer 

försöker denne få eleverna att uppfatta matematiken som så mycket mer än att enbart arbeta i 

ett läromedel under de fyrtio minuter som lektionen innebär. Läraren förklarar även att när 

matematikboken inte räcker till som förklaring för eleverna, går det att gå ut i skogen och 

arbeta med det som skogen har att erbjuda för att exempelvis gå igenom arbetsområdet 

mönster. ”Jobbar man med mönster och sånt här så går det ju alldeles utmärkt att vara ute i 

skogen liksom och jobba med pinnar och kottar och så vidare va” säger Lärare D. Detta 

påstående stärker Lärare K genom sitt påpekande om att ”Det gäller att blanda arbetsformer 

så att alla elever kan få den aha-upplevelsen de ska ha.”. Genom en användning av enbart en 

matematikbok skulle troligtvis inte alla elever kunna fångas upp och kunna ta till sig den 

kunskap som de behöver för att utveckla en förståelse för matematikens räkneoperationer. 

Detta uttrycker Lärare K som tidigare nämns med att ”Man måste använda annat material. 

[…] Det behöver inte vara ett material utan man ger barnen saker att relatera till.” Lärare K 

anser att matematikbok i undervisningen är ett bra komplement och en källa till 

färdighetsträning. Stendrup (2001) stärker detta med att påpeka att när en lärobok endast 

använder sig av uppgifter måste läraren komplettera boken med genomgångar och annat 

material.  
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6.4 Uteslutning av matematikboken 

Under intervjuerna har det framkommit att det finns liknande drag i den undervisning som de 

fem lärarna bedriver. Samtidigt finns det stora skillnader kring hur lärarna använder sig utav 

matematikboken. Lärare A använder ingen matematikbok alls och låter eleverna istället arbeta 

med problem som denne själv anpassat till klassen. En rak motsats till detta arbetssätt har 

Lärare L beskrivit. Lärare L låter eleverna ofta arbeta utifrån en matematikbok och får sällan 

dem till att diskutera med varandra kring ett matematiskt problem. De ekonomiska 

förutsättningarna gör sig här påminda då Lärare A antyder att det har funnits en stor tillgång 

till laborativt material i sin undervisning och detta har underlättat för det arbetssätt som valts. 

Lärare L antyder att skolan som denne arbetar på har knappa resurser och att det inte finns 

mycket laborativt material att tillgå. Om eleverna ska arbeta utanför matematikboken får de 

enligt Lärare L arbeta mycket med problemlösning och endast ta hjälp av papper och penna. 

Lärare A påstår att lärare som använder sig av en matematikbok, inte reflekterar över den 

egna matematikundervisningen på samma sätt som en lärare som inte har någon 

matematikbok gör. Lärare A menar att genom en uteslutning av matematikboken reflekterar 

läraren och gör medvetna val inför den undervisning som bedrivs. Detta görs genom att 

Lärare A ständigt har kursplanens mål i åtanke då undervisningen planeras, vilket leder till att 

undervisningen ständigt är kopplad till aktuella mål och att denna undervisningsform har gjort 

att Lärare A är väl förtrogen med målen. Något som Lärare A upplever vara en positiv effekt 

av att inte använda sig av någon matematikbok i undervisningen och något som fler lärare 

borde ta efter. 

Lärare D anser, precis som Löwing (2004), att lärarens roll delvis är att göra eleverna 

nyfikna och intresserade av matematik. Elevernas lust att lära ska främjas av undervisningen 

och det är lärarens uppgift att bedriva en sådan undervisning. En variation i undervisningen 

ger enligt Lärare D:s åsikt mer intresserade elever och en högre måluppfyllelse. Så länge 

eleverna når målen och ser positivt på matematikundervisningen kan denna se ut på flera olika 

sätt. En matematikbok kan uteslutas helt, användas som ett komplement eller helt prägla 

undervisningen och eleverna kan fortfarande tillägna sig kunskap (Löwing, 2004). 

6.4.1 Fördelar med annat material 

Petterson (2008) och Stendrup (2001) påpekar att en läromedelsstyrd undervisning kan med 

mycket enskilt arbete leda till en tävlan mellan eleverna då de tydligt märker vem som har 

kommit längst i matematikboken. Denna tävlan anser Lärare L kan försvinna när under-

visningen utgår från annat material än matematikboken. Detta är en tydlig fördel med 

användningen av annat material i matematikundervisningen menar Lärare L. Lärare A hävdar 

att genom att använda annat material i undervisningen måste läraren ständigt vara upp-

märksam på vilka mål det arbetas utefter. Detta gör att lärare som arbetar enbart med annat 

material kan målen bättre, vilket i sin tur skapar en reflekterande lärare menar Lärare A.  

Lärare K och Lärare D tolkade begreppet annat material som laborativt material som 

kompletterar matematikboken. Dessa lärare anser då att det måste finnas laborativt material i 

klassrummet för att skapa en varierad undervisning.  Även Paulsson (1983) är av åsikt att det 

bör finnas laborativt material i klassrummet som är tillgängligt för eleverna. Detta material 

behöver inte vara producerat av ett företag och varit dyrt att köpa in, utan materialet kan vara 

egenproducerat av läraren eller producerat tillsammans med eleverna. Detta kan kopplas till 

den situation som Lärare L befinner sig i då det inte finns möjlighet att köpa in laborativt 

material och läraren får istället tillverka eget material till eleverna. I motsats till det som de 

andra lärarna sa ser inte Lärare C några fördelar med att använda annat material. Denne ser 

enbart hur stor arbetsbördan blir när läraren måste konstruera ett nytt och eget material.  

Stendrups (2001) ”erfarenheter av att släppa matteboken är att mer dialogiskt styrd och 

därmed relationell undervisning med tiden måste växa fram” (Stendrup, 2001:23). Författaren 
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menar genom en uteslutning av matematikboken kan en djupare relation mellan lärare och 

elever ske. Detta sker genom att lärare och elev ständigt måste interagera med varandra. För 

att öka förståelsen för matematik använde Lärare A sig av diskussioner och grupparbeten i sin 

undervisning. Detta gjordes för att eleverna skulle få möjlighet att kommunicera med 

varandra och på så vis tillägna sig matematiken. Då Lärare A framhåller vikten av 

kommunikation mellan elever i matematikundervisningen påpekar Wistedt (1993) att det 

finns en gräns för vad kommunikationen kan tillföra i undervisningen. Det finns en be-

gränsning med detta arbetssätt i matematiken då eleverna måste ges möjlighet att få samtala 

matematik med varandra. Utan en rotad förståelse för matematikens språk finns inte förut-

sättningarna för att skapa förståeliga samtal mellan eleverna, vilket gör att kommunikationen 

dem i mellan blir förvirrad och ingen av parterna tillägnar sig den tänkta kunskapen.  

6.4.2 Nackdelar med annat material 

Lärare A, Lärare L och Lärare C anser alla att det tar mycket tid att sammanställa ett annat 

material. Redan på 1980-talet uppmärksammade Askemur (1982) att arbetsbördan för lärare 

var stor och detta gjorde att lärare inte valde att sammanställa ett eget material. Detta är fort-

farande ett problem, att tiden inte räcker till, uppger fyra av fem intervjuade lärare. Lärare C 

uttrycker att det blir en stor arbetsbörda att konstruera ett annat material. Lärare A instämmer 

i att det kan leda till att läraren blir stressad. 

Löwing (2006) menar att i en läromedelsstyrd undervisning gör alla elever samma upp-

gifter men om matematikboken utesluts kan läraren fokusera mer på varje enskild individs 

kunskaper. Paulsson (1983) anser att det kan som lärare vara svårt att hinna individualisera 

undervisningen så mycket som läraren skulle vilja. Flera av de intervjuade lärarna nämner 

detta under intervjuerna. Särskilt Lärare D berättar om svårigheten med att hinna anpassa upp-

gifterna i undervisningen till alla elever då denne har en stor kunskapsspridning i klassen. 

Lärare A tycker tvärtemot då en bra uppgift individualiserar sig själv och att läraren på så sätt 

endast behöver hitta bra uppgifter till eleverna. Eleverna anpassar sedan själva uppgiften till 

deras egen nivå. Löwing (2006) framhåller att:  

 
Individualisering innebär […] en anpassning av det innehåll som ska läras till 

respektive elevs förmåga att lära. Det betyder att en lärare inte nödvändigtvis 

individualiserar även om hon bara undervisar en enda elev. Inte förrän 

läraren har tagit reda på elevens förkunskaper, intresse och behov och 

anpassat undervisningen därefter, kan man tala om individualisering. 

(Löwing, 2006:111) 

 

Denna individualisering som Löwing (2006) beskriver går att härleda till det som Lärare A 

anser att det är genom att anpassa innehållet efter vilken kunskapsspridning som finns i 

klassen som individualisering sker. Då Löwing (2006) beskriver att en lärare måste se till 

varje enskild individs förutsättningar och anpassa sitt innehåll till eleven, menar Lärare A att 

genom att göra medvetna val av endast en uppgift som anpassar sig automatiskt efter de olika 

eleverna, kan förutsättningarna för en individualisering skapas. Både Lärare A och Löwing 

(2006) har hittat en väg till att individualisera sin undervisning. 

6.5 Analyssammanfattning 

Den gemensamma genomgången i början av matematiklektionerna är ständigt återkommande 

från alla de intervjuade lärarna, även att eleverna efter denna genomgång fick börja arbeta på 

egenhand i läromedlet. Två av de intervjuade lärarna anser att matematikbokens roll i 

klassrummet har blivit större. Även Löwing (2006) menar att dagens lärare är allt för 

läromedelsberoende. Dock visar vårt resultat motsatsen och istället används läroboken mer 

som ett komplement i undervisningen. En av lärarna hävdar att en uteslutning av matematik-

boken ger reflekterande lärare som gör medvetna val för den undersving som bedrivs. Så 
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länge eleverna når målen och ser positivt på matematikundervisningen kan denna se ut på 

flera olika sätt. En matematikbok kan uteslutas helt, användas som ett komplement eller helt 

prägla undervisningen och eleverna kan fortfarande tillägna sig kunskap (Löwing, 2004). 
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7. Diskussion och slutsatser 
Detta avsnitt belyser våra egna tankar kring ämnet matematikbokens betydelse och huruvida 

denna kan användas som ett komplement i undervisningen eller om den kan uteslutas helt. En 

diskussion kommer att föras om hur vi ställer oss till det resultat som framkommit under 

arbetets gång. 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Hur används matematikboken i skolan? 

Matematikboken används varierande i dagens skola. Fyra utav fem intervjuade lärare 

använder sig av en matematikbok i sin undervisning. Detta utfall var det som vi förutspådde 

skulle uppstå då vi började intervjua de olika lärarna. Utifrån egna erfarenheter har vi själva 

upplevt att matematikboken används frekvent i matematikundervisningen i dagens skola. 

Lärarna använder sig av matematikboken genom att de utgår från kapitelrubrikerna i läro-

medlet för utformningen av undervisningen, sedan inleds lektionen med en kort genomgång 

och därefter får eleverna sätta igång att räkna. När vi själva har varit ute i skolor och 

vikarierat har vi märkt att matematikboken har en stor roll i undervisningen, både för lärare 

och elever. Lärare K uttryckte att det är bra att ha en matematikbok när det behövs en vikarie 

för då är det bara att låta eleverna fortsätta räkna i boken. Som Lärare A påpekar kan lärare 

uppfattas vara lata då de enbart tar till matematikboken för sin egen, vikariens och elevernas 

skull. Vi anser inte att alla lärare är lata utan att de istället gör det lätt för sig då de har mycket 

annat som ska hinnas med. Det finns helt enkelt inte tid till att konstruera eget material till 

matematikundervisningen. Tidspressen gör att de måste ta till ett färdigskrivet läromedel i sin 

undervisning för att klara av arbetsbördan. På detta sätt tror vi att matematikundervisningen 

kan bli lidande då matematiklärarna inte har tillräckligt med tid för att bedriva en bättre 

matematikundervisning. Denna arbetsstil kan påverka både elever och lärare på ett mindre 

gynnsamt sätt. Ytterligare något som resultatet av studien visar är att tre av de fem intervjuade 

lärarna använder sig av matematikboken som ett komplement i sin undervisning. Lärare K 

motiverar sin användning av matematikboken som ett komplement i sin undervisning med att 

läromedlet inte tar upp allt det som eleverna behöver för att, som denne uttrycker det, få sina 

aha-upplevelser som gör att eleverna tar till sig den kunskap som de behöver. Några av de 

intervjuade lärarna exemplifierar och motiverar varför de valde att använda annat material i 

sin undervisning. Lärare D menar att det går att använda skogen för att låta eleverna upptäcka 

mönster och skapa dem själva. Lärare K motiverar sitt val av att ta in annat material i sin 

undervisning för att eleverna ska få en uppfattning för exempelvis längdenheterna. ”Till 

exempel[…] hur lång är en kilometer? Att man tar och mäter upp ett område som barnen 

känner till. De här är en kilometer. Och vad är en kilometer annars?” 

7.1.2 Hur arbetar lärare som inte eller delvis använder sig av matematikboken? 

Flertalet intervjuade lärare menar att matematikboken med fördel kan användas som ett 

komplement i undervisningen. Lärare D framhåller vikten av att skapa en varierande under-

visning då denne kompletterar matematikboken i elevernas undervisning med praktiskt 

material eller möjligheten att vara ute och arbeta med material från naturen. Vi anser att då 

lärare använder sig av en matematikbok i sin undervisning måste läraren också använda sig av 

annat material för att få en varierande undervisning som stimulerar så många elever som 

möjligt. Om undervisning i matematik enbart bedrivs med hjälp av en matematikbok är vi av 

den åsikten att det kan försvåra för eleverna att nå alla mål som finns i kursplanen i 

matematik. Eleverna måste få tillfälle att tillägna sig kunskap på flera olika sätt och hur 

matematiken kan gestaltas i vardagen. 

En av de fem intervjuade lärare använder sig inte av någon matematikbok alls i sin under-

visning. Läraren valde att koncentrera sin undervisning till matematiska diskussioner mellan 
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eleverna. Eleverna blev tilldelade ett problem som de gemensamt skulle lösa och sedan 

berätta lösningen för en annan grupp. Vi är av samma åsikt som denna lärare då vi anser att 

matematikboken borde ge plats åt matematiska diskussioner mellan eleverna. Resterande 

lärare är av samma åsikt då de beskriver hur tidskrävande det är sammanställa ett eget 

material. Även vi anser att det tar mycket tid och ork att sammanställa ett eget material. Det 

känns beklämmande att det är på detta vis. Dagens lärare kan behöva mer tid för att skapa en 

bra och kreativ matematikundervisning. Detta kan möjligtvis uppnås genom att lärare 

ansvarar för färre ämnen och på så vis bli mer fokuserade på ett eller två ämnen och kan göra 

dessa så bra som möjligt. 

7.2 Metoddiskussion 

Som vi nämnt tidigare borde vi under intervjuerna förtydligat vad vi menar med begreppet 

annat material. Några av intervjupersonerna tolkade begreppet som vi hade tänkt, det vill 

säga när en matematiklärare inte använder sig av en matematikbok utan bedriver under-

visningen med andra hjälpmedel, till exempel program till en interaktiv tavla eller 

egenkonstruerade uppgifter. Resterande intervjupersoner tolkade begreppet med konkret 

material som eleverna kunde arbeta med, till exempel mäthjul, centikuber och cuisenaire-

stavar. Vi förtydligade inte betydelsen för intervjupersonerna, vilket ledde till att de svarade 

på vitt skilda saker eftersom begreppet kan vara tvetydigt. 

En av intervjufrågorna var att lärarna skulle beskriva en vanlig lektion i matematik, dock 

kan vi inte kontrollera om det de sagt var sant. Då lärarna kunde ha svarat på hur de skulle 

vilja ha sin undervisning men faktiskt inte har den. Detta skulle kunna ha förebyggts med 

flera observationer av matematiklektioner hos lärarna, detta för att under några tillfällen se 

hur de verkligen arbetade med matematiken i undervisningen och hur de planerade upp sin 

undervisning. Vi valde att inte göra observationer då det krävs många observationstillfällen 

hos de olika lärarna för att få en riktig insyn i hur deras undervisning är upplagd och vilka 

moment som återkommer i undervisningen. Ett observationstillfälle hos de fem lärarna hade 

inte visat det som vi hade velat uppleva, vilket också kan visa på att intervjun inte är helt 

sanningsenlig. För att få ett mer trovärdigt resultat och kunna jämföra lärarna ytterligare med 

varandra skulle vi valt att intervjua fler mellanstadielärare. Fler intervjuade lärare hade gjort 

att vi fått mer reliabilitet i vår undersökning och vi hade kunnat ställa lärarna mer mot 

varandra för att tydligare se likheter och skillnader i deras undervisning. Genom en ytterligare 

begränsning av enbart några specifika frågeställningar kring matematikbokens användning 

hade vi kunnat få mer djupgående svar från respondenterna och på detta sätt få mer reliabilitet 

i analysen. En begränsning av frågorna kunde ha inneburit andra följdfrågor och dessa kunde 

möjligtvis gett mer exempel från lärarens undervisning, vilket gjort att vi hade kunnat lyfta 

fram matematiken mer i de olika sammanhangen. De frågor som ställdes gav inte det djup 

kring hur matematiken lyfts fram i de olika arbetsstilarna. Efter sammanställning av analysen 

inser vi att det vid intervjuerna borde ställts fler följdfrågor då lärarna ger fler exempel på hur 

de bedriver sin undervisning utifrån de olika material som används. Detta hade berikat 

resultatet ytterligare och en mer djupgående analys hade kunnat sammanställas.  

Det som sagts av de intervjuade lärarna har gjort att vi fått fram tillräckligt mycket data 

för att kunna sammanställa ett resultat. I resultatet kunde vi se både likheter och skillnader 

mellan de olika lärarnas arbetsstilar. Den spridning på intervjupersonerna i form av ålder, 

verksamma år som lärare och geografisk spridning har gjort att vi fått fram ett resultat som 

bygger på en variation i de tre ovanstående kategorierna. 

7.3 Relevans för undervisning  

7.3.1 Matematikbok som komplement 

Vi är av den åsikten att en nybliven lärare varken har tid eller ork att sammanställa ett eget 

material i matematikundervisningen. Samtidigt kan det vara lätt att fastna i matematikboken 
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som nybliven lärare och ha svårt att ta sig ur läromedelsanvändningen. Vi ser det som positivt 

att lärare i matematik gör sitt eget material för att få en varierad undervisning men även för att 

få eleverna att se att det finns andra sidor av matematiken än att enbart arbeta i ett läromedel. 

Lusten för att lära är det som lärare ständigt ska sträva efter att hitta hos eleverna. Med ett 

varierande material i matematik tycker vi att fler elevers personliga lärstil kan hittas och tas 

tillvara på för att alla ska får sina olika förutsättningar för att ta till sig kunskap.  

 
Att göra genomgripande förändringar i sitt arbetssätt är emellertid en mycket mödosam 

process. För att få lärare […] att byta perspektiv och därmed delvis bryta mot det 
nedärvda intellektet, krävs betydligt mer än väl formulerade mål och syften i en 

läroplan eller kursplan. (Löwing och Kilborn 2002:20f) 

 

Vi tror att det är svårt, rent tidsmässigt, att byta arbetssätt helt och fullt ut på en och samma 

gång. Därför kan ett tillvägagångssätt vara att göra en stegring i läromedelsoberoendet och ha 

matematikboken som ett komplement för att steg för steg fasa ut matematikboken ur 

undervisningen.  

Det som framkommit utifrån intervjuerna och den litteratur som behandlats är att 

övervägande del av lärarna använder sig av en genomgång i början av matematiklektionerna 

för att förklara och visa ett moment inom matematiken. Genomgången innehåller oftast bara 

en metod för att lösa ett problem av matematisk karaktär. Efter genomgången förväntas 

eleverna räkna självständigt i sina respektive matematikböcker. Lärarna visar oftast enbart en 

metod under genomgången och det är vanligtvis den som finns i läromedlet. I kursplanen i 

matematik står det beskrivet att ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att 

utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 

användbarhet” (Skolverket, 2011:62). Detta tolkar vi som att eleverna ska lära sig flera 

metoder för att lösa problem. Enbart en matematikbok kan troligtvis inte ge den variation som 

krävs i undervisningen för att olika elever ska ta till sig dessa metoder och göra dem till sina 

egna. Genom att enbart använda sig av en metod, den som finns i läromedlet, blir 

undervisningen och förutsättningarna för lärande sämre. Löwing (2006) påpekar att det går att 

undvika missförstånd och förvirring när det gäller olika slags räkneoperationer genom att 

läraren tar sig an olika uppgifter av liknande karaktär. Detta mönster menar författaren går att 

se genom att lärare tar stöd av flera läromedel för att lösa uppgifter av samma karaktär. 

Genom detta handlande hindras ”eleverna från att grundlägga den viktigaste förkunskapen för 

att förstå” (Löwing, 2006:85).  

Vi är av den åsikten att läraren i detta sammanhang måste vara professionell och ta in 

annat material i sin undervisning för att visa flera metoder. Då annat material används får 

eleverna möjlighet att se matematiska problem från en annan synvinkel och det förutbestämda 

mönster som finns i ett läromedel blir inte lika självklart. Ett bevis på matematikbokens 

brister är att när läromedelsförfattarna vid olika tillfällen stoppade in ett annat räknesätt i 

uppgifterna reflekterade eleverna inte över detta utan fortsatte att räkna med det räknesätt som 

kapitelrubriken hade angivit (Stendrup, 2001). 

7.3.2 Individualisering eller inte 

Flertalet av intervjupersonerna tolkade frågan om individualisering som att låta eleverna 

enskilt arbeta i en av matematikbokens nivåer, då de matematikböcker som de intervjuade 

använde sig av var uppdelade i nivåer. På så sätt kunde de eleverna som behövde mer tid på 

sig att knäcka den matematiska koden få det och kunde koncentrera sig på färdighetsträning. 

De elever som redan hade det matematiska tänket kring det arbetsområde som behandlades 

kunde få mer stimulans genom att arbeta med den svårare delen. Magne (1982) menar att det 

borde finnas olika nivåer i matematikboken för att eleverna ska kunna komma till en högre 

kunskapsnivå. Vi anser att en del av individualisering innebär att hitta uppgifter som tar till 
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vara på elevernas förkunskaper och intresse. Detta anser vi kan ske på två olika sätt. Antingen 

hittar läraren en uppgift som alla elever kan arbeta med på sitt eget sätt eller konstruerar 

uppgifter som är anpassade till var och en av eleverna. ”Inte förrän läraren har tagit reda på 

elevens förkunskaper, intresse och behov och anpassat undervisningen därefter, kan man tala 

om individualisering” (Löwing, 2006:111). Eleverna får inte chansen att tillägna sig 

matematiken på mer än det sätt som läromedelsförfattarna tänkt. Under intervjuerna framkom 

att en av lärarna anser att matematikboken är en bra källa till färdighetsträning. En träning 

som vi upplever kan vara mycket viktig inom matematiken och därför känns användningen av 

en matematikbok i undervisningen som självklar. Dock känns användningen av annat material 

lika självklar som en matematikbok. Detta för att kunna stimulera eleverna och hitta dem där 

de är för tillfället samt på detta vis kunna anpassa undervisningen till att alla har liknande 

förutsättningar för att ta till sig matematiken. 

7.3.3 Kommunikationen i klassrummet 

Vi anser att skapandet av en kommunikation mellan elever är en viktig del utav under-

visningen men även en faktor till matematikinlärning. Det är av vikt att eleverna förstår det 

matematiska språk som finns för att kunna tillägna sig matematiken. Vi är av den åsikten att 

eleverna ständigt lär sig genom de samtal och diskussioner som förs under lektionerna. 

Skolverket (2011) uttrycker även i Lgr11 vikten av att eleverna för matematiska resonemang 

med varandra. Där beskrivs även att eleverna behöver det matematiska språket för att bygga 

en grund för att klara av vardagliga sammanhang. Lärare A betonar vikten av 

kommunikationen mellan elever då denne i sin undervisning, som bygger på diskussioner, 

märkte att eleverna lyssnade mycket mer på varandra. Genom att ge eleverna möjligheten att 

samtala och diskutera med varandra blev de med tiden mer medvetna om varandras åsikter 

och kunde uttrycka sig lättare med varandra. Hansson (2001) menar att den matematiska 

kommunikationen växer fram när elever diskuterar och för samtal med varandra. Vi anser att 

en användning av enbart matematikbok i undervisningen av elever begränsar denna framväxt. 

Den kommunikation som kan förekomma blir mer av hjälpande karaktär. Även den 

kommunikation som uppstår mellan lärare och elev blir av hjälpande karaktär, något som 

Stendrup (2001) beskriver som lotsning. En aspekt av lotsning kan enligt oss bero på den 

tidspress som finns. Dels har läraren många elever i klasserna och det finns ett ständigt tryck 

från elever som vill ha hjälp. De intervjuade lärarna som använder sig av en matematikbok 

uttrycker att finns det en press på att ständigt göra klart och hinna färdigt boken innan 

terminens slut. Därför kan lärarna enligt oss välja att istället för att diskutera ett problem med 

eleverna endast ge ledande tips eller frågor för att de ska komma fram till svaret då de har 

mycket som ska hinnas med. ”Elever blir med tiden också mycket skickliga på att ställa 

lotsande frågor så att den stressade läraren 'får hjälp' att så snabbt som möjligt hasta vidare till 

nästa elev” (Stendrup, 2001:51).  

Något som vi upplevt från alla intervjuer, var den stress som ständigt finns med att hinna 

allt som planerats under matematiklektionerna. Genom att använda sig av en matematikbok i 

undervisningen minskade arbetsbördan för några av lärarna. Den lärare som inte använde sig 

av någon matematikbok uttryckte att denne använde sig av ett färdigt material som köps in 

från ett företag. Läraren har försökt att enbart konstruera eget material till eleverna i klassen 

men tidigt upptäckt att arbetsbördan var alldeles för stor och att det tog alldeles för mycket 

tid. Det vi ser som en nackdel med annat material, är att det tar mycket tid. Tid som får tas 

från andra ämnen eller från planeringstiden. Lärare i dagens skola har inte enbart matematik 

på sitt schema utan undervisar i flera ämnen. Matematikboken kan vara väldigt lockande att ta 

till då det är ett enkelt sätt att sysselsätta eleverna under lektionerna. Lärare K uttrycker att det 

inte finns någon möjlighet att anpassa allt material till alla elever då läraren har flera ämnen. 
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Lärare K påpekar även att om det finns en stor kunskapsspridning i klassen blir det desto 

svårare och tar ytterligare tid. Tid som inte finns att ta från något annat ämne.  

Slutligen finns det inte att läsa i Lgr11 att det ska finnas ett läromedel i matematik. 

Däremot tolkar vi det som att det inte går att uppfylla de krav som finns i kursplanen i 

matematik om läraren enbart använder sig av en matematikbok i sin undervisning. 

Matematikboken måste enligt oss kompletteras med annat material för att eleverna ska kunna 

nå de mål som finns i kursplanen i matematik. Som vi har upplevt dagens matematik-

undervisning använder läraren matematikboken som grund men tar även in annat material 

som kompletterar läromedlet.  

7.4 Idéer för fortsatt forskning 

Utifrån denna undersökning som mestadels har fokuserat på hur läraren använder sig av 

matematikboken i undervisningen, har det ständigt framkommit att det skulle vara intressant 

att undersöka hur olika matematikböcker är upplagda. Ytterligare en tanke är att undersöka 

vilka olika förutsättningar de olika böckerna har jämfört med varandra, samt hur läraren, som 

använder sig av samma slags läromedel, lägger upp sin matematikundervisning.  

Något som framkommit under de intervjuer som genomförts är det här med läxor, vilka 

förutsättningar olika elever har med att både genomföra läxan men även att få hjälp och 

stöttning hemifrån. 

Vi har utgått ifrån lärarnas perspektiv i denna studie och det vore även intressant att se 

elevernas perspektiv, hur de ställer sig till att inte arbeta med en matematikbok.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till matematiklärare i grundskolan 

1. Hur länge har du arbetat som matematiklärare? 

2. När tog du din examen i matematik? 

3. Hur lägger du upp din matematikundervisning? 

o Hur planerar du din matematikundervisning? 

o Vilka olika material använder du? 

o Vilka arbetsformer finns i din planering? 

o Hur utvärderar du undervisningen? 

4. Ge exempel på hur en, för dig vanlig, matematiklektion ser ut i upplägg och 

genomförande. 

5. Vilka för- och nackdelar ser du med att använda matematikboken i undervisningen? 

6. Vilka för- och nackdelar ser du med att använda annat material, bortsett från ett 

läromedel, i undervisningen? 

7. Använder du dig av läxor i matematiken? 

8. Om eleverna inte har hunnit klart i matematikboken får de då ta hem och göra färdigt 

uppgifterna i läxa? 

9. Upplever du att undervisningen blir individualiserad av de uppgifter som eleverna 

arbetar med? 

10. Vilken roll upplever du att matematikboken som läromedel har i dagens skola? 
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Bilaga 2 

 Hur länge har lärarna 

arbetat som 

matematiklärare? 

Använder 

matematikbok 

Hur ser en vanlig lektion ut? 

Lärare A 9 år Nej Genomgång, gruppdiskussioner 

Lärare L 13 år Ja Genomgång, enskilt arbete, 

avslutande aktivitet  

Lärare C Drygt 20 år Ja Genomgång, enskilt arbete 

Lärare D 15 år Ja Genomgång, enskilt arbete eller 

problemlösning i grupp 

Lärare K 36 år Ja Genomgång, enskilt arbetet eller 

praktisk övning 

 

 Fördelar med 

matematikboken 

Nackdelar med 

matematikboken 

Fördelar med annat 

material 

Lärare A Ett komplement, 

trygghet 

Visar bara en metod, 

leder till exkludering av 

elever 

Läraren kan målen bättre, 

skapar reflekterande 

lärare 

Lärare L Någon som redan har 

tänkt igenom 

upplägget, missar 

inget 

Uppstyrd, skapar en 

tävlan mellan eleverna 

Tävlan mellan eleverna 

försvinner 

Lärare C Något att utgå ifrån För styrd - 

Lärare D Trygghet, underlättar Ej eget valt upplägg Man måste ha annat 

material i 

undervisningen, variation 

Lärare K Följer en viss gång, 

bra för 

färdighetsträning 

Lätt att fastna i Man måste ha annat 

material i undervisningen 

 

 

 Nackdelar med annat 

material. 

Bokens roll i 

klassrummet 

Lärare A Mycket att göra för 

läraren, stressande 

Ökad roll 

Lärare L Tar tid Större roll på grund 

av tidsbrist 

Lärare C Tar tid, stor 

arbetsbörda 

Mindre roll 

Lärare D - Varken ökat eller 

minskat 

Lärare K - Varken ökat eller 

minskat 
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